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 החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור – 1 חלק

 הגדרות .1

זה יהיו למונחים המפורטים להלן את הפירושים המופיעים לצדם אלא אם הקשר הדברים  בפרק

 מחייב אחרת: 

 ישראל"או.פי.סי 

 "מ"בע אנרגיה

 .ישראל.פי.סי או -

 שותפות מוגבלת. סולאר.פי.סי או - "סולאר.פי.סי או"

 מעת תוקפן כפי, החשמל רשות שקובעת המידה אמות - "המידה"אמות 

 .לעת

 .לימיטדאנרג'יאן ישראל  - אנרג'יאן""

 אסיה פיתוח בע"מ. פאואראיי. סי.  - "פיתוח אסיה"

 בע"מ.  אביב-בתל ערך לניירות הבורסה - "בורסה"

 "מבע לנפט זקוק בתי - "בזן"

 לישראל בע"מ. דיסקונט בנק - "דיסקונט"בנק 

 "מ.בע הפועלים בנק - "הפועלים"בנק 

 לישראל בע"מ. לאומי בנק - "לאומי"בנק 

 בדצמבר 31 ליום החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח - "הדירקטוריון"דוח 

 .זה לדוח השני בפרק המצורף, 2020

 להלן.  8.13.6בסעיף  כהגדרתו - 'יאן"אנרג עסקת"דוח 

 "ב.ארה של דולר - "דולר"

 .Daewoo International Corporation - "דייהו"

 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות - "הכספיים"הדוחות 

 .זה לדוח השלישי בפרק המצורפים, 2020 בדצמבר

 לשנת התקופתי"הדוח 

2017" 

 אשר 2017בדצמבר  31 ליום החברה של תקופתי דוח -

(, 2018-01-026919 :אסמכתא) 2018במרץ  29 ביום פורסם

 המובא על דרך ההפניה. 

 לשנת התקופתי"הדוח 

2018" 

 אשר 2018בדצמבר  31 ליום החברה של תקופתי דוח -

(, 2019-01-026541 :אסמכתא) 2019במרץ  28 ביום פורסם

 .ההפניה דרך על המובא
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 לשנת התקופתי"הדוח 

2019" 

 אשר 2019בדצמבר  31 ליום החברה של תקופתי דוח -

-2020-01 :אסמכתא) 2020בפברואר  27 ביום פורסם

 .ההפניה דרך על המובא(, 016870

 בע"מ.  אנרגיה.פי.סי או - "החברה"

 לישראל בע"מ.  החברה - "לישראל החברה"

 .להלן 10.2 בסעיף כהגדרתו - "חדרה מימון"הסכם 

 .להלן 10.2 בסעיף כהגדרתו - "רותם מימון"הסכם 

 .להלן 10.2 בסעיף כהגדרתו - "צומת מימון"הסכם 

 .להלן 8.2.1.2 בסעיף כהגדרתה - "241"הסדרה 

 .להלן 8.2.1.2 בסעיף כהגדרתה - "914"הסדרה 

 של ההון הזרמת"הסכם 

 "חדרה

 .להלן 10.3.1.4בסעיף  כהגדרתו -

 של ההון הזרמת"הסכם 

 "רותם

 . להלן 10.3.1.3בסעיף  כהגדרתו -

 של ההון הזרמת"הסכם 

 "צומת

 .להלן 10.3.1.5 בסעיף כהגדרתו -

 התחזוקה"הסכם 

 "חדרה

 להלן. 8.14.2.2 בסעיף כהגדרתו -

 .להלן 8.13.1 בסעיף כהגדרתו - "תמר"הסכם 

 "מ.בע חדרה הרחבה סי..פיאו - "חדרה"הרחבה 

 במשק התחרותיות והגברת הריכוזיות לצמצום הוועדה - "הריכוזיות"ועדת 

 .הריכוזיות חוק מכוח שהוקמה

 "מ.בע כוח תחנות - ורידיס - "ורידיס"

 .לאומיות לתשתיות הועדה - "ות"ל"

 "מ.בע תפעול. סי.פי.או - "חדרה התפעול חברת"

 .פי.סי חדרה בע"מ. או - "חדרה"

 .2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח - "נקי אוויר"חוק 

 התחרות"חוק 

 "הכלכלית

 .1988-ח", התשמהכלכלית התחרותחוק  -
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 .1999-"טהתשנ, החברות חוק - "החברות"חוק 

 מפגעי למניעת"חוק 

 "אסבסט

 .2011-החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א -

-"דהתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום חוק - "הריכוזיות"חוק 

2013. 

 .1996-"והתשנ, החשמל משק חוק - "החשמל משק"חוק 

 .1968-"חהתשכ, ערך ניירות חוק - "ערך ניירות"חוק 

 .1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - "והבניה התכנון"חוק 

"חברת  או"י" חח"

 "החשמל

 בע"מ. לישראל החשמל חברת -

 "מ.בע גרופ.סי.אל איי - "כיל"

 מועד הסמוך למועד פרסום דוח זה. - הדוח"הגשת "מועד 

  .2020בדצמבר  31יום  - "מועד הדוח הכספי"

 .להלן 7.7.2 בסעיף כהגדרתו - "המינימום"מחיר 

 .להלן 8.14.2.1 בסעיף כהגדרתה - "מיצובישי"

 .התחרות על הממונה - "הממונה"

 "פ.היח לתקנות 1 בסעיף כהגדרתו - "המערכת"מנהל 

בשטח מפעלי נייר חדרה. לפרטים, ראו  וטורבינה דוודים - "האנרגיה"מרכז 

 .להלן 3סעיף 

 .והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד - "האנרגיה"משרד 

"מפעלי  או" חדרה"נייר 

 "חדרה נייר

 "מ.בע חדרה נייר -

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. - "נתג"ז"

 .להלן 8.13.6 בסעיף כהגדרתה - 'יאן"אנרג"עסקת 

 .להלן 2.3.5 בסעיף כהגדרתה - "צומת"עסקת 

 .טבעי מגז פרטי חשמל יצרני פורום - "החשמל יצרני"פורום 

 מס הכנסה ]נוסח חדש[. פקודת - "הכנסה מס"פקודת 
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מונעת באמצעות גז אשר הקמת תחנת כוח, פרויקט ל - "צומת"פרויקט 

טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של 

 .וואט בסמוך לצומת פלוגות מגה 396-כ

 "מ. בע אנרגיה צומת - "צומת"

 הדוחות עם מאוחדים שדוחותיהן הבנות והחברות החברה - "הקבוצה"

 .החברה של הכספיים

 הקבוצה כוללת זה דוח למועד נכוןידיעת החברה,  למיטב - "לוויתן"קבוצת 

'י אנרג, נובל מוגבלת שותפות קידוחים דלק את

( שותפות 1992ורציו חיפושי נפט ) לימיטד מדיטריניאן

 מוגבלת.

למועד דוח זה כוללת הקבוצה  נכוןידיעת החברה,  למיטב - "תמר"קבוצת 

 2נגב  ישראמקו, לימיטד מדיטריניאן'י אנרגאת נובל 

שותפות מוגבלת, דלק קידוחים שותפות מוגבלת, דור 

חיפושי גז שותפות מוגבלת, אוורסט תשתיות שותפות 

 מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ. 

 . .Kenon Holdings Ltd - "קנון"

 .להלן 7.7.1 בסעיף כהגדרתו  "הייצור רכיב"

 "מ.בע רותם. סי.פי.או - "רותם"

 .להלן 2.3.5 בסעיף כהגדרתו - "לצומת חדש"רישיון 

 אגרות הנאמנות"שטר 

 '("א)סדרה  חוב

 מיום, החברה של'( א)סדרה  חוב לאגרות הנאמנות שטר -

 .2018 יוני מחודש לו והתיקון 2017 במאי 17

 אגרות הנאמנות"שטר 

 '("ב)סדרה  חוב

- 

 

 22 מיום, החברה של'( ב)סדרה  חוב לאגרות הנאמנות שטר

 .2020 באפריל

 ."מבע 2 שורק.פי.סי או - "2 שורק"

 .והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שר - "האנרגיה"שר 

 .להלן 2.1 בסעיף כהגדרתה - "חדרה הכוח"תחנת 

 .להלן 2.1 בסעיף כהגדרתה - "רותם הכוח"תחנת 

(, קונבנציונלי פרטי חשמל)יצרן  החשמל משק תקנות - "פ"היח"תקנות 

 .2005-"ההתשס

תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת  - שעת הגז משק"תקנות 
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 .2017-חירום(, התשע"ז "חירום

 .2004-"ההתשס)קוגנרציה(,  החשמל משק תקנות - "הקוגנרציה"תקנות 

 וחובות רישיון למתן ונהלים)תנאים  החשמל משק תקנות - "הרישיונות"תקנות 
 .1997-"חהתשנ(, רישיון בעלי

 – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות תקנות - "תשקיף פרטי"תקנות 
 .1969-ט"התשכ(, וצורה מבנה

 זמינות"תשלומי 
 "משתנה

  .להלן 8.2.1.5 בסעיף כהגדרתם -

 .להלן 8.2.1.5 בסעיף כהגדרתם - "קבועה זמינות"תשלומי 

 .להלן 2.1 בסעיף כהגדרתו - "התשקיף"

 .55 לאומית לתשתית תוכנית - "55"תת"ל 

"ADSCR" - ביןהיחס שבין תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב ל 
תשלומי קרן וריבית לתקופה רלוונטית של שנה )והכל 

 בכפוף להגדרות ולתנאים בהסכם המימון הרלוונטי(.

"AGS" -  .רותם בע"מ.איי.ג'י. אס 

"CPV Group" - CPV Group LP. 

"DSCR" - ביןהיחס שבין תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב ל 
תשלומי קרן וריבית לתקופה הרלוונטית )והכל בכפוף 

 להגדרות ולתנאים בהסכם המימון הרלוונטי(.

"GE" - להלן 8.14.2.2 בסעיף כהגדרתה. 

"IC Power" - IC Power Ltd.. 

"IDE" - מ.בע.די.אי איי.מ.ס ס" 

"IDOM" -  SerIDOM Servicios Integrados IDOM S.A.U. 

"LLCR" -  היחס שבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים
הפנויים לשירות החוב מהפרויקט ליתרת ההלוואה למועד 
החישוב )והכל בכפוף להגדרות ולתנאים בהסכם המימון 

 הרלוונטי(.

"OPC Power" - OPC Power Ventures LP. 

"PPA" -  הסכמים לרכישת חשמל- Power Purchase Agreements. 

של רותם עם  PPA-"ה
 חח"י"

 

 להלן. 8.2.2 בסעיף כהגדרתו -
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

 כללי  .2.1

, כחברה פרטית בעירבון מוגבל, בהתאם 2010 בפברואר 2 ביוםהחברה התאגדה בישראל 

, פרסמה החברה תשקיף להשלמה, רישום למסחר 2017ביולי  31להוראות חוק החברות. ביום 

, 2017באוגוסט  8-ו 2(, כפי שתוקן בימים 2017באוגוסט  1והנפקה ראשונה )הנושא את התאריך 

 1היות חברה ציבוריתמכוחו הונפקו לראשונה מניות החברה לציבור, והחברה הפכה ל

 "(.התשקיף)"

ברה המאוגדת חהדוח, בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך היא קנון, הגשת למועד  נכון

( NYSEבסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק )

 לפרטים 2.בה ההצבעה זכויותו החברה של המונפק המניות מהון %58.64-ב והמחזיקהובבורסה, 

 )פרטים נוספים(.  הרביעי לפרקא 21 תקנה ראו, בחברה השליטה בעלתאודות  נוספים

כמגזר פעילות בדוחותיה  המדווח ,אחד פעילות בתחום פועלת החברה, למועד הדוח הכספי

 במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה בייצור .חשמל ואנרגיה והספקת ייצור –הכספיים 

בייזום, פיתוח, הקמה  וכן, ומנהל המערכת חח"י ,ללקוחות פרטיים חשמל ואנרגיה והספקת

  .ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור אנרגיה

לקידום לפיתוח וומהווה, מאז הקמתה, מנוף  2010החברה פועלת במשק החשמל משנת 

במסגרת זו פועלת החברה  .התייעלות אנרגטית, חדשנות טכנולוגית ומזעור עלויות עבור צרכניה

 מתקדמותטכנולוגיות ב תוך שימושלות אנרגטית מרבית, ידידותי לסביבה ביעי לייצור חשמל

ספקת חשמל השל זמינות ואמינות ה צרכנימטרת החברה להעמיד לכוח אדם מקצועי ומנוסה. ו

 שירות מקצועי ואיכותי. ו ואנרגיה ומוצרים נלווים,

 חשמל ייצור בתחום הפועלת CPV קבוצת רכישת את החברה מההשלי ,2021 בינואר 25 ביום

 מחודש CPV קבוצת רכישת הסכםל בהמשך ,מתחדשת אנרגיה באמצעות לרבות ,הברית בארצות

אודות תיאור  לפרטים .להלן 2.3.1 סעיף ראו ,CPV עסקת אודות נוספים לפרטים .2020 אוקטובר

מחזיקה זכויות בתחנות כוח פעילות, אותן  CPV קבוצת .הלןל 17ראו סעיף  ,CPVפעילותה של 

יזמה והקימה בשנים האחרונות, הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת: 

-עומד על כ CPVבתחנות כוח מונעות גז טבעי )מסוג מחזור משולב מדור מתקדם(, חלקה של 

 CPVרוח חלקה של קבוצת תחנות כוח(, ובאנרגיית  5מגה וואט ) 4,045מגה וואט מתוך  1,290

מחזיקה זכויות  CPVמגה וואט )תחנת כוח(. כמו כן, קבוצת  152מגה וואט מתוך  106-עומד על כ

 CPVמגה וואט בשלבי הקמה )חלקה של  1,258-ככוח מונעת גז טבעי בהספק כולל של  בתחנת

 מגה וואט(.  125-למועד הגשת הדוח עומד על כ

, CPVקבוצת לקונבנציונלית ובאנרגיה מתחדשת כאמור לעיל, לתחנות כוח בטכנולוגיה  בנוסף

 מתקדמים פיתוח שלביבבאנרגיות מתחדשות פרויקטים  9ח, צבר של הדו הגשת למועד נכון

                                                      

 .ההפניה דרך על המובאות, 068464-01-2017 -ו 079203-01-2017, 078789-01-2017: אסמכתאות  1
 ברישום יורק ניו בבורסת הנסחרות חברות על החלה הדיווח במתכונתקנון כוללים מידע אודות הקבוצה  של דיווחיה כי יצוין  2

הסכמים מהותיים  צירוף לעיתים כוללים( F-20) קנון של דוחות שנתייםקנון, ל החברה של במהותיותה ובהתחשב, כפול
קנון ראו בקישור:  לדיווחי. קנון על החלים הדיווח לכללי בהתאם להםשהחברה הינה צד 

https://maya.tase.co.il/company/1635 . 

https://maya.tase.co.il/company/1635
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מגה  6,175-כולל של כמצטבר , בהיקף ופרויקטים נוספים בטכנולוגיות שונות בשלבי פיתוח שונים

לתחנות כוח ואנרגיה  נכסיםגם במתן שירותי ניהול  CPV, עוסקת קבוצת בנוסף .וואט

 CPVקבוצת  הכלבטכנולוגיות שונות עבור פרויקטים שיזמה וכן עבור צדדים שלישיים, ובסך 

 3מגה וואט. 7,911-מספקת שירותי ניהול לתחנות כוח בהספק כולל של כ

 והספקת ורייצ בתחום פעילותה להרחבת החברה אסטרטגיית את תואמת CPV קבוצת רכישת

 מתחדשת( באנרגיה )כולל כוח תחנות רכישת ו/או כוח תחנות הקמת של בדרך ואנרגיה חשמל

 .כאמור פרויקטים וקידום ,לישראל מחוץ

"ב בארה ופעילותה אחת זרועאת פעילותה בישראל תחת  מרכזתהדוח, החברה  הגשת למועד

 אשר צפויה להוות תחום פעילות נוסף של החברה. נוספת זרוע תחת

 כדי בכך אין כי מובהר אך, "בובארההדוח, פעילות החברה נעשית בישראל הגשת  למועד נכון

החברה בוחנת אפשרויות להרחבת פעילותה בתחום ייצור והספקת  .בעתיד פעילותה את להגביל

ת כוח )כולל באנרגיה מתחדשת( חשמל ואנרגיה בדרך של הקמת תחנות כוח ו/או רכישת תחנו

  באזורים גיאוגרפיים נוספים, וקידום פרויקטים כאמור שימצאו מתאימים.

תחנת כוח קונבנציונלית במישור רותם בהספק  :בישראל מפעילה הקבוצה ,הכספי הדוח למועד

 תחנתו"( רותם הכוח תחנתמגה וואט כפי שמופיע ברישיון הייצור של רותם )" 466-מותקן של כ

 2020 ביולי 1 ביום אשר וואט מגה 144 של מותקן בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית בחדרה כוח

 הספקה ורישיון קבוע חשמל ייצור רישיון קבלת לאחר וזאת מסחרית הפעלהתקופת ל הגיעה

בנוסף, חדרה  לדוח. 8.2.3ראו סעיף  ,אודות תחנת הכוח חדרה לפרטים. "(תחנת הכוח חדרה)"

 .להלן( 3האנרגיה )ראו פירוט בסעיף  מרכזב מחזיקה

 תחנהבמחזור פתוח ) תלהקמת תחנת כוח קונבנציונלי ,צומת באמצעות, פועלת החברהכן,  כמו

סגירה פיננסית של  אודות לפרטים .פלוגות לצומת בסמוךוואט  המג 396-כ של בהיקף( פיקרית

הרישיון המותנה שניתן לצומת  ,מרשות החשמל שניתן לצומת אישור תעריף פרויקט צומת,

, לדוח 10-ו 8.12.7, 8.12.8 ,2.3.5פים סעי ראו והסכם מימון בקשר עם פרויקט תחנת הכוח צומת,

 בקשרנוספים  לפרטים תחנת הכוח צומת. ההקמה של, החלו עבודות 2020במהלך שנת  .בהתאמה

 . להלן 8.2.4-ו 2.3.5 פיםראו סעי ,צומת עם

 הכולליםצרכנים  עםמחייבים  הסכמים במספר החברה התקשרההגשת הדוח,  למועדכן,  כמו

 בהיקףחשמל באמצעות גז טבעי,  המייצרים צרכןה בחצר אנרגיה לייצור מתקניםוהפעלת  הקמת

הדוח  בתקופת. לצרכנים אנרגיה של ומכירה להספקה בהסדרים וכןמגה וואט,  76-כ שלמצטבר 

 הייצור מתקני עבור מנועים ואספקת הקמה בהסכמי החברה התקשרה, הדוח הגשת למועדועד 

כי הקמת מתקני הייצור  ,יצוין להלן. 2.3.2, ראו סעיף לפרטיםמגה וואט.  41-כ של כולל בהספק

לביטחון האנרגטי  ולתרוםבמשאבי רשת  חסכון תוךספקת אנרגיה הבצמידות לצרכן מאפשרת 

 של הצרכנים.

                                                      

צבר פרויקטים בשלבי פיתוח שונים וצבר הפרויקטים של  של המותקן ההספק היקפי עם בקשרכי המידע האמור  מובהר  3
, אשר אין ודאות באשר להתממשותו. המידע כאמור ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינו, CPVקבוצת 

עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, ובכלל כך עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אחד 
לן, והינו כפוף, בין היתר, להשלמת שלבי פיתוח לה 17.14כמפורט בסעיף  CPVאו יותר מגורמי הסיכון להם חשופה קבוצת 

 .החברה בשליטת שאינםתנאים נוספים  התקיימותשל הפרויקטים ו
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 של מלאה בבעלות ייעודית חברה ,2שורק  באמצעות) התקשרה החברה, 2020, בחודש מאי בנוסף

 של והעברה תחזוקה, תפעול, להקמה ישראל מדינת של במכרז זכתה אשר, IDE עם (החברה

תספק  2שורק  "(, בהסכם לפיושורק ב' ההתפלה מתקן'" )"ב"שורק  באתרים -מי התפלת מתקן

שורק  ההתפלה מתקן בחצר מונע גז טבעי מתקן ייצור אנרגיה ותתחזק תתפעל, תקיםאת הציוד, 

 הדרושה האנרגיה את ותספק"( שורק ב' מתקן הייצור)" וואט מגה 99 עד של ייצור כושר בעל ב'

 .להלן 2.3.3. לפרטים, ראו סעיף שורק ב' ההתפלה למתקן

אלף  3,811, האנרגיה שיוצרה בפועל על ידי תחנות הכוח שבבעלות הקבוצה עמדה על 2019בשנת 

מהאנרגיה שיוצרה על ידי  15%-מסך האנרגיה שיוצרה בישראל וכ 5%-מגווט"ש, המהווים כ

  4(.מתחדשותיצרני חשמל פרטיים בישראל באותה שנה )כולל אנרגיות 

בתיאורים של החברות המוחזקות המהותיות, נכללים לעיתים סקרים, מחקרים או פרסומים 

ים על סקרים, מחקרים או פרסומים כאמור. ציבוריים שונים וכן נתונים והערכות המבוסס

החברה לא פנתה לקבלת הסכמת הגופים אשר פרסמו את הסקרים, הפרסומים והמחקרים 

האמורים לצורך הכללתם בדוח זה וכן, ככלל, לא נערכה כל בדיקה על ידי חברות הקבוצה באשר 

במחקרים האמורים. לנכונותם, דיוקם ועדכניותם של הנתונים המובאים בסקרים, בפרסומים ו

לפיכך, החברה אינה אחראית לתוכן הסקרים, הפרסומים והמחקרים המצוינים בפרק זה להלן 

וכן להערכות חברות הקבוצה, אשר צוין כי מתבססות על סקרים, פרסומים ומחקרים המצוינים 

 )או שהובא מקור ההתבססות(, ככל שהבסיס להערכות כאמור אינו נכון או מדויק.

, אלא אם נאמר אחרת )כגון מקומות בהם ישנה בישראל זה לחברה ולפעילותה בדוחת ההתייחסו

. כמו כן, פרק קבוצה(, מתוארת ברמת ההמוחזקות מהחברות למי אוהתייחסות נפרדת לחברה 

 . 2020זה מוגש בהנחה שבידי הקורא מצויים יתר פרקי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

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

 צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע כאמור מבוסס על הידע הקיים בחברה במועד

כוונות שלה ביחס לחברה או לחברות והדוח, וכולל הערכות ואומדנים של החברה  הגשת

הדוח, בין היתר בהתבסס על ניסיון החברה, הכרתה את  הגשת שלה, נכון למועד מוחזקותה

 שונות להיות עשויות, כאמור למידע ביחס בפועל התוצאותהשוק וניתוחים שהיא מבצעת. 

 .זה בפרק ונכללות זה ממידע המשתמעות או החזויות ההערכות מן מהותי באופן

  

                                                      

, כפי שפורסם על ידי רשות החשמל 2019על דוח מצב משק החשמל לשנת על  בהתבסס  4
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_doch_meshek_2019.pdf (" דוח

 "(.2019מצב משק החשמל לשנת 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_doch_meshek_2019.pdf
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 מבנה ההחזקות של החברה .2.2

 בנות בחברות בהחזקות פנימי ארגון רה .2.2.1

העבירה החברה לאו.פי.סי ישראל  ,2020דצמבר  בחודשבמסגרת רה ארגון פנימי, 

חזקותיה בחברות הבנות חדרה, ה)חברה בבעלותה המלאה של החברה(, את מלוא 

א 104סעיף הסכם העברה על פי , זאת בהתאם ל2תפעול בע"מ ושורק  צומת, או.פי.סי

מועברות לאו.פי.סי ישראל גם זכויותיה של  וכן לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[

.פי.סי אוהחברה לרכז את עיקר פעילותה בישראל תחת  בכוונת. החברה ברותם

 אחת זרועאת פעילותה בישראל תחת  מרכזתהדוח, החברה  הגשת למועד 5ישראל.

 .החברה של נוסף פעילות תחום להוות צפויה אשר נוספת זרוע תחת"ב בארה ופעילותה

החברות ) הדוחהגשת להלן תרשים מבנה ההחזקות העיקריות של החברה, נכון למועד  .2.2.2

 המקווקוות בתרשים הן חברות הפרויקטים בחברה אשר בבעלותן תחנות הכוח

 :הפעילות או בהקמה(

  

                                                      

של החברה נכון למועד הגשת הדוח בלבד, ואין וודאות כי הדברים יתממשו  כוונתה, משקפת את כאמור החברה כוונת  5
 .החברה אורגני של דעתם לשיקול, היתר בין, הכפופ ההאמור והכוונה, האמור לצפי בהתאם
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 .להלן 2.3.2 בסעיף מפורטכ ,הצרכן בחצר אנרגיה לייצור מתקנים להקמת בהסכמים במישרין התקשרה החברה כי, יצוין **
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 את החברהלה העבירה , לעיל 2.2.1 בסעיף כאמור אשר פרטית חברה הינה ישראל סי.פי.או (1)

במסגרת רה ארגון  (2)חדרה, צומת, או.פי.סי תפעול בע"מ ושורק  בנות חברות במספר החזקותיה

 בכוונת במסגרת הסכם ההעברה, מועברות לאו.פי.סי ישראל גם זכויותיה של החברה ברותם. פנימי.

  6..פי.סי ישראלאופעילותה בישראל תחת  עיקראת  לרכזהחברה 

 7.(רותם)במישור  רותם הכוח תחנת את המפעילה פרטית חברה נההי רותם ( 2)

 חשמל מספקתתחנת כוח פרטית בטכנולוגיית קוגנרציה, ואשר  שבבעלותה חברה פרטית נההי חדרה  )3)

מרכז האנרגיה )ראו ב מחזיקהבנוסף, חדרה  .חדרה נייר למפעלי וקיטור ולמנהל המערכת ללקוחות

  להלן(. 3פירוט בסעיף 

 וואט מגה 396-בהספק של כתחנת כוח במחזור פתוח  להקמת הפועלתהינה חברה פרטית  צומת (4)

השותפים המוגבלים בצומת נתיב  .להלן 2.3.5 סעיף ו, ראצומתאודות  לפרטיםצומת פלוגות.  באיזור

שותף  הינו צומת הל"ה כלליהשותף וה (26%) "ההל נתיב וקיבוץ( 73%) שותפות מוגבלת הינם צומת

נתיב שותפות מוגבלת  צומת .(26%( וקיבוץ נתיב הל"ה )74%) ידי צומת המוחזק על (1%)כללי בע"מ 

 ולהשכרתתחנת הכוח צומת  להקמת המשמשים במקרקעיןקיבוץ נתיב הל"ה  זכויות רכשה את

 .להלן 8.11.6-ו 8.2.4 פים. לפרטים נוספים ראו סעיהמקרקעין האמורים לצומת

מונע  חברה פרטית אשר תספק את הציוד, תקים, תתפעל ותתחזק מתקן ייצור אנרגיה נההי 2שורק  (5)

. ההתפלה שורק ב'ותספק את האנרגיה הדרושה למתקן  בחצר מתקן ההתפלה שורק ב'גז טבעי 

 להלן. 2.3.3ראו סעיף  ,לפרטים נוספים

 ( של תחנת הכוח חדרה. O&M) התפעול קבלן הינההתפעול חדרה  חברת (6)

(7) AGS  ת כוח לייצור חשמל בגז טבעי על נלהקמת תח 94הינה חברה פרטית המקדמת את תת"ל

 ב' להלן.8.2.5.1לפרטים נוספים, ראו סעיף  8.רותם הכוח תחנתקרקע הסמוכה לה

להקמת תחנת כוח לייצור  ב20תת"ל המקדמת את  פרטית חברה הינה"מ בע חדרה הרחבה.פי.סי או (8)

-ו א'8.2.5.1פים ראו סעי ,. לפרטים נוספיםלתחנת הכוח חדרה הצמודהקרקע חשמל בגז טבעי על 

 להלן. 8.11.5

 של אנרגיה הספקת לפעילות נלווה שכחלק מוגבלת שותפות הינה.פי.סי גז טבעי שותפות מוגבלת או (9)

 גז טבעי ללקוחות. מוכרת הקבוצה

 שותפות טבעי גז.פי.סי באו כללי כשותף לשמש שמטרתה פרטית חברה הינה.פי.סי גז טבעי בע"מ או (10)

 .מוגבלת

, CPV Group LPיצוין, כי בכוונת  להלן. 17ופעילותן, ראו סעיף  CPVלפרטים אודות חברות  (11)

 2.3.1 עם השלמת העסקה לרכישתה על ידי החברה כאמור בסעיף ,CPVהמחזיקה בעסקי קבוצת 

מזכויות ההשתתפות ברווחים בשותפות לעובדים ומנהלים  6.5%"(, להקצות השותפות)" הלןל

תגמול הוני ארוך טווח ובהתאם להסדרים בהסכם שייקבעו מ, כחלק CPVמסוימים בקבוצת 

 .הלןל 17.7 ראו סעיף ,השותפות. לפרטים

 להלן. 15.3, ראו סעיף OPC Power Ventures LPלפרטים אודות  (12)

                                                      

של החברה נכון למועד הגשת הדוח בלבד, ואין וודאות כי הדברים יתממשו  כוונתה, משקפת את כאמור החברה כוונת  6
 .החברה אורגני של דעתם לשיקול, היתר בין, הכפופ ההאמור והכוונה, האמור לצפי בהתאם

 מ"בע רכב מערכות דלק ידי על)בעקיפין(  נשלטת, החברה ידיעת למיטב ראש, ורידיס ידי על מוחזקות רותם מניות יתרת  7
 של המממנים הגורמים לטובת לשעבוד בהתאם. להלן 15.2 סעיף ראו, םרותב "(. לתיאור הסכם בעלי המניותרכב דלק)"

 .המממנים הגורמים עבור בנאמנות מוחזקות רותם מניות, להלן 10.5.1.2 בסעיף כמפורט, רותם
 מוחזקות על ידי ורידיס. AGSמניותיה של  ויתרת AGSמהון המניות המונפק והנפרע של  80%-החברה מחזיקה ב  8
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ותוצאתו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים; רכישה, מכירה או העברה של  אופיו .2.3

  נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל

 יתימאסטרטג כחלקבישראל ובשווקים חדשים  מהלכים מספר החברה ביצעה ,הדוח בתקופת

לרבות  החשמל ייצור בתחום נוספים פרויקטים של ותפעול הקמה, פיתוח, לרכישההחברה 

 (.להלן 18 ףראו סעי ,ואסטרטגיה בחברה יעדים, )למידע נוסף על באמצעות אנרגיה מתחדשת

 CPV קבוצת לרכישת הסכם .2.3.1

 מתחדשת באנרגיה כוח תחנות של וניהול הקמה בפיתוח, עוסקת CPV קבוצת

 מתקדם( מדור משולב מחזור מסוג טבעי גז מונעות כוח תחנות) קונבנציונלית ובאנרגיה

 הן והקימה יזמה אותן פעילות, כוח בתחנות זכויות מחזיקה CPV קבוצת .בארה"ב

 עוסקת, CPV קבוצת בנוסף, המתחדשת. האנרגיה בתחום והן הקונבנציונאלי בתחום

 במגוון ב"בארה כוח לתחנות ניהול שרותי במתן נכסים, ניהול קבוצת באמצעות

 לרוב ,ואנרגיה נכסים ניהול בהסכמי התקשרות של בדרך דלקים, וסוגי טכנולוגיות

 17 סעיף ראו ,CPV קבוצת של פעילותה אודות לפרטים קצרות/בינוניות. לתקופות

 .להלן

 ,2020 באוקטובר 9 ביום ,2020 בספטמבר 16 מיום עקרונות מזכר לחתימת בהמשך

Global  מקבוצת גופים לבין "(הרוכשת" זה: בסעיף) LP Group CPV9 בין הסכם נחתם

LLC Management, Infrastructure10 (המוכרים" זה: בסעיף)" החזקות לרכישת 

 ",העסקה"-ו "הרכישה הסכם" זה: בסעיף) CPV11 בקבוצת הרוכשת ידי על המוכרים

 התמורה תשלום וכנגד העסקה השלמת במועד הרכישה, להסכם בהתאם העניין(. לפי

 (100%) וההחזקות תהזכויו מלוא את מהמוכרים הרוכשת תרכוש להלן, כאמור

 .CPV בקבוצת

 ישויות בכל המוכרים והחזקות לזכויות בתמורה כי נקבע הרכישה הסכם במסגרת

 מיליון 630-כ של סך למוכרים הרוכשת תשלם העסקה השלמת במועד ,CPV קבוצת

 כהגדרת) חוב וליתרת מזומנים ליתרת ,רחוז להון להתאמות בכפוף) במזומן דולר

 כי נקבע בהסכם 12 (.העסקה השלמת למועד הצפויים (הרכישה בהסכם אלה מונחים

                                                      

 שהינה ,הוניות( זכויות %100) Power OPC ידי על מוחזקתה דלאוור דין לפי שהוקמה מוגבלת שותפות הינה הרוכשת  9
 על (100%) ומוחזקת דלאוור דין לפי מאוגדת US OPC 2 (.0.01%) כללי כשותף US OPC 2-ו דלאוור דין לפי מוגבלת שותפות

 3 סעיף ראו ,Energy ICG אודות )לפרטים (מוגבל שותף %70) Energy ICG ידי על מוחזקת Power OPC. Power OPC ידי
OPC  (."השותפות") להלן זה בדוח כאמור (,מוגבלים שותפים 30%) נוספים ומשקיעים הנוספים(, הפרטים לפרק 22 בתקנה

US, ב הכללי השותף הינה ,דלאוור דין לפי המאוגדת ,החברה של מלאה בבעלות בת חברה-Power OPC (זכויות ללא 
 האמור החזקתה מבנה את לשנות עשויה החברה כי יצוין החברה. ידי על 100% מוחזקות US OPC-ו Energy ICG .(כלכליות
  החברה. של מלאה בשליטה לחברה/ות US OPC-ב ו/או Power OPC-ב זכויותיה את ולהעביר

 .II Partners Infrastructure Global השקעות קרן  10
 (דלאוור דין לפי שהוקמה מוגבלת שותפות) LP Holdings Power CPV הבאות: הישויות את הכוללת "CPV "קבוצת  11

"(CPVPH;)" Inc Ventures Power Competitive (דלאוור דין לפי המאוגדת חברה) "(CPVI;)" ו- Energy Renewable CPV

Inc Company (דלאוור דין לפי המאוגדת חברה) "(CPVREC)" (CPVPH, CPVREC ו-CPVI קבוצת" להלן:ו לעיל יחדיו 
CPV)". 

 הרכישה הסכם במסגרת .מוחזקות פעילות וחברות CPV קבוצת על ואחרות CPV קבוצת על חלות מההתאמות חלק כי יצוין  12
 יחושב העסקה השלמת מועד לפני כי נקבע בהסכם .CPV קבוצת מישויות אחת לכל ביחס התאמות ורכיב תמורה נקבעו
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 את המהווה ,רדול מיליון 95 לבין 54 שבין בהיקף סכום וסףוית האמורה לתמורה

 Rivers Three הקמה בשלבי הנמצא לפרויקט הנדרש העצמי בהון CPV של חלקה

 אשר (,העסקה השלמת במועד ל"הנ בפרויקט CPV של ההחזקה משיעור ייגזר הסכום)

-ל שתועמד מוכרים הלוואת באמצעות או במזומן ,הרוכשת בחירת לפי ,םלהשתל עשוי

CPVPH "(המוכר הלוואת.)"  

 של מסוימים מצגים ובכללם הצדדים של מצגים נכללו הרכישה הסכם במסגרת

 ולסייגים לחריגים הכפופים ,ופעילותה מצבה ,נכסיה ,CPV לקבוצת ביחס המוכרים

 במועד פקעו המוכרים מצגי 13כאמור. למצגים וביחס המוכרים של לאחריות ביחס

 זכות כאשר ,שנתיים למשך שיחולו מעטים יסודיים מצגים למעט ,העסקה השלמת

 לתנאים בכפוף בלבד, המוכר הלוואת כנגד לקיזוז מוגבלת הפרתם של במקרה החזרה

 .להלן כאמור הביטוח פוליסת במסגרת החזרה זכות מיצוי ולאחר בהסכם שנקבעו

 מצגים ביטוח פוליסת הרוכשת רכשה הרכישה להסכם בהתאם כי יצוין זה בהקשר

 מסוימים מצגים למעט שנים 3 של לתקופה דולר מיליון 53-כ עד של אחריות בגבול

 לעסקה מצגים ביטוח בפוליסות מקובלים בתנאים שנים, 6 תהא התקופה לגביהם

 14זו. מסוג

 .שונים אישורים ולקבלת מתלים לתנאים כפופה העסקה השלמת כי בהסכם, נקבע עוד

 לבחינת הועדה אישור :הבאים העיקריים האישורים את כללו הרגולטוריים האישורים

 חוק לפי בבקשה לטיפול הנדרשת התקופה חלוף ;(CIFUS) ב"בארה זרות השקעות

Act Rodino Scott Hart; ה אישור-Commission Regulatory Energy Federal; ואישור 

 ,היתר בין ,ללוכ המתלים התנאים כן, כמו .Commission Service Public York New-ה

 במועדבנוסף נקבע, כי  .בהסכם מצגיו להתקיימות מהצדדים אחד כל של האישור את

 קודם המוכרים שהעמידו ערבויות חלף ערבויות להעמיד הרוכשת על העסקה, השלמת

 אשר CPV של פרויקטים עם בקשר שלישיים צדדים לטובת העסקה, שלמתה למועד

 כאמור, ערבויות ההשלמה במועד יוחלפו שלא ככל כי נקבע, כן פיתוח. בשלבי נמצאים

 ערבות ולהעמיד האמורות הערבויות בגין המוכרים את לשפות הרוכשת מחויבת

 אלה. מערבויות שחרורם להבטחת המוכרים לטובת בנקאית

 התקבלו ,2021 בינואר 24 שביום לאחר זאת העסקה, הושלמה ,2021 בינואר 25 ביום

 התנאים למעשה והתקיימו העסקה להשלמת הנדרשים הרגולטוריים האישורים כל

                                                                                                                                                                      

 שנקבעה חישוב ולמתכונת לאמור בהתאם ההשלמה במועד וחוב מזומנים ויתרות חוזר הון הערכת בסיס על לתשלום הסכום
 התאמה ולנוסחאות הכרעה למנגנון לתנאים, למועדים, ובכפוף בהתאם ההשלמה ממועד שנקבעה תקופה בתוך בהסכם.
 המוכרים. לבין הרוכשת בין והתחשבנות כאמור התאמות של הסופי החישוב הנדרש( )ככל ערכויי הרכישה, בהסכם שפורטו

 הסופי. לחישוב התקופה הסתיימה טרם הדוח, הגשת למועד
 כגון בהחזקתה, והפרויקטים CPV קבוצת של מצבה עם בקשר ולמהותיות( לסייגים )כפוף מצגים נכללו ההסכם במסגרת  13

 אחריות כאמור, וכו'. התחייבויות נכסים, הפרויקטים, של סביבה ואיכות היתרים סוגיות מיסוי, משפטיים, הליכים לעניין
 המוכרים כנגד הרוכשת של מסוימות טענות על ויתור של הוראות כולל הרכישה והסכם מוגבלת, ההסכמים תחת המוכרים

 זה. בהקשר
 ליום בהיקף הרוכשת של )retention( עצמית השתתפות סכום כוללת הביטוח פוליסת ,זה מסוג ביטוח בפוליסות כמקובל  14

 חריגים כוללת הפוליסה .דולר( מיליון 3.7-ל הסגירה מיום חודשים 12 לאחר )פוחת דולר מיליון 5.5-כ של העסקה השלמת
 או הכיסוי מתחולת המוחרגים ונושאים הרוכשת בידיעת המוחזקים עניינים כגון הביטוחי הכיסוי יחול לא בהם ותנאים
 .מהותיות לסף כפופים
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 השלמת במועד שהתקיימו מקובלים תנאים )למעט העסקה להשלמת המתלים

 )וכן להלן כמפורט התמורה למוכרים שולמה העסקה השלמת במסגרת העסקה(.

 וההחזקות הזכויות מלוא העברת כנגד לעיל( כאמור וערבויות אשראי כתבי הועמדו

 .CPV בקבוצת

 במועד ששולמה התמורה לעיל, כאמור בעסקה התמורה קביעת למנגנון בהתאם

 סכום הכולל 15ארה"ב, דולר מיליון 648-כ של כולל סכום על נקבעה העסקה השלמת

 וכן דולר מיליון 22-כ בסך המקורית להערכה מעבר CPV בקופת שיישאר מזומן

 בהקמה בפרויקט מהזכויות 17.5%-ב החזקה בגין כי יצוין, ההשלמה. למועד התאמות

Rivers Three "(בהקמה הפרויקט)" ל הועמדה-CPVPH לעיל כאמור מוכר הלוואות 

 שיעור כי האפשרות עם בקשר "(.הפרויקט בגין התמורה)" דולר מיליון 95 של בסך

 ככל כי ההשלמה במועד הסכימו הצדדים ,10%-ל עד יירד בהקמה בפרויקט ההחזקה

 ימים 60 של תקופה בתוך בהקמה בפרויקט מהזכויות 7.5% עד של מכירה שתבוצע

 דולר מיליון 40-כ של סכום של חלקי מוקדם פירעון יבוצע ,העסקה השלמת ממועד

 הסדרים ונקבעו כאמור הזכויות מכירת השלמת עם שיתבצע המוכר הלוואת מתוך

 הלוואת .מכירה של במקרה המוכר הלוואת שתישא הריבית הפחתת לעניין לרבות

 של שנתית ריבית נושאת ,העסקה השלמת ממועד שנתיים עד של לתקופה הינה המוכר

 הפרויקט הזכויות בבעלותה אשר החזקות חברת מניות על בשעבוד ומובטחת %4.5

 התחייבויות כוללת המוכר הלוואת .הפרויקט של ניהול הסכם במסגרת וזכויות "להנ

 .מוקדם ופירעון הקמה עלויות כוללת ואינה ,הפרה ואירועי (covenants) הלווה של

 ובהתאם בהקמה, בפרויקט מהזכויות 7.5% מכירת הושלמה ,2021 בפברואר 3 ביום

 לעמוד תמשיך המוכר הלוואת דולר. מיליון 41-כ של בסכום המוכר הלוואת הופחתה

 בפרויקט מהזכויות 10% בגין התמורה עם בקשר דולר מיליון 54-כ של לסכום ביחס

 החברה לעיל. האמורים לתנאים בהתאם ,CPV קבוצת ידי על המוחזקים בהקמה

  .ש"ח מיליון 45-בכ העסקה עלויות סך את מעריכה

 והסדרים מסוימות בנסיבות ההסכם סיום לעניין הוראות נקבעו הרכישה בהסכם

  .ההסכם הפרת או מוקדם סיום של במקרה

 באמצעות הברית בארצות שלה החשמל ייצור פעילות את להרחיב החברה בכוונת

 אנרגיותה בתחום לרבות והרחבתו, הקיים הפרויקטים צבר ביצוע ידי על CPV קבוצת

 באמצעות )לרבות החשמל ייצור בתחום CPV קבוצת פעילות כי מובהר מתחדשות.ה

 שהוענקו רישיונותה בתנאי לעמידה לדין, כפופה בארה"ב מתחדשת( אנרגיה

 רגולטוריים ולהסדרים אישורים לקבלת הקבוצה, של הכוח ולתחנות לפרויקטים

 או/ו בחברה ההחזקות העברת ו/או רכישה עם בקשר )לרבות לייםאופדר מקומיים

  לדוח. 17 סעיף ראו ,לפרטים בארה"ב. חוםבת החלים (CPV בקבוצת

 פיו על שותפות בהסכם פיננסיים, גופים שלושה עם החברה ותהתקשר אודות לפרטים

 עסקת אודות נוספים לפרטים להלן. 15.3 סעיף ראו ,Power OPC-ב ישקיעו הצדדים

                                                      

באותו הסכום  ןפיקדו"ב עבור ארה דולר מיליון 5 של סך הרוכשת שילמה העסקה השלמת במועד, כאמור לתמורה בנוסף  15
 החלפת לצורך דולר מיליון 5 של סכוםידי הרוכשת  עללאחר מועד השלמת העסקה הועמד  . כמו כן,CPVשנותר בקבוצת 

 . CPVשל קבוצת  לפרויקטים ערבויות
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CPV, החברה של מיידיים דוחות וכן הכספיים לדוחות 'גי25-ו יב'25 ביאורים ראו 

 2020 בספטמבר 29 מיום (,101808-01-2020 )אסמכתא: 2020 בספטמבר 16 מיום

 (,110115-01-2020 )אסמכתא: 2020 באוקטובר 11 מיום (,105675-01-2020 )אסמכתא:

 )אסמכתא: 2021 בינואר 25 מיום ,(009505-01-2021 )אסמכתא: 2021 בינואר 24 מיום

 על המובאים ,(014802-01-2021 )אסמכתא: 2021 ארבפברו 4 ומיום (010138-01-2021

 .ההפניה דרך

 כן ועל ,לעיל האמור ההתאמה למנגנון כפופה בפועל הסופית התמורה כי מובהר

 ביחס לרבות ,לעיל האמור כי ,יודגש .לעיל הנזכר מהסכום שונה להיות עשויה

 צופה מידע כולל העתידיות, וההשקעות הפיתוח ולתכניות בעסקה, הסופית לתמורה

 החברה של והערכות המידע על מבוסס אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני

 )כולו לעיל האמור בפועל להתממשותם. באשר וודאות אין ואשר הדוח, הגשת למועד

 היתר בין וזאת, מהותית, שונה באופן להתקיים או להתקיים שלא עשוי חלקו( או

 גורמים עם הסכמות העדר מתאימים, שוק תנאי העדר בפועל, מתוצאות כתוצאה

 הכרוכים סיכון גורמי של התקיימותם ו/או הצפויות בהשקעות גידול שלישיים,

 .CPV של בפעילותה ו/או החברה של בפעילותה

  צרכןבחצר ה אנרגיה לייצור מתקניםהקמת  הסכמי .2.3.2

לרבות , םהסכמים מחייבים עם צרכנימספר החברה ב התקשרה, הדוח הגשתלמועד 

 לייצור מתקניםהכוללים הקמת והפעלת  ,16החשמל רשות של במכרז זכוש צרכנים

מגה  76-של כ מצטברחשמל באמצעות גז טבעי בהיקף  יםהמייצר צרכןאנרגיה בחצר ה

. החברה תמכור לצרכנים , וכן בהסדרים להספקה ומכירה של אנרגיה לצרכניםוואט

ממועד ההפעלה המסחרית של מתקני  שנים 15-20חשמל ממתקני הייצור לתקופה של 

הייצור. מועדי ההפעלה המסחרית המתוכננים הינם בהתאם לתנאים שנקבעו 

 .חודשים ממועד החתימה על ההסכם 48, ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף בהסכמים

, ועל פי צרכניםהיקף ההתקשרויות מול ההיקף ההשקעה הכולל של החברה תלוי ב

 .מיליון ש"ח לכל מגה וואט מותקן 4-לכבממוצע הערכת החברה עשוי להגיע 

 12-לסך של כ החברה במתקני הייצור של ההשקעה מסתכמת ,למועד הדוח הכספי

  מיליון ש"ח.

 מים, להתקשרות בהסכ17נוספים פוטנציאלים צרכניםלכך, פועלת החברה מול  בהמשך

להספקה וכן הסדרים  צרכןבחצר ה אנרגיה לייצור מתקן והפעלת הקמת הכוללים

 . צרכניםאנרגיה לשל  המכירו

על הנחה מרכיב הייצור וחסכון בתעריף הרשת. מובהר כי  מתבססים ההסכמים, ככלל

מדובר בהתקשרויות נפרדות, בלתי תלויות, בהיקפים ובתנאים שונים הנקבעים מול כל 

                                                      

 . https://pua.gov.il/decisions/documents/56805.pdfפורסמה באתר רשות החשמל:  ההחלטה  16
  .הקבוצה של לקוחות כולל  17

https://pua.gov.il/decisions/documents/56805.pdf
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, אשר עשויות לצאת לפועל לשיעורין בעיתויים שונים. להערכת החברה, ככלל, כל צרכן

  18.מהותית להיות צפויה ולאאחת מההתקשרויות כאמור, כשלעצמה, אינה 

 בקשרהאמורים כוללות התחייבויות של החברה  םעם כל אחד מהצרכני ההתקשרויות

 המתקנים חיבורלביצוע,  זמנים לוחות לרבות הייצור מתקניעם ההקמה וההפעלה של 

בתקופת הדוח ועד  ואחריות לביצועים מסוימים. האזורית טבעיה גזרשת חלוקת הל

למועד הגשת הדוח, התקשרה החברה בהסכמי הקמה ואספקת מנועים עבור מתקני 

מביצוע הפרויקטים הנ"ל התקשרה  כחלק מגה וואט. 41-הייצור בהספק כולל של כ

יצוין כי  לחברה הזמנת מנועים למתקני הייצור.המאפשר  מסגרת בהסכםהחברה 

 בהסכמי במקבילהצרכנים  קשוריםהצרכנים כאמור לעיל,  עםבמסגרת ההתקשרויות 

עם רותם ותתקשר עם חדרה  החברה התקשרה או חדרה. םעם רות חשמל רכישת

ים אשר מטרתם חברתי-נם בימיבהסכ )בכפוף לאישור המלווים בהסכם מימון חדרה(

בחצר  אופן ההתחשבנות הנובעת מהקמת מתקני הייצור על ידי החברה, להסדיר את

 לקוחות של רותם ו/או חדרה.

 והקמתם, מקדמיים בשלבים מצויים האמורים הפרויקטים, הדוח הגשת למועד

 למועד אשר, הלןוהפעלתם כפופה להתקיימות תנאים שונים בהם התנאים האמורים ל

 .התקיימו טרם הדוח הגשת

מחייבים נוספים הדוח אין ודאות באשר להתקשרות בהסכמים  הגשת למועדכמו כן, 

 באשר ודאות אין וכןו/או באשר לתנאיהם הסופיים )ככל שייחתמו(,  צרכניםעם 

 תתקשר לגביו וואט המגה להיקף באשראו /ו החברה תתקשר עימם צרכניםה למספר

 כפופיםביצועם מחייבים וההסכמים ה. יצוין כי הסכמים שייחתמו ככל, החברה

 צרכןה חיבור בהם ,דרשנש ככל, שלישיים צדדים הסכמותלקבלת אישורים ו/או 

 לחיבור"י חח אישור קבלת(, מחובר אינו צרכןשה)ככל  הטבעי הגז חלוקת לתשתית

 תכנית עריכת אף הצורך ובמידת, למתקן בניה היתר הוצאת, החשמל לרשת המתקן

 )תב"ע( לצורך כך. מפורטת סטטוטורית

זה לעיל, לרבות לעניין התקשרויות בהסכמים מחייבים,  בסעיףמובהר כי האמור 

, עיתויים הצפויים תנאי ההסכמים לוחות הזמנים להקמה, וואט, ההיקפי המג

וביצועם בפועל וכן ההשקעה המוערכת למגה וואט, כולל מידע צופה פני עתיד, 

ואשר התקיימותו תלויה בין כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אין ודאות כי יתממש, 

היתר בגורמים שאינם בשליטת החברה. הדבר תלוי בין היתר בתנאי ההתקשרויות 

שיתגבשו בפועל )ככל שיתגבשו(, במספר ההתקשרויות והיקף כל התקשרות, בקבלת 

האישורים הנדרשים, בעלויות הסופיות וכיוצא באלה. בפועל, ההתקשרויות עשויות 

 חלקן, או להתבצע באופן שונה מהאמור לעיל.שלא להתבצע, כולן או 

 '"ב"שורק  באתרים -מי התפלת מתקן .2.3.3

חברה ייעודית בבעלות מלאה  ,2שורק  , החברה התקשרה )באמצעות2020מאי  בחודש

 תחזוקה, תפעול, להקמה ישראל מדינת של במכרז זכתה אשר, IDEשל החברה( עם 

                                                      

 בהתאם)אם וככל שתצא לפועל(  התקשרות כל תבחן החברההדוח בלבד. הגשת החברה למועד  הערכתמבוסס על  האמור  18
  .הרלבנטיות לנסיבות



21 

 

, תקיםתספק את הציוד,  2שורק  לפיו בהסכם', ב שורק ההתפלה מתקן של והעברה

 האנרגיה את ותספק' ב בשורק מונע גז טבעי מתקן ייצור אנרגיה ותתחזק תתפעל

שנים ממועד ההפעלה  25למשך תקופה אשר תסתיים בתום  ההתפלה למתקן הדרושה

"(. בתום התקופה האמורה שורק ב' IPP-ה הסכםשל מתקן ההתפלה שורק ב' )"

-נחתם הסכם ה בהמשך לאמור,שורק ב' לידי המדינה.  רמתקן הייצותועבר הבעלות ב

BOT  )בין )בנה, הפעל, העברIDE למדינת ישראל. 

של החברה ללוחות זמנים  ת, התחייבויוהיתר ביןכוללת,  IDEהחברה עם  התקשרות

 טרם הדוח הגשתלמועד  אשרחודשים ממועד אישור התת"ל ) 24בתוך  המתקןלהקמת 

 שורק ההתפלה למתקן מסוים בהיקף בזמינותלהספקת אנרגיה  והתחייבות( התקבל

למועד הגשת הדוח, פועלת החברה להתקשרות בהסכם אספקת ציוד, בהסכם  '.ב

להערכת  .ים-מי להתפלת הרשותלאישור  כפופים יהיו אשר, תחזוקה ובהסכםהקמה 

החציון צפויה להסתיים במהלך  החברה, תקופת ההקמה של מתקן הייצור שורק ב'

 .2023שנת  השני של

)קבלן משנה של הזכיין(  IPP כקבלן על ידי החברה תבוצע' ב שורק הייצור מתקן הקמת

והעמדת ערבויות  התחייבויות לרבותשל מתקן ההתפלה שורק ב',  BOT-ה במסגרת

 לקום צפוי' ב שורק מתקן הייצור ים.-כלפי הרשות להתפלת מי IPPקבלן  החלות על

 רשות שפרסמה", תחרותי הליך ללא הקמים עליון במתח ליצרנים"אסדרה  במסגרת

ויתרת  (להלן 8.2.1.4-ו 8.2.1.2 סעיפים ראו)לפרטים,  2019 מרץ בחודש החשמל

תחולת  19להימכר למנהל המערכת. מיועדתההספק מעבר לצריכת מתקן ההתפלה 

 . 2023שנת  תוםאסדרה האמורה, היא על פרויקטים שיגיעו לסגירה פיננסית עד ה

ומועד סיום תקופת  'ב שורק מתקן הייצור הקמת בדבר לעיל האמור כי יודגש

 באשר ודאות אין אשר, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע כולל, ההקמה

 היתר בין תלויה' ב שורק מתקן הייצור הקמת, הדוחהגשת  למועד. להתממשותו

על יכולת הוצאת חשמל  אישור בקבלתוכן  רישוייםאו /ו תכנוניים תהליכים בהשלמת

. , אשר למועד הגשת הדוח טרם התקיימו ואין ודאות באשר להתקיימותםמהאתר

 מגורמים כתוצאה היתר בין וזאת, תקלותאו /ו עיכובים להיגרם עלולים בפועל, כן כמו

 מהתקיימות כתוצאה או, החברה בשליטת שאינם גורמים לרבות, לעיל כאמור שונים

 לפרטים. הקמה סיכון לרבות, החברה חשופה להם הסיכון מגורמי יותר או אחד

 .להלן 320. סעיף ראו, בהקמה בפרויקטים הכרוכים סיכון גורמי אודות נוספים

 שינוי מבנה בחברות בנות .2.3.4

 2.2.1 סעיף ראו, החברה של בנות בחברות רה ארגון פנימי בהחזקות אודות לפרטים

 .לעיל

  

                                                      

בנושא "אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי", וכן  2019במרץ  6, מיום 555מישיבה  10החלטה מספר   19
בנושא 'פרסום כללים ועסקאות ואמות מידה  2019במאי  13של רשות החשמל מיום  558( מישיבה 1358) 5החלטה מספר 

ליצרנים חדשים ברשת ההולכה', לרבות לעניין מכירת זמינות ואנרגיה למנהל המערכת מיתרת ההספק לאחר מילוי צרכי 
 להלן. 8.2.1.4-ו 8.2.1.2מתקן ההתפלה בהתאם לאסדרות האמורות, ראו סעיפים 
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 צומת סגירה פיננסית של פרויקט .2.3.5

מהונה המונפק והנפרע  95%הסכמים לרכישת  במערךהתקשרה החברה  ,2017 בשנת

 ,נוספים לפרטים. 2018 מרץ חודשב הושלמה צומת עסקת. "(צומת עסקת)" של צומת

 . 2018 לשנת התקופתי לדוח 2.3.1 סעיף ראו

 . להלן זה"ק בסראו  2019 ינואר חודשמ צומת מניות יתרתלרכישת  להסכם ביחס

 כאשר התשלום האחרון של דולר, מיליון 23-כסך של על  עמדה צומת בעסקת התמורה

 הושלמה ובכך, 2020 פברוארבחודש  םשול מיליון דולר 15.8של  כוללהתמורה בסך 

 .צומת עסקת

כאמור בסעיף  מתלים תנאיםשל  התקיימותםכפופה ל הייתה צומת עסקתהשלמת 

 חשמל לייצורחדש לצומת  מותנה רישיון קבלתבהם  ,2018לדוח התקופתי לשנת  2.3.1

 המותנה הרישיון חידושמגה וואט או  396כוח במחזור פתוח בהיקף של  בתחנת

 27 ביום תוקן)ואשר  וואט מגה 360 של בהספק 2010 בדצמבר 29 ביום לצומת שהונפק

"(. על פי חוק הריכוזיות, בעת הקצאת רישיון צומתל חדש רישיון; "2014 בנובמבר

שיקולי ריכוזיות  ,היתר בין, מגה וואט, על רשות החשמל לשקול 175ייצור העולה על 

לפרטים נוספים על החלטת ועדת .הריכוזיות ועדת עם התייעצות תוך, משקית-כלל

על התנאי המתלה האמור ונימוקיו, ראו  הריכוזיות ועל החלטת הדירקטוריון לויתור

 .להלן 7.3וכן סעיף  2019לדוח התקופתי לשנת  2.3.1סעיף 

, התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת, עבורם 2019בינואר  3 ביום

המוכרים את  מכרובהסכם לפיו  20"(,המוכריםמהון מניות צומת )" 5% הוחזקו

, לשיעורין(, בהתאמה", הנמכרות המניות"-ו" רהמכ הסכםמניותיהם בצומת לחברה )"

החברה עבור  שילמההתמורה הכוללת ש .דרך אבני להתקיימות ובכפוף מועדים במספר

בתשלומים כנגד העברת  שולמהמיליון ש"ח, והיא  27-כהמניות הנמכרות עומדת על 

התקיימות אבני הדרך  לאחרחלק יחסי ממניות המוכרים לחברה בכל מועד תשלום ו

)כאשר יתרת התשלום בגין מניות המיעוט בצומת כאמור הושלמה לאחר קבלת אישור 

(. לפרטים נוספים אודות ההסכם להלןהוכחת סגירה פיננסית של צומת כאמור 

, (2019-01-001585)אסמכתא:  2019בינואר  6, ראו דוח מיידי של החברה מיום האמור

  .ההפניה דרך על המובא

 ביוםלהלן. כמו כן,  8.12.7ראו סעיף  שקיבלה צומת, המותנה הרישיוןאודות  פרטיםל

 10 וביום ,לצומת תעריפי אישור החשמל מרשותקיבלה צומת  ,2019בדצמבר  24

לאחר בחינת כל המסמכים  התקבלה הודעת רשות החשמל לפיה ,2020 בפברואר

 צומתשהועברו על ידי צומת כהוכחה לעמידתה באבן הדרך סגירה פיננסית נמצא כי 

 כל ולפי המותנה ברישיונה לקבוע בהתאם, פיננסית סגירה להוכחת בתנאים עומדת

 פרויקטליאודות הסכם מימון  לפרטים להלן. 8.12.8-ו 8.2.4 פיםראו סעי ,לפרטים .דין

 להלן.  10ראו סעיף  ,בקשר עם פרויקט צומת

                                                      

  .נאמן ידי על עבורם הוחזקו בצומת המוכרים מניות  20
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 לצדק גבוה דין כבית בשבתו העליון המשפט לבית שהוגשה עתירה אודות לפרטים

 .הלןל 8.15.3סעיף  ראו ,2020בפברואר  10אשר נמחקה ביום  צומת פרויקט עם בקשר

 פועלת זה ובכלל, צומת פרויקט של לפועל להוצאתו החברה פועלת, האמור לאור

 להסכם בהתאם הנדרשות פעולות לרבות, הכוח תחנת הקמת עם בקשר פעולות לביצוע

החלו  ,2020במהלך שנת  (.להלן 8.14.1.2 סעיף)ראו  צומת הכוח תחנת של ההקמה

, הוציאה צומת צו תחילת 2020)לאחר שבחודש מרץ  עבודות הקמת תחנת הכוח צומת

מנים מעודכנים לתחילת , בהמשך להסכמה על לוחות זעבודות לקבלן ההקמה

רציפות עבודות ההקמה עלולה להיות מושפעת ממגבלות תנועה עקב משבר  (.העבודות

להערכת החברה אודות צפי לסיום הקורונה לאור הצורך בהגעת ציוד וצוותים זרים. 

 )הכפופה כאמור להשפעות מגבלות הקורונה( תקופת ההקמה של תחנת הכוח צומת

 .להלן 8.2.4צומת, ראו סעיף ולפרטים נוספים בנוגע ל

, לרבות הקשורים בפרויקט צומת כי האמור בדוח זה ביחס לאירועים עתידיים מובהר

ביצוע פעולות הנדרשות בהתאם להסכם  ,והכנסותיו הקמת והפעלת פרויקט צומת

 קבלת, מוערכת הקמה עלות, הפעלהל הצפוי מועדה ההקמה של תחנת הכוח צומת,

כהגדרתו בחוק  ,מידע צופה פני עתיד הינו, הפרויקט והכנסות קבוע ייצור רישיון

הדוח הגשת החברה למועד  ואומדנים שמבצעת מבוסס על הערכותהניירות ערך, 

 להתממש או להתממש שלא עלול אמורהמידע כואשר אין ודאות באשר להתממשותו. 

 לרבות, החברה בשליטת שאינם גורמים עקב כך ובכלל, מכפי שנצפה שונה באופן

בהם גורמים  שלישיים צדדים פעולות בשל, קבוע ייצור רישיון קבלת אי בשל

התמשכות תקופת ההקמה בפועל, הסכם  ,ואחרים תפעוליים גורמים, מממנים

, משפטיים הליכים בשל, או עיכובים בעלויות גידול בשל ההקמה ושינוי במדדים

 מגורמי יותר או אחד התקיימות בשל או בשל אי עמידה בתנאי הרישיון המותנה

בכלל זה, מועד ההפעלה  להלן. 20חשופה החברה כמפורט בסעיף  םלה הסיכון

של תחנת הכוח צומת, עשוי שלא להתקיים או להתקיים במועד  הצפויהמסחרית 

שונה מהאמור לעיל, וכן עלות הקמת תחנת הכוח צומת עשויה להיות שונה, לרבות 

בגורמים  תלות, בין היתר נוכח כאמור בדוח זהבאופן מהותי, מהעלות המוערכת 

 העלויותהיתרים, ההיקפים הסופיים של  קבלת כגוןחיצוניים שאינם תלויים בחברה 

 והתקיימות איזה מגורמי הסיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה והקרקע הפיתוח בגין

 .ו/או הימשכות מגבלות עקב משבר הקורונה

 לחברה ICG Energyהעברת  הסכם .2.3.6

העבירה קנון )באמצעות חברה בבעלותה המלאה( לחברה ללא  ,2021ינואר  דשבחו

 .21(Primus Green Energy Inc.)בשמה הקודם  ICG Energyתמורה את כל מניות 

 .לפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי 22בתקנה  3לפרטים נוספים, ראו סעיף 

   

                                                      

תחת שמה  ICG Energyלחוק ניירות ערך. לתיאור  3קנון הינה תאגיד מדווח בהתאם להסדר הרישום הכפול הקבוע בפרק ה'  21
 20F, ראו בדוח של קנון בדבר ICG Energy)ופעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת(, ומכירת פעילותה של  Primusהקודם, 

( ובדוח של קנון בדבר 2020-02-038545)אסמכתא:  2020באפריל  30כפי שפרסמה קנון ביום  Item 4B-לרבות ב 2019ת לשנ
 (.2020-02-088033)אסמכתא:  2020בספטמבר  2כפי שפרסמה קנון ביום  2020דוח לרבעון השני של שנת 
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  חברההפעילות של ה תחום .3

נכון למועד הגשת הדוח, להלן תובא טבלה המתארת בתמצית את הפרויקטים  בישראל כמבוא כללי לתיאור תחום הפעילות, ולצורך מבט כללי על פעילות החברה

 של החברה בישראל: ללקוחותיה ואנרגיה חשמלוהספקת  לייצור החברה תפעל או פועלת באמצעותםהעיקריים 

תחנות כוח / 
מתקנים 

לייצור 
 אנרגיה

הספק מותקן חשמל  סטטוס
 )מגה וואט(

שיעור 
ההחזקה 

על ידי 
החברה 
למועד 
הגשת 

 הדוח )%(

תחילת  / צפי מועד טכנולוגיה מיקום
תקופת הפעלה 

 22מסחרית

לקוח/צרכן 
 עיקרי

סך 
ההשקעה 

של החברה 
בפרויקט 

ליום 
31.12.2020 

 ן)במיליו
 ש"ח(

סה"כ 
הערכת 

עלות 
השקעה 

כוללת 
בפרויקט 

 ןבמיליו)
 23ש"ח(

פרטים 
 נוספים

תחנת הכוח 
 רותם

מישור  80% 466-כ פעילה
 רותם

לקוחות  2013יולי  קונבנציונאלית
פרטיים 

, ראו חח"יו
 להלן 8.5סעיף 

ראו סעיף  - 2,000-כ
8.2.2 
 להלן

תחנת הכוח 
 חדרה

 144-כ פעילה
 
 
 
 

אזור  100%
התעשייה 

 חדרה

לקוחות  2020יולי  קוגנרציה
 ומנהלפרטיים 
, ראו המערכת

 להלן 8.5סעיף 

ראו סעיף  - 90024-כ
8.2.3 
 להלן

מרכז האנרגיה אשר נכון 
למועד הגשת הדוח, 
מופעל לצורך הספקת 

 25קיטור כגיבוי

שטח מפעלי 
 נייר חדרה

                                                      

פני עתיד,  ופההינו מידע צ , מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן(מתקן הייצור שורק ב'פרויקטים שטרם הגיעו להפעלה )צומת, מסחרית של  להפעלה הצפוי המועד בדבר האמור כי, מובהר  22
ועד שונה מהאמור עשוי שלא להתקיים או להתקיים במ הצפויההפעלה  מועדכהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה למועד הגשת הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו. 

 מגורמים כתוצאה היתר בין וזאת, תקלותאו /ו עיכובים להיגרם עלולים בפועל, כן כמו. להתקיימותם באשר ודאות ואיןבחברה  בשליטתלעיל, בין היתר נוכח תלות בגורמים חיצוניים שאינם 
 גורמי אודות נוספים לפרטים. הקמה סיכון לרבות, החברה חשופה להם הסיכון מגורמי יותר או אחד מהתקיימות כתוצאה או, החברה בשליטת שאינם גורמים לרבות, לעיל כאמור שונים
 .להלן 20.3 סעיף ראו, בהקמה בפרויקטים הכרוכים סיכון

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  ופההינו מידע צ הצרכן(, מתקנים לייצור אנרגיה בחצר מתקן הייצור שורק ב'סה"כ הערכת עלות השקעה כוללת בפרויקטים )צומת,  בדבר האמור כי, מובהר  23
, בין מכפי שנצפהשונה  באופן תממשאו לה התממששלא להמידע האמור עלול החברה למועד הגשת הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו.  ואומדנים שמבצעת ערך, המבוסס על הערכות

 מגורמי איזה התקיימותכגון קבלת היתרים, ההיקפים הסופיים של העלויות בגין הפיתוח והקרקע, חיבור לרשתות תשתית ו רהבחבתלויים היתר נוכח תלות בגורמים חיצוניים שאינם 
 .ו/או הימשכות מגבלות הקורונה החברה חשופה להם הסיכון

למועד הגשת הדוח, קיזזה חדרה חלק מהפיצויים  לדוחות הכספיים. ד'25אור הסכם ההקמה של חדרה כמתואר בבי מכוחמוצג בניכוי פיצויים מקבלן ההקמה להם זכאית חדרה  ותסך ההשקע  24
 האמורים כנגד תשלומים לקבלן ההקמה.

 להלן. 8.2.3לפרטים נוספים אודות מרכז האנרגיה, ראו סעיף   25
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תחנות כוח / 
מתקנים 

לייצור 
 אנרגיה

הספק מותקן חשמל  סטטוס
 )מגה וואט(

שיעור 
ההחזקה 

על ידי 
החברה 
למועד 
הגשת 

 הדוח )%(

תחילת  / צפי מועד טכנולוגיה מיקום
תקופת הפעלה 

 22מסחרית

לקוח/צרכן 
 עיקרי

סך 
ההשקעה 

של החברה 
בפרויקט 

ליום 
31.12.2020 

 ן)במיליו
 ש"ח(

סה"כ 
הערכת 

עלות 
השקעה 

כוללת 
בפרויקט 

 ןבמיליו)
 23ש"ח(

פרטים 
 נוספים

צומת  100% 396-כ בהקמה צומת
 פלוגות

קונבנציונאלית 
 במחזור פתוח

מנהל  2023ינואר 
 המערכת

ראו סעיף  1,50026-כ 694-כ
8.2.4 
 להלן

בשטח  100% 99עד  בייזום 2שורק 
מתקן 

-התפלת מי
ים באתר 

 "שורק ב'"

חציון שני של שנת  ליתנאקונבנציו
2023 

צרכן חצר 
ובהתאם 

להסדרות 
 רשות החשמל 

ראו סעיף  200 עד 1-כ
 לעיל 2.3.3

מתקנים 
לייצור 

אנרגיה 
 צרכןבחצר ה

שלבי פיתוח ב
שונים החל 

ועד  ייזוםמ
 הקמהל

מגה  16כל מתקן עד 
וואט )נכון למועד הגשת 
הדוח, נחתמו הסכמי 
הקמה והפעלה בהיקף 

מגה  76-מצטבר של כ
. בכוונת החברה וואט

לפעול לחתימת הסכמי 
הקמה והפעלה בהיקף 
מצטבר שיעמוד לכל 

מגה  120 על הפחות
 27וואט.

בחצר  100%
נים הצרכ

ברחבי 
 הארץ

מועדי ההפעלה  קונבנציונאלית
המסחרית 

המתוכננים הינם 
בהתאם לתנאים 

 ,שנקבעו בהסכמים
ובכל מקרה לא 

 48יאוחר מחלוף 
חודשים ממועד 
החתימה על 

 28הסכם

 צרכני חצר
בהם גם 

לקוחות 
 הקבוצה

 4-כ 12-כ
בממוצע 

למגה 
 וואט

ראו סעיף 
 לעיל 2.3.2

 

  

                                                      

מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( בגין דמי היוון )לפרטים  200-בסך של כ 2021סכום השומה שהתקבלה מרשות מקרקעי ישראל בחודש ינואר מ מחצי הערכת העלויות כאמור אינה מביאה בחשבון  26
 להלן(. 8.11.6ראו סעיף 

ה כפופה, בין היתר, לשיקול דעתם החברה כאמור, משקפת את כוונתה של החברה נכון למועד הגשת הדוח בלבד, ואין וודאות כי הדברים יתממשו בהתאם לצפי האמור, והכוונה האמור כוונת  27
 להיקף באשראו /ו החברה תתקשר עימם הצרכנים למספר באשר ודאות אין וכן, צרכניםמחייבים עם  נוספיםהחברה. למועד הגשת הדוח, אין ודאות באשר להתקשרות בהסכמים  אוגרנישל 

 .הסכמים שייחתמו ככל, החברה תתקשר לגביו וואט המגה
 קבלת(, מחובר אינו צרכןשה)ככל  הטבעי הגז חלוקת לתשתית צרכןה חיבור בהם ,דרשנש ככל, שלישיים צדדים הסכמותלקבלת אישורים ו/או  כפופיםמחייבים וביצועם ההסכמים היצוין כי   28

  )תב"ע( לצורך כך. מפורטת סטטוטורית תכנית עריכת אף הצורך ובמידת, למתקן בניה היתר הוצאת, החשמל לרשת המתקן לחיבור"י חח אישור
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 -כמגזר פעילות בדוחותיה הכספיים  המדווח, אחד פעילות בתחום פועלת החברהלמועד הדוח הכספי, 

 .חשמל ואנרגיהוהספקת ייצור 

ומנהל  "יחח ,פרטיים ללקוחות ואנרגיה חשמלוהספקת בייצור  החברה עוסקת זה פעילות תחום במסגרת

 .אנרגיהבייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור  זה ובכלל, המערכת

)המוחזקת  רותם בבעלות הינה: תחנת הכוח רותם, אשר מפעילה הקבוצה בישראל, הכספי הדוח דלמוע

, הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית, ותחנת הכוח ((20%) ועל ידי בעל מניות נוסף( 80%על ידי החברה )

האנרגיה )ראו  מרכזב מחזיקהבנוסף, חדרה בטכנולוגיית קוגנרציה.  הפועלתחדרה, בבעלות חדרה, 

  פירוט בסעיף זה להלן(.

 למועד נכון. וואט מגה 466-כ של מותקן בהספק( וסולר טבעי גז) דלקית-דו תחנה הינההכוח רותם  תחנת

 PPA"י(, על פי הסכמי חח שאינם)קרי,  פרטיים לקוחות 36-, רותם מספקת חשמל להדוח הגשת

( אשר יתרת התקופה הממוצעת של ההסכמים Power Purchase Agreements -)הסכמים לרכישת חשמל 

 . להלן 8.2.2ראו סעיף  ,למידע נוסף .שנים 6.5היא 

-דוהינה תחנת כוח  ,2020 יולי בחודש תקופת ההפעלה המסחרית את חלהה אשר, חדרה הכוח תחנת

 הנמכרים קיטור והן חשמל הן המייצרת כוח תחנת, קרי( בטכנולוגיית קוגנרציה )וסולר טבעי גז) דלקית

 צרכי כל את מספקתחדרה  להלן. 8.2.3 סעיף ראו ,חדרה של הותירישיונ אודות לפרטים(. לצרכנים

 שנים 25של  לתקופה , הממוקמים בסמוך לתחנת הכוח חדרה,חדרה נייר מפעלי של והקיטור החשמל

למועד הגשת הדוח,  באמצעות תחנת הכוח חדרה ומרכז האנרגיה שמשמש כגיבוי להספקת הקיטור.

 מגה וואט. 16-הטורבינה במרכז האנרגיה אינה מופעלת ואינה צפויה להיות מופעלת בהיקף העולה על כ

יצוין, כי במהלך  .מנהל המערכתולחשמל ללקוחות פרטיים נוספים  , תחנת הכוח חדרה מספקתכן כמו

ים מסוימים בטורבינות הגז של רכיב התבצעו פעולות החלפה ושיפוץ ,2021פברואר עד  2020דצמבר 

פעולות צפויות להתבצע ו התבצעו 2021ובהמשך לאמור במהלך שנת  ,צפויותכחלק מפעולות  והקיטור

נוספות. במהלך הפעולות כאמור הופעלה ותופעל תחנת הכוח באופן חלקי,  הכרחיות החלפה או שיפוץ

 29של כארבעה חודשים. צפוי לפרק זמן מצטבר

 בטכנולוגיה טבעי גז באמצעות המונעתכוח  תחנת באמצעות צומת להקים בנוסף, החברה פועלת

 באזורלצומת פלוגות  בסמוך וואט המג 396-כשל  בהספקפתוח )תחנה פיקרית(  במחזור קונבנציונלית

 זמינות תשלומי מקבלות פיקריות כוח תחנות. הלןל 8.2.1.2האמורה בסעיף  914 הסדרה מכוח, גת קרית

 להשלמת בכפוף. החשמל רשות ידי על שנקבעו לתעריפים בהתאם שייוצר חשמל בגין הוצאות והחזר

במסגרת הסדר , יוקצה מלוא הספק התחנה לחח"י רישיון ייצור קבוע תוקבל תחנת הכוח של ההקמה

וצומת לא תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל וזאת  זמינות קבועה

, החלו עבודות הקמת תחנת 2020במהלך שנת  .פרטיים לקוחות עם התקשרו אשר וחדרה מרותם להבדיל

 .הלןל 8.2.4-ו לעיל 2.3.5 פיםסעיראו  ,נוספים לפרטים הכוח צומת.

                                                      

 בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע כולל, לעיל האמורות הפעולות תקופת למשך ביחס החברה להערכות ביחס האמור  29
 מסיבות כתוצאה לרבות, השנצפ מכפי שונה באופן להתממש או להתממש שלא עלול לעיל האמור המידע. ערך ניירות
 ממשבר המושפעים גורמים לרבות, אחרים עיכובים או הקבלן ידי על הפעולות ביצוע אופן כגון, בחברה תלויות שאינן

 .הקורונה
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 והפעלת הקמת הכוללים 30צרכנים עם הסכמים מחייביםמספר ב החברה התקשרה ,למועד הגשת הדוח

 המכירלהספקה והסדרים בוכן  המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי צרכןבחצר ה אנרגיה לייצור םמתקני

 לעיל. 2.3.2לפרטים נוספים, ראו סעיף  .צרכניםאנרגיה לשל 

 את תספק 2שורק בהסכם לפיו  ,IDE( עם 2שורק , החברה התקשרה )באמצעות 2020כן, בחודש מאי  כמו

 ההתפלה למתקן הדרושה האנרגיה את ותספק' ב שורק מתקן הייצור את ותתחזק תתפעל, תקים, הציוד

 לעיל. 2.3.3לפרטים נוספים, ראו סעיף  .רשות החשמל להסדרות ובהתאם 'ב שורק

הפועלת בתחום ייצור חשמל בארצות הברית )לרבות  CPVקבוצת  השלמת רכישתאודות  לפרטים

, ראו סעיף 2020מחודש אוקטובר  CPVבאמצעות אנרגיה מתחדשת( בהמשך להסכם רכישת קבוצת 

 להלן. 17, ראו סעיף CPVלפרטים אודות תיאור פעילותה של  .עילל 2.3.1

 זרוע תחת"ב בארה ופעילותה אחת זרועאת פעילותה בישראל תחת  מרכזתהדוח, החברה  הגשת למועד

 .החברה של נוסף פעילות תחום להוות צפויה אשר נוספת

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .4

 :2020-ו 2019יובא פירוט השקעות בהון החברה עצמה ועסקאות במניותיה, בשנים  להלן

 0.01מניות רגילות בנות  5,179,147החברה הצעה פרטית מהותית של  ביצעה, 2019 יוני חודשב .4.1

ההצעה "( לשלושה גופים מוסדיים )"המניות המוקצותש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה )"

ש"ח למניה )מחיר  23.17וקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה מחיר המניות המ "(.הפרטית

-המניה בבורסה בתום יום המסחר שקדם להצעה(. תמורת ההנפקה, ברוטו, הסתכמה לסך של כ

 לדוחות הכספיים. ב'19מיליון ש"ח. לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית, ראו ביאור  120

 בנות רגילות מניות 5,849,093 של מהותית פרטית הצעה החברה ביצעה, 2019 ספטמבר בחודש .4.2

 מוסדיים גופים לארבעה"( הנוספות המוקצות המניות)" החברה של אחת כל נקוב ערך"ח ש 0.01

 היה מהניצעים אחד לכל ביחס הנוספות המוקצות המניות מחיר"(. הנוספת הפרטית ההצעה)"

(. תמורת ההנפקה, יםניצעה בין)התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה ל למניה"ח ש 26.5

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית, ראו ביאור  155-ברוטו, הסתכמה לסך של כ

 לדוחות הכספיים. ב'19

 נבעו אשר, החברה של רגילות מניות 329,040 החברה מכר מנכ"ל ,2019 באוקטובר 29 ביום .4.3

"ח ש 28.9 של במחיר לבורסה מחוץ בעסקה, לו שהוענקו לעובדים סחירות לא אופציות ממימוש

  .למניה

ש"ח ערך  0.01החברה הצעת מדף להנפקת מניות רגילות בנות  פרסמה, 2020בחודש אוקטובר  .4.4

נקוב כל אחת של החברה לציבור, בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, בדרך של מכרז על 

לת השליטה בחברה )קנון( מחיר היחידה והכמות, על פי תשקיף מדף של החברה. יצוין, כי בע

הגישה הצעות להשתתפות במכרז במחירים שאינם נמוכים מהמחיר האחיד שנקבע במכרז, 

מניות רגילות. במסגרת ההנפקה הונפקו לציבור סך של  10,700,200ובמסגרת ההנפקה הונפקו לה 

"ח. ש מיליון 737-כמניות רגילות. תמורת ההנפקות, ברוטו, הסתכמה לסך של  23,022,100

 לדוחות הכספיים. ב'19נוספים, ראו ביאור  לפרטים

                                                      

 כולל לקוחות של הקבוצה.   30
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 11,713,521, השלימה החברה הצעה פרטית מהותית ושאינה מהותית של 2020בחודש אוקטובר  .4.5

מניות רגילות, בהמשך להסכמי הנפקה פרטית לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ומקבוצת הפניקס 

ש"ח  29.88. המחיר למניה רגילה ביחס לכל אחד מהניצעים עמד על 2020בספטמבר  23מיום 

ה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים( ותמורת ההנפקה, ברוטו, למניה רגילה )התמור

 לדוחות הכספיים. ב'19נוספים, ראו ביאור  לפרטיםמיליון ש"ח.  350-הסתכמה בכ

 נבעו אשר, החברה של רגילות מניות 172,584 החברה"ל מנכ מכר, 2020 בנובמבר 19 ביום .4.6

"ח ש 32 של במחיר לבורסה מחוץ בעסקה, ול שהוענקו לעובדים סחירות לא אופציות ממימוש

 .למניה

, ביצעה החברה הצעה פרטית מהותית של 2021 פברואר בחודש, הכספי הדוח מועד לאחר .4.7

שחם בע"מ ולגופים המנוהלים על ידיה. מחיר -מניות רגילות של החברה לאלטשולר 10,300,000

ש"ח למניה )התמורה נקבעה במשא ומתן בין  34המניות המוקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה 

מיליון ש"ח. לפרטים  350-החברה לבין הניצעים(. תמורת ההנפקה, ברוטו, הסתכמה לסך של כ

 פיים.לדוחות הכס ג'26נוספים אודות ההצעה הפרטית, ראו ביאור 

 )פרטים נוספים(. הרביעי לפרקא 21 תקנהראו  ,השליטה בעלת החזקות אודות לפרטים .4.8

 חלוקת דיבידנדים .5

 27-מיליון ש"ח )כ 36בסך של  דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2019במרץ  27 ביום .5.1

 28של החברה מיום  מיידיראו דוח  ,. לפרטים2019 באפריל 15 ביום חולק אשר, אגורות למניה(

 (, המובא על דרך ההפניה.2019-01-026565)אסמכתא:  2019במרץ 

-"ח )כש מיליון 200 של בסך דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2019 באוקטובר 7 ביום

 10 מיום החברה של מיידי דוח ראו ,לפרטים. 2019 בנובמבר 6 ביום חולק אשר, (למניה"ח ש 1.39

 .ההפניה דרך על המובא(, 2019-01-102610)אסמכתא:  2019 באוקטובר

 , לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה. 2020 בשנת

 "ח.ש מיליון 29-כ על עומדת 2020בדצמבר  31הרווחים הניתנים לחלוקה ליום  יתרת .5.2

החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכל שנה  ון, החליט דירקטורי2017ביולי  26ביום  .5.3

לפחות מהרווח הנקי של החברה, לאחר מס, בשנה  50%קלנדרית, יחולק דיבידנד בשיעור של 

 ,נוספים בדבר מדיניות חלוקת הדיבידנד לפרטיםהקלנדרית שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד. 

טוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, למען הסר ספק, דירק לדוחות הכספיים. ג'19ראו ביאור 

בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את שיעור הדיבידנד האמור לעיל 

 או להחליט שלא לחלקו כלל.

 לבצע רשאית תהיה לא החברהלשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה,  בהתאם .5.4

זה:  בסעיף) בחברה השליטה לבעלת ניהול דמי קלחל או( החברות בחוק זה מונח)כהגדרת  חלוקה

 :להלן המפורטים התנאים כל להתקיימות בכפוף אלא"(, חלוקה פעולות"

 פעולתואין בביצוע  הנאמנות שטרל 8כמפורט בסעיף  מיידי לפירעון עילה מתקיימת לא .5.4.1

 הריפוי בתקופות להתחשב מבליכל הו לקיומה של עילה כאמור, לגרום כדי החלוקה

 ;הנאמנות לשטר 8 בסעיף המנויות ההמתנהאו /ו
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 במועדלכל אחת מאמות המידה שלהלן,  תלמועד בדיקת אמת המידה הרלוונטי נכון .5.4.2

 :החלוקה פעולתהאחרון לפני ביצוע  הרלוונטי הבדיקה

-(, אינו נמוך מהנאמנות בשטרהעצמי של החברה )כהגדרתו  ההון .5.4.2.1

 "ח;ש 350,000,000

(, אינו נמוך הנאמנות בשטר החברה )כהגדרתון העצמי למאזן של ההו יחס .5.4.2.2

 ;27% -מ

הפיננסי המיועד להקמת  החוב בניכויבין חוב פיננסי נטו במאוחד  היחס .5.4.2.3

לא  המתואם EBITDA-ה לבין, EBITDAפרויקטים שטרם החלו להפיק 

 ;11יעלה על 

 "( חלוקה לביצוע המידה אמותזה: " בסעיף)

המידה לביצוע  באמות החברה של בעמידתה יפגעו לא כאמור החלוקה פעולות וביצוע

 ביצוע מועד טרם והתפרסמו שאושרו האחרונים הכספיים הדוחות פי על וזאת, חלוקה

 .החלוקה סכום בחשבון שנלקח ותוך החלוקה פעולת

 אזהרה סימני מתקיימים לא החלוקה פעולת ביצוע בדבר ההחלטה קבלתלמועד  נכון .5.4.3

על  בהתבסס, 1970-"לתש, (ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות בתקנות כמובנם

 .ההחלטה לקבלת עובר החברה שפרסמה האחרונים הכספיים הדוחות

 בכל עומדת החברהההחלטה בדבר ביצוע פעולת החלוקה  קבלתלמועד  נכון .5.4.4

 .הנאמנות שטר להוראות בהתאם החוב אגרות למחזיקיהמהותיות  התחייבויותיה

 .החברות לחוק 302-303 בסעיף המנויים לתנאים בהתאם תבוצע החלוקה .5.4.5

 הראל הלוואה הסכם .5.5

 בביטוח השקעות הראל מקבוצת גופים עם החברה חתמה עליו הלוואה להסכם בהתאם

 שהועמדה אשראי מסגרת עם בקשר, 2020 אוקטובר בחודש"( הראל"מ )"בע פיננסים ושירותים

 ידי על( בעלים הלוואת פירעון לרבות, בהסכם)כהגדרתן  חלוקות, להלן 10 בסעיף כאמור לחברה

 :כדלקמן בתנאים לעמידה כפופות תהיינה החברה

 "ח;ש מיליון 850-מ יפחת לא החברה של העצמי ההון .5.5.1

 הנפרדים הכספיים דוחותיה לפי החברה של למאזן החברה של העצמי ההון בין היחס .5.5.2

 ;30%-מ יפחת לא)"סולו"( 

 ;11-לא יהיה נמוך מ 31מתואם של החברה EBITDA-ל החברה של נטו החוב בין היחס .5.5.3

 ;35%-יהיה נמוך מ 32של הזכויות המשועבדות LTV-ה .5.5.4

 בסעיף כהגדרתו המינימלי הנזילות בתנאי עמידה על לשמור החברה על, בנוסף .5.5.5

 ;להלן 10.3.1.2

                                                      

 של נכסים שהחלו בהפעלה מסחרית על בסיס גילום שנתי בהתאם להוראות ההסכם. EBITDA-בתוספת ה EBITDA-ה  31
, כפי שיקבע OPC Power-היחס בין סך כל היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות לבין השווי של החזקותיה של החברה ב  32

 בהתאם להוראות ההסכם.
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 יהוו התראה או הודעה תקופת בחלוף אשר נסיבות או הפרה אירוע של קיומם לאי .5.5.6

 .הפרה אירוע

 יצוין .הלןל 10.4.4-ו 10.4.3 ,10.4.2 סעיפים, ראו וצומת חדרה ,על ידי רותם חלוקהתנאים לביצוע  לעניין

 כוללים אף הם תנאים לביצוע חלוקות. CPVכי הסכמי המימון בהם קשורים הגופים הנמנים על קבוצת 
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 מידע אחר – 2 חלק
 

 החברה של הפעילות םתחו לגבי כספי מידע .6

 , באלפי ש"ח(.מאוחדיםהכספיים של החברה )להלן תמצית הנתונים 

 3סעיף  ראואודות הסברים בנוגע להתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים המוצגים בטבלה,  לפרטים

  .הדירקטוריון לדוח
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 תחום תקופה
 פעילות

 מפעולות רגילות  רווח ההכנסות עלות הכנסות

 הנכסים סך
 לתחום המיוחסים

 הפעילות

 ההתחייבויות סך
 לתחום המיוחסות

 מחיצוניים הכנסות הפעילות
 הכנסות

מחברות 
 מוחזקות

עלויות 
המהוות 
הכנסות 
לתחום 
פעילות 

 אחר

 משתנות עלויות קבועות עלויות

/  עלויות
 הכנסות
 תפעול
 אחרות

 לזכויות מיוחס
 מקנות שאינן

 שליטה

 מיוחס
 לבעל

 שליטה

 שנת
2020 

 ייצור
והספקת 

 חשמל
 ואנרגיה

1,325,278 - - 199,667 882,256 - 30,703 112,889 5,575,814 3,864,442 

 שנת
2019 

 ייצור
 והספקת
 חשמל

 ואנרגיה

1,329,988 - - 189,001 832,343 - 58,477 209,833 3,494,918 2,639,143 

 שנת
2018  

 ייצור
והספקת 

 חשמל
 ואנרגיה

1,306,471 - - 176,135 860,474 - 47,221 177,690  3,390,733 2,632,449 
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 בישראל חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה .7

כלכלית שבה פועלת -קרואוהמ בישראל להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית

, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות החברה

 , והשלכותיהם.בחברההעסקיות או ההתפתחויות 

התייחסות באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים ה

נה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, יים על פעילותה, ההחיצוניים המשפיע

 על מסתמכת החברה)אשר  פומביים פרסומים, החברה לש ואומדנים ניתוחים, הערכות על המבוססת

 הסביבה. פועלת היא בו השוק את החברה של והיכרותה ניסיונה וכן רגולטוריות החלטות(, בהם האמור

, ודאיים ואינם החברה של בשליטתה אינם החיצוניים הגורמים ופרסומים והחלטות המפורטת הכלכלית

 שהחברה מכפי מהותית שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויות כאמור החברה הערכות ולפיכך

 בשליטת שאינם גורמים, השוק בתנאי שינויים, רגולטוריים משינויים כתוצאהבין היתר  וזאת, צפתה

 להלן.  20, לרבות כמפורט בסעיף המגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות יותר או אחד מהתקיימות או החברה

 הישראלי במשק הכלכלי המצב .7.1

ועל מצבם הפיננסי של לקוחות  אנרגיהל הביקושעל  להשפיע עשויהמצב הכלכלי במשק הישראלי 

ופגיעה  בישראלו/או  בעולם הכלכלי במצב הרעה. החברההקבוצה ובהתאם להשפיע על פעילותה של 

על  תהמיוצר אנרגיהלגרום בין היתר, להפחתת הביקוש לצריכת ה עשויותאפשרית בסקטור העסקי 

 הרעהשבבעלות הקבוצה ובכך להשפיע לרעה על הכנסות החברה. בנוסף,  אנרגיהידי מתקני ייצור ה

 על נזילותה של החברה.אשראי בשוק וה ועלויותזמינות  עללהשפיע  עלולה בישראל הכלכליבמצב 

 במהלך, שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד האוצר פומביים לנתונים בהתאם

 השתתפותה שיעור, כאשר במצב כלכלי טוב יחסית הקורונה למשבר הגיעה ישראל מדינת, 2020 שנת

התוצר המקומי  33,4.3% של לרמה עלה האבטלה שיעור, 2020 שנת במהלך(. 80%-)כ גבוה בתעסוקה

בהשקעות בנכסים קבועים. כמו כן,  4.9%, וחלה ירידה של 2019לעומת שנת  2.5%-הגולמי ירד ב

 התחזית 34בצריכה הציבורית. 2.7%בהוצאה לצריכה פרטית ועליה של  9.5%-נרשמה ירידה של כ

 המשק יצמח המרכזי בתרחיש. הבריאותיות להתפתחויות בהתאם, תרחישים שני כוללת 2021 לשנת

 הצמיחה בריאותית החמרה של יותר נמוכה הסתברות עם בתרחיש, זו בשנה 4.6% של בשיעור

 לצריכת הביקוש את מגדילים באוכלוסיה והגידולברמת החיים  עליהככלל,  35.1.9%-ב תסתכם

 בהיקף גידול על מעידה קבועים בנכסים בהשקעות ועליה, בחברה זה ובכלל המשק כלל ברמת חשמל

 מלקוחות חלק של החשמל צריכתהגם ש, 2020במהלך שנת  .פוטנציאליים לקוחות של הצריכה

  , לא חלה ירידה משמעותית בהכנסות הקבוצה ממכירת חשמל.הקורונה ממשבר הושפעה הקבוצה

עם אישור השימוש בחיסון מפני נגיף הקורונה על ידי הרשויות המוסמכות בכל מדינה בשלהי שנת 

, לאחר תקופת הדוח, לצד פעולות לחיסון האוכלוסייה על פי קבוצות גיל )בהיקף מוגבר 2020

בישראל בהשוואה למדינות אחרות(, התפרצו מוטציות חדשות שגרמו להתפשטות מואצת של הנגיף 

רבות ולהידוק מגבלות תנועה ומגבלות נוספות למניעת התפשטות הנגיף כולל המשך  במדינות

מגבלות על פעילות עסקית. למועד הגשת הדוח, אין וודאות באשר למידת ההצלחה של פעולות 
                                                      

33  https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/036/20_21_036b.pdf. 
34  fhttps://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/084/08_21_084b.pd. 
35  -review-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic

17012021.pdf-review-mic_review_periodiche/weekly_econo/17012021. 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/036/20_21_036b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/084/08_21_084b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
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החיסון אל מול התפשטות הנגיף בישראל ובעולם והתפתחות מוטציות נוספות. בהתאם, למועד 

ועל  שר להיקף ההשפעות של משבר הקורונה על עסקי הקבוצההגשת הדוח אין וודאות בא

 .לקוחותיה

 ותלדוח ב'1ראו ביאור  ,להשפעות משבר הקורונה על החברה וחברות הקבוצה בתקופת הדוח

 לדוח הדירקטוריון. 1 ףוכן סעי יםהכספי

 בישראל החברה פעילות בתחומי רגולציה .7.2

 כפופה בהיותה, עליה החלות הדין בהוראות משינויים מושפעת בישראל החברה של פעילותה

 מדיניות, מכוחו שהותקנו והתקנות החשמל משק חוק: הוראות את היתר בין הכוללת לרגולציה

 משק חוק, האנרגיה משרד החלטות, החשמל רשות והחלטות מידה אמות, והחלטותיה הממשלה

 התחרותי גז טבעי, חוק והחלטות רשות הגז הטבעי והמועצה לעניינ 2002-התשס"ב ,הטבעי הגז

 כןוהחלטות רשות התחרות, חוק הריכוזיות, חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, ו הכלכלית

אודות סיכונים סביבתיים,  למידע. הסביבה ולאיכות ובניה לתכנוןרגולציה הנוגעת לרישוי עסקים, 

 20.2.12-ו 20.2.4, 20.2.3, 14, 13 פיםהרגולציה החלה על החברה וגורמי הסיכון בקשר עמה, ראו סעי

 .להלן

 . הלןל 7.8.3 סעיףראו  ,"יחחבאודות הרפורמה  לפרטים

 הריכוזיות חוק .7.3

 על פי חוק הריכוזיות, בהקצאת זכות )כהגדרתה בחוק הריכוזיות ובכלל זה רישיון ייצור חשמל

)אשר בתחום פעילותה של  המאסדר( ובקביעת התנאים באותה זכות, חייב בהיקפים מסוימים

שיקולים של  ,מחויב בו אחר שיקול כל על נוסף, לשקול החברה הינו רשות החשמל ושר האנרגיה(

לצורך  קידום התחרות הענפית. במידה והזכות מנויה ברשימת זכויות שנקבעה על ידי הממונה

 של שיקולים ששקל לאחר אלא האמורה הזכות את המאסדר יקצה לא, שיקולי ריכוזיות ענפית

 שמוסמך מי הריכוזיות לחוק בהתאם, כן כמו 36עם הממונה. בהתייעצות הענפית התחרויות קידום

 ענפית תחרות שיקולי ששקל לאחר, רשאי בעניינה כללים לקבוע הזכות הקצאת על החל הדין לפי

לקבוע בכללים הוראות ותנאים לעניין הקצאת הזכות שיש בהם לקדם את התחרות  ,כאמור

 כפי, הענפית. ביחס לרישיון המנוי ברשימת הזכויות )ובכלל זה רישיון ייצור חשמל מעל היקף מסוים

בהתאם לאמור בחוק  בשנה שונים מבקשים לחמישה מוענק אשר(, הזכויות ברשימת שנקבע

 אף הזכות את להקצות המאסדר רשאי, הממונה עם בהתייעצות הכללים ונקבעש ככלו, הריכוזיות

אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי  לפרטים .הממונה עם התייעצות בלא

)כפי  2018 בספטמבר 27 ביום הממשלה להחלטת 22 לסעיף בהתאם הממונה שפרסמה רהייצו

החלטת  אודות לפרטים. להלן 7.8.4ראו סעיף נזכר במתווה הריכוזיות,  ואשר(, 2020בינואר  שעודכן

ראו  ,החשמל משקבבמקטע הייצור  רותחהת לקידום תקנות לקביעת הצעהל רשות החשמל ביחס

 . להלן 7.4סעיף 

בהקצאת זכות לגורם ריכוזי )שהינו גורם המנוי ברשימת הגורמים  על פי חוק הריכוזיות בנוסף,

וך לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ת מאסדר(, חייב הנערכת על פי חוק הריכוזיות הריכוזיים

                                                      

 רשימת הזכויות שפורסמה על ידי הממונה על התחרות:  36
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/rightslist/he/concentration_%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20

D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_0917.pdf%. 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/rightslist/he/concentration_%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_0917.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/rightslist/he/concentration_%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_0917.pdf
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 הכלול הקבוצההדוח, הגשת נכון למועד  .כהגדרתה בחוק הריכוזיות התייעצות עם ועדת הריכוזיות

ברשימת הגורמים הריכוזיים תחת קבוצת החברה לישראל )על אף שהחברה לישראל אינה בעלת 

לרבות לעניין סכימה של פעילות ייצור החשמל של חברות אחרות בקבוצת החברה  החזקות בחברה(,

צור החשמל של החברה, בעלת השליטה בחברה )קנון( ילישראל )בהן כיל ובזן( יחד עם פעילות י

רשימת הגורמים  37.לצורך ריכוזיות כלל משקית וריכוזיות ענפית ת של החברהנוחברות הבהו

בעקיפין בקנון, כגורם ריכוזי, וכן  ההמחזיקר עידן עופר, נהנה בנאמנות את מ גםהריכוזיים כוללת 

כוללת תחת קבוצת החברה לישראל )המוחזקת בעקיפין על ידי הנאמנות הנ"ל( שורה של חברות 

 בהתאם חללשיקולי ריכוזיות כלל משקית  ביחס האמור 38נוספות המוגדרות כגורמים ריכוזיים.

 175רישיון ייצור שעניינו הקמה ותפעול של תחנת כוח העולה על  בקשת של במקרהלחוק הריכוזיות 

מגה וואט המתחברת לרשת ההולכה, וראו לעניין זה החלטת ועדת הריכוזיות בעניין עסקת צומת 

. להלן מתווה הריכוזיות שנקבע בעניינה של "קבוצת עידן עופר" ותחום ייצור החשמל, כמפורט ואת

 7.8.4 סעיף ראוות לייעוץ של ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור אודות מסמך עקרונ לפרטים

  39.הלןל

 עידן קבוצת)" קבוצהה נמנית עליה הקבוצה פעילות להרחבת מתווה נקבע, 2019 ינואר בחודש

 מתווהמשקית )"-כלל ריכוזיות מבחינת החשמל ייצור בתחום( במתווה כהגדרתה" עופר

נועד לאפשר לוועדת הריכוזיות לתקן את חוות דעתה בעניין מתן "(. מתווה הריכוזיות הריכוזיות

 רואה אינה כי החשמל לרשות ולהודיע, 2017 באוגוסט 7 מיום צומתרישיון מותנה לייצור חשמל ל

 ורק אך זאת אך, לצומת המבוקש הרישיון את להעניקמשקית -כלל ריכוזיות של מטעמים מניעה

 לרשות להודיע לוועדה לאפשר וכן, להלן בתמצית והמובאים במתווה שנקבעו בתנאים עמידה לאחר

 עופר עידן לקבוצת לאפשרמשקית -כלל ריכוזיות של מטעמים מניעה רואה אינה היא כי החשמל

, אך זאת אך ורק הענפית בהסדרה שנקבע להיקף עד החשמל ייצור בתחום נוספים רישיונות לקבל

 בתמצית להלן.  לאחר עמידה בתנאים שנקבעו במתווה והמובאים

 ברשת עופר עידן קבוצת החזקות מכירת השלמת שעניינו תנאי נקבע הריכוזיות מתווה במסגרת

 בגורם החזקה הגבלת שעניינם תנאים נקבעו בנוסף. במתווה לקבוע בהתאם"( רשת"מ )"בע מדיה

 ותאגידים בשליטתו תאגידים, עופר עידן מר בידי הכתובה והעיתונות התקשורת בתחום השפעה בעל

 ולשיעורים לתנאים ובהתאם בכפוף והכל, כאמור בגורם בתפקיד כהונה ואיסור ידו על המוחזקים

 .במתווה שנקבעו

 במתווה לאמור בניגוד החזקה עופר עידן קבוצת לידי תגיע האמור אף על אם כי במתווה נקבע עוד

, לרבות בדרך של מכירת "(, על מר עופר לפעול לתיקון ההפרה באופן מיידיהפרה: "זה)בס"ק 

ההחזקה שגורמת להפרה כאמור בכפוף לכל דין. בהתאם למתווה, אם לא עלה להיפרד מההחזקות 

 את ולהשלים, בחברה החזקותיה מלוא את למכור עופר עידן קבוצת עלשגורמות להפרה כאמור, 

הריכוזיות כאמור לעיל  ועדת ייעוץ. בהתאם למתווה ההפרה מועד מתחילת שנתיים בתוך המכירה

                                                      

: 2013-"דהתשע הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק לפי הריכוזיים הגורמים רשימת  37
ionDecreaseCommittehttps://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_Centralizat

new.pdf-e_GormimRikuzim_List . 
נכללה החברה כגורם ריכוזי המשתייך לקבוצת מחזיקים גם של גורם בעל  2019במרץ  12יצוין כי עד להודעת העדכון מיום   38

 2019במרץ  12השפעה בתחום השידורים והעיתונות הכתובה. הודעת עדכון של הוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 
http://www.antitrust.gov.il/subject/205/item/35537.aspx. 

 : 2018באוקטובר  7הריכוזיות במכירת אתרי הייצור, אשר פורסם ביום  תראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועד  39
http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx. 

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_GormimRikuzim_List-new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_GormimRikuzim_List-new.pdf
http://www.antitrust.gov.il/subject/205/item/35537.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
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שנים. כמו כן, במתווה צוין כי התנאים שלעיל נוגעים לפעילות הקבוצה בתחום  8יהא בתוקף למשך 

משקית והם אינם נוגעים ואינם גורעים באופן כלשהו -ייצור החשמל מבחינת שיקולי ריכוזיות כלל

 התחרותה לפי חוק , או מסמכויות הממונהריכוזיות לחוקמהסמכויות שבסימן ג' לפרק ב' 

הכלכלית, וכן צוין כי כל ספק בדבר פרשנותה או תחולתה של התחייבות זו יובא להכרעת ועדת 

 הריכוזיות.

 נקבעה אשר, ברשת עופר עידן קבוצת מניות מכירת הושלמה, נמסר לחברה כי 2019אפריל  חודשב

 הרשות אישור וקבלת נעברל הריכוזיות ועדת אישור לאחר וזאת, כאמור הריכוזיות במתווה כתנאי

 . ולרדיו לטלוויזיה השנייה

( 2019-01-00820)אסמכתא:  2019 בינואר 2 מיוםשל החברה  מיידיים ות, ראו דוחנוספים לפרטים

 .ההפניה דרך על המובאים(, 2019-01-029679)אסמכתא:  2019באפריל  1ומיום 

 החברה ,2020בפברואר  13 ביוםועדת הריכוזיות  שעדכנההגורמים הריכוזיים  לרשימת בהתאם

כתאגיד ריאלי משמעותי, בין היתר,  המכוח הגדרת ת בנוסף כתאגיד ריאלי משמעותי.ומוגדר וקנון

)וכן על מחזיקי אמצעי שליטה בהן( מגבלות שונות מכוח חוק הריכוזיות, שעיקרן  הקבוצהחלות על 

חזקות גופים פיננסיים במניות מגבלות על החזקות בגופים פיננסיים משמעותיים ומגבלות על ה

 . הקבוצה

כן, עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, וכל עוד קנון מהווה תאגיד מדווח, אזי בהתאם לחוק  כמו

הריכוזיות מהווה החברה חברת "שכבה שנייה", ולפיכך לא רשאית החברה לשלוט ב"חברת שכבה 

 אחרת".

 (ענפית תחרות קידום) ייצור ברישיונות תלהחזקו ביחסבעניין הצעת תקנות  החשמל רשות החלטת .7.4

 שנקבעו ייצור ברישיונות להחזקותשל הכללים המנחים ביחס  תוקפם, פקע 2017במרץ  2 ביום

 . 2015 במרץ 2 מיום החשמל רשות בהחלטת

שהועברה הצעה לקביעת תקנות לקידום התחרות במקטע הייצור במשק החשמל בהמשך ל

להציע , 2020בנובמבר  1ביום  41החשמל החליטה רשות ,202040בינואר  26להתייחסות הציבור ביום 

 .2020-לשר האנרגיה להתקין את תקנות משק החשמל )קידום התחרות במקטע הייצור(, התשפ"א

או אישור לא תינתן לאדם רישיון ייצור כהגדרתו בחוק משק החשמל , בהתאם להצעת התקנות

 לחוק משק החשמל 13או  12או אישור לפי סעיפים  לאישור הנדרשות לתחנותלהתחייבות לחיבור 

נות כוח הפועלות באמצעות גז ( לאחר ההקצאה יחזיק האדם בזכויות בתח1בהתקיים אחד מאלה: )

. לצורך זה ההספק המתוכנן חנותהמתוכנן לסוג זה של ת מההספק 20%שסך הספקן עולה על  טבעי

להצעת  שצורףפי הנספח  עלהדוח הגשת  למועדלסוג תחנות יהא כקבוע בנספח לתקנות, אשר 

 לרשת המחוברות טבעי גז באמצעות חשמל לייצור לתחנות 2023 לשנת המתוכנן ההספק ,התקנות

( לאחר ההקצאה יחזיק אדם בזכויות ביותר מתחנת כוח 2; )וואט מגה 14,000 על עומד ההולכה

בזכויות בתחנות כוח הפועלות  ( לאחר ההקצאה יחזיק אדם3אחת בטכנולוגית אגירה שאובה; )

מההספק המתוכנן לסוג זה של תחנות, אשר על  60%אנרגיית רוח שסך הספקן עולה על  צעותבאמ

מגה  730לתחנות לייצור חשמל מאנרגיית רוח עומד על  2023פי הנספח ההספק המתוכנן לשנת 

ן ייצור או לאשר בהתאם לתקנות המוצעות, על אף האמור, הרשות רשאית להעניק רישיווואט. 

                                                      

40    eleases/Pages/takanot_2020.aspxhttps://pua.gov.il/Publications/PressR. 
41  https://www.gov.il/he/departments/policies/58908. 

https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/takanot_2020.aspx
https://www.gov.il/he/departments/policies/58908
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התחייבות לחיבור מנימוקים מיוחדים שיירשמו ולטובת הפעילות במשק החשמל וכן רשאית שלא 

להעניק רישיון ייצור או שלא לאשר חיבור אם סברה שההקצאה עלולה למנוע או להפחית את 

אדם  החזקות של פעהובכלל כך מידת ההש נוספים שיקולים התחרות במשק החשמל, לאחר שקילת

ברישיונות ייצור אחרים שאינן עולות כדי החזקה בזכות כהגדרתה בהצעת התקנות, השפעתן של 

 בבעלי אדםאחרות, וכן השפעתן של החזקות  זכויותהחזקות משותפות בתאגידים עם מי שמחזיק ב

בתקנות מידת ההשפעה כמפורט  .2002-, התשס"בהטבעי הגז משק חוק מכוח שהוענקו רישיונות

בעל עניין בתאגיד שלו ניתנה  יהיה"מחזיק בזכות"  המוצעות לתקנות לביאורים בהתאםהמוצעות. 

בעל עניין בתאגיד שהוא בעל עניין בתאגיד שלו ניתנה הזכות ייחשב גם הוא  זה לענייןהזכות, כאשר 

תיקון התקנות יפטור את החובה  ,בהתאם להחלטת הרשות .כבעל עניין בתאגיד שלו ניתנה הזכות

ח מונעות בגז טבעי נקבעה וות פרטנית עם הממונה על התחרות. מגבלת ההחזקה בתחנות כלהיוועצ

ובהתאם מוצע כי תקופת תוקפן של התקנות תהיה  2023ביחס לסך ההספק המתוכנן עד לסוף שנת 

ידיעת החברה, השר טרם  למיטב לשלוש שנים, שלקראת סיומן תבחן הרשות את מצב המשק.

אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי  לפרטים ות.התקין את התקנות האמור

(, 2020ינואר  חודשב שעודכן)כפי  2018 בספטמבר 27 ביום התחרות על הממונה שפרסמה רהייצו

 .הלןל 7.8.4ראו סעיף 

להצעת  בהתאם 2023תחנות כוח הפועלות באמצעות גז טבעי לשנת  של" המתוכנן"ההספק  כי יצוין 

"י( חח) חיונישירות  ספק בין אבחנה ללא טבעי בגז ייצורמתקני  כוללמגה וואט(  14,000התקנות )

הרלבנטיות, בשונה מ"ההספק המותקן המתוכנן"  ההסדרותלבין יצרני חשמל פרטיים ובין סוגי 

ההספק  מגה וואט(, שאינו כולל את 10,500שפרסמה הממונה ) ענפישצוין במסמך העקרונות לייעוץ 

 .להלן 7.8.4 סעיף ראו ,. לפרטים נוספים"יחח בעלותבש

 ובסביבתה בישראל וכלכלי גיאופוליטי, בטחוני מצב .7.5

והבטחוני במדינת ישראל עשוי להשפיע על החברה, אשר נכסיה  פוליטיגיאוה, הכלכלי המצב

 םבישראל, עלולה לגרו והבטחוניבמצב המדיני  הרעהבישראל.  מצוייםדוח זה  למועד ופעילותה

 אירוע או מלחמה דוגמת ומדיניים בטחוניים אירועיםלקשיים בפעילות החברה ולפגיעה בנכסיה. 

 תחנות במתקני לפגיעה זה ובכלל, החברה את המשמשים במתקנים לפגיעה לגרום עלולים, טרור

, מחשב במערכות, נוספים עתידיים ופרויקטים צומת הכוח תחנת בהקמת, החברה שבבעלות הכוח

, החשמל וברשת הכוח לתחנות הטבעי הגז הולכת במערכתאדם זר ובמומחים זרים,  בכוח למחסור

 רציף באופן ללקוחות החשמל ספקתהב לפגוע ובכך החברה של מהותיים בספקים לפגיעה או

 להלן. 20.1.3ראו סעיף  ,נוספים לפרטים. ואיכותי

 בישראל טבעי גז .7.6

הגשת למועד  נכון. בישראל חברות הקבוצה ידי על החשמל לייצור העיקרי כמקור משמש טבעי גז

הפעלת מאגר כריש תנין  ועם ,תמר מקבוצת גז וחדרה רותם רוכשות פעילותן לצורךהדוח, 

 914 להסדרה בהתאם (.להלן 8.13.6-ו 8.13.3, 8.13.1 סעיפים ראו ,)לפרטים נוספיםמאנרגי'אן 

( חתימה 1לקבל את הגז הדרוש לפעילותה באמצעות: ) רשאית צומת)החלה על תחנת הכוח צומת( 

 גז רכישת או משווקמ גז רכישת)למשל  טבעי גז להספקת אחרעל הסכם  חתימה( 2על הסכם גז; )

צומת אינה  אם( 3; )השנה שעות כל פני על למתקן גז של הספקה המאפשר( יםאחר גז מצרכני

או  בנפרד( לעיל, 2)-( ו1מסוגלת לספק גז לתחנת הכוח על פני כל שעות השנה בהתאם לחלופות )

מנהל המערכת, כאשר מקור הגז יהיה או מעודפי גז של  להנחיות בהתאםהיא תקבל גז במצטבר, 
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הפועלים במסגרת  "י או מהסכם הגז הנוזלי או מהסכמים של יצרני חשמל פרטיים אחריםחח

 .914הסדרה 

 במקרהספקת הגז הטבעי. הב משיבושים מושפעת להיות עשויה החברההחשמל של  ייצור פעילות

 בדלק שימוש תוך חשמל לייצורערוכה  להיותהטבעי, נדרשת החברה  הגז ספקתהב שךשל כשל מתמ

פעל במשק הישראלי ספק גז ש מכך החברהפעילות  הושפעה 2019סוף שנת  עד)סולר(. כמו כן,  חלופי

 ,2019 שנת לוויתן( בסוף קבוצת) נוסףספק גז  של לפעילות וכניסת עם 42(.תמרטבעי יחיד )מאגר 

לעומת  הישראלי במשק טבעי גז בהספקתכללי  לכשל הסיכוןבמידה מסוימת  פוחת ,להלן כאמור

תמר על חתימת  דיווחו השותפים במאגר, 2021חודש פברואר ב. המצב של ספק גז יחיד במשק

כי  ,הסכם שיאפשר לכל שותף בתמר לשווק את חלקו בגז במאגר בנפרד. במסגרת הדיווח נמסר

ההסדר כולל אפשרות לשותף שלא היה צד להסכם שנחתם על ידי שותף או שותפים אחרים, 

להצטרף כצד להסכם. בשלב זה החברה אינה יכולה להעריך האם ההסכם יצור תחרות בין 

 נים של תמר, בינם לבין עצמם.השותפים השו

" ההולכה לרשת ההעמסה תוכנית למימוש בדלקים"שימוש  החשמל רשות של 125 מידה אמת

המשמש  טבעימחסור בגז  של במצבלטפל  מטרהב 201743 שנת במהלך עודכנה "(125 מידה אמת)"

הנדרשים למימוש  הדלקיםמנת לספק את כלל  על בהתאם לעדכון .החשמל במשק לייצור חשמל,

ההעמסה הכלכלית, מנהל המערכת יידרש להורות על שימוש בגז נוזלי או בסולר במשק  תוכנית

החשמל בשעות בהן קיים מחסור בקיבולת הגז, לרבות בדרך של הקצאת הגז הנוזלי או הסולר 

מל ליצרנים פרטיים כאשר ההקצאה להפעלה בסולר תיעשה על בסיס שוויוני בין כלל יצרני החש

 יותר גבוה בהיקף סולר באמצעות הפעלה להיות צפויה, כך בעקבות"י(. חח)לרבות  דלקייםהדו 

 בגובה יפוצה, 125 המידה באמת לאמור בהתאם שהופעל פרטי יצרןנקבע כי  כן. לכן קודם מאשר

בנובמבר  19ביום  .ליצרן המוכר בגז היצור עלות ובין נוזלי גז או בסולר היצור עלות בין ההפרש

ייצור בגז. בהתאם להודעה, בהינתן שמאגר לוויתן הגיע  75%, הודיעה חח"י על ביטול מגבלת 2020

, מתייחס מנהל המערכת למאגר לוויתן כמאגר מסחרי ומבטל את מגבלת הייצור 99%לזמינות של 

ויתן כמסחרי בגז מהעומס המשקי בכל רגע נתון. משמעות נוספת של הגדרת מאגר לו 75%-מעבר ל

העוסקים במתן הוראה להפעלת מתקני ייצור  125היא פקיעתם של סעיפים מסוימים באמת מידה 

לביטול השפעה  צפויה לאהדוח,  הגשתלהבנת החברה למועד  של ספק שירות חיוני בגז נוזלי.

 משמעותית על החברה.

אנרגיה  וייצרומהתקופה,  בחלק בסולר פעלו במידה מועטה מאוד( וחדרה) רותם ,2020במהלך שנת 

  מגווט"ש, בהתאמה. 89-מגווט"ש ו 14,758-באמצעות שימוש בסולר בהיקף של כ

 ראו ,הסיכון ביחס עמם וגורמי"י חחעם  PPA-ה והסכם 125 מידה אמת אודותנוספים  לפרטים

 .בהתאמה, להלן 20.2.2-ו 8.14.5.1 סעיפים

את לקוחותיה כי קיים הפרש בגין כמות הגז הנצרכת  44עדכנה נתג"ז ,2019 בדצמבר 22 ביום

המשקית בשל הפרש בין מונה המופעל על ידי ספק הגז בכניסה לרשת הולכת הגז הארצית ובין סך 

. כתוצאה מכך, נתג"ז הודיעה PRMS-מניית הגז היוצאת הנמדדת באמצעות מוני נתג"ז במתקני ה

                                                      

 להלן. 8.13.6סעיף  לפרטים אודות השלמת עסקה לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן, ראו  42
ש תכנית העמסה כללית במשק בעניין "הסדרת השימוש בדלקים למימו 2017ביוני  12 מיום 518מישיבה  13החלטה מס'   43

 .החשמל"
 .משטר בקרת זרימה עדכון לגבי גז שנכנס למערכת ההולכה בשל הפרשי מדידהמכתב נתג"ז בנושא   44
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יחסי  באופן( הגזלקוחותיה )צרכני  כלל, יחולו על 0.3%-כי הפרשי המדידה כאמור, בהיקף צפוי של כ

בגין  דולר מיליון 0.5-בכ גדלהעלות רכישת הגז  2020 בשנת ,למניה הנמדדת כיום. כתוצאה מכך

הודעתה ב האמור ההסדר"ז בבקשה לביטול לנתגפנתה החברה  ,2020 ינואר בחודש .עדכון זה

נשאה  תמר"ז לפיו נתגכאמור, והביעה את עמדתה כי יש לשמר את המצב הקיים עד למועד הודעת 

לפיה הפרשי המדידה  ,45פרסמה רשות הגז החלטה ,2021בינואר  3 ביום בפערי המדידה האמורים.

בפברואר  8ביום  לפי הבהרה שפורסמה ,כן הנ"ל יחולקו שווה בשווה בין צרכני הגז וספקי הגז. כמו

 .2019החלטה זו תחול החל מנובמבר  ,2021

 להמשיך לפעול, חדרהוככל שנייר חדרה תורה לההסכם עם נייר חדרה, במקרה של מחסור בגז  לפי

 8.5.1.2 סעיף זהלעניין  ראו נקבעו הסדרים להפעלת תחנת הכוח בדלק חלופי והתחשבנות בגין כך.

 .להלן

  בישראל נתוני שוק השפעת .7.7

 "יחחשל  בעלויות שינוייםו הייצור רכיב .7.7.1

לחוק משק החשמל, רשות החשמל קובעת את התעריפים ובהם תעריף רכיב  בהתאם

 השיקולים וליתר תיוהעלו לעיקרון בהתאם"(, הייצור רכיבשל חח"י )" החשמל ייצור

 רכיב, כך בתוך. החשמל רשות ידי על שמיושמים כפי, החשמל משק בחוק הקבועים

 עלויות הוא בהן מהותי חלק אשר"י, חחשל  הדלקים עלויות על, בין היתר, מבוסס הייצור

עלויות בין רכיב  לסיווג ביחס החשמל רשות מדיניותועל  י"חח של הגז ועלויות הפחם

 לשנת הייצור רכיב על החשמל רשות מהחלטת. "יחחהייצור ועלויות מערכתיות של 

צפויה לקטון באופן מהותי,  2021בשנת "י חחהממוצעת של  הגז עלות כי עולה ,120246

 וירידה השנה באמצע הצפויה תמר בהסכם הגז מחיר פתיחת של יוצא כפועלככל הנראה 

 .2020 לשנת בהשוואה הדולר בשער

 כןו, כי רכיב הייצור עשוי להשתנות גם בהתאם להוצאות והכנסות אחרות של חח"י, יצוין

  .בחח"י הרפורמה במסגרת תחנות מכירת כגון ,נוספים מגורמיםלהיות מושפע  עשוי

שמחיר החשמל בהתקשרויות בין רותם וחדרה לבין לקוחותיהן מושפע במישרין  מאחר

 וכןהרווחיות ולהיפך(  את להקטין עשויה יצוריה ברכיב ירידה ככללש כךייצור )ה רכיבמ

של  הגז ספקתה להסכמי בהתאם הטבעי הגז מחיר להצמדת הבסיס הינו הייצור רכיב

 לשינויים, היתר בין, כך ובכלל הייצוררותם וחדרה, החברה חשופה לשינויים ברכיב 

 ."יחחהפחם ועלות הגז של  מחיר לרבות"י, חח ידי על האנרגיה ורכישת הייצור בעלויות

-כ 2020 בשנת היווה, עולה כי רכיב הייצור 2020לשנת  פסגה קיץ עליון במתחתעריף מ

-)תעריף עומס וזמן(. כמו כן, כולל התעו"ז עלויות מערכתיות בשיעור של כ מהתעו"ז 84%

  .7%-ושירותי תשתית בשיעור של כ 9%

 2021, נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת 2021בינואר  1 ביוםכאמור לעיל, 

 ,5.7%-כ של בשיעור ירידהאשר כלל  ,רכיב הייצור לו בהתאם אשר, החשמל רשות של

"ז ושירותי תשתית מהתעו 8%-כ מהוותמהתעו"ז, עלויות מערכתיות  86%מהווה כ

                                                      

 .2020בדצמבר  29מיום  5/2020החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר   45
לצרכני חברת חשמל  2021עדכון שנתי לתעריף החשמל  - 59609החלטה מספר  - 2020בדצמבר  27רשות החשמל מיום  החלטת

https://www.gov.il/he/departments/policies/59609. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/59609
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 רווחיות על שלילית השפעה צפויה כאמור הייצור ברכיב לירידה מהתעו"ז. 6%-כ מהוות

 .הלןל 7.7.2לעיל ובסעיף  האמור לאור זאת, 2020לעומת שנת  2021בשנת  החברה

לדוחות  ב'25 ביאורלהלן,  7.7.2 סעיף ראוהייצור,  רכיבאודות שינויים ב לפרטים

  .וכן בדוח הדירקטוריון הכספיים

, בפועל צומת את שישמש הגז מחיר את משקףלצומת  שישולם האנרגיה תעריף כי, יצוין

  .הייצור ברכיב לשינויים חשופה אינה צומת ולכן

  47חליפין בשערי שינויים .7.7.2

 הינו בגינם שהתשלום 48בהסכמיםישירות ובאמצעות חברות בנות שלה, קשורה,  החברה

 הינן החברה שהכנסות בעוד, יפני ביין או באירו ובמידה פחותה דולרי במטבע בעיקר

נקבע בחלקו בהתאם לעלויות הדלקים )בעיקר פחם וגז(  הייצור רכיב, בנוסף 49.בשקלים

 50.חליפיןשינויים בשערי מבחלקו  מושפעהייצור  רכיבשל חח"י הנקובים בדולר, ולפיכך 

מכך החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של הדולר, האירו והיין היפני  כתוצאה

 ספקתהעל פי הסכם  רותם)באופן זניח( ביחס לשקל. יצוין כי מחיר הגז הטבעי שמשלמת 

 למחיר כפוף וכןהגז בו התקשרה מול קבוצת תמר, צמוד באופן חלקי לשער הדולר 

על ששילמה רותם עמד מחיר הגז  ,2020 בשנת. מדורג"( המינימום מחיר)" דולרי מינימלי

שילמה רותם מעל למחיר  בהם, 2020ים נובמבר ודצמבר חודשבמחיר המינימום )למעט 

המינימום, החברה חשופה  מחירממחיר הגז שווה או נמוך  כאשרכי  יצוין .המינימום(

בו מחיר  מצב ביחס לשקל, לעומת הדולרבמידה רבה יותר לשינויים בשער החליפין של 

המינימום,  למחיר שווה הגז מחיר בו במצבכן,  כמו .המינימוםעל מחיר  עולההגז הטבעי 

 לרעה וישפיעו רותם שצורכת הטבעי הגז בעלות להוזלה ויביא לא הייצור ברכיב הפחתות

 רותם. של הרווח שיעורי על

 הייצור לרכיב, נכנס לתוקף עדכון שנתי 2021בינואר  1 ביוםלעיל,  7.7.1בסעיף  כאמור

מחיר המינימום  עלמחיר הגז של רותם  עמד ,2021 פברוארו ינואר בחודשים. 2021לשנת 

, וכתוצאה מכך חשיפת 2021על מחיר המינימום גם בהמשך שנת  לעמוד עשויוהוא 

עד לעומת החשיפה  לגדולהחברה לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל עשויה 

  .למועד עדכון זה

הגז הטבעי שמשלמת חדרה הינו דולרי ולכן חשוף באופן מלא לשינויים בשער  מחיר

 החליפין. 

 שנת בכלמחיר הגז ששילמה חדרה  ,2020ת לשנ הייצור לרכיבכתוצאה מעדכון שנתי 

, עמד 2021בחודשים ינואר ופברואר  מחיר המינימום.ב היה (2020 ינואר)למעט  2020

מחיר הגז של חדרה על מחיר המינימום והוא עשוי לעמוד על מחיר המינימום גם בהמשך 

וכתוצאה מכך חשיפת החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל  2021שנת 

 לעומת החשיפה עד למועד עדכון זה. לגדולעשויה 

                                                      

 .http://www.boi.org.il/הנתונים מתוך אתר בנק ישראל, בכתובת:   47
 עם חח"י. PPA-ספקת גז טבעי והסכמי ההבין היתר, הסכמים להקמת ותחזוקת תחנות הכוח, הסכמי רכישה ו  48
 צמוד לדולר.יצוין, כי חלק מתעריף הזמינות לו תהיה זכאית צומת עד תום תקופת ההקמה הנורמטיבית של תחנת הכוח צומת,   49
  .להלן 2.120. סעיף ראוסיכון בדבר שינויים בתעריפי החשמל  לגורםנקבע על ידי רשות החשמל.  רכיב הייצוריצוין כי   50

http://www.boi.org.il/
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או על  הארוך בטווח החברה על לרעה השפעה להיות עשויה הדולר בשער לירידה, ככלל

 החברה, העסקיים לשיקולים ובהתאם, לעת מעת. שווי ההשקעות הדולריות של החברה

 חלקית צומת גידרה ,2020 בשנת כן, כמו .החליפין שערי על עתידיים בחוזים שימוש עושה

 הסכם עם בקשר דולר במטבע מתשלומים המזומנים בתזרימי לשינויים חשיפתה את

 באמצעות חוץ בפעילות השקעה לרכישת בקשר וחשיפתה צומת הכוח תחנת של ההקמה

 באופן החברה גידרה ,2020 אוקטובר בחודשבנוסף,  חליפין. שערי על עתידיים חוזים

 םע בקשר הדולר במטבע מתשלומים המזומנים בתזרימי לשינויים חשיפתה את חלקי

יחד עם זאת, אין באמור משום הגנה מלאה מפני חשיפות כאמור  .CPV קבוצת רכישת

 .החברה על עלויות להטיל עשויות כאמור הגנה ועסקאות

 ביאור ראו ,החברה עלאודות השפעת שער החליפין של הדולר והאירו מול השקל  לפרטים

לפרטים אודות עסקאות גידור שער חליפין, בקשר עם רכישת  .הכספיים לדוחות 22

 לדוחות הכספיים. ד'22 ביאור ראו, לעיל 2.3.1כמתואר בסעיף  CPVקבוצת 

 ושינויים בשיעור ריבית במדד המחירים לצרכן שינויים .7.7.3

 המחירים למדד צמודות, השל בנות חברותו החברה של התחייבויותהמ ניכר חלק

 חלקוההלוואות של רותם  כל של החברה, (סדרה ב')חוב  אגרותזה  ובכלל 51,לצרכן

 לצרכן המחירים במדד ששינוי כך, לצרכן המחירים למדד צמודות חדרהמההלוואות של 

שינויים במדד המחירים  52.שלה החוב יתרת ועל החברה של המימון הוצאות על ישפיע

 הואדרך מחיר הקיטור אשר מוכרת החברה הצמוד אף  גם החברהלצרכן משפיעים על 

  .0.6%-בהמחירים לצרכן  מדד ירד ,2020באופן חלקי. בשנת  למדד

 .הכספייםלדוחות  22ראו ביאור  ,לפרטים נוספים

ביצעה החברה עסקאות במכשירים פיננסיים  ,הכספי הדוח למועד ונכון 2020 שנת במהלך

במדד המחירים לצרכן בקשר עם הלוואות של  השינויים מסיכוני חלקגידור  לצרכינגזרים 

רותם וחדרה, אשר כאמור צמודות למדד המחירים לצרכן, אשר החברה בחרה לייעד 

 קדונותיבפ החברה ידי על מובטחות האמורות העסקאותאותן לגידור חשבונאי. 

  .לדוחות הכספיים ד'22ראו ביאור  ,לפרטים נוספים .בנקאיים

 על ישפיע הריבית בשיעור ששינוי כך, משתנה בריבית הינן צומת של הלוואותיה, כן כמו

 .שלה החוב יתרת ועל צומת של המימון הוצאות

 "יבחחוהרפורמה  החשמל במשק התחרות להגברת ישראל ממשלת מדיניותיישום  .7.8

ייצור החשמל  פעילות להעברתמהלכים ממשלת ישראל  השלימה, הדוחהגשת  למועד נכון .7.8.1

בשנים הקרובות  ליצרנים פרטיים באמצעות גז ובאנרגיות מתחדשות. "יחחבישראל מ

יישום מכירת  המשךנתח השוק הפרטי במקטע הייצור, לאור תי נוסף בצפוי גידול משמעו

  תחנות חברת החשמל והקמת הספק פרטי חדש.

                                                      

בין היתר, התחייבויות החברה לגורמים המממנים את פעילותה מכוח הסכמי המימון עליהם היא חתומה באמצעות רותם   51
 שיסופק על ידי חדרה על פי התקשרותה עם נייר חדרה.חדרה, כמו גם מחיר הקיטור ו

יוער כי בשלב זה החוב בצומת אינו צמוד למדד המחירים לצרכן )לאפשרות שהחוב בצומת יוצמד בעתיד למדד המחירים לצרכן,   52
וד במלואו לדוח(. כמו כן, תעריף הזמינות של צומת צמוד חלקית למדד המחירים לצרכן בתקופת ההקמה, וצמ 10ראו סעיף 

 למדד המחירים לצרכן לאחר סיום ההקמה.
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( על ידי 60%הייצור )מעל  ייוצר מרבית ,2025ות החשמל, בשנת בהתאם לתחזיות רש

 הממשלה קיבלה ,2020 אוקטובר בחודש 53.יצרנים פרטיים בגז ובאנרגיות מתחדשות

 ממשלה" החלטות ותיקון החשמל במשק מתחדשת אנרגיה "קידום בנושא החלטה

 לקידום הממשלה תהחלט במסגרת 54"(.מתחדשת אנרגיה לקידום הממשלה תהחלט)"

 30% על שיעמוד מתחדשת, באנרגיה הייצור יעד את הממשלה אישרה מתחדשת אנרגיה

 קונבנציונלי לייצור ביחס בנוסף, (.2025 שנת סוף עד 20% של ביניים יעד )עם 3020 עד

 טבעי בגז חשמל ייצור הספק תוספת נדרשת 2023 ביולי 31 ליום עד כי היתר, בין נקבע,

 עד החשמל משק לצרכי כמענה אושרותמ בתוכניות וואט מגה 4,000 של סולר ובגיבוי

 במשרד הכללי החשב הודעת את הממשלה לעצמה רשמה ההחלטה במסגרת .2030 לשנת

 קונבנציונאלי הספק הקמת קידום לצורך משרדית בין מכרזים ועדת מינוי אודות האוצר

 על שייקבע בהיקף אנרגיה, אגירת גם לכלול עשוי אשר טבעי, גז באמצעות חשמל לייצור

 .וואט מגה 1,400 ועד החשמל משק לצרכי בהתאם החשמל רשות ייד

 ,2020 בנובמבר 20 יוםב התקיים מתחדשת, אנרגיה לקידום הממשלה להחלטת בהמשך

לאור  2030-"צרכי תכנון לייצור אנרגיה ל בנושא ובניה לתכנון הארצית במועצה דיון

כי מוסד תכנון  ,הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות". בהחלטת המועצה הארצית צוין

הדן בתכנית לתוספת יחידות ייצור, יבחן את התכנית, בין היתר, בכפוף לעקרונות 

דות הבאים: קרבה לאזורי הצריכה, תוך צמצום רשת ההולכה; העדפה לתכנון תוספת יחי

ייצור שתעשה באמצעות שדרוג או הרחבה של אתרים קיימים; מתן עדיפות לקליטת 

אנרגיה מתחדשת ברשת ההולכה; העדפה ליחידות ייצור שניתן להקים בטכנולוגיה 

, דיון באופן הות"לקיימה  ,2020בנובמבר  30 "(. ביוםהחלטת המועצה הארציתמיטבית )"

קידום התכניות לתחנות כוח המונעות בגז יישום החלטת המועצה הארצית על המשך 

ליזמי התכניות, וכן לוועדות המחוזיות  אפשרל בכדי טבעי המצויות בהליכי תכנון בוועדה

ולוועדות המקומיות שבשטחן נמצאות התכניות וכן לוועדות המקומיות הגובלות, 

, 2020בדצמבר  23 ביום ,"להות להחלטת בהתאםלהשמיע עמדתם בטרם תכריע בנושא. 

 לאופן התייחסותן את, 94"ל לתת ביחס AGS-וב, 20"ל לתת ביחס חדרה הרחבה הגישו

 המועצה בהחלטת שנקבעו לעקרונות התכניות והתאמת, הארצית המועצה החלטת יישום

, 2021בינואר  11יום ב"ל בות שהתקיים בדיון. נוספים תכנוניים ולעקרונות הארצית

 התכניות ארבעת על הארצית המועצה מדיניות יישום באופן עקרוני דיון כי, הוחלט

 הדיון םסיו של ריטוהסטטו לשלב יגיעו התכניות שכל לאחר יתקיים"ל, בות המקודמות

 ב' להלן.-א' ו8.2.5.1, ראו סעיף 94ב ותת"ל 20לפרטים אודות תת"ל  .והשגות בהערות

הפרטי  ייצורהרשות החשמל, נתח השוק של  פרסומי עלבהתבסס והחברה  להערכת

 תחנותוהקמת  י"חחלגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של  ימשיך

 5מכירתן של  כוללת אשר ,"יבחחכתוצאה מהרפורמה  וכן פרטייםיצרנים  ידי על כוח

                                                      

: 2030קול קורא להתייחסות הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת   53
https://pua.gov.il/publications/documents/kolkore2030.pdf. 

54  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020. 

https://pua.gov.il/publications/documents/kolkore2030.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
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"י בהקמת תחנות חחלות על במג מטילה"י ליצרנים פרטיים ומחחח והעברתן ותחנות כ

 להלן. 7.8.3, ראו סעיף "יבחחלפרטים בדבר הרפורמה  55חדשות. כוח

"י במשק חחהכוללת נתונים אודות חלקם של יצרני חשמל פרטיים ושל  הטבל להלן .7.8.2

ידיעת  למיטב כי יצוין 56., כפי שפורסמו על ידי רשות החשמל2019-ו 2018 החשמל בשנים

 .2020 שנתהדוח טרם פורסמו נתונים בגין  הגשתהחברה נכון למועד 

 2019 בדצמבר 31 2018בדצמבר  31 

 מותקנת יכולת 
 (וואט)מגה 

 היכולת מסך% 
 במשק המותקנת

)מגה  מותקנת יכולת
 (וואט

 היכולת מסך% 
 במשק המותקנת

 66% 12,752 73% )*( 13,355 "יחח
 חשמל יצרני

)ללא  פרטיים
 אנרגיות

 (מתחדשות

3,439 19% 4,288 22% 

 מתחדשות אנרגיות
 12% 2,326 8% 1,424 (פרטיים)יצרנים 

 100% 19,366 100% 18,198 במשק"כ סה
 מיוצרת אנרגיה 

 "ש(מגווט)אלפי 
 האנרגיה מסך% 

 במשק המיוצרת
 מיוצרת אנרגיה

 "ש(מגווט)אלפי 
 האנרגיה מסך% 

 במשק המיוצרת
 66% 47,784 69% 47,900 "יחח

 חשמל יצרני
)ללא  פרטיים
 אנרגיות

 (מתחדשות

232,19 28% 21,359 29% 

 מתחדשות אנרגיות
 5% 3,334 3% 2,038 (פרטיים)יצרנים 

 100% 72,476 100% 69,170 במשק"כ סה

 

 להלן. 8.1.2.3נוספים אודות ייצור חשמל על ידי יצרנים פרטיים, ראו סעיף  לפרטים

התקבלה החלטת הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי  ,2018 יוני בחודש .7.8.3

פורסם ברשומות תיקון  ,2018ביולי  26( וביום 3859)החלטת ממשלה מספר  מבני בחח"י

(, 2018-"חהתשע(, שעה והוראת 16' מסמשק החשמל )תיקון  קלחוק משק החשמל )חו

 פי על"(. "יבחח הרפורמה)" האמור המבני והשינוי החשמל במשק הרפורמה עם בקשר

מכור, בתוך ל"י חח תדרשים ובמסגרתו, בין היתר, שנ 8 בן מתווה גובש"י, בחח הרפורמה

חודשים מיום החלטת הממשלה את אתרי הייצור אלון תבור )אשר מכירתו הושלמה  60

רידינג,  ,(2020 דצמבר חודשב הושלמה מכירתו)אשר  (, רמת חובב2019בחודש דצמבר 

 צפוי, צוריי במונחיחגית )חלק מהאתר( ואשכול, כך שנתח השוק שלה במקטע הייצור, 

 אשר"י חחפעילות ניהול המערכת מ ותופרד 57במשק הייצור מסך 40%-ל מתחת אל לרדת

"י חחנקבע במסגרת הרפורמה בחח"י, כי  עודפעל במסגרת חברה ממשלתית נפרדת. ת

 4 - 1( שתי תחנות ייצור חדשות בגז במקום יחידות בת חברהתקים ותפעיל )באמצעות 

 לשחלףבתחנת הכוח "אורות רבין", אך מלבדן לא יאושר לה להקים תחנות חדשות או 

תחנות קיימות. בנוסף, נקבעו במסגרת הרפורמה עקרונות לשימור פעילותה של חח"י 

                                                      

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  המהוו הקרובות בשנים הפרטי הייצור של השוק לנתחהאמורה לעיל באשר  החברה ערכתה  55
וסס על הערכות החברה בלבד למועד הגשת הדוח ועל נתונים שפורסמו על ידי רשות החשמל ואשר בחוק ניירות ערך, המב

מותנה ותלוי בגורמים שונים. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל 
 משק החשמל.של הרפורמה ב בפועל וביצועכתוצאה מסיבות שונות, ובין היתר, שינויים ברגולציה 

 .2019דוח מצב משק החשמל לשנת   56
 .2018במאי  17המלצת מדיניות" מיום  -של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל מכתבו   57
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חת מקטע במקטעי ההולכה והחלוקה כבעל רישיון ספק שירות חיוני ועקרונות לפתי

"י לא חההספקה לתחרות באופן הדרגתי כך שבמקטע צרכני מתח על עליון, עליון וגבוה ח

"י תהיה רשאית להתחרות חחתהיה רשאית לפעול כגורם תחרותי, ובמקטע מתח נמוך 

סדרה הבמקטע זה, בכפוף למדיניות השר ובהתאם ל 60%-רק אם נתח השוק שלה ירד מ

להפחתת מצבת עובדי חח"י הקבועים והארעיים ויעדים  שתקבע. כן נקבעו הסכמות בנוגע

ראו  ,הרפורמה ביישום התקדמות אודות לפרטים"י. חלחיזוק איתנותה הפיננסית של ח

 .הלןל 8.1.2.1-ו 7.8.5סעיפים 

 הייצור אתרי במכירתחוק הריכוזיות  מכוח ענפילייעוץ  עקרונות .7.8.4

 פרסמה, 2018 בספטמבר 27 ביום, "יבחחלהחלטת הממשלה בנושא הרפורמה  בהמשך

 של קיימים ייצור אתרי במכירת ענפית לתחרות לייעוץ עקרונות מסמך התחרות רשות

על פי החלטת  58."(ענפי לייעוץ עקרונותה)" (2020 בינואר עודכן אשר) החשמל חברת

תמכור את אתרי הייצור באמצעות הליך תחרותי, אשר לפני פרסומו,  "יחחהממשלה, 

 נוכפי שתוק ענפי לייעוץ עקרונות. על פי כך לצורך סדרהה לקביעת תפעל החשמל רשות

 אשר יהיו ,שלהלן, ייעוצה של רשות התחרות ייעשה בהתחשב בעקרונות 2020בינואר 

בכפוף לכמות המתמודדים בהליך התחרותי למכירת אתרי הייצור  וזאתנתונים לשינויים 

או במקרה של נסיבות פרטניות  נסיבותנתונים לשינויים במקרה של שינוי  יהיווכן 

בהיקף  60חשמל לייצור בתחנות זכויות 59אדם יחזיק לא( 1: )ייחודיות לכל הליך תחרותי

 61;הנמכרים הייצור אתרי כל מכירת ביום המתוכנן המותקן ההספק מסך 20%העולה על 

 עוד 62.הנמכרים הייצור מאתרי באתר נפט למיזם בזכות חזקה בעל אדם יזכה לא( 2)

מסמך עקרונות לייעוץ של  הריכוזיות ועדת, פרסמה 2018באוקטובר  7יצוין, כי ביום 

 ועדת ייעוץ לקבלת המסגרתאת  קובע אשר 63ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור

 ריכוזיים גורמים הינן שלה הבנות והחברות החברה, כאמור. המכירה בהליכי הריכוזיות

  .הריכוזיות ועדת השפרסמ הגורמים ברשימת הנכללים

 והשפעותיו הריכוזיותהשפעות חוק הריכוזיות על החברה לרבות מתווה  אודות לפרטים

 ,משקית–ריכוזיות כלל מבחינת נוספיםעל פעילות החברה בקבלת רישיונות ייצור חשמל 

מתווה  במסגרת נזכריםהענפי  ייעוץל עקרונותהיצוין כי  .עילל 7.3-ו 2.3.5 פיםסעי ראו

 כאמור(, נוספים רישיונות קבלת)לעניין מגבלה על  הענפית סדרההה במסגרתהריכוזיות 

הדוח, למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע  הגשת כי למועד יצוין עוד .עילל 7.3 בסעיף

 רישיונות)לרבות ייצור חשמל  רישיונות החברה נמנית עליה לקבוצה מיוחסיםפומבי, 

                                                      

 2020 בינואר 03יום אשר פורסם ב (2020)מתוקן ומעודכן לינואר  מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור  58
  .consultdocprod2020-https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/opiniondirect בכתובת:

 . 16.8.2015מיום  476הגדרתו בהחלטת ממשלה כ -לרבות תאגיד וכל אדם קשור אליו. אדם קשור  -לפחות. אדם  5%בשיעור של    59
זכות לרישיון ייצור חשמל כהגדרתו בחוק משק החשמל, לרבות רישיונות מותנים לפי תקנות משק החשמל )קוגנרציה(,  -זכות    60

 . 2005-התשס"ה ותקנות משק החשמל )יצרן פרטי קונבנציונלי(, התשס"ה
ההספק לתחנות ייצור חשמל בטכנולוגית קוגנרציה וקונבנציונאלית,  –ההספק המותקן המתוכנן  –על פי העקרונות לייעוץ ענפי   61

ללא תלות באסדרה החלה על התחנה, בהתאם לפרסום רשות החשמל, למעט ההספק שבידי חברת החשמל, נכון ליום מכירת כל 
או יום מכירת כל חמשת אתרי הייצור הנמכרים.  2023ביוני  3 –אתרי הייצור הנמכרים; יום מכירת כל אתרי הייצור הנמכרים 

 .מגהוואט 10,500 -סך ההספק במועד זה צפוי לעמוד על כ
 לעיל. 7.4להצעת תקנות לקידום תחרותיות שפורסמה על ידי רשות החשמל ראו סעיף   62
 :2018טובר באוק 7הריכוזיות במכירת אתרי הייצור, אשר פורסם ביום  תראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועד  63

http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx .  

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/opiniondirect-consultdocprod2020
http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
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להלן, הותר לחברה להשתתף במכרז  כאמור .וואט מגה 1,480-כ של בהיקף 64(מותנים

 לדוח. 7.4ראו סעיף  ,מירבילעניין היקף רישיונות  תקנותאודות  לפרטיםרמת חובב. 

( הצעת רכישה במסגרת המכרז 50%-50%) ושותף החברה הגישו, 2020 במאי 20 ביום .7.8.5

 ביוני 10 ביום"(. המכרזמת חובב אשר פרסמה חח"י )בס"ק זה: "רלמכירת אתר הייצור 

 היא' ג צד של הצעתו כי הכריזה המכרזים ועדת לפיה הודעה לחברה נמסרה, 2020

 בחודש .המכרז למסמכי בהתאם" שני"כשיר כ הוכרזה החברה וכי, במכרז הזוכה ההצעה

 ערבות שוחררה כןו במכרז לזוכה חובב רמת הייצור אתר מכירת הושלמה 2020 דצמבר

 נמצא ולשותף לחברה המשותף התאגיד המכרז. לצורך והשותף החברה שהעמידו פיננסית

 .הכספיים לדוחות 8א'24 ביאור ראו, נוספים לפרטים .מרצון פירוק בהליכי

 בכוונת החשמל ייצור בתחום ופעילותה החברה של האסטרטגיה במסגרתכי  ,יצוין

 יישום במסגרת שיימכרו הייצור אתרי של המכירה בהליכי להשתתף לשקול החברה

בין היתר החלטות הדבר כפוף לגורמים שונים, בהם  אך ,)או איזה מהם( הרפורמה

 כלל)לרבות לעניין ריכוזיות  הרגולטוריים והתנאים, תנאי השוק החברהשל  האורגנים

למחזיק מתוך סך  מירבי זכויות היקףלעניין  עקרונותובתוך כך  ענפית וריכוזיותמשקית 

העסקיות של  התכניותו מצבה וכן, (לעיל 7.8.4כאמור בסעיף  ההספק המותקן המתוכנן

 ,לפיכך .הרלבנטיים וההליכים הספציפיים, המכירה אתר הייצור והליך מאפייניהחברה, 

 .מהם באיזה או המכירה בהליכיהדוח אין וודאות כי החברה תשתתף הגשת למועד 

 בישראל החשמל בשוק הצמיחה פוטנציאל תחזית .7.9

מבוססת על ההנחות  להלן הנדרשתתוספת ההספק המותקן )המיוצר באמצעות גז טבעי(  תחזית

 65הבאות:

 מוערך וואט מגה 
 4,000 - 1,400 203066חדש בגז טבעי עד שנת  מותקן הספק

מכירת אתרי חח"י שעדיין לא נמכרו בהתאם לרפורמה )חגית, אשכול 
 2,771  67ורידינג(

 6,771 - 4,171 2030סה"כ הספק פרטי נוסף פוטנציאלי עד לשנת 
 

צופה פני עתיד,  מידע המהוו האמורה לעיל באשר לפוטנציאל הצמיחה בשוק החשמל התחזית

הדוח ועל נתונים  הגשת כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בלבד למועד

ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים.  והחלטת הממשלה כאמור שפורסמו על ידי רשות החשמל

המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה 

קצב גידול בפועל שונים מהתחזיות והספק מותקן  נתוניב שינוייםמסיבות שונות, ובין היתר, 

 שבבסיס הניתוח. 

                                                      

64  https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdf . 
https://pua.gov.il/Licenses/Documents/rish_makom_301219.pdf. 

 .2018יוני  -טיוטה להתייחסות הציבור, רשות החשמל , 2030-2018מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים   65
קונבנציונלי לייצור חשמל ההספק ההקמת  , כייצוין. ממשלה החלטות קוןותי 2020באוקטובר  25מיום  465החלטת הממשלה   66

 באמצעות גז טבעי עשוי לכלול גם אגירת אנרגיה.
; יצוין שייתכן וחלק https://www.iec.co.il/Documents/East%20Hagit%20Teaser.pdfמבוסס על מצגת של חח"י בכתובת:   67

 מההספק הצפוי להימכר ייגרט.

https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdf
https://pua.gov.il/Licenses/Documents/rish_makom_301219.pdf
https://www.iec.co.il/Documents/East%20Hagit%20Teaser.pdf
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תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות ל - )ארה"ב( CPV פעילות כלכלית מאקרו סקירה .7.10

, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, CPV קבוצתכלכלית שבה פועלת -בסביבה הכללית והמאקרו

 קבוצתיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות ב

CPV ,להלן 17.1 סעיף ראו, והשלכותיהם. 
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 בישראל פעילותה בתחום החברהתיאור עסקי  – 3 חלק

 

 בישראלחשמל ואנרגיה והספקת  ייצור מידע כללי על תחום הפעילות .8

 כללי – בישראלהחשמל  משק .8.1

 חשמל בישראל ייצור .8.1.1

החשמל מחולק לארבעה מקטעים המבטאים שלבים שונים בשרשרת  משקכללי  באופן

, הייצור מקטע: הסופי ללקוח המכירה לשלב ועד הייצור משלב החל, החשמל ספקתה

 המשנה ותחנות המיתוג לתחנות הייצור ממתקני חשמל)העברת  ההולכה מקטע

 אל משנה מתחנות חשמל)העברת  החלוקה מקטע(, החשמל הולכת רשת באמצעות

 ומקטע( נמוך מתח וקווי גבוה מתח קווי הכוללת החלוקה רשת באמצעות הצרכנים

 .)מכירת החשמל לצרכנים( ספקההה

בנוגע למקטע הייצור, עד  פועלת בכל מקטעי משק החשמל."י חח, הדוח הגשת למועד נכון

"י תפקדה כיצרן הכמעט בלעדי בישראל של חשמל בהיקפים גדולים. עם חח, 2013יולי 

של  הבלעדי היצרןלכך כי כיום חח"י אינה  ה, הביאלתחרות החשמל משק פתיחתזאת, 

( פועלים בשוק עם כושר החברהחשמל בהיקפים גדולים ויצרני חשמל פרטיים )ובכללם 

כן, לעניין  . כמולעיל 7.8 בסעיף זה לעניין ראו. , ובטכנולוגיות מגוונותייצור משמעותי

 לעיל. 7.8.3סעיף  ראו "יבחחהרפורמה 

י ויצרנים פרטיים( המותקן בישראל )חח" החשמל, כושר ייצור 2019בדצמבר  31ליום  נכון

 אנרגיותשל מגה וואט  2,326-כ ועל 68מתחדשות אנרגיות ללאמגה וואט  17,040-עמד על כ

שיעור הגידול השנתי הצפוי בביקוש לחשמל הוא לפי פרסומי רשות החשמל,  69.מתחדשות

פויה לעמוד צתחזית הייצור השנתית  2030. משמעות נתון זה היא שבשנת 2.8%ברמה של 

 .70טרה וואט שעה 97.26על 

כי האמור ביחס למשק החשמל בישראל כולל הערכות ונתונים של החברה בין  מובהר

היתר בהתבסס על מדיניות ממשלתית, פרסומים ודוחות פומביים של רשות החשמל 

ושחקנים רלבנטיים לשוק החשמל בישראל, אשר אינם בשליטת החברה. לפיכך המצב 

 חברה. בפועל עשוי להיות שונה מהערכות ה

 בישראל החשמל במשק העיקריים השחקנים .8.1.2

, וחברת ניהול המערכת "יחח: עיקריים" שחקנים" מספר כולל בישראל החשמל משק

, וכמובן צרכני החשמל פרטיים חשמל ומספקי יצרני ,החשמל רשותוהאנרגיה  משרד

 .להלן כמפורט

  

                                                      

 , רשות החשמל.2019דוח מצב משק החשמל לשנת   68
 .החשמל , רשות2019דוח מצב משק החשמל לשנת   69
 .2020", מסמך בחינה של רשות החשמל, אוגוסט 2030"הגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות לשנת   70
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 וחברת ניהול המערכת י"חח .8.1.2.1

החשמל בישראל  מרביתמייצרת ומספקת את  "יחחהדוח, הגשת  למועד

בהתאם לרישיונות שהוענקו לה מכוח חוק משק החשמל, וכן מוליכה 

, ניתן לחברת ניהול 2020בחודש יוני  את כל החשמל בישראל.כמעט ומחלקת 

ובהתאם  2020המערכת רישיון לניהול המערכת, אשר תוקן בחודש נובמבר 

תחילת פעילות מדורגת של חברת לו אישרו שר האנרגיה ורשות החשמל 

בשני שלבים:  2020בדצמבר  1ניהול המערכת אשר החלה בפעילות ביום 

, מעבר יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיה 2020בדצמבר  1האחד, החל מיום 

)תפ"ט( והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים, מחח"י לחברת ניהול המערכת; 

ביוני  3שמל )ינ"מ( ביום והשני, קבלת אחריות על יחידת ניהול מערכת הח

. תפ"ט היא יחידה 2021באוגוסט  31, בכפוף לדחיה אפשרית עד ליום 2021

שאחראית על תכנון מערכת ההולכה ובין היתר הכנת תוכנית פיתוח למקטעי 

ההולכה והייצור, קביעת קריטריונים לפיתוח מערכת החשמל, ביצוע 

רה, ביצוע סקרי חיבור תחזיות, תכנון הנדסי וסטטוטורי של מערכת המסי

 למתקני ייצור ועוד. ינ"מ אחראית על התפעול השוטף של מערכת המסירה

בין היתר, לשמור על איזון רמות ההיצע והביקוש של משק  התפקידו

החשמל, על ניהול של העברת אנרגיה מתחנות כוח אל תחנות משנה באמינות 

על תזמון וביצוע ובאיכות הנדרשים )באמצעות מעבר דרך רשתות החשמל(, 

של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה, ועל ניהול הסחר 

בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטיבים, לרבות ביצוע הסכמים 

  71לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל פרטיים.

"ספק -כ המערכת מוגדרות חברת ניהולו "יחח, החשמל משק לחוק בהתאם

כפופות לאמות המידה ולתעריפים שקובעת רשות  ומשכך", חיוני שירות

 בסקטור התחרות רשות ידי על כמונופול הוכרזה"י חח, כן כמו החשמל.

 חשמל הולכת, ומכירתו חשמל ייצור - חשמל ספקתה בתחומי, החשמל

  72.ויצרניו חשמל לצרכני גיבוי שירותי ומתן וחלוקתו

, 2018-"חהתשע(, שעה והוראת 16' מס)תיקון  החשמלחוק משק  במסגרת

של  האחוד רשיונה, נקבע כי "יבחח הרפורמה לעקרונות בהתאם חוקק אשר

( לחוק האמור( יעמוד בתוקפו עד 1א)ב()60חברת החשמל )כמשמעו בסעיף 

 3למועד מתן רישיון לחברה לניהול המערכת בע"מ, שיהיה לא יאוחר מיום 

לחברת החשמל רישיונות חדשים  ינתנואו עד למועד בו  2019בדצמבר 

להולכה, לחלוקה ולהספקה או עד למועד מאוחר יותר שיקבעו השרים 

רישיונות הייצור של יחידות הייצור שלגביהן נקבע  .החוק ראותבהתאם להו

בהתאם למועדים הקבועים בהסכמי  הוארכובמסגרת הרפורמה כי ימכרו, 

                                                      

71  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/59203/he/Files_Hachlatot_59203.pdf. 
 ההכרזהשל חח"י כי  החל הממונה לבדוק את בקשתה ,ממונההמשפטי שנוהל בין חח"י לבין  לאחר הליך ,2016בחודש דצמבר   72

על מכירה של חשמל לצרכני חשמל  לחלופין תשונה ותצומצם כך שיובהר שהיא אינה חלהמונופולין תבוטל, או כעל חח"י 
 .בעניין החלטה ניתנה טרם הדוחלמועד הגשת  נכוןידיעת החברה,  למיטבגדולים. 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/59203/he/Files_Hachlatot_59203.pdf
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 החיים משך תום עד ארכוהוהרפורמה ורישיונות הייצור של יתר היחידות 

 . הרשות ידי על שיקבע כפי, היחידות של ההנדסי

 סעיף ראו"י, חח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על להחלטה בנוגע למידע

 להלן. 8.2.6.1

 ורשות החשמל האנרגיה משרד .8.1.2.2

האנרגיה אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל:  משרד

חשמל, דלק, גז בישול, גז טבעי, שימור אנרגיה, מים, ביוב, חיפושי נפט וגז, 

מחצבים, מחקר מדעי האדמה והים ועוד. המשרד מפקח על הגופים 

הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו, ופועל להבטחת מענה הולם 

האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק, תוך הסדרת השוק, הגנה על לצרכי 

כן, לשר האנרגיה סמכויות בהתאם לחוק  כמוהצרכן ושמירה על הסביבה. 

משק החשמל, ובכלל זה לעניין רישיונות וקביעת מדיניות בעניינים הקבועים 

 בחוק. 

יוון פי פרסומי משרד האנרגיה, בין מטרותיו הרב שנתיות של המשרד: ג על

ספקה בשגרה ובחירום, פיתוח משק המקורות האנרגיה והבטחת אמינות ה

סדרה הגז טבעי אפקטיבי ומשמעותי וקביעת מדיניות ארוכת טווח ו

מתאימה במשק החשמל. יעדי המשרד העיקריים בתחום החשמל הם 

ספקת חשמל אמינה למשק הישראלי, גיבוש מדיניות הפיתוח הבטחת ה

יצור, ההולכה והחלוקה, קידום מדיניות לשילוב למשק החשמל במקטעי הי

אנרגיות מתחדשות בייצור חשמל בהתאם להחלטות ממשלה, גיבוש מדיניות 

השינוי המבני במשק החשמל, ביצוע בקרה ופיקוח על יישום תוכנית הפיתוח 

של חח"י ושל יצרנים פרטיים, ביצוע פיקוח, בקרה ואכיפה ליישום תקנות 

, וטיפול בחקיקה בתחומי משק 1954-חשמל, התשי"דהבטיחות על פי חוק ה

 המשרד יעדיהחשמל, כללי ביצוע עבודות חשמל ובטיחות בחשמל. 

יעיל  חשמל משקהשגת  בתחום 2019 לשנת העבודה שבתוכנית המרכזיים

"י באמצעות פרסום מכרזים למכירת בחח הרפורמה ליישום נוגעיםותחרותי 

מחברת החשמל לחברת ניהול  המערכת ניהול פעילות והעברתתחנות כוח 

  73.המערכת החדשה

, פרסם משרד האנרגיה את יעדי משק האנרגיה לשנת 2019בחודש מרץ 

. אחד, הינו מרכזיים יעדים שני הציב האנרגיה משרד, החשמל במשק 2030.74

, מתחדשות ובאנרגיות טבעי בגז חשמל לייצור ומעבר בפחם השימוש הפסקת

 החשמל מייצור 17% של בהיקף מתחדשות אנרגיות של חדירה הינו והאחר

בהמשך לקביעת היעדים,  .2020 שנת עד 10% של ביניים יעד עם 2030 בשנת

, קבע השר עקרונות מדיניות בעניין הפסקה של 2019בנובמבר  20ביום 

                                                      

תכנית )" http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx :2019, האנרגיה משרד של העבודה תכנית מתוך לקוח  73
 "(.2019 לשנת האנרגיה משרד של העבודה

74  https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf. 

http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf
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 2026השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה עד לשנת 

ולא יאוחר  2025הדרגתית עד לשנת הכוללים עקרונות מדיניות להסבה 

ח "אורות רבין" ויחידות ובתחנת הכ 5-6של יחידות הייצור  2026משנת 

 75ח "רוטנברג" לשם הפסקת השימוש בפחם בשגרה.ובתחנת הכ 4-1הייצור 

, קבע השר עקרונות מדיניות לבחינת היקף 2021בפברואר  8עם זאת, ביום 

תחנת הכוח "אורות רבין" שבהתאם ואופן השימור של יחידות ייצור חשמל ב

ח "אורות רבין" בהתאם ובתחנת הכ 1-4להן תשמר חח"י את יחידות הייצור 

. כן נקבע, כי בסמוך לתום תקופת 2025למתווה שימור שנקבע עד ליום 

בעניין  76השימור ייבחן הצורך בדבר קביעת עקרונות מדיניות חדשים בעניין.

, קבע השר 2020ביולי  29שות, ביום יעדי הגברת הייצור באנרגיות מתחד

עקרונות מדיניות לעניין עדכון יעדי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות באופן 

מסך כל צריכת  30%שיעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על 

, אישרה הממשלה בהחלטה 2020באוקטובר  25ביום  2030.77החשמל בשנת 

 לפרטים די האנרגיות המתחדשות.את הצעת משרד האנרגיה בנוגע ליע 465

  .הלןל 8.2.6.1-ו לעיל 7.8.1נוספים ראו סעיפים 

, למדיניותו בהתאם והפועלת האנרגיה למשרד הכפופה, החשמל רשות

 ציבוריים לשירותים הרשות את והחליפה 2016 בינואר 1 ביום הוקמה

 בעלת הינה החשמל רשות. החשמל משק חוק מכוח מועד אותו עד שפעלה

 מתקנים עבור)רישיונות  החשמל משק חוק פי על רישיונות למתן סמכות

 שר אישור את גם טעונים וואט מגה 100-מ הגבוה ייצור כושר בעלי

 רישיון בעלי, ספקהה)בעלי רישיון  הרישיונות בעלי על לפיקוח(, האנרגיה

 ולקביעת תעריפים לקביעת, יצרן חשמל ויצרן חשמל פרטי( ,וחלוקה הולכה

"ספק  רישיון מבעל שנדרשים השירותים ואיכות טיב, לרמת מידה אמות

 חשמל יצרני על והן"י חח על הן מפקחת החשמל רשות, משכך. "חיוני שירות

  .פרטיים

 חוזר דיון ולדרוש החשמל רשות של החלטות על להשיג יכול האנרגיה שר

 נתונה קביעתם אשר, החשמל לתעריפי בנוגע למעט, ספציפיות בהחלטות

 להציע סמכות האנרגיה לשר, כן כמו. החשמל רשות של המלאה לסמכותה

 על להחליט סמכות וכן, החשמל רשות מליאת מחברי חלק של מינויים את

 .החשמל משק בחוק המוגדרים בנושאים החשמל משק מדיניות

 החשמל תעריפי את לקבוע מוסמכת החשמל רשות, החשמל משק חוק לפי

"י חח של העלויות על, היתר בין, בהתבסס (,הייצור רכיב)לרבות  במשק

ההון. רשות  על נאות תשואה ושיעור בהן להכיר מחליטה החשמל שרשות

החשמל קובעת תעריפים שונים למגזרי חשמל שונים. לפי חוק משק החשמל, 

חח"י תגבה מצרכנים תשלומים בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי רשות 

                                                      

75  dfhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.p. 
76  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/elecricity_080221/he/ls_19_2021.pdf. 
77  https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_ekronot_mediniyot.pdf. 

ps://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/elecricity_080221/he/ls_19_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_ekronot_mediniyot.pdf
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החשמל ותשלם לבעל רישיון אחר או לצרכן, בהתאם לתעריפים הרלוונטיים. 

בנוסף, רשות החשמל קובעת את התעריפים שישלמו יצרני חשמל פרטיים 

 מדידה שירותי, וביניהם"י, חח ידי על שניתנים שוניםלחח"י בגין שירותים 

 .תשתיות ושירותי, מערכתיים שירותים, ומניה

רשות החשמל בהמשך למדיניות השר והממשלה,  פרסמה ,2020שנת  במהלך

החלטות המיועדות לקידום הקמת מתקנים סולאריים ומתקני אגירה, 

לקידום הקמת והסדרת פעילות חברת ניהול המערכת, לקידום פתיחת מקטע 

תר ההספקה לתחרות ולהמשך קידום התחרות במקטע הייצור בין הי

 החשמל. מכירת אתרי הייצור של חברת באמצעות קידום

 פרטיים חשמלומספקי  יצרני .8.1.2.3

, חלה כניסה של יצרני חשמל פרטיים בהיקף משמעותי 2013משנת  החל

 ייצור בתחום תחרות לפתח המגמה לאור היתר בין, החשמללשוק ייצור 

נוסף  למידע) פרטיים ייצור מתקני של והפעלתם הקמתם את ולעודד החשמל

בנתח השוק של  משמעותיתירידה ל הביאה זו כניסה(. להלן 8.8ראו סעיף 

"י במכירת חשמל לצרכני חשמל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה(, כך חח

-אל מתחת ל הנתח השוק של ירד"י, חח של פומבי דיווח פי על, 2016שבשנת 

 78.במכירת חשמל לצרכנים גדולים %50

 פרטיות כוח תחנות של הקמתןזה  ובכללשל יצרני חשמל פרטיים,  פעילותם

 תקנות"פ והיח תקנותהמיוצר בהן, מוסדרת במסגרת  החשמל ומכירת

 שקובעת המידהובאמות  בהסדרות, , וכן בכללים, בהחלטותהקוגנרציה

הסדרה ייחודית  מסוימים בעניינים חלהרותם  על, כי יצוין. החשמל רשות

 להלן. 14.3 בסעיף כמפורטמכוח המכרז, 

פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעולה מהפעולות הקבועות בחוק משק  על

כוללות הוראות ותנאים בנוגע  שיונותיהר תקנותהחשמל אלא על פי רישיון. 

 מנת על והחובות החלות על בעל רישיון. ם, כללים להפעלתנותלמתן רישיו

 התקנות פי על בקשה להגיש נדרש זםי, או הספקה ייצור רישיון לקבל

 כי להוכיח מבקש רישיון ייצור על היתר בין. סף בתנאי ולעמוד, וונטיותהרל

 למועד. ןלמתק הרלוונטיים למקרקעין זיקה קיימת הרישיון מבקש לתאגיד

)ובאישור  בתנאים לעמידה בכפוף, החשמל רשות החלטת פי על, הדוחהגשת 

 ליזם ניתן( וואט מגה 100-מ גדול בהיקף לרישיונות ביחס האנרגיה שר

ועם סיום הקמת המתקן ועמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה,  מותנה רישיון

על בעל הרישיון המותנה לעמוד באבני דרך להקמת המתקן  79רישיון ייצור.

כמפורט ברישיון המותנה, ובהן גם הוכחת סגירה פיננסית. רק לאחר עמידה 

                                                      

 .2018 לשנת"י חח של התקופתי דוחבפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( ב 30.3.3סעיף   78
לחוק משק החשמל מקנה לרשות החשמל סמכות להעניק רישיונות לפעילות במשק החשמל ולקבוע את תנאיהם. כללי  4סעיף   79

, ובעקבותיהם גם תקנות היח"פ ותקנות הקוגנרציה, קבעו כי 2000-משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס
ת מתקן ייצור ולפיו, עם התקיימות התנאים הקבועים בו )וביניהם רישיון ייצור מותנה הוא רישיון זמני הניתן לצורך הקמ

 עמידה באבני דרך כמפורט ברישיון המותנה ובתקנות(, יינתן ליזם רישיון ייצור.
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ם באבני הדרך ועמידה בהצלחה במבחני הקבלה של מנהל המערכת, ניתן ליז

 לתקופה החשמל רשות ידי על"( קבוע רישיוןרישיון ייצור )בסעיף זה: "

 האמור הרישיון, וואט מגה 100-מ גדול בהיקף לרישיונות)ביחס  בו הקבועה

 רישיון קבלת על המבוסס זה מודל (.האנרגיה שר באישור תוקף מקבל

לעמידה באבני הדרך הרגולטוריות  כפוף)ב קבוע רישיון ולאחריו מותנה

, למעט במתקנים טכנולוגיה בכל חשמל ייצור לגבי(, תקף והסטטוטוריות

, בכפוף לסייגים הקבועים שלהפעלתםוואט,  מגה 16עולה על  שאינובהספק 

על מבקש רישיון הספקה להוכיח  .כלל רישיון נדרש לאבחוק משק החשמל, 

עמידה בדרישת ההון העצמי כפי שקבעה הרשות כתנאי לקבלת רישיון 

 80.למספקים ללא אמצעי ייצור הספקה

 פרטיים חשמל יצרני ,2019 לשנת נכון, 2019 לשנת החשמל משק דוח פי על

( )לרבות אנרגיות מתחדשות(, פועלים בשוק עם כושר ייצור רותם)ובכללם 

 המותקן הייצור כושר מסך %34-המהווים כ 81,וואט מגה 6,614-כמצרפי של 

 השוק נתח"י בחחתקופת הרפורמה  בתום ,להערכת רשות החשמל .במשק

מסך ההספק הקונבנציונלי המותקן במשק,  45%-כ על לעמוד צפוי"י חח של

מההספק המותקן  32%-מסך ההספק המותקן )כולל מתחדשות( וכ 33%-כ

 מסך 40%-ל מתחת אל לרדת צפוי"י חחייצור נתח השוק של  במונחיבגז. 

 82.במשק הייצור

נקבעו תוך הבחנה  83פרטיים חשמל יצרני על החלים הרגולטוריים ההסדרים

בין טכנולוגיות הייצור השונות המשמשות אותם ובין רמות המתח השונות 

אליהן יחוברו )על פי הספק המתקן(. להלן יפורטו הטכנולוגיות העיקריות 

 :בישראל פרטיים יצרנים ידי ללייצור חשמל ע

ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח  - קונבנציונלית טכנולוגיה .8.1.2.3.1

אלקטרו מכניות המופעלות על ידי דלק פוסילי )גז טבעי או 

 2,540-כ על עומדההספק המותקן בטכנולוגיה זו,  היקף(. סולר

 241 הרשות הסדרת מתוקף שהוקמו מתקנים לרבות, וואט מגה

 מועדל 84.זו בטכנולוגיה מתקנים להקמת ויועדה שהסתיימה

 וואט מגה 582-כ של בהיקף נוספים מתקנים, הדוחהגשת 

סדרה ההחשמל ) רשות הסדרת מכוח וזאת, בהקמה נמצאים

 בנוסףראו )מגה וואט  1,100-כ עד( המאפשרת הקמה של 914

מגה  1,100-במסגרת המכסה ל כי יצוין. (להלן 8.2.1.2בסעיף 

בטכנולוגיה  מתקנים הינםמגה וואט  582וואט קונבנציונאלי, 

 בשונה. צומת הכוח תחנת ביניהם, ("פיקר"של מחזור פתוח )

ממתקני ייצור במחזור משולב אשר מתוכננים לעבוד במרבית 

                                                      

80  der/policy/60105/he/Files_Hachlatot_nisp_d_60105.pdfhttps://www.gov.il/BlobFol. 
 .החשמל רשות ידי על שפורסמו כפי, להערכה הנתונים ובסיס 9201על דוח מצב משק החשמל לשנת  מבוסס  81
 . 2018במאי  17המלצת מדיניות" מיום  –של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל מכתבו   82
 .להלן 14.3 , כמפורט בסעיףמכרז מכוח ייחודית הסדרה לרותם כאמור  83
 .9201מצב משק החשמל לשנת  דוח  84

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/60105/he/Files_Hachlatot_nisp_d_60105.pdf
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( "פיקריות תחנות"השעות בשנה, תחנות כוח במחזור פתוח )

מתוכננות לפעול בדרך כלל מספר שעות ביום, כאשר יש חוסר 

 בשיאיהתאמה בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל, בין אם 

ביקוש, כגיבוי למקרה של תקלות במתקני ייצור אחרים, או 

 הבוקר בשעות אם בין חסר סולארי להספק כהשלמה

 להסדרות. החשכה רדת לאחר הערב בשעות או המוקדמות

 8.2.1.2 סעיף ראוטכנולוגיה קונבנציונאלית,  סגרתבמנוספות 

 .להלן

ייצור חשמל באמצעות מתקנים  - קוגנרציה טכנולוגיית .8.1.2.3.2

אחד, בו זמנית, אנרגיה חשמלית  אנרגיהממקור  המפיקים

 יצרנים של המכסהואנרגיה תרמית שימושית )קיטור(. 

וואט מתוך מכסה כוללת של  מגה 990-)כ מוצתה זו בטכנולוגיה

 394' מס הסדרה במסגרתמגה וואט שהוקצתה  1,000

רישיונות שיוענקו מעבר לכך יהיו כפופים להסדרה  85,86.(הקיימת

 שונה. 

ייצור חשמל שמקור האנרגיה שלו הוא, בין  - מתחדשת אנרגיה .8.1.2.3.3

 .פסולת או מים, רוח, שמש, היתר

יעדי הייצור  , עדכנה ממשלת ישראל את2020בחודש נובמבר 

. לפרטים 2030מתוך הצריכה עד שנת  30%-באנרגיה מתחדשת ל

 ההספק ,2019נכון לסוף שנת . לעיל 8.1.2.2סעיף  נוספים, ראו

מגה  1,915-, עמד על כוולטאיים-פוטוייצור  מתקניהמותקן של 

מתוך מכסות  87,מגה וואט 5,016הינו  2025והצפי לשנת  וואט

עד  מתחדשות באנרגיותצו לייצור מגה וואט שהוק 5,925בסך 

 רשות ידי על שפורסמו שונות הסדרות במסגרת 2025שנת 

 88.החשמל

ייצור חשמל על ידי שימוש במשאבה חשמלית  - שאובה אנרגיה .8.1.2.3.4

המחוברת לרשת החשמל לצורך שאיבת מים ממאגר מים תחתון 

למאגר מים עליון, והזרמת המים מהמאגר העליון למאגר 

התחתון, תוך ניצול הפרשי הגובה ביניהם, על מנת להפעיל 

נמצאים בהקמה  הדוחהגשת למועד  נכוןטורבינה לייצור חשמל. 

וזאת  89,וואט מגה 644-כ של בהיקףבטכנולוגיה זו  מתקניםשני 

                                                      

 .9201מצב משק החשמל לשנת  דוח  85
 תעריפי קוגנרציה. - 2013בינואר  21מתאריך  394מישיבת הרשות מספר  1החלטה מספר   86
 .9201מצב משק החשמל לשנת  דוח  87
 .9201מצב משק החשמל לשנת  דוח  88
 .12.2019-סטטוס רישיונות קבועים ומותנים, נכון ל  89
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 לייצור שהוקצתה וואט מגה 800 של כוללת מכסה מתוך

  279.90 הסדרה במסגרת

מגוון אגירת אנרגיה אפשרית באמצעות  - אגירת אנרגיה .8.1.2.3.5

טכנולוגיות אשר כוללות, בין היתר, אגירה שאובה, אגירה 

סוללות(.  ,אוויר דחוס( ואגירה כימית )לדוגמא ,מכאנית )לדוגמא

לאור החלטת הממשלה הקובעת יעד של ייצור חשמל באנרגיות 

מתוך  30%מתחדשות )בעיקר אנרגיה סולארית( בשיעור של 

, להערכת רשות החשמל, משק החשמל 2030עד שנת הצריכה 

בישראל יצטרך להערך להקמת מתקנים לאגירה אנרגיה. נכון 

השימוש בטכנולוגיה זו זניח, אך הוא צפי  ,הדוחת הגשלמועד 

לגדול בהיקף משמעותי בשנים הבאות עקב הצורך במתקני 

על פי  אגירה כתוצאה מהגידול הצפוי באנרגיות מתחדשות.

עמידה  91בפרסומי רשות החשמל, עבודת רשות החשמל כאמור

תצריך הקמת מתקני  2030ביעד האנרגיות המתחדשות לשנת 

מגה וואט, כנגזרת של בשלות  5,300 - 2,700-ף של כאגירה בהיק

כוונת בדבר  לפרטיםהטכנולוגיה והכדאיות הכלכלית ביישומה. 

פרויקטים של מתקני ייצור ואגירת אנרגיה  החברה לבחון

  להלן. 18, ראו סעיף )בטכנולוגיות מגוונות(

לרכוש חשמל  מחויבת ,חיונישירות  כספק, פי חוק משק החשמל, חח"י על

מיצרני החשמל הפרטיים בתעריפים ובתנאים המוסדרים בחוק משק 

-החשמל, בתקנות מכוחו ובאמות המידה )וביחס לרותם מכוח המכרז וה

PPA י חח, מחויבת כן כמולהלן(.  8.2.2 בסעיף כאמור"י חח עםרותם  של"

וההולכה ולספק  החלוקה לרשת הפרטיים החשמלייצור  מתקנילחבר את 

רני החשמל הפרטיים שירותי תשתית )שיאפשרו ליצרנים הפרטיים לספק ליצ

  חשמל ללקוחות( ושירותי ניהול מערכת.

 חשמל צרכני .8.1.2.4

צרכני החשמל הם המנוע של פעילות משק החשמל ומכתיבים באמצעות 

צריכתם את היקף הפיתוח הנדרש. בשנים האחרונות יותר מבעבר, בעקבות 

מתחדשות ויעדי השר לייצור מבוזר, מתחזק הגדרת יעדי הממשלה באנרגיות 

 מעמדם של צרכני החשמל כגורמים אקטיביים.

 שינויים החלים בוהמבנה תחום הפעילות ו .8.2

יצור יבשנים האחרונות קיימת מגמה עולמית של מעבר מייצור חשמל באמצעות דלקים פוסיליים ל

באמצעות טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, זאת בין השאר בשל המודעות הגוברת למשבר 

                                                      

 .2009בנובמבר  8מתאריך  279מישיבת הרשות מספר  2החלטה מספר   90
91  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final. 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final
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האקלים, כמו גם בשל הירידה בעלויות ההקמה של מתקני אנרגיה מתחדשת ובפרט של מתקני ייצור 

 92בטכנולוגיה פוטו וולטאית.

סקת השימוש בפחם לפרטים נוספים בדבר יעדי הממשלה והשר לייצור באנרגיות מתחדשות ולהפ

 .לעיל 8.1.2.2 סעיף ורא ,(2030לשנת  70%-)כך שחלקו של הייצור בגז יעמוד לכאורה על כ

 קוגנרציה ובטכנולוגיית קונבנציונלית בטכנולוגיה חשמל ייצור .8.2.1

  כללי .8.2.1.1

על תחנות כוח אלקטרו מכניות המופעלות  מבוססחשמל קונבנציונלי  ייצור

(, גז טבעי ומזוט)סולר  נפטזיקוק של  תוצרי כגון, פוסילי דלק שריפתעל ידי 

 93או פחם.

 בין שילוב באמצעות חשמל ייצור הינו קוגנרציה בטכנולוגיית חשמל ייצור

 קוגנרציה בטכנולוגיית הפועלת כוח תחנת. וחום כוח שמפיקים תהליכים שני

 .לצרכנים הנמכרים קיטור והן חשמל הן מייצרת

 וסך הספק מותקן קונבנציונלי חשמל לייצור בנוגע הסדרות .8.2.1.2

 החשמל רשות ידי על נקבעת קונבנציונלי חשמל לייצור הנוגעת ההסדרה

 רשות של החלטה התקבלה, 2008 בשנת. להחלטותיה בהתאם ומשתנה

 על"י לחח החשמל מכירת תעריפי ואת המכסות את הסדירה אשר החשמל

מסגרת ההסדרה ב הותווהמסלולים אשר  בשני הקונבנציונליים היצרנים ידי

מכירת חשמל במסלול של זמינות קבועה או מכירת חשמל במסלול של  -

 ההסדר 94"(.241 הסדרה( )"להלן .58.2.1זמינות משתנה )ראו פירוט בסעיף 

נועד לתת רשת בטחון ליצרנים הפרטיים  241בהסדרה  נקבע אשר התעריפי

בנוגע לכיסוי עלויות ההקמה והתפעול של מתקני הייצור, ונקבע כהגנת 

נקבע כי  241ינוקא לקידום כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק. בהסדרה 

אשר היו בעלי אישור  םההסדר יעמוד בתוקפו לגבי יצרנים קונבנציונליי

 חל שלהם המסחרית ההפעלה מועד ואשר 241 דרההס במועד קבוע תעריפי

אשר פועלת במסגרת המכרז בו זכתה אינה  רותם כי יצוין. 2016 שנת תום עד

 . 241חלק מהסדרה 

 החשמל רשות, 241 הסדרה מכסות ומיצוי החשמל משק התפתחות עם

הסדרת המשך ליצרנים קונבנציונליים אשר  ,2014 דצמבר בחודש פרסמה

על פי  95יישמה שילוב של יצרנים פרטיים לפי עיקרון ההעמסה הכלכלית.

הסדרה זו יחידות הייצור תועמסנה בהתאם לעיקרון העמסה כלכלית 

 "(. 914 הסדרה)"

                                                      

92  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final. 
 .https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf: על פי נתוני אתר רשות החשמל, בכתובת  93

 בנושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קונבנציונלי". 2008בדצמבר  2של רשות החשמל מיום  241מישיבה  2החלטה   94
בנושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל  2014בדצמבר  10של רשות החשמל מיום  445( מישיבה 914)1החלטה   95

 מגה וואט ולמספקים פרטיים". 16קונבנציונליים פרטיים מעל 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final
https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf
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 הסדרה את המתקנת החלטה החשמל רשות פרסמה, 2017 במאי 15 ביום

כי משק החשמל המשתנים ולתת מענה במטרה להתאימה לצר 914,96

לחסמים שהקשו על יצרני חשמל להגיע לסגירה פיננסית. בהתאם להחלטה, 

)נוכח  הגמישותהותאם תעריף גבוה יותר למתקני ייצור העומדים בדרישות 

העלות הגבוהה האופיינית להם(, וכן נקבע כי המתקנים יקבלו תעריף לפי 

ליצרנים במחזור פתוח  תטה מאפשרמאפיינים נורמטיביים. בנוסף, ההחל

בכלל זה קבלת עודפי גז מהסכמי גז של יצרנים וספקת הגז, המספר חלופות ל

 במסגרת. המכסה הכוללת למתקנים חדשים לעיל( 7.6)ראו סעיף  אחרים

מגה  450מגה וואט בחלוקה לסוגי תחנות )לפחות  1,100-הסדרה זו הוגבלה ל

מגה  400תקנים במחזור משולב, לפחות מגה וואט למ 700וואט ולכל היותר 

((. במסגרת "פיקר"מגה וואט למתקנים מחזור פתוח ) 650וואט ולכל היותר 

ההחלטה, רשות החשמל אוסרת התקשרות בעסקאות בילטראליות 

למתקנים במחזור פתוח, ומנגד מחייבת מתקנים במחזור משולב למכור 

ן, במסגרת ההחלטה על מכושר הייצור לצרכנים פרטיים. כמו כ 15%לפחות 

תוקף  הוארךמנת לאפשר ליזמים משך זמן מספק להגיע לסגירה פיננסית, 

תעריף לא יאוחר מיום  אישור יקבלו אשר יצרנים על שתחולכך  914הסדרה 

 אישור. לפרטים אודות 914במסגרת הסדרה תפעל צומת  .2020בינואר  1

"צ לבג עתירה. לפרטים אודות הלןל 8.12.8ראו סעיף  ,התעריף שניתן לצומת

 החשמל רשות החלטות עם בקשר' ואח צומת, החשמל רשות כנגד שהוגשה

  .הלןל 8.15.3ראו סעיף  ,2020בפברואר  10אשר נמחקה ביום  צומת בעניין

 "יבחחלהחלטת הממשלה בנושא רפורמה  בהמשך, 2019במאי  13 ביום

 558' מס מישיבה ושינוי מבני בחברת החשמל, פרסמה הרשות החלטה

 את יסדירוכללי עסקאות ואמות מידה אשר  הקובעת 97"(558 החלטה)"

או משולבים בחיבור של  יצרנים המחוברים לרשת ההולכה של פעילותם

למעט  2018למרץ  1צרכן לרשת ההולכה אשר יקבלו אישור תעריף אחרי יום 

 וטורבינות רוח )לרבות יחידות ייצור וולטאית-מתקנים בטכנולוגיה פוטו

 לכללי בהתאם"(. הסחר כללי)" (הרפורמה במסגרת"י חח ידי על ימכרוש

 למנהל שהועמדה זמינות עבור לתשלומים זכאים יהיו היצרנים: הסחר

 להציע מחויבים יהיו היצרנים(, חצר לצרכן או למספק שויכה)ולא  המערכת

 הפנויה הזמינה היכולת מתוך המערכת למנהל אנרגיה למכירת מחיר הצעת

 ניתן)לא  המערכת למנהל תמכר לרשת המוזרמת האנרגיה כל, המתקן של

, שהועמסה אנרגיה בגין(, פרטי למספק פיסית בעסקה האנרגיה את למכור

)למעט ביחס  SMP98-ה למחיר בהתאם אנרגיה תעריף ליצרנים ישולם

                                                      

 10מיום  914מישיבה  1בנושא 'תיקון החלטה מס'  2017במאי  15של רשות החשמל מיום  517( מישיבה 1155)6החלטה מספר   96
 " ותיקון אמות מידה נלוות'.MW 16: "הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל 2014בדצמבר 

בנושא 'פרסום כללית עסקאות ואמות מידה ליצרנים  2019במאי  13של רשות החשמל מיום  558( מישיבה 1358)5החלטה מספר   97
)עסקאות יצרן ברשת הולכת החשמל עם ספק שירות חיוני( יחולו  אמות המידה וכללי משק החשמל חדשים ברשת ההולכה'.

 .2020בינואר  29מיום  8337אמות המידה פורסמו במסגרת ק"ת  ,מיום פרסומם ברשומות. למיטב ידיעת החברה
"תכנית ההעמסה הכללית ופרסום מחיר  93לי החצי שעתי המחושב על ידי מנהל המערכת, כמפורט באמת מידה המחיר השו  98

 שולי חצי שעתי". 
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ין סטיית זמינות יחויב היצרן (, בגלהם נקבע תעריף לפי עלות מוכרת ליצרנים

בתשלום. בנוסף נקבעו מנגנוני מחיר מפורטים לפיצוי בגין אי העמסה 

לנהוג והעמסה שיוצרת הפסד ונקבעה חובת היצרן להימנע ממניפולציה ו

 באופן שאינו פוגע בתחרות.

בעסקאות  ספקיםיצרנים ומ של שילוב –בדבר קול קורא  לפרטים

 .להלן 14.3.6במודל השוק, ראו סעיף  בילטרליות פיזיות

מתוך מגמה של עידוד ממשלתי עקב התועלות הפוטנציאליות למשק החשמל 

 29 ביום, כגון חיסכון בהשקעות ברשת ההולכה ותרומה לשרידות המערכת

, פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין "הסדרת פעילותם של 2018בנובמבר 

 נועדה ההסדרה 99החלוקה". מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת

ללא  צרכןה בחצר כוח תחנת להקיםמגה וואט  16-ל מתחת ליצרנים לאפשר

יהיה  ההסדרה במסגרת ויפעל שיקום צרן"(. יחצר יצרן)" צורך ברישיון ייצור

 מלוא את לספק מחויב)אינו  בלבד חצר צרכן עם בעסקאות להתקשר רשאי

  בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה. המערכת ומנהל( הצרכן של הצריכה

החלטה בנושא "אסדרה  החשמל רשות פרסמה, 2019 במרץ 6, ביום בנוסף

 100מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי",המחוברים לרשת ליצרנים 

 לרשת המחובריםתחול על מתקני ייצור  אשר להסדרהעקרונות  הקובעת

 כולל)לא  ההולכה לרשת המחובר צרכן בחיבור משולבים או ההולכה

למכסה  בכפוף 2023בדצמבר  31ליום  עדמתחדשות( שיקבלו אישור תעריף 

מגה וואט  250)מתוכם לכל הפחות  וואט מגה 500 שלמקסימלית מצטברת 

יוקצו למתקני ייצור אשר יוקמו בחצרי מתקני התפלה מכוח מכרז החשב 

 הכללי(. אסדרה זו מאפשרת הקמת מתקני ייצור המקודמים כיום במשק

האנרגיה כגון מתקני ייצור בחצר מתקני התפלה, מתקני קוגנרציה ומתקנים 

לייצור עצמי. מתקנים כאמור יהיו רשאים לספק את החשמל המיוצר במתקן 

ישירות לצרכן החצר ולהעביר עודפים לרשת החשמל, הכל בהתאם לכללי 

 .558הסחר שבהחלטה 

 ליצרן תשלומים המסדירה מידה אמת נקבעה זו אסדרה במסגרת

 בהתאם, ביותר היעילה לאלטרנטיבה ביחס בדלקים החיסכון על המבוססים

 .הרשות שקבעה לערכים

 קורא קול הציבור להתייחסות החשמל רשות פרסמה, 2019 ביוני 17 ביום

זאת במסגרת  101",חדש הספק להקמת תחרותי להליך"עקרונות  בנושא

לפרסום הליך תחרותי להקמת הספק קונבנציונלי נוסף. בהתאם  הערכותה

לעקרונות שהובאו במסגרת הקול הקורא, הרשות שוקלת לקבוע כי ההספק 

 הסחר לכללי בהתאםשיוקם במסגרת ההליך יפעל בשוק האנרגיה 

                                                      

"הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי  15.11.2018של רשות החשמל מיום  550( מישיבה 1306) 13החלטה מספר   99
 המחוברים לרשת חלוקת החשמל".

 בנושא "אסדרה ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי". 2019למרץ  6, מיום 555מישיבה  10החלטה   100
101   cuments/kolkore_malle_170619.pdfhttps://pua.gov.il/publications/pressreleases/do.  

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/kolkore_malle_170619.pdf
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ויהיה זכאי לתשלומי זמינות שיקבעו באופן תחרותי. עוד  558 שבהחלטה

מתקנים שיוקמו במסגרת ההליך יוכלו לפעול שוקלת הרשות לקבוע כי ה

)ללא מכירה חשמל או אנרגיה טרמית  בלבד המרכזית ההעמסהבשיטת 

 להתחשב הרשות תשקול הקורא הקולפי  עללצרכנים, לרבות צרכני חצר(. 

 התקדמות, עצמי הון כגון קריטריונים של בשורה התחרותי ההליך במסגרת

טרם התפרסם הליך תחרותי להקמת  ,הדוח הגשת. למועד ועוד סטטוטורית

לפרטים אודות הודעת החשב הכללי במשרד האוצר על קידום  הספק נוסף.

מגה  1,400באמצעות גז טבעי עד  מלהקמת הספק קונבנציונאלי לייצור חש

 לעיל. 7.8.1וואט, ראו סעיף 

 מותקן הספק וסך בקוגנרציה חשמל לייצור בנוגע הסדרות .8.2.1.3

 לייצור הנוגעת ההסדרה, קונבנציונלי חשמל רלייצו להסדרה דומה באופן

גם היא על ידי רשות החשמל ומשתנה בהתאם  הנקבע בקוגנרציה חשמל

, פרסמה רשות החשמל החלטה המפרטת את 2008להחלטותיה. בחודש מאי 

הארכה האחרונה להסדר  102התעריפים ליצרני קוגנרציה )ההסדר התעריפי(.

, שבמסגרתה 2016התקבלה בהחלטת רשות החשמל מחודש דצמבר  התעריפי

תוקף ההחלטה האמורה בחצי שנה נוספת או עד  אתהאריכה רשות החשמל 

 103(.מביניהםמגה וואט )המוקדם  1,000של  בהיקף תעריפיים אישורים מתןל

 ראו ,קוגנרציה בטכנולוגייתפרטיים  מתקניםלמידע על ההספק המותקן של 

 .לעיל .238.1.2. ףסעי

 על בקוגנרציה חשמל ליצרני הקבועים מההסדרים ליהנות מנת על כי יצוין

 מינימלית אנרגטית נצילות בתנאי לעמוד כוח בתחנת ייצור יחידת כל

 עליה מוחלים, בהן עומדת אינה שהיא וככל, הקוגנרציה בתקנות הקבועים

 החלים התעריפיים להסדרים בהשוואה הנחותים אחרים תעריפיים הסדרים

 המערכת למנהל למכור האם לבחור יכול בקוגנרציה יצרן. קוגנרציה יצרני על

 מיום שנים 12 של לתקופה המיוצר מהחשמל 70% עד והגבע הפסגה בשעות

 שנים 18 של לתקופה המיוצר מהחשמל 50% עד או הקבוע הרישיון מתן

 למכור בקוגנרציה יצרן רשאי השפל בשעות. הקבוע הרישיון מתן מיום

 מותקן הספק בעלת ביחידה שמדובר ככל, וואט מגה 35 עד המערכת למנהל

 שההספק ככל, המיוצר מהחשמל 20% עד או, וואט מגה 175-מ הנמוך

 104.שנתי בחישוב הכל, וואט מגה 175-מ גבוה היחידה של המותקן

 החשמל רשות פרסמה, 2019 במרץ 6לעיל, ביום  8.2.1.2בסעיף  כמפורט .8.2.1.4

 105",תחרותי הליך ללא הקמים עליון במתח ליצרנים"אסדרה  בנושא החלטה

 .קוגנרציה בטכנולוגיית ייצור נימאפשרת גם הקמת מתק זו האסדר

                                                      

 בנושא "תעריפים לרכישת אנרגיה ממתקני קוגנרציה". 2008במאי  1של רשות החשמל מיום  211מישיבה  1החלטה מספר   102
בנושא "הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקני  2016בדצמבר  26של רשות החשמל מיום  507מישיבה  10החלטה מספר   103

 מגה וואט הפועלים על גז טבעי". 16-הגדולים מ קוגנרציה
 )א( לתקנות הקוגנרציה.7סעיף   104
 בנושא "אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי". 2019במרץ  6, מיום 555מישיבה  10החלטה   105
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 מכירת החשמל המיוצר בתחנות הכוח אפשרויות .8.2.1.5

)המפורטים  הפרטי החשמל ייצור בתחום החברה של העיקריים מתחריה

לבחור אם להקצות את  ים, יכול241להסדרה  כפופים אשר(, הלןל 8.8 בסעיף

בזמינות קבועה או בזמינות משתנה )שני המסלולים  הםכושר היצור של

 106(.241התעריפיים אשר הותוו על ידי רשות החשמל במסגרת הסדרה 

זמינות קבועה, משמעה שכושר הייצור מוקצה לחח"י. בדרך של זמינות 

 שרכו הקצאתעבור  זמינות מיקבועה, מקבל יצרן החשמל הפרטי תשלו

 החשמל יצרן בו במקרה וכן"(, קבועה זמינות תשלומי"י )"לחח הייצור

 החשמל יצרן מקבל, המערכת מנהל בהוראת חשמל בפועל מייצר הפרטי

 . החשמל ייצור בגין נוספים תשלומים הפרטי

כושר הייצור מוקצה ללקוחות פרטיים ש היתר בין משמעהזמינות משתנה, 

. תחת פרטיים לקוחותונמכר בהתאם להסכם בין יצרן החשמל הפרטי לבין 

 זמינות תשלומי לקבל זכאי היהתנאי זמינות משתנה, יצרן חשמל פרטי י

 זמינות תשלומי)" פרטיים ללקוחות נמכרו שלא האנרגיה עודפי עבור

ל המוקצה לה בזמינות משתנה "(. כמו כן, חח"י יכולה לרכוש חשממשתנה

, יצרן חשמל פרטי יכול לבחור זו רגולטוריתעל בסיס הצעת מחיר. במסגרת 

מכושר הייצור שלו בזמינות קבועה, ואת  0% או 90%-ל 70%להקצות בין 

  107היתר בזמינות משתנה.

ללקוחות  החשמלאת  למכור יםיכול קוגנרציהחשמל בטכנולוגיית  יצרני

)קרי, חשמל שיוצר על ידי תחנת הכוח אך לא  החשמלפרטיים ואת עודפי 

 באישור הקבוענמכר ללקוחות פרטיים( למכור למנהל המערכת בתעריף 

 לפרטים. לעיל 8.2.1.3כאמור בסעיף  ,מגבלות עם ליצרן שניתן התעריפי

 .עילל 8.2.1.2 סעיף ראו, הסחר כללי אודות

תחנת  הינן כדלקמן: החברה בבעלות כוחה תחנות ,הכספי הדוח למועד נכון

כאמור(, שהינה  20%הכוח רותם )ביחד עם ורידיס, המחזיקה בשיעור של 

 בטכנולוגיית כוח תחנת שהינה חדרה הכוח ותחנת, תתחנת כוח קונבנציונלי

 חדרהכן,  כמו .2020יולי חודש ב מסחרית בהפעלה החלהאשר , קוגנרציה

. תחנת הכוח אותה לעיל( 3)ראו פירוט בסעיף  מרכז האנרגיהב מחזיקה

 הסדרה מכוחפועלת צומת להקים הינה תחנה במחזור פתוח )תחנה פיקרית( 

וברישיון המותנה  בה הקבועים( המועדים)לרבות  לתנאים וכפופה 914

 והחזר זמינות תשלומי מקבלות פיקריות כוח תחנות. שהוענק לצומת

 .החשמל רשות ידי על שנקבעו לתעריפים בהתאם שייוצר חשמל בגין הוצאות

לפרטים אודות אישור התעריף אותו קיבלה צומת מרשות החשמל בחודש 

, החלו עבודות הקמת 2020במהלך שנת  להלן. 8.12.8ראו סעיף  ,2019דצמבר 

 רתמכו צומתהקמתה, תחנת הכוח של  בכפוף להשלמת תחנת הכוח צומת.

                                                      

 כמפורט ,241 מהסדרה חלק אינה רותםמאחר שתחנת הכוח רותם הוקמה בהתאם למכרז )להבדיל ממתחרותיה העיקריות(   106
 .להלן 14.3 בסעיף

 .להלן 14.3ראו סעיף  ,רותם החלה על להסדרה  107
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 מרותם להבדיל, מערכת מנהל שהינו יחיד ללקוח שלה הייצור כושר כל את

ככלל, מכירת חשמל ממתקני  .פרטיים לקוחות עם התקשרו אשר וחדרה

ייצור שהוקמו בחצרות צרכנים, לרבות מתקן הייצור שורק ב', תתבצע 

, כפוף להסדרות הסחר לכללילצרכן החצר ו/או למנהל המערכת בהתאם 

 ףראו סעי ,הרלוונטיות להקמת מתקני ייצור בחצרות צרכנים. לפרטים

 לעיל. 8.2.1.2

)"הספקה  פתיחת מקטע ההספקה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור .8.2.1.6

 ולצרכנים ביתיים וירטואלית"(

 של החלטתה במסגרת שנקבעו לעקרונות בהמשך ,2021בפברואר  22 ביום

קבעה רשות החשמל החלטה בנושא , 2020 באוגוסט 5 מיום החשמל רשות

ותיקנה את אמות  קביעת אסדרה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור

ספקה במשק החשמל ההמידה למספקים קיימים, לשם פתיחת מקטע ה

 במסגרת 108למספקים חדשים ולאספקה לצרכנים ביתיים באופן מדורג.

ההחלטה, קובעת רשות החשמל אמות מידה ותעריפים שיחולו על מספקים 

שאין ברשותם אמצעי ייצור ויאפשרו להם, בכפוף לקבלת רישיון הספקה 

יהיה  התמחור. צרכניו דת בטוחה, לרכוש ממנהל המערכת אנרגיה עבורוהעמ

, היתר ין, בהמושפעים יםורכיב SMP-ה מחיר מבוסס רכיב עלמבוסס 

ההסדרה למספקים שאין ברשותם  .הביקוש שיא בשעות הצריכה מהיקף

 בעלי ללקוחותו אמצעי ייצור מוגבלת למכסה שנקבעה בעקרונות ההסדרה

 צרכנים 15,000-וכ ביתיים צרכנים 36,000-)כ בלבד רציף מונה

. בנוסף, לצורך פתיחת מקטע ההספקה לתחרות, מסחריים(/תעשייתיים

תיקנה רשות החשמל במסגרת ההחלטה את אמות המידה למספקים בעניין, 

בין היתר, אופן שיוך הצרכנים למספק פרטי, אופן סיום עסקאות, ביצוע 

  מעבר בין מספקים ותשלום חשבון.

 .לעיל 8.2.1.2 סעיף ראו, חשמל למכירת נוספות אסדרות בדבר לפרטים

 רותםהכוח  תחנת .8.2.2

"(, ביום המכרזבעקבות זכייתה של רותם במכרז להקמתה של תחנת כוח במישור רותם )"

, שבמסגרתו התחייבה , חתמה רותם על הסכם רכישת חשמל עם חח"י2009בנובמבר  2

רותם להקים את תחנת הכוח בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל, וחח"י התחייבה 

לרכוש מרותם הספק וחשמל בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל, זאת על פני תקופה 

של רותם עם  PPA-השנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם )" 20של 

 "(.חח"י

 דייהו חברת - ההקמה קבלן באמצעות רותםרותם, אשר הוקמה על ידי  הכוח תחנת

 סך. 2013 יולי בחודש המסחרית פעילותה את החלה(, Posco E&Cחברת  באמצעות)

 8.12.1.1 בסעיף כאמורש"ח.  מיליארד 2-כ של בסך הייתהההשקעה בתחנת הכוח רותם 

                                                      

108  https://www.gov.il/he/departments/policies/60105. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/60105
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ל תחנת הכוח רותם עומד על שמופיע ברישיון הקבוע ש כפיכושר הייצור המותקן  להלן,

פי  עלפרטיים  לקוחות 36-חשמל למספקת  רותם הדוחהגשת  למועדומגה וואט,  466-כ

)לפרטים  .שנים 6.5א של ההסכמים היהתקופה הממוצעת  אשר יתרת PPAהסכמי 

"מ בע די איי 2' אייץ, עזריאלי קבוצתן, בז קבוצת ביניהם, להלן( 8.5ראו סעיף  ,נוספים

החברה מנהלת את מכירות החשמל מתחנת הכוח רותם באופן . אינטלו (חדרה התפלה)

מעת לעת בדרך של השהייה  למשל) יהבמכירת החשמל ללקוחות גמישותשנועד לאפשר 

כן, חלק מלקוחות רותם התקשרו במקביל  כמו .מתחנת הכוח רותם(מכירת החשמל  של

, לעיל 2.3.2ה כאמור בסעיף עם החברה בהסכם להקמה ולתפעול של מתקני ייצור אנרגי

 .ורותם הייצור מתקן ידי על במשולב תעשה החשמל הספקת שבו באופן

הכוח רותם מופעלת על ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם סולר כגיבוי )כאשר רותם  תחנת

שעות(. במידה שתחנת הכוח תופעל על סולר, יכולת  200מחויבת להחזיק מלאי סולר של 

לעומת כושר ייצור התחנה כאשר היא מופעלת על ידי  85%-בלת לכהייצור שלה תהיה מוג

גז טבעי. הפעלת תחנת הכוח רותם באמצעות סולר נעשית לפי דרישות מנהל המערכת, 

 של במקרהבמסגרת מחסור בגז טבעי ובדיקות במעבר מהפעלה בגז להפעלה בסולר. 

 ספקההב שיבושים של במקרה או בסולר להפעלה בגז מהפעלה מעבר של הפעלה בדיקות

רותם זכאית להחזר בגין האנרגיה , רותם או של מחסור בגזל טבעי גז של בהולכה או

זכאית רותם לרכוש מחח"י את האנרגיה עבור  ובמקביל סולרשיוצרה באמצעות 

 .בגזלקוחותיה בהתאם לעלות הייצור של רותם 

 פיםבו, ראו סעי הקבועות וההוראות"י חח עםרותם  של PPA-ה הסכם אודות לפרטים

"י )ראו בחחבמסגרת הרפורמה  המערכת מנהל מהקמת כחלק להלן. 8.14.5.1.2-ו 8.12.2.2

של רותם לחברת ניהול  PPA-(, צפויה חח"י להמחות את הסכם העילל 7.8.3סעיף 

לרותם לצורך הסדרת סוגיות ומנהל המערכת "י חח ו, פנהדוח הגשת למועדהמערכת. 

למועד הגשת הדוח, טרם הוסדרו הסוגיות הפתוחות  .כםלהס הצדדיםפתוחות בין 

. לפרטים להלן 14.3ראו סעיף  ,אודות ההסדרה הייחודית של רותם לפרטים כאמור.

 . להלן 20.2.2אודות השפעת ייצור בסולר על החברה, ראו סעיף  נוספים

 חדרההכוח  תחנת .8.2.3

 החשמל רשות החליטה ,2020 ביוני 30 ביום שפורסמה החשמל רשות להחלטת בהתאם

 בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית חדרה הכוח לתחנת חשמל לייצור קבוע יוןריש מתן על

)למידע על מגבלת הוצאת אנרגיה לרשת החשמל אשר חלה על  וואט מגה 144 של מותקן

 הינם הרישיונות "(.הרישיונות)" הספקה רישיון מתן עלו להלן( .78.12.3חדרה, ראו סעיף 

 109.שנים( 10 של נוספת לתקופה להארכה ןנית הקבוע הרישיון) שנים 20 של לתקופה

רשות החשמל, ובתוך כך  של ולהחלטותבהתאם לאמות המידה  פועלתהכוח חדרה  תחנת

 ההסדרים במסגרת. לעיל 8.2.1.3 בסעיף כמתואר בקוגנרציהההסדרה למתקנים 

 50% עד"י לחח לספק זכאית, ככל שעומדת בתנאי ההסדרים, תהיה חדרה, האמורים

מגה וואט  35ועד  ,החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע בחישוב שנתי מהאנרגיה

שנים מיום קבלת הרישיון הקבוע בתעריף  18בשעות השפל בחישוב שנתי, לתקופה של עד 

                                                      

 .https://www.gov.il/he/departments/policies/58306 ראו: החשמל, רשות להחלטת  109

https://www.gov.il/he/departments/policies/58306
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 מחיר ובהםדה לפרמטרים שונים, אשר נוסחת חישובו קבועה מראש וכוללת מנגנוני הצמ

. לפרטים נוספים אודות הדולר ושער לצרכן המחירים מדד, מיסים כולל חדרה של הגז

לכמות החשמל  בהתאםנקבע  השנתילהלן. כמו כן, התעריף  8.12.5 ףהתעריף, ראו סעי

כדלק  טבעי גז באמצעות פועלת חדרההכוח  תחנתבפועל שסופקה בשעות הפסגה והגבע. 

 שעות. 100 שללהפעלה בעומס מלא  המספיקלהחזיק סולר לגיבוי בהיקף נדרשת עיקרי, ו

)מרכז  החשמל והקיטור של מפעלי נייר חדרה צרכי מלואאת  תספקמ חדרההכוח  תחנת

 ללקוחותחשמל  תספקמוכן  (חדרה הכוח תחנתמ קיטור להספקת כגיבוי משמש האנרגיה

בחודש  החלה חדרה הכוח תחנת הקמת. מנהל המערכתל חשמל מוכרתו נוספים פרטיים

 תקופת החלה ,2020 ביולי 1 ביוםו ,הלן(ל 18.14.1.ראו סעיף  נוספים לפרטים) 2016יוני 

הקמת תחנת הכוח לאחר עיכוב בהשלמת  ,חדרה הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה

 בהקמה כוחה בתחנת הההשקע סך 110.שהוחלפו או תוקנו רכיביםמ , בין היתר,כתוצאה

 0.9-בסך של כ ,למועד הדוח הכספי ,מסתכמת)לרבות מרכז האנרגיה(  בחדרה ותשתיות

 החלפה פעולות התבצעו ,2021 פברואר עד 2020 דצמבר במהלך כי יצוין, 111.מיליארד ש"ח

 ובהמשך צפויות, מפעולות כחלק והקיטור הגז בטורבינות מסוימים םרכיבי של ושיפוץ

 הכרחיות שיפוץ או החלפה פעולות להתבצע וצפויות התבצעו 2021 שנת במהלך לאמור

 זמן לפרק חלקי, באופן הכוח תחנת פעלוות הופעלה כאמור הפעולות במהלך נוספות.

תקופות בשל התחנה  השבתה אופעילות חלקית  112חודשים. כארבעה של צפוי מצטבר

בהוראות  חדרה של עמידתה על פיעממושכות של עבודות שיפוץ והחלפה עשויה להש

 כאמור והשיפוץ ההחלפה פעולות רציפות כי ,יצוין .להלן 8.12.3הזמינות כאמור בסעיף 

 ציוד בהגעת הצורך לאור הקורונה משבר עקב תנועה ממגבלות מושפעת להיות עלולה

 .זרים וצוותים

במועד ההפעלה העלויות הנובעות מהעיכוב מ חלקדוח, החברה מעריכה כי ה הגשתלמועד 

 חדרה שללהיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח  צפויותאובדן רווחים,  לרבות, המסחרית

 בהתאםכמו כן,  .להלן 8.16, לפרטים נוספים, ראו סעיף בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח

 עד לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה( מוגבל) מוסכם וילפיצ חדרהלהסכם ההקמה זכאית 

וכן לפיצויים )המוגבלים בסכום עד לתקרה  המסירה במועד עיכוב בגין ההקמה מקבלן

עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי -הקבועה בהסכם ההקמה( במקרה של אי

 פיצוייםאו /ו הביטוח מפוליסת בפועל החזרים התקבלו טרםלמועד הגשת הדוח,  .התחנה

 לקבלן מתשלומים החברה ידי עלצדדית  חדקוזזו ש סכומים למעט) ההקמה מקבלן

אין וודאות כי  להלן. 8.14.1.1 סעיף ראו ,ההקמה מקבלן פיצויים בדבר לפרטים .(ההקמה

  113.והעקיפים הישירים נזקיהמלוא  בגין יםפיצוי קבל החזרים ו/אול תוכל החברה

                                                      

 הנקוב ההפעלה במועד עיכובים עם בקשר לקוחותיה עם חדרה של ההסכמים במסגרת הקבועים ההסדרים אודות לפרטים  110
 .הלןל 8.5.1.2 סעיף ראו, העיכוב בתקופת החברה ידי על הנחה מתן לרבות, עימם בהסכמים

 ד'25הסכם ההקמה של חדרה כמתואר בביאור  מכוח סך ההשקעות מוצג בניכוי פיצויים מקבלן ההקמה להם זכאית חדרה  111
 הגשת הדוח, קיזזה חדרה חלק מהפיצויים האמורים כנגד תשלומים לקבלן ההקמה. למועדהכספיים. לדוחות 

 ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע כולל, לעיל האמורות הפעולות תקופת למשך ביחס החברה להערכות ביחס האמור  112
 תלויות שאינן מסיבות כתוצאה לרבות, השנצפ מכפי שונה באופן להתממש או להתממש שלא עלול לעיל האמור המידע. ערך

 .הקורונה ממשבר המושפעים גורמים לרבות, אחרים עיכובים או הקבלן ידי על הפעולות ביצוע אופן כגון, בחברה
 אובדן לרבות) לעיל כאמור מהעיכוב הנובעות העלויות כיסוי בדבר החברה הערכות לעניין לרבות ל,לעי האמור כי ודגשי  113

 וכהגדרת עתיד, פני צופה מידע כולל ,בהסכם שנקבעו התחנה בביצועי עמידה-אי ו/או העיכוב נזקי בגין פיצוי וקבלת (רווחים
 עלול האמור .להתממשותו באשר וודאות אין ואשר דוח,ה הגשת למועד החברה הערכות על מבוסס אשר ערך, ניירות בחוק
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מרכז האנרגיה הממוקם בחצר מפעלי נייר ב מחזיקה חדרהלתחנת הכוח חדרה,  במקביל

 הכוח תחנתמ קיטור להספקת כגיבוי משמש האנרגיה מרכזהדוח,  הגשת למועדחדרה. 

  .חדרה

 צומתהכוח של  תחנת פרויקט .8.2.4

, קיבלה צומת רישיון מותנה להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה 2019בחודש אפריל 

מוקמת  תחנת הכוח מגה וואט. 396-מותקן של כקונבנציונאלית במחזור פתוח בהספק 

 10קיבלה צומת אישור תעריף, וביום  ,2019בחודש דצמבר  .914הסדרה  במסגרת

, התקבלה הודעת רשות החשמל לפיה לאחר בחינת כל המסמכים שהועברו 2020בפברואר 

ר על ידי צומת כהוכחה לעמידתה באבן הדרך סגירה פיננסית )לרבות היתר בניה שהועב

(, נמצא כי צומת עומדת בתנאים להוכחת סגירה פיננסית, בהתאם 2020בינואר  30 ביום

לקבוע ברישיונה המותנה ולפי כל דין. לפרטים אודות אישור תעריף שניתן לצומת מרשות 

לפרטים אודות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון  .להלן 8.12.8החשמל, ראו סעיף 

בפברואר  10שר עם פרויקט צומת אשר נמחקה ביום בשבתו כבית דין גבוה לצדק בק

 הלן.ל 8.15.3סעיף  ראו ,2020

לאור האמור, פועלת החברה להוצאתו לפועל של פרויקט צומת, ובכלל זה פועלת לביצוע 

פעולות בקשר עם הקמת תחנת הכוח, לרבות פעולות הנדרשות בהתאם להסכם ההקמה 

החלו עבודות הקמת  ,2020במהלך שנת להלן(.  8.14.1.2של תחנת הכוח צומת )ראו סעיף 

 לקבלן עבודות תחילת צו צומת הוציאה ,0202 מרץ בחודשתחנת הכוח צומת )לאחר ש

 עבודות רציפות .(העבודות לתחילת מעודכנים זמנים לוחות על להסכמה בהמשך ,ההקמה

 בהגעת הצורך לאור הקורונה משבר עקב תנועה ממגבלות מושפעת להיות עלולה ההקמה

 קורונהה משבר עקב ובעולם בישראל התנועה מגבלות הימשכות בשל זרים. וצוותים ציוד

 של ההקמה תקופת כי החברה מעריכה ,כאמור מחו"ל זרים וצוותים ציוד בהגעת והצורך

 צפויה ,דוחה הגשת ולמועד 2022 שנת לתום מעבר להימשך עשויה צומת הכוח תחנת

 2023.114 ינואר חודש במהלך להסתיים

 של המותנה הרישיון, צומת הכוח תחנת הקמת צפויה עליהם המקרקעין אודות לפרטים

 לדוח, בהתאמה. 10-ו 8.12.7, 8.11.6 סעיפים ראו ,צומת מימון והסכם צומת

 יוקצה, ובכפוף לקבלת רישיון ייצור קבוע תחנת הכוח צומת של ההקמה להשלמת בכפוף

למנהל מערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא תהיה  התחנה הספק מלוא

 הסחר כללי לעדכון עדרשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל 

 או כאמור הכללים לעדכון באשר וודאות אין, הדוח הגשת למועד נכון. (שיעודכנו)ככל 

                                                                                                                                                                          

 הנזקים ו/או העלויות מלוא עבור פיצוי יתקבל שלא במקרה ל,בפוע מהצפוי. שונה באופן להתממש או להתממש שלא
 בביצועי העמידה אי עם בקשר ו/או תהמסחרי ובהפעלה ההקמה בהשלמת העיכוב עם בקשר (העקיפים ו/או הישירים)

 סיכון גורמי אודות נוספים לפרטים .ופעילותה החברה תוצאות על לרעה להשפיע הדבר עלול בהסכם, שנקבעו התחנה
 .להלן 320. סעיף ראו ה,חדר בהם ה,בהקמ בפרויקטים הכרוכים

 אין אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו תצומ הכוח תחנת של הקמה מועד בדבר לעיל האמור כי יודגש  114
 להיתקל או משמעותית( )ואף להתעכב עשויים ההקמה ועבודות ההקמה סיום מועד בפועל, להתממשותו. באשר ודאות

 שכותמהימ כתוצאה היתר, בין הכוח, תחנת בהקמת אחרות תקלות או שיבושים עיכובים, לחול עשויים כך ובכלל בקשיים,
 חשופה להם הסיכון מגורמי יותר או אחד של מהתממשותו כתוצאה או בציוד או ההקמה בעבודות מכשלים הקורונה, משבר

 .החברה
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מל ללקוחות חש למכורשתאפשר לתחנות כוח במחזור פתוח  כלשהי הסדרה ליצירת

 פרטיים בעתיד.

 בקשר. "חש מיליון 694-לכ מסתכמות צומת בפרויקט ההשקעות סך, הכספי הדוח למועד

ובקשר עם תשלום היטלי פיתוח בגין  הקרקע בגין הראשונית השומה סכום תשלום עם

 להלן. 8.11.6סעיף  , ראוהקרקע כאמור

  115.מיליארד ש"ח 1.5-של כ בסך נאמדתעלות הקמת תחנת הכוח צומת  ,להערכת החברה

, לרבות הקשורים לפרויקט צומת עתידיים לאירועים יחסזה ב בסעיףכי האמור  מובהר

 להסכם בהתאם הנדרשות פעולותהקמת והפעלת פרויקט צומת והכנסותיו, ביצוע 

, קבלת מוערכת הקמה לעלות ,המועד הצפוי להפעלה ,צומת הכוח תחנת של ההקמה

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  ,והכנסות הפרויקטרישיון ייצור קבוע 

ואשר אין  הדוח הגשת למועד ערך, המבוסס על הערכות ואומדנים שמבצעת החברה

באופן שונה  להתממש או להתממש שלא עלול כאמור המידע. ודאות באשר להתממשותו

 קבלת אי בות בשללרחברה, ה בשליטת םשאינ ובכלל כך עקב גורמיםמכפי שנצפה, 

בשל פעולות צדדים שלישיים בהם גורמים מממנים, גורמים  ,קבוע ייצור רישיון

תקופת ההקמה בפועל, הסכם ההקמה ושינוי במדדים,  התמשכות תפעוליים ואחרים,

 הרישיון בתנאי עמידה אי בשל, משפטיים הליכים בשל, או עיכובים בעלויות גידול בשל

חשופה החברה כמפורט  םלה הסיכון מגורמי יותר או אחד התקיימות בשל או המותנה

של תחנת הכוח צומת, עשוי  הצפוימועד ההפעלה המסחרית  ,להלן. בכלל זה 20בסעיף 

שלא להתקיים או להתקיים במועד שונה מהאמור לעיל, וכן עלות הקמת תחנת הכוח 

ה לעיל, בין צומת עשויה להיות שונה, לרבות באופן מהותי, מהעלות המוערכת האמור

היתרים,  קבלת כגוןבגורמים חיצוניים שאינם תלויים בחברה  תלותהיתר נוכח 

והתקיימות איזה מגורמי הסיכון  והקרקע הפיתוח בגין העלויותההיקפים הסופיים של 

 .ו/או הימשכות מגבלות עקב משבר הקורונה הכרוכים בפרויקטים בהקמה

 ייזום פעילות .8.2.5

 6כפי שתוקנה ביום  2017 באפריל 2 מיום ממשלה תוהחלטבמסגרת  .8.2.5.1

ת וכניובוועדה לתשתיות לאומיות ת קדםל קבוצה, הוסמכה ה2020בנובמבר 

 החברה מקדמת, כאמור ההסמכה. מכוח טבעי גזכוח מונעות  תחנותלהקמת 

  :להלן המפורטות התוכניות את

 ב20"ל תת .א

 בבעלות קרקעתחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי על  להקמתב 20"ל תת

)התכנית מאפשרת גם אגירת  בחדרהלתחנת הכוח  צמודהנייר חדרה ה

 2017 באפריל 5 ביום החברה חתמה, לכך בהתאם. אנרגיה בסוללות(

קרקע ה להשכרת אופציה הסכם על(, 2017בפברואר  9)בתוקף מיום 

האופציה  להסכם בנוגע נוספים לפרטיםהסמוכה לתחנת הכוח חדרה. 

                                                      

 2021 ינואר בחודשסכום השומה שהתקבלה מרשות מקרקעי ישראל מ מחציתהעלויות כאמור אינה מביאה בחשבון את  הערכת  115
הגשת הדוח הגישה  למועדלהלן(, כאשר  8.11.6ראו סעיף  ,)לפרטים היוון דמי בגיןמיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(  200-בסך של כ

  החברה השגה על השומה הסופית.
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ציה במסגרתו הוסכם, בין היתר, על הארכת ובנוגע לתיקון להסכם האופ

לדוחות  9א'24 ביאורוכן  להלן 8.11.5תקופת האופציה, ראו סעיף 

 הכספיים.

 כניתוהודעה על הכנת ת לפרסם"ל הות אישר ,2019 בנובמבר 18 ביום

 78לחוק התכנון והבניה, וכן לפרסם תנאים לפי סעיף  77בהתאם לסעיף 

לחוק התכנון והבניה לפיהם בתחום הקו הכחול של הפרסום לא יינתנו 

לחוק  261היתרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 

 "ל.הותהתכנון והבניה, אלא באישור מתכננת 

 סקיר השפעה על הסביבה לתחנה.הוגש לות"ל ת ,2020 ספטמברבחודש 

תיקנה הממשלה את ההסמכות שניתנו להרחבת  ,2020בנובמבר  6ביום 

ח רותם באופן שלא ייקבע הספק וח חדרה ולהרחבת תחנת הכותחנת הכ

מקסימלי בהסמכות, על מנת לאפשר שימוש בטורבינות בטכנולוגיות 

חיתה חדישות בעת ההקמה, שבהן נצילות האנרגיה גבוהה יותר ומפ

 פליטת מזהמים. 

, דנה הות"ל בתכנית ואישרה להעביר את התכנית 2021 ארונבי 11ביום 

 2021בפברואר  19, וביום להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

 .הופקדה התכנית בפועל

הממשלה לקידום  תלעיל בדבר החלט 7.8.1בהמשך לאמור בסעיף 

 צוין כי למועדי ,והות"לאנרגיה מתחדשת והחלטות המועצה הארצית 

הדוח אין ודאות באשר לקבלת האישורים לתת"לים והשלמת  הגשת

הפעולות הנדרשות בקשר עם קידום הפרויקטים אותם מקדמת החברה 

 בשטחים הסמוכים לתחנות הכוח חדרה ורותם.

 94"ל תת .ב

 הסמוכה הקרקע על, טבעי בגז חשמל לייצור כוח תחנת להקמת תוכנית

)התכנית מאפשרת גם אגירת  AGS באמצעות חברת, םרות הכוח לתחנת

לפרטים אודות חתימת רשות מקרקעי ישראל על  .אנרגיה בסוללות(

  .הלןל 8.11.7הסכם חכירת הקרקע, ראו סעיף 

בהתאם  כניתוהודעה על הכנת ת לפרסם"ל הות אישר, 2018במרץ  5 ביום

לחוק  78לחוק התכנון והבניה, וכן לפרסם תנאים לפי סעיף  77לסעיף 

התכנון והבניה לפיהם בתחום הקו הכחול של הפרסום לא יינתנו היתרי 

לחוק התכנון  261בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 

 "ל.הותוהבניה, אלא באישור מתכננת 

"ח בדיקה תכנונית מוקדמת בהתאם הוגש לות"ל דו ,2019אפריל  בחודש

()א( לחוק התכנון והבניה )השלמת בדיקת תנאי סף( וניתנו 3)ג()76לסעיף 

 הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה. 

 .לתחנה הסביבה על השפעה תסקיר"ל לות הוגש ,2019 ספטמבר בחודש
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 התוכנית את להעביר ואישרה בתוכנית"ל הות דנה, 2020 ביולי 13 ביום

 .הציבור ולהשגות המחוזיות הוועדות להערות

תיקנה הממשלה את ההסמכות  ,2020בנובמבר  6ביום כאמור לעיל, 

ח רותם באופן וח חדרה ולהרחבת תחנת הכושניתנו להרחבת תחנת הכ

שלא ייקבע הספק מקסימלי בהסמכות, על מנת לאפשר שימוש 

ת האנרגיה בטורבינות בטכנולוגיות חדישות בעת ההקמה, שבהן נצילו

 גבוהה יותר ומפחיתה פליטת מזהמים. 

 הוועדה של והשגות להערות המשנה ועדת קיימה ,2021 בינואר 4 ביום

 והשגות בהערות דיון לאומיות תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית

 תיקונים לבצע ההתבקש AGS-ו נדחו לתוכנית ההתנגדויות ,94 לתת"ל

 .2021 מרץ חודש בתחילת בוצעו אשר ,התוכנית להוראות טכניים

 בנושא החלטתה במסגרת ,2020 אוקטובר בחודש, עילל 7.8כאמור בסעיף 

 ,2023 ביולי 31 ליום עד כי הממשלה קבעה מתחדשות, אנרגיות קידום

 מגה 4,000 של סולר ובגיבוי טבעי בגז חשמל ייצור הספק תוספת נדרשת

 .2030 לשנת עד החשמל משק לצרכי כמענה מאושרות בתכניות וואט

 במשרד הכללי החשב הודעת את הממשלה לעצמה רשמה ההחלטה במסגרת

 הספק הקמת קידום לצורך משרדית בין מכרזים ועדת מינוי אודות האוצר

 אגירת גם לכלול עשוי אשר טבעי, גז באמצעות חשמל ייצורל קונבנציונאלי

 החשמל משק לצרכי בהתאם החשמל רשות ידי על שייקבע בהיקף אנרגיה,

 וואט. מגה 1,400 ועד

 דיון ,2020 בנובמבר 20 ביום התקיים כאמור, הממשלה להחלטת בהמשך

 2030-"צרכי תכנון לייצור אנרגיה ל בנושא ובניה לתכנון הארצית במועצה

לאור הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות". בהחלטת המועצה הארצית צוין, 

כי מוסד תכנון הדן בתכנית לתוספת יחידות ייצור, יבחן את התכנית, בין 

היתר, בכפוף לעקרונות הבאים: קרבה לאזורי הצריכה, תוך צמצום רשת 

דות ייצור שתעשה באמצעות שדרוג או ההולכה; העדפה לתכנון תוספת יחי

הרחבה של אתרים קיימים; מתן עדיפות לקליטת אנרגיה מתחדשת ברשת 

ההולכה; העדפה ליחידות ייצור שניתן להקים בטכנולוגיה מיטבית 

, קיימה הות"ל, דיון 2020בנובמבר  30"(. ביום החלטת המועצה הארצית)"

קידום התכניות לתחנות באופן יישום החלטת המועצה הארצית על המשך 

כוח המונעות בגז טבעי המצויות בהליכי תכנון בוועדה בכדי לאפשר ליזמי 

התכניות, וכן לוועדות המחוזיות ולוועדות המקומיות שבשטחן נמצאות 

התכניות וכן לוועדות המקומיות הגובלות, להשמיע עמדתם בטרם תכריע 

, הגישו הרחבה 2020בדצמבר  23בנושא. בהתאם להחלטת הות"ל, ביום 

, את התייחסותן לאופן 94ביחס לתת"ל  AGS-ב, ו20חדרה ביחס לתת"ל 

יישום החלטת המועצה הארצית, והתאמת התכניות לעקרונות שנקבעו 

בהחלטת המועצה הארצית ולעקרונות תכנוניים נוספים. בדיון שהתקיים 

מדיניות  , הוחלט, כי דיון עקרוני באופן יישום2021בינואר  11בות"ל ביום 

ב ותת"ל 20המועצה הארצית על התכניות המקודמות בות"ל, ביניהן תת"ל 
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, יתקיים לאחר שכל התכניות יגיעו לשלב הסטטוטורי של סיום הדיון 94

 בהערות והשגות.

לאישורן הסופי  ף)ככל שיאושרו( כפו 94ב' ותת"ל 20אישורן של תת"ל 

ל, וכן לאישור למתן בות"ל בהתאם להחלטות המועצה הארצית והות"ל לעי

 י ממשלת ישראל.יד לתוקף ע

 החשמל ייצור בתחום פעילותה להרחבת אפשרויות בוחנת החברה .ג

 תחנות רכישתאו /ו כוח תחנות הקמת של בדרך והספקת חשמל ואנרגיה

 גיאוגרפיים באזורים( ומתקני אגירה מתחדשת באנרגיה)כולל  כוח

לפרטים אודות  .מתאימים שימצאו כאמור פרויקטים וקידום, נוספים

 2.3.1, ראו סעיף 2021ינואר חודש , שהושלמה בCPVרכישת קבוצת 

 .עילל

 הפרויקטים בייזום האמורים לקידום בפעולות ממשיכה החברה הדוחהגשת  למועד

בהתחשב במספר גורמים ותנאים, ביניהם בין היתר  לה העומדות האפשרויות את ובוחנת

תהליכי תקצוב וביצוע, קביעת הסדרים רגולטוריים משלימים, תוכנית הפיתוח של 

מערכת ההולכה וגורמים נוספים אשר אינם תלויים בחברה ועשויים להימשך זמן, לרבות 

שים. בפרקי הזמן הנדר חלוקה/ההולכההבטחת היכולת לחבר את הפרויקטים לרשת 

ת החברה בדבר הרחבת פעילותה העסקית בשוק יקידום הפרויקטים תואם את אסטרטגי

בדבר וכן  ,החשמל בישראל, תוך ניצול היתרונות הקיימים בהרחבת אתרים פעילים

. לפרטים אודות מתווה הריכוזיות נוספים גיאוגרפיים לאזורים הרחבת פעילותהבחינת 

נמנית החברה בתחום ייצור החשמל מבחינה בקשר עם הרחבת פעילות הקבוצה עליה 

היקף לפרטים אודות הגבלות על . לעיל 7.3-ו 2.3.5 פיםסעי וראמשקית, -ריכוזית כלל

תקנות של רשות  והצעת לעיל 7.8.4עקרונות לייעוץ ענפי כאמור בסעיף הראו  רישיון ייצור

  .לעיל 7.4החשמל כאמור בסעיף 

 של פעילותה הרחבת בחינתו נוספים פרויקטיםלעיל בדבר האפשרות להקמת  המידע

כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  נוספים גיאוגרפיים לאזורים החברה

 או להתממש לא עלול זה מידע. זה דוח למועד החברה והערכות תכניות על המבוססערך, 

 היתכנות זה ובכלל, שונים גורמים נוכח שנצפה מכפי מהותית שונה באופן להתממש

, וקבלת כל לפרויקטים מימון גיוס, מהאתר החשמל הוצאת יכולתשינוי ייעוד הקרקע, 

 צדדים עם התקשרויות, רגולטוריים אישוריםו רישיונותהאישורים הנדרשים, לרבות 

 החלטות האורגנים המוסמכים של החברה. ו שלישיים

 הפעילות בתחום שינויים .8.2.6

במגמת צמיחה בשנים האחרונות. מאז מועד ההפעלה  נמצאהפרטי  החשמל ייצור שוק

 זה ובכלל נוספים פרטיים חשמל יצרני לשוק כנסונ, רותם הכוח תחנת של המסחרית

 דוראד חברת של קונבציונלית כוח תחנת כגון, משמעותי ייצור כושר בעלי פרטיים יצרנים

"י באלון חחוח של ת כו"מ ותחנבע כוח אנרגיות דליה של קונבציונלית כוח תחנת"מ, בע

. עוד הושלמה הקמתן 2020-ו 2019 יםלגורמים פרטיים בשנ ושנמכר וברמת חובב תבור

של מספר תחנות כוח נוספות במגוון טכנולוגיות, כגון קוגנרציה, אגירה שאובה ואנרגיות 
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 להמשיךהחברה, היקף הפעילות של יצרני חשמל פרטיים צפוי  להערכת מתחדשות.

 ."יבחח, בין היתר גם כפועל יוצא של הרפורמה ולגדול

"י במכירת חחבנתח השוק של  משמעותיתירידה ל הובילהכניסת יצרני החשמל הפרטיים 

 חשמל לצרכני חשמל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה(.

 "יחח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על החלטה .8.2.6.1

 כדלק סולר או מזוט, טבעי גז, פחם ידי על מופעלות"י חח של הייצור יחידות

 יצרני ידי על המופעלות הכוח תחנות. העניין לפי, עיקרי כדלק או משני

 116.כגיבוי וסולר עיקרי כדלק טבעי גז ידי על מופעלות הפרטיים החשמל

בגז טבעי לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטת גזי החממה  שימוש

 בתהליך ייצור החשמל לעומת שימוש בפחם. 

אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה את תכנית משרד  ,2020 ינואר בחודש

האנרגיה להקמת שתי יחידות ייצור חדשות באתר אורות רבין שיופעלו בגז 

 ,פחםיחידות הייצור הקיימות כיום המופעלות באמצעות  ארבעטבעי במקום 

 היחידות שתילתכנית,  בהתאם. אותה לאישור קבינט הדיור והעבירה

 117.וואט מגה 1,200-כ של בהיקף חשמל יספקו החדשות

לפרטים אודות יעדי משרד האנרגיה להפסקת הייצור בפחם, ראו סעיף 

 לעיל. 8.1.2.2

 הקבוצה שלמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .8.2.7

 בישראל

, בין היתר, לחוק משק החשמל ולתקנות שהותקנו כפופה בישראל הקבוצה של פעילותה

מכוחו, המסדירים את הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל 

לתחרות. חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בנושא רישוי השחקנים השונים 

במשק החשמל, הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני ולחובותיו וכן 

 למועדת המתייחסות לרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה. בנוסף, הוראו

החברה משתמשת בגז טבעי לצורך ייצור חשמל, ולפיכך להסדרה  הדוחהגשת 

הרגולטורית ולהחלטות של משרד האנרגיה ושל רשות הגז קיימת השפעה עקיפה על 

 פעילותה של החברה. 

הפעילויות הקבועות בחוק משק החשמל פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעילות מ על

פי רישיון לפי חוק משק החשמל, ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי  עלאלא 

הוראות בדבר התנאים למתן הרישיון, הכללים  כוללותהרישיונות  תקנותרישיונו. 

 החברהשל  לרישיונות בנוגעלהפעלתו והחובות החלות על בעל הרישיון. לפרטים 

 להלן. 8.12 סעיף ראו מכוחםהחלות  ותולמגבל

תוך הבחנה בין  ,היתר בין, ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרני חשמל פרטיים נקבעו

טכנולוגיות הייצור השונות המשמשות אותם, ולפיכך ההסדרים החלים על חדרה, אשר 

                                                      

 100עולה על  אינוט, וכן יוער כי תחנות כוח אשר ההספק המותקן שלהן ל מזומהותי הפועלת ע שאינולמעט תחנת כוח בהספק   116
 דלקיות. -מחויבות להיות דו אינןמגה וואט 

 .https://www.gov.il/he/departments/news/ng_070120: 7.1.2020הודעת משרד האנרגיה מיום   117

https://www.gov.il/he/departments/news/ng_070120
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 על יםהחל להסדרים זהים אינם, קוגנרציהפועלת כאמור להקמת תחנת כוח בטכנולוגיית 

, בנוסףאו להסדרה הייחודית החלה על רותם.  קונבנציונלית בטכנולוגיה חשמל יצרני

 אינם, פתוח מחזור בטכנולוגיית תחנה להקים פועלת אשר צומת על החלים ההסדרים

 .חדרה או רותם על החלים להסדרים זהים

 7.8.4 פיםסעי, ראו בישראל הפעילות תחוםנוספים אודות הרגולציה החלה על  לפרטים

 .הלןל 14.2-ו לעיל

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .8.2.8

. החברה רווחיות על משפיעים, החשמל רשותידי  על המפורסם, הייצור ברכיב שינויים

 בהתקשרות עם הלקוחות הפרטיים של החברה גובה החברה מלקוחותיה את התעו"ז

בניכוי הנחה מרכיב הייצור. רכיב הייצור משמש גם להצמדת מחיר הגז הטבעי בהתאם 

כן, שינויים בתעריפי חשמל אחרים  כמו. חברהלהסכמי רכישת הגז בהם התקשרה ה

 רכיב בתעריף שחלו השינויים על לפרטיםעשויים גם להשפיע על הכנסותיה של החברה. 

 ב'25וביאור  הדירקטוריון דוח, לעיל 7.7.1 סעיף, ראו החברה על והשפעתם, הייצור

 . הכספייםלדוחות 

 שלו הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .8.2.9

להערכת החברה, בשנים האחרונות חל גידול בהיקף ההתקשרויות של יצרני חשמל 

רשות החשמל מאפשרות  פרטיים עם לקוחות פרטיים. כמו כן, התפתחויות בהסדרות

להקמת והפעלת מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן וכן  התקשרות עם צרכני חצר

 7.8.3ראו סעיף  ,"יבחחהרפורמה  לעניין להספקה ומכירה של אנרגיה לצרכן חצר כאמור.

  לעיל.

  הפעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  .8.2.10

 זמינות, הם כדלקמן: )א( הפעילותלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

 תחנות של ובתפעול בהקמה ומומחיות ניסיון; )ב( הכוח תחנת של יעיל ותפעול גבוהה

 טבעי גז ברכישת הכרוכות העלויות זה ובכלל, נמוכות חשמל ייצור עלויות; )ג( כוח

 מיטבי צריכה פרופיל בעלי לקוחות עם טווח ארוכי בהסכמים התקשרות)ד( ; ספקתוהוב

 .קיטור של מספקת כמות הצורך עוגן לקוח של קיומו, לקוגנרציה באשר)ה( -ו; לחברה

  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .8.2.11

 של העיקרי הספק הינו תמר מאגרהגלם העיקרי המשמש את החברה הינו גז טבעי.  חומר

סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי לשנת  . על פיהאחרונות בשנים לישראל טבעי גז

ספקת הגז המסך  93%-כ 2019, מאגר תמר סיפק במהלך שנת של משרד האנרגיה 2018

 הטבעי בישראל.

 כמות להגדלת"המתווה  בנושא 476' מס ממשלה החלטת התקבלה, 2015 אוגוסט חודשב

 גז ושדות ותנין כריש, לוויתן מאגרי של מהיר ולפיתוח תמר ממאגר המופקת הטבעי הגז

 את הממשלה ואימצה שבה, 2016 מאי חודשב. 2015 בדצמבר 17 מיום בתוקף", נוספים

 למתווה' י לפרק חלופי הסדר קביעת תוך, 2015 אוגוסט מחודש האמורה החלטתה
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 במקטע השקעות המעודדת רגולטורית סביבה הבטחת לשם" יציבה רגולטורית"סביבה 

נקבע, בין היתר, כי  118הגז מתווה במסגרת"(. הגז מתווה)" והפקתו הטבעי הגז חיפושי

חלופות מחיר:  3 מתוךיצרני חשמל פרטיים קונבנציונליים חדשים יוכלו לבחור לרכוש גז 

( במחיר בסיס המשקף את המחיר הממוצע המשולם על ידי שלושת יצרני החשמל 1)

 למחיר בהתאם יקבעשי גז מחיר( 2הקונבנציונליים הגדולים )דוראד, דליה ורותם(; )

( 3)-ו; תמר בהסכמי זו החלטה במועד הקיימת המיטבית לנוסחה בהתאם ברנט חבית

 המשקי הגז סך חלקי מגז המשקיות ההכנסות סל לפי רבעון מידי נקבע אשר מחיר

למוקדם  עדבתוקף  תהיהכאמור  טבעי גז לצרכנילהצעת חלופות המחיר  החובה .שנצרך

 דלק מוקדם יותר מהמצוין בס"ק )א( בו מועד; או )ב( 2021בדצמבר  16 יוםמבין: )א( 

 מדיטריניאן'י אנרגבתמר ונובל  החזקותיהאת מלוא  מכרה מוגבלת שותפות קידוחים

 על הממונה אישר, 2016ביוני  .25% על יעלו שלא כך בתמר החזקותיה את דיללה לימיטד

ועל פי פרסומים  119הפיתוח של מאגר לוויתן, כניתומשרד האנרגיה את תב הנפט ענייני

 .2019 שנת סוףב החלהפומביים, הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן 

ידי חברת  עלתנין -על המאגרים כריש הבעלות נרכשה, 2016 דצמבר בחודשלכך,  בנוסף

, התקשרו רותם 2017 דצמבר חודשבללוחות הזמנים של מתווה הגז.  בהתאם'יאן אנרג

ן )בכפוף להתקיימותם של יהאנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידוחדרה, עם 

, לרבות לעניין תיקון הסכמי נוספים לפרטים (.2018בשנת  הושלמותנאים מתלים, אשר 

-ו 8.13.3 ,8.13.1 פיםסעי ראו ,2019 נובמברהגז של החברה עם תמר ועם אנרג'יאן בחודש 

 .להלן 8.13.6

 במשק בביקושים עלייה האחרונות בשניםבישראל  קיימת, יםאמורהלשינויים  במקביל

 2019ובשנת  2017 לשנת ביחס 7.5%-גדלה הצריכה כאמור בכ 2018. בשנת הטבעי הגז

צריכת הגז הטבעי לייצור  2019בשנת  8201.120 לשנת ביחס %1.3-גדלה הצריכה כאמור בכ

מכלל צריכת הגז הטבעי במשק. בנוסף, צריכת הגז הטבעי לייצור  78%-חשמל היוותה כ

מצריכת חשמל  , מה שנבע2018לשנת  ביחס 2019 בשנת 2.9%-בשיעור של כ קטנהחשמל 

. יצרני חשמל פרטיים צרכו בשנת 2018נמוכה כתוצאה ממזג אוויר נוח בהשוואה לשנת 

 בשנה זו.  מסך צריכת הגז הטבעי 32%-המהווים כ BCM 3.61-כ 2019

 מהים צנרת באמצעות לישראל מסופק תמר ממאגר הטבעי הגז, הדוח הגשת למועד נכון

 החלה ,2019 דצמברחודש ב, בנוסף. מטבעה מוגבלתהזרמת הגז  יכולת, כאשר לחוף

 .לחוף מהשדה נוספת חיבור מערכת דרך לוויתן ממאגר הגז הזרמת

לעיל וסעיפים  7.6 ףסעי ראוהחברה,  עלמחסור במשק הגז הטבעי  להשפעתבנוגע  לפרטים

למימוש )הסדרת השמוש בדלקים  125להלן ולפרטים אודות אמת מידה  20.2.2-ו 8.13.1

 לעיל.  7.6 ףתוכנית העמסה כלכלית במשק החשמל(, ראו סעי

 LNG (Liquified מאניות נוזלימצוף ימי לקליטת גז טבעי  פועל, 2013מחודש ינואר  החל

Natural Gas ,מגזזות, לצורך גיבוי למאגר תמר. המצוף הימי מתופעל על ידי נתג"ז )

                                                      

 .2015באוגוסט  16, מיום 476החלטת ממשלה מס'   118
 .https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_southמתוך האתר של משרד האנרגיה, בכתובת:   119
 .https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf 2019סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי   120

https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_south
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf
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הדוח,  הגשת למועד נכוןלשעה. מ"ק  590,000 עדומאפשר הזרמת גז בספיקה של 

האחראית להזמנת מטעני גז  "י והיאחחהיא הצרכנית הישירה היחידה של גז טבעי נוזלי 

באמצעות המצוף  LNG-כ סופקה הטבעי הגז מצריכת 7.1%-כ ,2019 בשנת. טבעי נוזלי

, BCM 0.005הגז,  יתרת .2018בשנת  BCM 0.67לעומת  BCM 0.8-הימי, בהיקף של כ

 2019.121 בדצמבר 31 ביום, אשר חובר למערכת ההולכה לוויתן ממאגר סופקה

 ושינויים החלים בהם  הפעילותחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  .8.2.12

 :םניה הפעילותבתחום  יםהכניסה המרכזי מילהערכת החברה, חס

לצורך פעילות בהיקף משמעותי בתחום ייצור החשמל, ובכלל זה  - עצמי הון .8.2.12.1

 פיתוח. מהותיים בסכומים הון השקעת נדרשת, פרויקטיםייזום ופיתוח 

החשמל מחייב, לרוב, עבודה במשך מספר  ייצור בתחום חדשים פרויקטים

 לאפשרשנים עד לגיוס מימון חיצוני, וכן נדרשת איתנות פיננסית על מנת 

  .הנדרשים בהיקפים כאמור מימון גיוס

קיבולת ברשת ההולכה )קרי, אפשרות  - בישראל ההולכה ברשת קיבולת .8.2.12.2

 פי עללרשת( הינו חסם כניסה מרכזי לתחום, שכן  המיוצרהעברת החשמל 

 ברשת פנויה קיבולת קיום בעניין"י חח אישור ללא, הקיימת הרגולציה

. היעדר תשתית הולכה מספקת בישראל כוח תחנת להקים ניתן לא ההולכה

 קיימים חשמל מיצרני תמנעבאזורים המיועדים להקמת תחנות כוח בישראל 

 27 ביום. לתחום להיכנס חדשים מיצרנים תמנע וכן פעילותם את להרחיב

, אישר שר האנרגיה תכנית פיתוח למערכת ההולכה לשנים 2019בפברואר 

קטים אשר יוקמו בשנות כנית כוללת את רשימת הפרויו. הת2022 - 2018

 - 2023כנית, וכן רשימת פרויקטים לתכנון אשר עתידים לקום בשנים והת

בעניין תיקון אמות מידה על מנת לאפשר לפרטים אודות החלטה  2027.122

 להלן. 14.2.6.3, ראו סעיף חיבור עם מגבלות הזרמה לרשת ההולכה

וניסיון בהקמה ובתפעול תחנות כוח, ובכלל זה  מומחיות - וניסיון מומחיות .8.2.12.3

 רכישת, הכוח תחנת הקמתו קבלת מימון עם בקשר בהסכמיםהתקשרות 

 המותנה.  ברישיון הקבועות הדרך באבני ועמידה, רלוונטי ציוד

נוסף ככל שמדובר  כניסה חסם - )בקוגנרציה( קיטור של עוגן צרכן קיום .8.2.12.4

של קיטור על מנת לעמוד בדרישות  גןעו צרכן בקיום הצורך הוא, בקוגנרציה

 . הקונגרציהמכוח תקנות  הרלוונטיות

 ריכוזיות ללי)כ ייצור שיונותיבר מירבי החזקות היקףלבנוגע  הוראות .8.2.12.5

כללים אלו  - (מכוח חוק הריכוזיות ו/או חוק משק החשמל ענפיים

 כוח תחנות הקמת להגביל עשויים( לעיל 7.4-ו 7.3 פים)המפורטים בסעי

יצרן החשמל  פועלחשמל קיים )בין מאותה טכנולוגיה בה  יצרן ידי על חדשות

                                                      

 . לעיל 120ראו הערת שוליים   121
122  https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219. 

https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219
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, ראו הריכוזיות מתווהאודות  לפרטיםהקיים ובין בטכנולוגיה חדשה(. 

 .לעיל 7.3-ו 2.3.5 פיםסעי

 עשויים תחרותיים בהליכים לזכייה הכפופים פרויקטים - תחרותיים הליכים .8.2.12.6

להוות חסם כניסה בהתחשב בחוסר הוודאות המובנה בהליך תחרותי, 

 חוסרבהשקעות הנדרשות לצורך קידום הפרויקט להליך התחרותי תחת 

 דאות זה.וו

היציאה המרכזי בתחום הינו הצורך בקבלת אישורים של צדדים שלישיים להעברת  םחס

ח מערכת ההסכמים של בתאגיד בעל רישיון ייצור, מכו מסוים בשיעורהחזקות /שליטה

החברה וחברות הפרויקט )לרבות הסכמי המימון( ומכוח הוראות הדין והרישיונות. כמו 

 כן, מציאת קונה בעל איתנות פיננסית עשויה להוות חסם יציאה נוסף. 

 תחום ושינויים החלים בהםב החברהתחליפים למוצרי  .8.2.13

 וביניהםקיימים מקורות אנרגיה חלופיים,  בישראל המיוצר על ידי החברה לחשמל

 ודלקים שונים המשמשים לחימום.  אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח

 קרינה קולטים )אנרגיה סולארית( וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור פרויקטים

 מחומרים עשויים אלה תאיםוולטאים. -פוטו תאים של לוחות ידי על השמש מאור

 משחררת היא, אלה חומרים ידי על נקלטת השמש אור אנרגיית כאשר. למחצה מוליכים

 מופק וכך, למחצה המוליך דרך לזרום להם ומאפשרת שלהם מהאטומים אלקטרונים

 .בתא הנוצר החשמלי הזרם גדל כך, יותר גדולה התא את הפוגשת שהקרינה ככל. החשמל

 מקור בזמינות תלוי וולטאית-פוטו טכנולוגיהחשמל ב יצרני ידי על החשמלייצור  עיתוי

 כיום, יצרנים אלה מוכרים חלקית היא שהזמינות מכיוון. מתבססים הם עליה האנרגיה

, החשמל רשות, בתמורה לתעריף אשר נקבע על ידי בלבד"י( חח) המערכת למנהל אנרגיה

-בטכנולוגיה פוטו ייצור מתקני בחצרות או גג הצרכן. עצמי לייצור פרויקטיםלמעט 

 משתנה אף)ובהתאם  החלוקה למערכת או ההולכה למערכת להתחבר עשויים תוולטאי

של יצרנים באנרגיות  בישראל על ההספק המותקן למידע (.להם המשולם החשמל תעריף

 .ללעי 8.1.2.3 סעיףראו  ,מתחדשות

 מכשיריםהפעלת  לצורך לחשמל מעשיקיים תחליף  לאהדוח, הגשת עם זאת, למועד  יחד

לא קיים  הדוחהגשת  למועד נכון, כן כמו. ומיזוג אוויר תעשייתיות מכונותוביניהם 

תחליף לקיטור כחומר גלם )על אף שקיימים תחליפים לאופן ייצור הקיטור על ידי 

 של הקיטור(. הפרטי הלקוחהחברה, אשר העיקרי שבהם הוא ייצור עצמי על ידי 

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .8.2.14

 החשמל במשק תחרות לאפשר הינה המוצהרת, מדיניות הממשלה לעיל 7.8 בסעיף כאמור

, לעודד כניסת יצרנים פרטיים לשוק ולהגדיל את כמות החשמל המיוצרת על ידי בישראל

כניסה של יצרני חשמל  2013 משנתיצרני חשמל פרטיים. לאור המדיניות האמורה, החלה 

 נים בעלי כושר ייצור משמעותי.פרטיים נוספים לשוק, וביניהם יצר

 סעיף ראו, בתחוםהעיקריים של החברה  ומתחריהמבנה התחרות  אודותנוספים  לפרטים

 .להלן 8.8
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 מוצרים ושירותים .8.3

 מהותית שאינה במידהוכן,  וקיטור חשמל ספקתהו בייצור, הפעילות תחום במסגרת פועלת החברה

 .פרטיים ללקוחות גז טבעי מכירת, בוהקיטור החשמל והספקת ייצור פעילותל נלווהוכחלק 

 הפעילותפילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום  .8.4

 31 יוםב שהסתיימה שנהללהלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים, ששיעורן 

 :(או יותר מסך ההכנסות בדוחותיה המאוחדים של החברה )באלפי ש"ח 10%מהווה  2020בדצמבר 

 מכירת
  חשמל

2018 2019 2020 

 הכנסות
 שיעור

 מהכנסות
 החברה

 הכנסות
 שיעור

 מהכנסות
 החברה

 הכנסות
 שיעור

 מהכנסות
 החברה

1,248,584 96% 1,271,200 96% 1,269,589 96% 

 
 לקוחות .8.5

 פרטיים ללקוחות פרטיים חשמל יצרני של מכירות, כיום הפועלות חשמל לייצור כוח לתחנות ביחס

(. PPA) חשמל למכירת הסכמים במסגרת מתבצעות( או מנהל המערכת "יחח שאינם לקוחות)קרי, 

 אשר"ז התעו על המבוססים במחירים בישראל מתבצעות אלה מכירות ,החברה ידיעת למיטב

  123.הייצור לרכיב ביחס הניתנת מסוימת בהנחה, החשמל רשות ידי על מפורסם

 שונים חשמל מחירי על המבוסס, החשמל רשות שקובעת, שימוש וזמן עומס תעריף הינו"ז התעו

 משתנה החשמל מחיר, בישראל. היממה במהלך שונים זמן לפרקי ובהתאם השנה לעונות בהתאם

 124.חיוב שעות קרי(, שפל, גבע)פסגה,  הביקוש ולמקבץ( מעבר, חורף)קיץ,  לעונה בהתאם

יצרן החשמל הפרטי הופך להיות , PPAיצרן חשמל פרטי ולקוח פרטי מתקשרים בהסכם  כאשר

יצוין כי לא קיים חיבור פיסי בין היצרן ללקוח אלא  ,הספק הבלעדי עבור אותו הלקוח )עם זאת

שהחשמל המיוצר על ידי היצרן מוזרם לרשת של חח"י ואילו זו מספקת ללקוח הפרטי חשמל 

 או אחר פרטי מיצרן חשמלמהרשת(. במקרה בו יצרן לא מייצר חשמל עבור לקוחותיו, הוא רוכש 

)למועד הגשת הדוח, רותם אינה רוכשת חשמל מיצרנים  הפרטי ללקוח מכירתו לצורך"י מחח

 .פרטיים אחרים(

 מכירות את מנהלת החברהלקוחות.  עם PPAבהסכמי וחדרה התקשרו  רותםהדוח, הגשת  למועד

 יהןללקוחות חשמלהגמישות במכירת  לאפשר שנועד באופן וחדרה רותם הכוח מתחנות החשמל

 לגרוע כדי באמור אין(. הכוח מתחנות החשמל מכירת של לעת מעת השהייה של בדרך)למשל 

  .דעתה לשיקול בהתאם לעת מעת שונים בהסכמים להתקשר החברה מאפשרות

עם הלקוחות של רותם  PPA-ה הסכמי חיי משך יתרת של המשוקלל הממוצעהדוח,  הגשת למועד

בהתאמה  שנים 11.4-וכ 6.5-כלהלן( עומד על  8.5.1.2 -ו 8.5.1.1 פיםבסעיוחדרה )המפורטים 

שנים ממועד ההפעלה  25של חדרה עם נייר חדרה לתקופה של  PPA-)לפרטים אודות הסכם ה

                                                      

חלוקה, רכיב  תשתיתהולכה,  תשתיתתעריף החשמל אשר מפורסם על ידי רשות החשמל כולל מספר רכיבים, ובין היתר,   123
תר אצל יצרני בהנחה מסוימת ונו כלל רךידיעת החברה, למעט רכיב הייצור )אשר נגבה בד למיטבמערכתיות ורכיב ייצור. 

החשמל הפרטיים(, כל יתר הרכיבים נגבים על ידי יצרני החשמל הפרטיים באותו שיעור אשר מפורסם על ידי רשות החשמל 
  ומועברים ישירות לחח"י.

 .https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspxלתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל, ראו:   124

https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspx
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 סעיף ראו, הצרכן בחצר אנרגיה למכירת להתקשרויות ביחסלהלן(.  8.5.1.2המסחרית, ראו סעיף 

 .לעיל 2.3.2

 עם PPA-ה מהסכמי חלק, בתנאים מסוימים, יש להביא וחדרה רותם של המימון להסכמי בהתאם

 .המממנים הגורמים לאישור , לרבות תיקונים שלהם,לקוחות

לתחנת הכוח צומת, מלוא החשמל יוקצה למנהל המערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה  ביחס

 כללי לעדכון עדעם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל  להתקשרוצומת לא תהיה רשאית 

 אשרעם חח"י ) PPAהתקשרה צומת בהסכם  ,2020ינואר  )ככל שיעודכנו(. בהתאם, בחודש הסחר

 2020קיבלה צומת בחודש אוקטובר  "י,בחחבמסגרת הרפורמה  המערכת מנהל מהקמת כחלק

הודעה על המחאת ההסכם לחברת ניהול המערכת, שתיכנס לתוקפה במועד מעבר יחידת ניהול 

 .מחח"י לחברת ניהול המערכתהמערכת 

 פרטיים לקוחותעם  PPA הסכמי .8.5.1

 החברה הכנסות סך מתוך פרטיים ללקוחות החשמל מכירותההכנסות מ סך שיעור

 125.אשתקד 99%לעומת , %69-כבתקופת הדוח עמד על  מחשמל

 רותם .8.5.1.1

ביאור  ראואודות הסכמי מכירת החשמל של רותם עם לקוחותיה,  לפרטים

 . הכספיים לדוחות 1א'25

)קרי,  פרטיים לקוחות 36-, רותם מספקת חשמל להדוחהגשת למועד  נכון

אשר יתרת התקופה ( PPA) "י(, על פי הסכמי רכישת חשמלחח שאינם

לקוחותיה של רותם ניתן למנות  בין .שנים 6.5הממוצעת של ההסכמים היא 

קבוצת עזריאלי  ,)חברה הקשורה לבעלת השליטה בחברה( ןבז קבוצת תא

, פריגו, ישקר, אינטל ,)התפלה חדרה( איי די בע"מ 2אייץ'  בע"מ,

 של מלקוחותיה חלק כי יצוין, .כללית חולים וקופת העברית האוניברסיטה

 סעיףב )כמתואר חברהה עם הייצור מתקני להקמת הסכמים על חתמו רותם

 רותם עם שלהם PPA-ה ימסכהה כוהואר החתימה, ובמסגרת (,לעיל .22.3

 ייצור.ה מתקן של המסחרית ההפעלה ממועד שנים 20 עד 15 של לתקופה

ת עם החברה להקמת מתקני הייצור, התקשרה רותם יובמסגרת התקשרו

 15-גם עם לקוחות חדשים, עמם תקופת ההתקשרות נקבעה ל PPAבהסכמי 

 .הייצור מתקן של המסחרית ההפעלה מועדמ שנים 20עד 

  חדרה .8.5.1.2

, התקשרה חדרה בשני הסכמים עם נייר חדרה: )א( הסכם 2015 בשנת

 למפעלילטווח ארוך, לפיו תספק חדרה חשמל וקיטור באופן בלעדי  ספקהה

המסחרית של תחנת הכוח  ההפעלהממועד  שנים 18חדרה לתקופה של  נייר

ההסכמים  קבוצת, כחלק מתיקון ל2019 בינואר 10 ביום כאשר, חדרה

 ממועד שנים 25-נייר חדרה הוארכה תקופת ההסכם לשנחתמו בין חדרה ל

                                                      

 הינו בגין מכירות למנהל המערכת )חח"י(. 100%ההפרש בין שיעור המכירות לעיל לבין שיעור של   125
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 תחילת ממועד לפיו, הקצר לטווח הספקההסכם  (; )בהמסחרית ההפעלה

 הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה למועד ועד והקיטור החשמל מכירת

הארוך, תספק חדרה  ההספקה הסכם של לתוקף כניסתו עם בבד בד, חדרה

בחצר מפעלי נייר  היושב 126את מלוא החשמל המיוצר במרכז האנרגיה,

חדרה, ואת מלוא הקיטור המיוצר במרכז האנרגיה, לנייר חדרה. עם 

 הסכם, 2020ביולי  1ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ביום 

  הסתיים והסכם ההספקה לטווח ארוך נכנס לתוקף. קצר לטווח ההספקה

שישולם על ידי נייר חדרה, בתמורה לחשמל שיירכש על ידיה לאורך  עריףהת

מבוסס על התעו"ז עם הנחה ביחס לרכיב הייצור, בדומה  ,תקופת ההסכמים

 בהתאם כי ,יצויןסטנדרטיים של החברה כמתואר לעיל.  PPAלהסכמי 

 בהתאם, חדרה הכוח לתחנת ביחס חדרה נייר של המיקום ולאור, לרגולציה

חלוקה בין מרכיב  הכולל 2019בינואר  1לתוקף ביום  שנכנסלתעריף הרשת 

 יירתשלום קבוע לרשת גם על מתקני חצר, נ ומטילמשתנה ומרכיב קבוע 

 נכוןאולם הקבוע של הולכת החשמל.  המרכיבלשלם עבור  תידרשחדרה 

 .ובמקדם ההספק בתשלומי ההולכה בפועל נושאת , חדרההדוחהגשת  למועד

, כי למועד הגשת הדוח, נייר חדרה טרם חוברה באופן ישיר לתחמ"ש יצוין

 של תחנת הכוח חדרה.

 צמוד אשר, הקיטור מחיר את קובע האמור לטווח ארוך ההסכם, בנוסף

 חדרה התקשרה בהם בהסכמים כקבוע חדרה של הגז למחיר בעיקר

 ראו) חדרה נייר של השנתית הקיטור לצריכת בהתאם ונקבע גז להספקת

לשלם  מחויבתחדרה  נייר, לטווח ארוך בהתאם להסכם (.להלן 8.13.3סעיף 

להתאמות הקבועות  הכפופה, קיטור שלמינימלית  שנתיתעבור כמות 

 Take orותצרוך בפועל כמות נמוכה יותר )קרי, מנגנון  במידהבהסכם, גם 

Pay.)127  צריכת הקיטור השעתית הממוצעת של נייר חדרה 2020בשנת ,

טון  אלפי 720-עמדה על כשלה ו Take or Pay-ה מהתחייבת גבוהה הייתה

 מיליון 56-ממכירת קיטור לנייר חדרה עמדו על כ 2020והכנסות חדרה בשנת 

 ש"ח.

חשמל וקיטור )למעט היעדר  ספקתהחדרה מחויבת לזמינות מסוימת ביחס ל

זמינות שנגרמה עקב אירועים מסוימים הקבועים בהסכם שאינם 

למפעלי נייר חדרה בגין האיחור במועד  שילמהכמו כן, חדרה בשליטתה(. 

 ,רכיב ההולכה המשתנה בגובה פיצויההפעלה המסחרית של תחנת הכוח, 

האחריות של  מגבלת .לטווח ארוך זאת בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם

החברה לפי כל אחד מהסכמי החשמל והקיטור עם נייר חדרה המתוארים 

לדוחות  3א'25ראו ביאור  ,נוספים לפרטים, ון דולרילימ 2לעיל הינה בסך של 

 כאמורהסכמים ה קבוצת, במסגרת תיקון ל2019 בינואר 10 ביום. הכספיים

                                                      

 .חדרה מנייר האנרגיה מרכז ציוד את חדרה רכשה זה הסכם במסגרת, בנוסף  126
יב הלקוח לשלם עבור כמות מינימלית מסוימת שנקבעת מראש, גם אם למנגנון במסגרתו מתחי כינויהוא  Take or Payמנגנון   127

 ירכוש או יצרוך בפועל כמות נמוכה יותר. 
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, החשמל הספקתעם העבודות להקמת התשתית הנדרשת לצורך  בקשר, לעיל

 גשר)" החיבור לנקודת ועד הכוח מתחנת מהקיטור העיבוי ומי הקיטור

, בין היתר, הוסרה במסגרתוספקה לטווח ארוך הה הסכם"( תוקן התשתיות

בגין העבודות על  שיפויחדרה לנייר חדרה, כך שה שתשלם השיפוי מגבלת

 בסכום ויחולק שווה בשווה בין הצדדים, מוגבל אינוגשר התשתיות בלבד 

 . לדוחות הכספיים 2ב'9ראו ביאור  ,התשתיות גשר אודות לפרטים

, הדוחהגשת  למועד נכוןעם נייר חדרה, חדרה חתמה,  PPA-ה להסכם בנוסף

 דומים אלו הסכמים. אחרים פרטיים לקוחותעם  PPA הסכמי 18על 

לעיל(.  8.5.1.1 בסעיף המתואריםשל רותם ) PPA-ה להסכמי במהותם

אלה, ללקוחות קיימת זכות יציאה כפי שמוגדרת בהסכם, עם  PPAבהסכמי 

 הסכמים על חתמו חדרה של מלקוחותיה חלק ,בנוסףזכות סירוב של חדרה. 

 ובמסגרת (,לעיל .22.3 בסעיף )כמתואר החברה עם הייצור מתקני להקמת

 ממועד שנים 15 של לתקופה חדרה עם שלהם מיםסכהה כוהואר החתימה,

 לקוחותיה עם חדרה של ההסכמים .ייצורה מתקן של המסחרית ההפעלה

 של המסחרית ההפעלה במועד איחור של במקרה פיצוי של מנגנון כוללים

 מינימלית לרמה מתחת הכוח תחנת של זמינות-אי בגין ופיצוי הכוח תחנת

 תחנת של מסחריתה ההפעלה במועד העיכוב לאור מכך, כתוצאה מוסכמת.

 (2020 ביולי 1 ביום החלה שלה המסחרית ההפעלה תקופת )אשר חדרה הכוח

  ללקוחות. פיצויים חדרה משלמת

 ראולפרטים אודות הסכמי מכירת החשמל של חדרה עם לקוחותיה, 

 .הכספיים לדוחות 3-ו 2'א25 יםביאור

מידע  הינן הלקוחות של השנתית החשמל לצריכת בנוגעהחברה  הערכת

 צריכתצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס בין היתר על 

 או להתממש שלא עשויה זו הערכה. הלקוחות של ההיסטורית החשמל

 בחברה תלויות שאינן מסיבות שנצפה מכפי מהותית שונה באופן להתממש

 ובכללן שינוי בהיקף ובטיב פעילות הלקוחות.

 צומת עם חח"י PPA הסכם .8.5.2

 ביןהסכם לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה ומתן שירותי תשתית  נחתם, 2020 ינוארדש בחו

"י בחחבמסגרת הרפורמה  המערכת מנהל מהקמת כחלק"(. צומת PPAחח"י )"ל צומת

הודעה על המחאת ההסכם  2020 אוקטוברקיבלה צומת בחודש  (,עילל 7.8.3)ראו סעיף 

לחברת ניהול המערכת, שתיכנס לתוקפה במועד מעבר יחידת ניהול המערכת מחח"י 

 לחברת ניהול המערכת.

 במסגרת ההסכם התחייבה צומת למכור לחח"י אנרגיה ויכולת זמינה ממתקנה, וחח"י

התחייבה לספק לצומת שירותי תשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל, לרבות שירותי 

 גיבוי, והכל בהתאם להוראות ההסכם, הוראות הדין ואמות המידה.

ההסכם יעמוד בתוקף עד לתום התקופה בה רשאית צומת למכור יכולת זמינה ואנרגיה 

ממועד ההפעלה המסחרית,  שנים 20בהתאם לקבוע ברישיון הייצור שלה )קרי, עד לתום 
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(. עם זאת, במקרה בו חח"י תהיה מנועה מלרכוש יכולת זמינה הלןל 8.12.7ראו סעיף 

שיונה או קבלת רישיון חלופי אזי יסתיים ההסכם במועד בו יואנרגיה עקב אי הארכת ר

 תחול המניעה כאמור.

כאשר ההסכם קובע שצומת תקצה את כל הספק תחנת הכוח להסדר זמינות קבועה, 

תנאי לרכישת זמינות קבועה תהיה עמידתה בקריטריונים המחייבים כפי שנקבעו 

 הסדרה. תחנת הכוח תופעל לפי הנחיות מנהל המערכת, בהתאם להוראות 914 הסדרהב

. בנוסף כולל ההסכם הוראות המסדירות את חיבור תחנת הכוח לרשת החשמל, 914

והתחזוקה של תחנת הכוח וכן הוראות הוראות המסדירות את התכנון, ההקמה, ההפעלה 

 בנוגע לרכישת היכולת הזמינה של התחנה. 

ספקת החשמל לרשת הההסכם קובע, בין היתר, כי מנהל המערכת יהיה רשאי לנתק את 

החשמל ככל שצומת לא תמלא אחר הוראות הבטיחות הקבועות בדין או הוראה 

  בטיחותית של מנהל המערכת אשר נמסרה לה מראש ובכתב.

כמו כן, צומת התחייבה לעמוד בדרישות הזמינות והאמינות הקבועות ברישיונה 

 .914 הסדרהעמידה בהן בהתאם לקבוע ב-, ולשלם עבור אי914 הסדרהוב

 תחנת של המסחרית ההפעלה מועד לאחר תחול ההסכם מכוח החשמל מכירת כי, יודגש

 .צומת הכוח

 החלטת, כי התעריף שישולם לצומת בגין מכירת זמינות ואנרגיה לחח"י מבוסס על יצוין

 .הלןל 8.12.8 בסעיף כמפורט זמינות תעריף תיקוןל החשמל רשות

 מהותיים בלקוחות תלות .8.5.3

ורותם מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר  לחדרה

הייצור. הכנסותיה של החברה מייצור חשמל רגישות במידה גבוהה לצריכה של לקוחות 

מהותיים, ומכאן שמצב בו לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי 

מעותי בהכנסותיה של החברה. נכון לשנת , עשוי לפגוע באופן משלקוחתשלום מצד אותו 

מהכנסות  42%-כעל  עומד קבוצהההמהותיים של  לקוחותיה שני, חלקם של 2020

 מהכנסות 10%חלקו של כל אחד מיתר לקוחותיה של החברה אינו עולה על  128.החברה

 .חשמל מייצור החברה

של תחנת  לתוקפה החל מהפעלה מסחרית סהנכנ האמוריםהלקוחות  שני עם ההתקשרות

בעלי מאפיינים  ככללהינם  אלו לקוחות עםכאשר הסכמי מכירת החשמל , רותםהכוח 

 הינםביותר  יםהגדול ות, הלקוחהכספי הדוח למועד נכון. לכלל הסכמי החברה דומים

 לפרטים .ןבזקבוצת  -לבעלת השליטה בחברה  קשורהחברות הנחשבת  קבוצת כןו אינטל

ן בקשר עם התקשרות בבזאודות בקשה להגשת תביעה נגזרת שהוגשה על ידי בעל מניות 

 . הלןל 8.15.1 סעיףראו  ,בהסכם עם רותם

 התחנה הספק מלוא יוקצה, צומת הכוח תחנת של ההקמה השלמתל בכפוףלעיל,  כאמור

 עם להתקשר רשאית תהיה לא וצומת קבועה זמינות הסדר במסגרת מערכת למנהל

                                                      

 50%-כ על עומד רותם של האמורים לקוחותיה של חלקם, 2020הינם לקוחות מהותיים של רותם. נכון לשנת  הלקוחות  128
 .מהכנסותיה
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 נכון. )ככל שיעודכנו( עד לעדכון כללי הסחר חשמל למכירת בהסכמים פרטיים לקוחות

 כלשהי הסדרה ליצירת או כאמור הכללים לעדכון באשר וודאות אין ,הדוחהגשת למועד 

 חשמל ללקוחות פרטיים בעתיד. למכורשתאפשר לתחנות כוח במחזור פתוח 

פרטים אודות מכירות החברה ללקוחות המהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה  להלן

 :2020 שנת)באלפי ש"ח( ל וקיטור חשמלממכירת 

 לקוח
2020 

 חשמל ממכירת החברהמהכנסות  שיעור וקיטור חשמל ממכירת הכנסות סך
 וקיטור

 22.53% 298,637 (אינטל) 1 לקוח
 19.37% 256,702 (ןבז קבוצת) 2 לקוח

 חדרה נייר .8.5.3.1

הגשת  למועדלעיל, לחדרה תלות בנייר חדרה המהווה  8.5.3 בסעיף כאמור

למועד הגשת הדוח, של קיטור וצרכן מהותי של חשמל.  בלעדיצרכן  הדוח

למועד  תחנת הכוח חדרה.מהאנרגיה משמש כגיבוי להספקת קיטור  מרכז

הגשת הדוח, נייר חדרה טרם התחברה ישירות לתחנת הכוח חדרה, חיבור 

 2021.129כאמור צפוי במהלך הרבעון השני של שנת 

 במספר החברה על להשפיע עשוי וקיטור חשמל כלקוח חדרה נייר אובדן

( הפסקת החלת הסדרי 2( אובדן הכנסות מחשמל וקיטור; )1) :מישורים

חדרה כתוצאה מאובדן נייר חדרה כצרכן עוגן של  הקוגנרציה על תחנת הכוח

נכון  אשר, יםקיטור, וכיוצא בזאת החלת הסדרים תעריפיים קונבנציונלי

הדוח, כוללים תעריפים נמוכים במכירת חשמל למנהל  הגשתלמועד 

( מכירת כמות 3)-ו ;קוגנרציהשל  התעריפיים ההסדריםהמערכת למול 

 הזרמת ממגבלת כתוצאהמתחנת הכוח חדרה  ללקוחותנמוכה יותר חשמל 

ידי  עלאנרגיה לרשת  הזרמת, להלן 8.12.3 בסעיף ארכמתו. לרשת אנרגיה

)עד  וואט מגה 120-ל מוגבלת הקבוע הרישיון במסגרתתחנת הכוח חדרה 

 שנתמוסרת ב להיות צפויה"י, חח הערכות לפי אשר, טכנית מגבלה להסרת

לחדרה מכירת כמות  מתאפשרת, חשמל צורכת חדרה שנייר ככל אך(, 2023

 הכוח תחנת של הפיזית סמיכותה לאור זאת, האמורה מהכמותגבוהה יותר 

בהזרמה ישירה כך שהחשמל הנצרך  מכירה דהיינו) חדרה נייר למתקני חדרה

 .(לרשת המוזרם כחשמלנמנה  אינוחדרה  ניירעל ידי 

 שיווק  .8.6

. הוצאות השיווק של העצמיים מקורותיה באמצעות פוטנציאליים ללקוחות פנייה יוזמת החברה

 החברה אינן מהותיות.

  

                                                      

 כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו חדרה הכוח לתחנת ישירות חדרה נייר של הצפוי החיבור מועד בדבר לעיל האמור כי יודגש  129
 כך ובכלל(, משמעותית)ואף  להתעכב עשוי כאמור החיבור מועד, בפועל. להתממשותו באשר ודאות אין אשר, ערך ניירות בחוק

 .החיבור בביצוע שיבושים או עיכובים לחול עשויים
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 צבר הזמנות  .8.7

על פי ביקושים  פרטיים ללקוחותשל רותם וחדרה מטבעה מתבססת על מכירות חשמל  פעילותן

 של בפועל החשמל לצריכתהחברה משתנות בהתאם  של הכנסותיההדוח, הגשת  למועדבפועל. 

 למועד לעיל לאמור בהתאםובהתאם לשינויים בתעריף )אשר אינם בשליטתה של החברה(.  הלקוחות

 לחברה אין צבר הזמנות כמותי קבוע וידוע מראש. ,הדוחהגשת 

 תחרות .8.8

 כושר הגדלת תוך החשמל במשק התחרות עידוד הינה, ישראל ממשלת של המוצהרת מדיניותה

 ורשות, האנרגיה משרד, ישראל ממשלת לכך בהתאם. פרטיים חשמל יצרני ידי על החשמל ייצור

 שמטרתם, החלטות וקבלת תקנות התקנת, חקיקה שינויי וביניהם, שונים בצעדים נוקטים החשמל

 כך, הייצור במקטע התחרות את להגביר ובכך החשמל למשק פרטיים חשמל יצרני כניסת לעודד

 רשות ידי על והמתעדכן, ללקוחותיה"י חח בין הגומלין יחסי את המסדיר המידה אמות ספר, למשל

 למנהל אנרגיה למכור הפרטיים היצרנים אפשרות: )א( כדלקמן היתר בין מסדיר, לעת מעת החשמל

"י, חח של ההולכה רשת באמצעות הפרטיים ללקוחות חשמל לספק מנת על למספקים או המערכת

 .בישראל החשמל במשק םפרטיי חשמל יצרני של פעילותם אופן; )ב( תשתיות שירותי במסגרת

 130,פרטיים ליצרנים מימון תומכי תעריפים הסדרי בנושא 2009 מיולי להחלטה בהתאם, בנוסף

 רשות עדכנה ,2013 יוני מחודש החשמל רשות בהחלטת. פרטיים חשמל ליצרני ינוקא הגנות הוענקו

 יוחלו עליהן שונות ייצור טכנולוגיות עבור מכסות וקבעה האמורים ההסדרים את החשמל

  131.בהם הקבועים לתנאים בהתאם ההסדרים

כי בשנים האחרונות מושם דגש לא רק על עידוד התחרות של היצרנים הפרטיים מול חח"י  יצוין

אלא גם על קידום התחרות בין היצרנים הפרטיים, לרבות מגמה לעודד גורמים נוספים להיכנס 

 כאמור החשמל רשות של תקנות והצעת ענפי לייעוץ עקרונות ראו זה בהקשרלמשק החשמל. 

 . בהתאמה, לעיל 7.4-ו 7.8.4 בסעיפים

 .עילל 7.8.3 סעיף ראו, "יבחחאודות הרפורמה  לפרטים

  וקוגנרציה קונבנציונליחשמל  ייצור .8.8.1

 בישראל החברההעיקריים של  המתחריםהדוח, הגשת  למועדידיעת החברה,  למיטב

 של המסחרית ההפעלה מועד לאחר לשוק שנכנסו פרטייםהינם חח"י וכן יצרני חשמל 

 בין הדוח,הגשת למועד  .ורשאים למכור חשמל ללקוחות פרטיים רותם הכוח תחנת

 ומקימים מפעילים אשר המרכזיים הפרטיים היצרנים, כאמור החברה של המתחרים

 132:הם החברה מתחרה בהם בישראל כוח תחנות

  

                                                      

 בנושא "הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים". 2009ביולי  19מיום  268מישיבה  1החלטת רשות החשמל מס'   130
בנושא "עדכון החלטות בנוגע להסדרים תעריפיים תומכי מימון  2013ביוני  3מיום  403מישיבה  9החלטת רשות החשמל מספר   131

 ליצרני חשמל פרטיים".
 החשמל יצרני כל לא כי יצוין. https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdfהחשמל בכתובת  ראו אתר רשות  132

  .פרטיים ללקוחות חשמל למכור רשאים

https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdf
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 מסחרית הפעלה מועד (וואט)מגה  קיבולת הכוח תחנת טכנולוגיית שם
 2014 מאי 860-כ קונבנציונלי דוראד
 2014 אפריל 120-כ קונבנציונלי *משאב

 2015 יולי 450-כ קונבנציונלי 1133יחידה  - דליה
 2015 ספטמבר 450-כ קונבנציונלי 2134יחידה  - דליה

 2015 אוקטובר 60-כ קוגנרציה *אנרגיה אשדוד
 2016 ינואר 120-כ קוגנרציה *אנרגיה נגב רמת
 2019 נובמבר 75-כ קוגנרציה *סוגת

 אלון.פי.פי אי
 2019 ספטמבר 74-כ קוגרנציה *תבור

 רמת.פי.פי אי
 2019 נובמבר 74-כ קוגנרציה *גבריאל

 2013 יולי 100-כ קוגנרציה *אשדוד פז
 2017 אוגוסט 140-כ קונבציונלי *שורק דלק

 2018 אוגוסט 230-כ קוגנרציה *המלח ים מפעלי
 באר.פי.אמ אי

 2021פברואר  450 -כ קונבנציונלי טוביה

 יובלי.פי.די אי
 2009 פברואר  87-כ  קוגנרציה *אשקלון

)*( למיטב ידיעת החברה, חלק מהקיבולת המיוצרת על ידי יצרנים אלו מיועד לצרכן חצר 

 או צריכה עצמית. 

הדוח, כושר הייצור המותקן של תחנת הכוח רותם כפי שמופיע ברישיון הגשת נכון למועד 

תחנת הכוח חדרה כפי  של המותקןמגה וואט וכושר הייצור  466-הייצור של רותם הינו כ

מגה וואט )למידע על מגבלת הוצאת אנרגיה  144-שמופיע ברישיון הייצור של חדרה הינו כ

 יהאנרגה ,2019 תבשנלהלן(.  8.12.3.8לרשת החשמל אשר חלה על חדרה, ראו סעיף 

 7.9%-כ המהווים, מגווט"ש אלף 3,798 על עמדהתחנת הכוח רותם  על ידישיוצרה בפועל 

 פרטיים חשמל יצרני ידי על שיוצרה מהאנרגיה 15.4%-וכ בישראל שיוצרה האנרגיה מסך

שיוצרה בפועל  האנרגיה ,9201בשנת  135.)כולל אנרגיות מתחדשות( שנה באותה בישראל

 0.2%-כ המהווים, מגווט"ש אלף 84 עמדה על ותחנת הכוח חדרה האנרגיה מרכזידי  על

 פרטיים חשמל יצרני ידי על שיוצרה מהאנרגיה 0.3%-וכ בישראל שיוצרה האנרגיה מסך

 .)כולל אנרגיות מתחדשות( שנה באותה בישראל

תחנות הכוח אלון תבור ורמת חובב שנמכרו במסגרת הרפורמה בחח"י מוכרות , בנוסף

לדוח. להסדרות )לרבות  8.2.1.2ראו סעיף  ,חשמל למנהל המערכת, לפרטים נוספים

הצעות להסדרה( שפרסמה רשות החשמל שעשויות להשפיע על התחרות במכירת חשמל 

 לדוח. 14.4.4-ו 14.4.1, 8.2.1.5ללקוחות פרטיים, ראו סעיפים 

 וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל ייצור .8.8.2

וולטאית מתאפיין בתחרותיות גבוהה, בין היתר מכיוון -חשמל בטכנולוגיה פוטו ייצור

מבנקים ומגופים מוסדיים זמין ונגיש, וזאת  המימון וכןשחסמי הכניסה נמוכים מאוד 

 להערכתתחרותיים.  הליכים מכרזייםוהמבוסס על מכסות מוגבלות  שוקבמסגרת 

הקמה  וכחברות ותהחברה, בשוק הישראלי פועלות כיום עשרות חברות הפועלות כיזמי

                                                      

 . פרטיים ללקוחותוהיתר מוקצה  ,"ילחח מוקצה( 2 ויחידה 1)יחידה  דליה של חלק מהקיבולת, החברה ידיעת למיטב  133
 . לעיל 311שוליים  הערת ראו  134
 .2019מצב משק החשמל לשנת  דוח  135
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 המתח לרשת המחוברים קטנים גגות במתקני מתמקדות רובןפרויקטים סולאריים,  של

אשר מחוברים  קרקעייםוולטאים ה-, בתחום המתקנים הפוטוהחברה להערכת. הנמוך

פר המתחרים נמוך יותר, בשל חסמי הכניסה הגבוהים, ההולכה, מסו החלוקהלרשת 

, חוסן פיננסי משמעותי הסטטוטוריות בדרישות העומד בשטח בקרקע הצורך זה ובכלל

נמכרה פעילותה של  2019שנת  במהלך ויכולת להשיג מימון ולהגיע לסגירה פיננסית.

לפרויקטים וולטאית. מובהר כי למעט ביחס -החברה בייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 פעילות את להגביל כדי בכך אין, המכירה במועדחברת הבת שנמכרה שקודמו על ידי 

 .בעתיד זה בתחום החברה

 קיטור .8.8.3

קיטור.  ספקתהל חדרה נייר עם טווח ארוך בהסכם התקשרה חדרהלייצור קיטור,  ביחס

 .חדרה נייר( של Take or Payהסכם זה מחייב וכולל התחייבות לצריכה מינימלית )מנגנון 

  החברה של התחרותי מעמדה על המשפיעים ושליליים חיובים גורמים .8.8.4

 תחנתהם: )א(  בישראל על מעמדה התחרותי של החברה המשפיעים החיוביים הגורמים

 של והאמינות הזמינות שיעור על)למידע  גבוהה ואמינות בזמינות מתאפיינת רותםהכוח 

 בארץ הראשון הגדול הפרטי החשמל יצרן היא החברה(; )ב( להלן 8.10 סעיף, ראו רותם

מסחרית כשנה לפני המתחרה העיקרי. בעקבות כך, צברה החברה ידע  להפעלה שנכנס

 יםיעם לקוחות תעשיית PPAוניסיון מסחרי רב. כמו כן, התקשרה החברה בהסכמי 

; כוח תחנת בהקמת מוכח ונסיון ידע; )ג( הכוח לתחנת מתאים צריכה פרופיל עם גדולים

החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה )ה(  ;ארוך לטווח פרויקטלי מימון)ד( 

 הקרובות בשנים( ו) 136;ומשכך יש לה נגישות לגיוס הון ו/או חוב באמצעות פלטפורמה זו

 .פרטיים לקוחות עם להתקשרות אפשרות קיימת

 כללי חמכו: )א( הם החברה של התחרותי מעמדה על המשפיעיםהשליליים  הגורמים

ייצור נוספים  שיונותיר קבלתכפופה להם, עשויות להיות מגבלות על  שהחברההריכוזיות 

הכולל שעשוי  הרישיונותלאור היקף  ובפרט, (לעיל 7.4-ו 7.3 סעיפים)למידע נוסף, ראו 

)ב( פעילותה של רותם כפופה להסדרה  להיות מיוחס לקבוצת עליה נמנית החברה;

ייחודית הנפרדת מההסדרה החלה על יצרני חשמל קונבנציונליים )למידע נוסף על 

 רותם, הדוחהגשת למועד  נכון( (; )גלהלן 14.3 סעיףשל רותם, ראו  הנפרדתההסדרה 

 .אחרים פרטיים חשמל יצרני מול חשמל בעודפי סוחרת אינה

 התחרות עם החברה התמודדות .8.8.5

עם לקוחות  PPAמנת להתמודד עם התחרות בתחום מתקשרת החברה בהסכמי  על

 כמו. בעלי איתנות פיננסית ופוטנציאל צריכת חשמל קבוע ומשמעותיגדולים,  יםיתעשיית

 זמינותתעמיד  אשרפתוח  מחזור מסוג צומת הכוח תחנת להקמת פועלת החברה, כן

החברה על  הישענותאת  ויאזן ברההח של הלקוחות תמהיל את שיגוון באופן"י, לחח

. בנוסף, לטווח ארוך עם חח"י PPA, ובמסגרת זו התקשרה צומת בהסכם לקוחות פרטיים

                                                      

יובהר, כי נכון למועד הגשת הדוח, אין ודאות שיתקיימו גיוסי הון או חוב נוספים כלשהם והדבר תלוי, בין השאר, בנסיבות   136
 תנאי שוק מתאימים, שיעור הריבית בשוק, צרכי החברה, בתכניות העסקיות של החברה ועוד.שתהיינה באותו מועד, כגון 
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 צרכניםעם  מתקשרת וכןבמכרזים על פרויקטים נוספים התמודדת תשקול החברה 

מתקן ייצור והתקשרה בהסכם להקמה, תפעול ותחזוקה של  לעיל 2.3.2כאמור בסעיף 

כמו כן, התקשרה החברה בהסכם  .מונע גז טבעי בחצר מתקן ההתפלה שורק ב' אנרגיה

אפשרויות להרחבת  בוחנתוהיא  (עילל 2.3.1)לפרטים ראו סעיף  CPVלרכישת קבוצת 

פעילותה בתחום ייצור החשמל בדרך של הקמת תחנות כוח ו/או רכישת תחנות כוח )כולל 

, וקידום פרויקטים כאמור שימצאו םנוספי גיאוגרפיים באזוריםבאנרגיה מתחדשת( 

 מתאימים.

  עונתיות .8.9

 רשות ידיומושפעות משוני ברכיבי התעו"ז המפורסם על  ותעונתי חשמל מייצור ההכנסות .8.9.1

החודשים  –. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות כמפורט להלן: )א( עונת הקיץ החשמל

 –החודשים דצמבר, ינואר ופברואר; )ג( עונות המעבר  –יולי ואוגוסט; )ב( עונת החורף 

 החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר. 

נות ומקבצי שעות , לפי עודוחההגשת למועד  המשוקלל הייצור רכיבתעריפי  לוח להלן .8.9.2

 :"( המפורסם על ידי רשות החשמל"במשזה: " בסעיףביקוש )

)אגורות  המשוקלל הייצור תעריף "במש עונה
 לקווט"ש( 

 חורף
 18.72 שפל
 36.33 גבע

 63.42 פסגה

 מעבר
 16.00 שפל
 20.44 גבע

 26.34 פסגה

 קיץ
 15.80 שפל
 25.64 גבע

 66.51 פסגה
 25.26 משוקלל תעריף

 

: החשמל חברת של המלא התעריפים מספר"ז תעו לפי המחויב לצרכן"בים המש מקבץ
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 2021:137רכיב ייצור רבעוני ממוצע משוקלל לפי מקבצי שעות הביקוש לשנת  להלן

 רבעון
 2021רכיב ייצור לשנת 

 )אגורות לקילו וואט(

1 26.01 

2 20.84 

3 25.51 

4 23.64 
 

שהעונתיות  היות)באלפי ש"ח(.  עונתי, בפילוח חשמל ממכירותלהלן פירוט הכנסות החברה 

אינה זהה לתקופת הרבעונים של הדוחות הכספיים, לא מדובר  החברה פעילותהמאפיינת את 

 בנתונים מבוקרים או סקורים.

 2019 2020 
 288,594 253,056 (חודשים 2) קיץ

 349,204 362,473 (חודשים 3) חורף
 631,791 655,671 (חודשים 7) מעבר עונות

 1,269,589 1,271,200 שנתיסה"כ 
 

 עלותבקיץ ובחורף גבוהים יותר מאלה של עונת המעבר.  בישראלהחשמל  תעריפיכלל, כ .8.9.3

"ז. התעו מעונתיות מושפעת אינה, החברה של העיקרית העלות את המהווה, הגז רכישת

הקיץ והחורף  בחודשייותר  גבוהה, וחדרה רותם וביניהם, החשמל יצרני רווחיות, לפיכך

 בהשוואה ליתר חודשי השנה. 

יחולקו לתשלום בעבור , ההכנסות מהפרויקט צומת הכוח תחנת להפעלת ובכפוףם ע .8.9.4

זמינות ובעבור אנרגיה. תעריף הזמינות מגלם החזר בגין עלויות ההון הנדרשות להקמת 

החורף והקיץ, מתוגמל ביתר לעומת  -המתקן אולם הספק זמין בעונות שיא הביקוש 

 הספק זמין בעונות המעבר. 

 זמינותו ייצור כושר .8.10

 *רותם וחדרה. של בפועל הייצורפירוט אודות  להלן

 
2020 2019 

)ג'יגה  נטו אנרגיה ייצור
 שעה(-וואט

 זמינות אחוז
)%( 

 נטו אנרגיה ייצור
 )%( זמינות אחוז שעה(-וואט)ג'יגה 

 99 3,727 92 3,321 רותם
 94 84 79 143 **חדרה

 לעיל. 8.5.1.2סעיף  ראו ,של הקיטור * לפרטים אודות צריכת הקיטור והזמינות

 הינם ביחס למרכז האנרגיה. 2019לשנת  חדרה של הנתונים** 

. הכוח תחנתאנרגיה הנצרכת לשימוש עצמי של  בניכויהשנה  במהלךנטו הינו הייצור ברוטו  הייצור

מתוכננות  תחזוקותכולל  חשמל לייצור זמינה יתההי הכוח תחנת בו הזמן פרק הינו הזמינות אחוז

 ה'25תחזוקת תחנת הכוח רותם, המתואר בביאור ל מיצובישי עם ההסכם במסגרת ולא מתוכננות.

שעות  12,000כל  רותם הכוח בתחנתלוח זמנים לביצוע עבודות תחזוקה  נקבעלדוחות הכספיים, 

                                                      

 .לדוח 8.9.2 בסעיףהמופיעות  הטבלאותהתעריף אינו מפורסם לציבור וחושב על ידי החברה באמצעות   137
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 עבודת הקורונה, משבר עקב ישראל, למדינת כניסה על המגבלות לאורחודשים(.  18-עבודה )כ

 אוקטובר בחודש ובוצעה נדחתה 0202 אפריל לחודש רותם הכוח בתחנת תוכננה אשר התחזוקה

דחיית עבודת התחזוקה כאמור, השביתה רותם את תחנת הכוח למספר ימים בחודש  לאור .2020

של מספר ימים ולדחייה  להשבתה. םטכניות וטיפולים יזומי בדיקות לבצע מנת על 2020 אפריל

, רותם הכוח תחנת של הייצור פעילותבמועד התחזוקה כאמור לא הייתה השפעה מהותית על 

ימים,  13עבודת התחזוקה נמשכה . החברההכספיות של  תוצאותיה וכן 138של התחנה תוצאותיה

נכון למועד הגשת הדוח, התחזוקה בהתאם למתוכנן, במהלכם הושבתה פעילות תחנת הכוח רותם. 

 ובמסגרתה תופסק פעילות התחנה ופעילות 2021מתוכננת להתבצע במהלך חודש אוקטובר  הבאה

. במהלך תקופת התחזוקה האמורה, תימשך ימים 18-כייצור האנרגיה מכוחה לתקופה מוערכת של 

כסדרה הספקת החשמל ללקוחות תחנת הכוח רותם, וזאת בהתאם לאמות המידה שפורסמו על ידי 

של רותם עם חח"י. לוח הזמנים האמור עשוי להשתנות כתוצאה  PPA-רשות החשמל ולהסכם ה

. או עדכון לוחות הזמנים מול קבלן התחזוקה בין היתר היקף הפעלת תחנת הכוחמגורמים שונים ו

פעילות התחנה בזמן התחזוקה מושבתת וכתוצאה מכך משפיעה לרעה על תוצאות הפעילות של 

 .החברה בזמן התחזוקה

התבצעו פעולות החלפה ושיפוץ של רכיבים מסוימים  ,2021 פברוארעד  2020דצמבר במהלך 

צפויות ו התבצעו 2021בטורבינות הגז והקיטור כחלק מפעולות צפויות, ובהמשך לאמור במהלך שנת 

. במהלך , אשר הכרחיות לשיפור ביצועי תחנת הכוח חדרהנוספות פעולות החלפה או שיפוץלהתבצע 

אופן חלקי, לפרק זמן מצטבר צפוי של כארבעה הפעולות כאמור הופעלה ותופעל תחנת הכוח ב

 139חודשים.

. ברוטו וואט מגה 396 להיות צפוי, ההקמה קבלן הערכת על בהתבסס, צומת הכוח תחנת הספק

 לאחר רק סופי באופן ויתברר לעיל האמורה מההערכה שונה להיות עשוי בפועל ההספק כי יובהר

 .צומת הכוח תחנת הפעלת

 ומתקנים מקרקעין, קבוע רכוש  .8.11

יתרות הרכוש הקבוע שמחזיקה החברה במסגרת תחום הפעילות, ראו  אודותלפרטים  .8.11.1

 הכספיים. לדוחות 11-ו 10 יםביאור

 החברה, שבהם פועלת החברההמקרקעין העיקריים המצויים בבעלות או בחכירה של  .8.11.2

 :, הם כדלקמןהפעילות תחום במסגרת

  

                                                      

קה בתחנת הכוח רותם. , האטה רותם את הפחתת רכיב עבודת התחזו2020לאור דחיית מועד עבודת התחזוקה, בחודש מרץ   138
 מיליון ש"ח. 4-השפעת האטת הפחת על תוצאות הפעילות בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כ

 ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע כולל, לעיל האמורות הפעולות תקופת למשך ביחס החברה להערכות ביחס האמור  139
 תלויות שאינן מסיבות כתוצאה לרבות, השנצפ מכפי שונה באופן להתממש או להתממש שלא עלול לעיל האמור המידע. ערך

 .הקורונה ממשבר המושפעים גורמים לרבות, אחרים עיכובים או הקבלן ידי על הפעולות ביצוע אופן כגון, בחברה
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 סעיף ראו שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
 רותם באמצעות המוחזקים מקרקעין

 עליהם מקרקעין
 תחנת הוקמה

 רותם הכוח
 8.11.3 דונם 55-כ חכירה רותם מישור

 חדרה באמצעות המוחזקים מקרקעין
 האנרגיה מרכז

 הכוח תחנת וכן
)לרבות  חדרה

 דרך חירום(

 שכירות חדרה
)תחנת  דונם 30-כ

 ומרכז הכוח
 (האנרגיה

8.11.4 

 חדרה והרחבה חדרה ידי על המוחזקים)לרבות אופציות למקרקעין(  מקרקעין
 -חדרה  הרחבה

הסמוכה  קרקע
 תחנתלשטח 

 חדרה הכוח

 אופציה חדרה
 8.11.5 דונם 68-כ לשכירות

 AGSמקרקעין של  הסכם

 הסמוכה קרקע
 עליו לשטח

 תחנת הוקמה
 רותם הכוח

 8.11.68.11.7 דונם 55-כ חכירה רותם מישור

 )באמצעות צומת הל"ה שותף כללי בע"מ וצומת נתיב שותפות מוגבלת( צומת ידי על המוחזקים מקרקעין

 עליהם מקרקעין
 פלוגות צומת צומת מוקמת

נתיב  צומת
שותפות מוגבלת 

)מכוח  חכירה –
הסכם פיתוח 

עם רשות 
מקרקעי 

, ישראל(
 ראו ,לפרטים

 .68.11 סעיף
 

 8.11.6 דונם 85-כ

 רותםהכוח  תחנת של החכירה הסכם .8.11.3

 מקרקעי רשות)כיום  ישראל מקרקעי מינהל עם רותם חתמה, 2013 באוגוסט 28 ביום

 לחכירת הסכם על"(, המחכיר: "זה)בסעיף  לישראל קיימת וקרן הפיתוח רשות(, ישראל

 החכירה תקופת. רותם הכוח תחנת הוקמה עליו, רותם במישור דונם 55 של בשטח מגרש

"(. החכירה תקופת: "זה)בסעיף  2010 בנובמבר 4 מיום החל שנים 49 הינה ההסכם פי על

  140:החכירה הסכם מתוך מרכזיים תנאים להלן

 או להשכיר, להחכיר זה ובכלל, החכירה הסכם מכוח זכויות להעביר רשאית אינה רותם

 רשאית אינה וכן, החכירה בהסכם האמור על העולה לתקופה במגרש החזקה את למסור

 מראש המחכיר בהסכמת אלא, החכירה הסכם מכוח כלשהן זכויות או המגרש את לשעבד

 בתנאים כאמור זכויות להעברת הסכמתו מתן את להתנות רשאי המחכיר. ובכתב

 זר לנתין זכויות להעברת כלל להסכים שלא רשאי וכן, החכירה בהסכם המפורטים

 .החכירה להסכם במבוא ויסודי מוקדם תנאי מקיים שאינו למי או( בהסכם)כהגדרתו 

שנים, בכפוף להודעה  49אחת בת  נוספת לתקופה החכירה תקופת להארכת זכאית רותם

, החכירה תקופת במהלך הקרקע בייעוד שינוי של מקרה בכלמראש כמפורט בהסכם. 

 .החכירה תקופת את להאריך חייב יהיה לא המחכיר

                                                      

 .1999בנובמבר  4מיום  4818ם מספר ראו ילקוט פרסומי ,ליתר תנאי החכירה  140
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יהיה רשאי לבטל את הסכם החכירה במקרים שהוגדרו כהפרה יסודית,  המחכיר

וביניהם: )א( העברת זכויות בניגוד להוראות הסכם החכירה; )ב( ביצוע שינויים בייעוד 

 החוכרירה; )ג( המגרש ובקיבולת הבניה או חלוקת המגרש בניגוד להוראות הסכם החכ

 .החכירה במטרת שינוי; )ד( זר נתין הוא בשבילו פועל שהחוכר מי או)רותם( 

  חדרה של השכירות הסכמי .8.11.4

, עם נייר 2015בהסכם שכירות, שתוקן בחודש אוגוסט  חדרה התקשרה, 2015 יוני בחודש

 ובכל) חדרהשנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח  20חדרה בתוקף עד לתום 

, נחתם 2018דצמבר  ובחודש( חתימתו ממועדיום אחד  פחות שנים 25-מ יותר לא מקרה

חודשים  11-שנים ו 24תיקון להסכם זה הקובע כי ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של 

 :התיקון חתימת ממועד

תחנת  הוקמהדונם, עליו  26.8להשכרת שטח של  הסכם - חדרה הכוח תחנת .8.11.4.1

בכפוף  (למדד צמוד"ח )ש אלפי 107-כשכירות חודשיים של  בדמי חדרה הכוח

החלה  חדרה. כמו כן, במסגרת תיקון להסכם, להתאמות במקרים מסוימים

 לצורךדונם  1שטח נוסף של  2018 דצמברלשכור מנייר חדרה החל מחודש 

"ח בחודש שאלפי  10דרך חירום של תחנת הכוח בדמי שכירות חודשיים של 

ההסכם התחייבה חדרה, בין היתר, שלא לעשות  סגרתבמ)צמוד למדד(. 

שימוש או להתיר שימוש במושכר לכל מטרה אחרת מלבד הקמת תחנת 

כוח חדרה. בהסכם נקבעה תקרת אחריות שנתית לחדרה בגובה דמי ה

השכירות ששילמה בשנה החולפת. ההסכם מקנה לצדדים זכות ביטול 

עניק לנייר חדרה זכות ביטול באירועי חדלות פירעון שונים שנקבעו, וכן מ

במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה, ובכלל זה הפרת ההתחייבות לתשלום 

 .ימים 45 תוך תוקנה שלא ככל, שכירותדמי 

מ"ר, בתוך מפעל נייר  3,490להשכרת שטח של  הסכם - האנרגיה מרכז .8.11.4.2

 לא מהותיים חודשייםחדרה, עליו ממוקם ציוד מרכז האנרגיה בדמי שכירות 

חודשים לאחר מועד הפסקת  6שולמו החל ממועד מסירת החזקה ועד שי

 דמי לתשלום האחרון המועדמצב מוכנות חם כהגדרתו בהסכם המכר )"

 חדרה נייר, חדרה הכוח תחנת של מסחרית הפעלה לאחר, בנוסף"(.השכירות

 האנרגיה מרכז של הציוד בפירוק מעוניינת היא כי לחדרה להודיע רשאית

 .ההסכם וביטול הציוד פירוק מועד על הצדדים יסכימו שאז, ובגריטתו

 חדרה מניירמגרש נוסף  להשכרת אופציה הסכם .8.11.5

 68-על הסכם אופציה עם נייר חדרה בנוגע להשכרת שטח של כ 2017 שנתהחברה חתמה ב

לתחנת הכוח חדרה. תקופת האופציה החלה במועד חתימת ההסכם  צמודדונם ב

מחולקת לשלוש תקופות בגינן ישולמו דמי  והיא 2022דצמבר ב 31ותסתיים ביום 

 מדמי"ח ש מיליון 1 של סך יקוזז האופציה את תממש שחדרה ככל כאשרהאופציה, 

, נחתם תיקון להסכם 2019. בחודש ינואר שנה בכל חדרה לנייר שישולמו השכירות

ה המקורי, האופציה עם נייר חדרה במסגרתו הוסכם כי על אף האמור בהסכם האופצי

ובמקרה בו תממש  2019"ח עבור שנת שמיליון  2.2תשלם החברה לנייר חדרה סך של 

 סגירה במועד חדרה לנייר תשלם החברההחברה את האופציה וייחתם הסכם שכירות, 
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 אלפי 800 של נוסף סך, ב20לפי תת"ל  הכוח תחנת להקמת ביחס מממן גורם עם פיננסית

מיליון ש"ח כאמור לעיל.  1בלבד הסך של  2019בגין שנת "ח ולא יקוזז מדמי השכירות ש

 - 2020התיקון להסכם האופציה קובע כי לא חל שינוי לגבי תקופות האופציה בגין השנים 

. )כולל( 2022 - 2020אלפי ש"ח בגין כל אחת מהשנים  3,000בסך של  והתשלום בגינן 2022

 כאמור האופציה דמי .חדרה בהלהרח האמורהוסב הסכם האופציה  ,2019 דצמבר בחודש

 .הכספיים לדוחות 9א'24 ביאור ראו, לפרטים .במלואם שולמו 2021-ו 2020 יםשנה בגין

 קרקע צומת עם בקשר הסכםו הליכים .8.11.6

"ה הלקיבוץ נתיב  בין צומת לבין הסכם אופציההיה בתוקף  ,2020 פברוארב 3ליום  עד

 90 - 50-של כ שטח להשכרת בנוגע( פעמים מספר ותוקן)אשר הוארך  2010ביוני  16מיום 

 לו תוספת במסגרת אשר, תחנת הכוח להקמת שישמשפלוגות  בצומתשנה  25דונם למשך 

  .האופציה מימוש בעת לתוקפו שייכנס שכירות הסכם של סופי נוסח צורף

 למטרת דונם 85-כ של שטח הקצאת ישראל מקרקעי רשות אישרה, 2020 ינואר בחודש

"ה הל נתיב קיבוץ עם התקשרה וכן"( המקרקעין: "זה)בסעיף  צומת הכוח תחנת הקמת

 אישור)" 2024בנובמבר  5 שתוקפו עד ליום למקרקעין בקשר הפיתוח בהסכם"( הקיבוץ)"

 התקיימות שלאחר, (העניין לפי", הפיתוח הסכם"-ו" ישראל מקרקעי ברשות העסקה

 ינואר בחודש, כן כמו. 2044בנובמבר  4 ליום שעד לתקופה חכירה הסכם ייחתם תנאיו

 ותוך המקרקעין לשכירות והקיבוץ צומת התקשרו שבו האופציה הסכם חלף, 2020

 שותפות נתיב)צומת  משותף תאגיד להקמת עקרונות בהסכם הצדדים התקשרו, ביטולו

 לכך ישראל מקרקעי רשות אישור קבלת עם במקרקעין הזכויות בעל יהיה אשר( מוגבלת

אישור רשות מקרקעי ישראל כאמור  התקבל ,2020 מאי בחודשו ."(המשותף אגידהת)"

 ובהתאם הושלמה העברת הזכויות לתאגיד המשותף.

"צומת  השם תחת מוגבלת כשותפות הקיבוץ ידי ועל צומת ידי על הוקם המשותף תאגידה

 העקרונות בהסכם כמפורט הוא בה השותפים הרכב כאשר", מוגבלת שותפות נתיב

)במסגרתו הצדדים הסדירו את יחסיהם  המייסדים ובהסכם המשותף התאגיד להקמת

בהסכם  האמור מן לגרוע מבלי. כשותפים בשותפות וכבעלי מניות בשותף הכללי(

( שותף 1, הרכב השותפים בתאגיד המשותף יהא כדלקמן: )העקרונות ובהסכם המייסדים

( 26%הכללי יוחזקו על ידי הקיבוץ ) מהתאגיד המשותף; ומניות השותף 1%יחזיק  -כללי 

מהזכויות בתאגיד המשותף  26%הקיבוץ יחזיק  –( שותף מוגבל 2(; )74%ועל ידי צומת )

 .מוגבל כשותף המשותף בתאגיד מהזכויות 73%כשותף מוגבל; וצומת תחזיק 

 להעברת בקשר עקרונות נקבעו המשותף התאגיד להקמת העקרונות הסכם במסגרת

" בתאגיד שליטה"בעל  יהיה הקיבוץ בו)אשר  משותף לתאגיד במקרקעין הקיבוץ זכויות

 וזאת(, ישראל מקרקעי רשות של ההחלטות בקובץ 8.12.1 בסעיף זה מונח כמשמעות

 להקמת העקרונות הסכם)" כדין"מ מע בתוספת"ח ש מיליון 30 של כולל לסך בתמורה

 ידי על לו שהועמדו)סכומים  לקיבוץ המשותף התאגיד ששילם, "(המשותף התאגיד

של  נאמןהובהר, כי הקיבוץ פעל כ המשותף התאגיד להקמת העקרונות בהסכם. (צומת

 של כשלוח ופעל; התאגיד המשותף כשחתם על הסכם הפיתוח מול רשות מקרקעי ישראל

 עבור היוון דמי הוסדר תשלום מכוחו הכספי המפרט על כשחתם המשותף התאגיד

 יפעל כיהקיבוץ,  התחייבכן  (.להלן"ח )כמפורט ש מיליון 207-כ של בסך המקרקעין
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עד  בקשר להחזקתו בקרקע, וזאת ועניין דבר לכל המשותף התאגיד של נאמןו כשלוח

 לתאגיד מהקיבוץ המקרקעין הקצאת להעברת ישראל מקרקעי רשות אישור קבלת מועדל

כי הסכם  ישראל מקרקעי רשות אישור את לקבל פועלים והקיבוץ צומת. המשותף

 3 ביום, לעיל לאמור. בהמשך הפיתוח והסכם החכירה יירשמו על שם התאגיד המשותף

)כבעל הזכות  המשותף התאגיד לפיו מעודכן שכירות הסכם גם נחתם ,2020בפברואר 

 המקרקעין את משכיר במקרקעין מכוח הסכם העקרונות להקמת התאגיד המשותף(

 5%-תמורת סכום דמי שכירות שנתיים בשיעור השווה ל הפרויקט לטובת, לצומת

 .מהעלות הכוללת של המקרקעין כפי שתיקבע בספרי המשכיר בתוספת מע"מ כדין

נחתם בין צומת לבין המועצה המקומית שפיר הסדר  ,2019 בדצמבר 19 ביום, כן כמו

 28ל במסגרתו קיבלה צומת תחשיב ראשוני של היטלי פיתוח בגין הפרויקט בסכום ש

 אותו הסכום כי צומת עמדת לאור"(. ההיטלים תחשיב"מ( )"מע כוללמיליון ש"ח )לא 

 את לאפשר מנת ועל ההיטלים מתחשיב משמעותית נמוך הינו למועצה לשלם עליה

 הסכימה, המועצה אישור את המחייב בניה היתר והנפקת צומת פרויקט התקדמות

 אשר"ח ש מיליון 13 של סכום הראשון בשלב תשלם צומת כי ההסדר במסגרת המועצה

"ח ש מיליון 15 של בסך אוטונומית בנקאית ערבות החברהתעמיד  כןו ,מחלוקת לגביו אין

הודיעה  בהמשך לאמור .הצדדים בין במחלוקת שהינו ההפרש בגין המועצה לטובת

במהלך  המועצה לגורמים הרלוונטיים על הסכמתה להנפקת היתר הבניה לפרויקט צומת.

שלחה המועצה לצומת הודעת חיוב בגין תחשיב ההיטלים בסכום של  ,2020חודש ינואר 

לפרטים אודות עתירה מנהלית שהגישה צומת כנגד  .)לא כולל מע"מ( מיליון ש"ח 36.5

ההליך המשפטי  מולסיוהגיע  ,2021 בפברואר 17ביום  .להלן 8.15.4המועצה, ראו סעיף 

-שרה הסכימה המועצה להפחית את סך ההיטלים לסך של כבדרך של פשרה. במסגרת הפ

מיליון ש"ח אשר שולמו  13-מיליון ש"ח, באופן שעל צומת יהא לשלם למועצה, מעבר ל 20

מיליון ש"ח נוספים, כאשר סכום זה כולל היטלים בגין שטח בנוי  7-כאמור לעיל, סך של כ

 ביוםתשלום נוסף של היטלים. מ"ר שטרם נבנה ולצומת יש זכות לבנותו ללא  11,600של 

 בפברואר 23 וביוםהוגש הסדר הפשרה לבית המשפט הדן בעתירה  2021 בפברואר 22

  תוקף של פסק דין. לו ניתן 2021

 הכוח תחנת הקמת למטרת הקרקע להקצאת ישראל מקרקעי רשות מוסדות אישור לאחר

דמי היוון  בגין כספי מפרט ישראל עיקהתקבל מרשות מקר ,2020בינואר  2 ביום, צומת

מיליון  207-של כ סך על שומהלפיו ערך המקרקעין )לא כולל הוצאות פיתוח( נקבע על פי 

כפופה להליכי  הייתה "(. השומה הראשוניתהראשונית השומה)" )לא כולל מע"מ( ש"ח

לאמור בשומה הראשונית ולצורך השלמת עסקת הקרקע וקבלת היתר  בהתאםבקרה. 

ואשר נדרש לשם קבלת אישור רשות החשמל  2020הבניה )אשר התקבל בחודש ינואר 

לסגירה הפיננסית לפרויקט צומת(, צומת באמצעות הקיבוץ, הסדירה את תשלום השומה 

והעמידה את  שוניתהרא השומה מסכום 75%בשיעור של  2020ינואר  בחודשהראשונית 

אודות  לפרטים .לטובת רשות מקרקעי ישראל בנקאיתכערבות  25%היתרה בשיעור של 

ראו ביאור  ,תשלום השומה הראשונית כאמורהלוואה לזמן קצר שנטלה החברה לצורך 

 שומה ישראל מקרקעי מרשות התקבלה ,2021 בינואר 28 ביום .לדוחות הכספיים 15

יצוין, כי בחודש  "(.הסופית השומה)" ("ממע כולל"ח )לא ש מיליון 200 של סך על סופית

התאגיד המשותף הגיש השגה משפטית על גובה השומה הסופית וכן  ,2021פברואר 
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 בחודש .רשות מקרקעי ישראלבכוונת התאגיד המשותף להגיש השגה שמאית על פי נהלי 

 בגין הכולל הפרשי הצמדה וריבית מיליון ש"ח 7-כ של בסך החזר התקבל 2021 מרץ

הערבות  הופחתה ,כן כמו. הסופית השומה לבין בפועל ששולמו ההיוון דמי בין ההפרש

לדוחות  א'11לפרטים נוספים, ראו ביאור  .מההפרש כאמור 25%הבנקאית בסך של 

 הכספיים.

 AGSחכירה  הסכם .8.11.7

 . דונם 55-במכרז לחכירת מגרשים בשטח כולל של כ AGS, זכתה 2014 בשנת

 .ישראל מקרקעי רשות ידי על חתום החכירה הסכם בחברה התקבל, 2018 אוגוסט בחודש

עם אופציה לתקופת  שנים ממועד הזכייה במכרז 49ההסכם הינו בתוקף לתקופה של 

  .שנים בכפוף לתנאי ההסכם 49חכירה נוספת של 

  נכסים לא מוחשיים .8.12

יובא פירוט הנכסים הלא מוחשיים של החברה. הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים בגין  להלן

 12 ביאור ראו, "חש מיליון 5-כשל  בסךלחברה ומסתכמים  מהותיים אינםהנכסים הלא מוחשיים 

 לדוחות הכספיים.

  רותם של החשמל ייצור רישיון .8.12.1

 2011 במרץ 21 מיום, קונבנציונלית בטכנולוגיה חשמל לייצור ברישיון מחזיקה רותם

 :תנאיו עיקרי שלהלן"(, החשמל ייצור רישיון: "זה)בסעיף 

ביולי  6שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית ) 30ניתן לתקופה בת  הרישיון .8.12.1.1

מגה וואט. על פי  466-(, לצורך ייצור חשמל בהספק מותקן של כ2013

גז טבעי ותשתמש בסולר כדלק  באמצעותהרישיון תחנת הכוח רותם תופעל 

 רשאיתהרגולציה החלה עליה  ויתרחלופי. כמו כן, מכוח הרישיון האמור 

 .חשמל למכור רותם

 בעלות בתחנת הכוח רותם ושינויי מבנה ברותם כפופים לאישור העברת .8.12.1.2

 הכוח תחנת הקמת מימון לצורך, הכוח תחנת את לשעבד ניתן .רשות החשמל

 .ותפעולה

הרישיון אשר לא תוקנה, רשות החשמל רשאית,  תנאי הפרת של במקרה .8.12.1.3

 מבלי. הרישיון את לתקן או להתלות, לבטל, האנרגיה שרבכפוף לאישור 

לבטל את הרישיון גם בכל אחד  רשאית החשמל רשות, לעיל מהאמור לגרוע

עמידה בתנאים לקבלת רישיון במהלך תקופת -מהמקרים הבאים: )א( אי

"ר רשות החשמל; )ג( יו אוהאנרגיה  שרציות להוראות -הרישיון; )ב( אי

 חדלות הליכי; )ד( ימים 90 למשךהשהיית פעילותה המסחרית של רותם 

 קלון עמה שיש בעברה המשר נושא הרשעת; )ה( ברישיון המפורטים פירעון

 איזהתשלום -אי; )ו( הרישיון קבלת את מונעת שהייתה בעברה או

 .דין פי על רותם על המוטלים מהתשלומים
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, המותקן ההספק את לשנות איסור לרבות, נוספות ומגבלות הוראות .8.12.1.4

 תחנת של כוללת בדיקה וביצוע ואבטחה בטיחות נהלי ליישום התחייבות

 .חודשים 12-ל אחת לפחות הכוח

רותם  מחויבת בהם התנאים של הפרה כל על לחברה ידוע לא, זה למועד נכון .8.12.1.5

 .רותם שלהייצור  בפעילות פגועמכוח רישיון ייצור החשמל, אשר עלולה ל

 ספקהה רישיון .8.12.2

, או סחר בחשמל ספקההייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה,  פעילות .8.12.2.1

 מחייבת רישיון לפי חוק משק החשמל. 

של רותם עם חח"י וכן רישיון הייצור שהוענק לרותם,  PPA-ה הסכם .8.12.2.2

מאפשרים לרותם לייצר חשמל ולמכור את החשמל שיוצר בהתאם להוראות 

נפרדים  רישיונותהדין. למיטב ידיעת החברה, למתחרותיה העיקריות יש שני 

המתייחס  ספקהה ורישיון, יהןרישיון ייצור המתייחס לייצור חשמל על יד -

נפרד  ספקהה רישיון לרותםאין  ,הדוח הגשת למועד נכוןמל. למכירת חש

 לתנאיו"י חחשל רותם עם  PPA-ה להסכם בהתאםאך מרישיון הייצור, 

 141.מוכרת חשמל ללקוחותיה הרישיון, רותם

, פנתה רותם לרשות החשמל 2017בנובמבר  6, ביום הטוב הסדר למען

לרישיונות שהוענקו למתחריה  בהתאםספקת חשמל הבבקשה לקבל רישיון 

, התקבלה תגובת רשות החשמל לפיה 2018בפברואר  5 ביוםהעיקריים. 

ביצוע פעילות מכירת חשמל  להמשך ספקההרותם נדרשת לקבל רישיון 

לצרכנים ורישיון זה לא ישנה את תנאי ההסכם בין רותם לבין חח"י ולא 

 כללי אתל כי תשקול יגרע מזכויות רותם על פיו. עוד הוסיפה רשות החשמ

ספקה שיוענק, לאחר שתוסדר באופן רוחבי סוגיית הסחר השיון היר תנאי

 איןהדוח, הגשת לאמור, נכון למועד  בהתאם בחשמל במשק הישראלי.

 במסגרת .שיינתן ככל ותנאיו ספקההה רישיון קבלת עצם לגבי ודאות

הרשות כי החלטתה  קבעה – 2020בפברואר  19 יוםב שפורסמה החלטה

של  91-ו 59, 58, 57, 1תיקון לאמות מידה  –מתכניות צריכה  חריגותבעניין 

 אשר, לרותם קביעת הסדרים משלימים לאחרעל רותם  תחול רשות החשמל,

 סעיף ראו ,האמורה ההחלטה אודות לפרטים .הדוחהגשת  למועד נקבעו טרם

שנחתם בין  (Oנספח הולכה וגיבוי )נספח  לפרטים אודות .הלןל 14.2.6.4

אשר, בין היתר, מחייב את חח"י לספק שירותי הולכה  רותם לבין חח"י,

וגיבוי לרותם ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות פרטיות בין רותם 

, מתקיימים הדוח הגשת למועד להלן. 8.14.5.1.2, ראו סעיף ללקוחותיה

 לרשותיתר הגישה החברה דיונים עם רשות החשמל, במסגרתם בין ה

                                                      

כי רשות החשמל קיבלה את הודעת רותם אודות תחילת ההפעלה המסחרית  צוין, 2013ביולי  10במכתב מרשות החשמל מיום   141
ספקה קבוע, בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי רותם, וכי השל תחנת הכוח רותם והודעה זו אינה פוטרת את רותם מקבלת רישיון 

ויחייב אותה בנוסף למסמכי המכרז על פיהם פועלת רותם גם במישור  ספקה, לכשיינתן, יחול על פעילות רותםהרישיון ה
 .ספקההה
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 מחייבתמכרז רותם  מכוחכי שמירת זכויות החברה  עמדתה אתהחשמל 

 .האמורה לעיל על רותם ההחלטה להחלת במקביל הספקה רישיון הענקת

 הנדרשים נוספים והיתרים רישיונות לרותם, החשמל ייצור לרישיון בנוסף .8.12.2.3

, הסביבה איכות בתחום היתרים כגון, השוטפת פעילותה לצורך לעת מעת

 . וכדומה, עסק רישיון

 חדרה קבוע רישיון .8.12.3

 לתחנת חשמל לייצור קבוע רישיון מתן על החשמל רשות החליטה, 2020 ביוני 30 ביום

 רישיון מתן ועל וואט מגה 144 של מותקן בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית חדרה הכוח

 נוספת לתקופה להארכה ניתנת)אשר  שנים 20 של תקופהל והינ רישיון הייצור. הספקה

 (.שנים 10 של

תחנת כוח  ייצור חשמל ומתן שירותים נלווים באמצעותניתן ל הייצוררישיון  .8.12.3.1

מגה וואט, בסמוך למפעלי חברת נייר  144 שלבהספק  בטכנולוגיית קוגנרציה

להארכה על ידי ניתן  . הרישיוןשנים 20-ל חדרה. תוקפו של הרישיון הינו

ולבקשת בעל הרישיון לתקופה נוספת  האנרגיה שררשות החשמל, באישור 

שנים בכפוף להתקיימות תנאים המפורטים ברישיון וביניהם עמידה  10של 

 בתנאי הרישיון במשך כל תקופת הרישיון.

רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את הרישיון בכל אחד מהמקרים  .8.12.3.2

לגלותם הבאים: )א( סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים שנדרש 

החלטות שר האנרגיה ורשות החשמל קיום -)ב( אי ;או מסירת מידע כוזב

; )ג( מינוי כונס נכסים או מפרק זמני, בהתאם לסמכויותיהם על פי כל דין

-העמדת ערבויות או אי-מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; )ד( אי

 .ת הדיןתשלום אגרה כנדרש; )ה( קיום סייגים למתן רישיון לפי הוראו

, לשנות את תנאי הרישיון, שר האנרגיהרשות החשמל רשאית, באישור  .8.12.3.3

במקרים הבאים: )א( חל שינוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון לעמידה 

בתנאים או לביצוע הפעולות והשירותים נשוא הרישיון, שאינו מצדיק ביטול 

 )ג( להבטחת תחרות במשק החשמל; הרישיון; )ב( שינויים במשק החשמל;

; )ה( בגין שינויים שחלו ( להבטחת רמת השירותים שיינתנו לפי הרישיוןד)

 .במתקן או בטכנולוגיה

רשות מראש של הרישיון אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור  .8.12.3.4

 .החשמל

איסור על מכירה, השכרה או שעבוד של הנכסים המשמשים לביצוע  קיים .8.12.3.5

. בנוסף, שינוי, ארגון מחדש או מראש של רשות החשמליון, ללא אישור הריש

 142.רשות החשמלהעברת שליטה בחדרה טעונים אישור 
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מגה  120אנרגיה לרשת בהספק העולה על  בעל הרישיון לא יורשה להזרים .8.12.3.6

 .החשמל אישור של ראש ההנדסה ברשותעד ל בכל זמן שהוא וואט

, קיימת מגבלת הזרמת 2016ש נובמבר פי סקר החיבור מחוד עליצוין, כי 

 –מגה וואט עד להקמת קו הולכה "קיסריה תנובות"  120אנרגיה לרשת מעל 

 ק"מ. 26קו נוסף בקווי המסירה באורך 

 בניכוי. וואט מגה 144הספק של ל הרישיון הינו החשמל ייצורכאמור, רישיון 

)מעת חיבורה הישיר לתחנת הכוח, אשר טרם  חדרה נייר של החשמל צריכת

 לרשת להזרים צפוי לא מקרה בכל הייצור מתקן, התבצע למועד הגשת הדוח(

. למידע בנוגע לתלות בנייר חדרה הנובעת, בין היתר, וואט מגה 100-ל מעבר

 לעיל. 8.5.3.1ראו סעיף  ,מהמגבלה האמורה

הן, העמדת ערבות כדין, הרישיון מחיל על חדרה התחייבויות נוספות, וביני .8.12.3.7

עמידה ברמת זמינות  ,אי פגיעה בתחרות ,סדירות ויעילות בהפעלת הרישיון

בכל שעות השנה, ביצוע בדיקות  92%תפעולית אקוויולנטית מינימלית של 

 . עמידה בדרישות ביטוחיותו

 רישיון הספקה חדרה .8.12.4

 לחדרה: הספקה רישיון מתן על החשמל רשות החליטה, 2020 ביוני 30 ביום ,לעיל כאמור

הרישיון להספקת חשמל מתיר מכירת חשמל לצרכנים שבמקום הצרכנות  .8.12.4.1

 שלהם מותקן מונה רציף בהיקף הגבוה מבין:

קה פרטיים פשיונות הסימסך הספק החשמל הנמכר על ידי בעלי ר 33% (א)

 ;לצרכנים

סך ההספק מושא רישיונות הייצור אשר בבעלות בעל הרישיון פחות סך  (ב)

 אותו הקצה למנהל המערכת.ההספק 

בעל הרישיון יתקשר בהסכם התקשרות עם צרכן למתן השירות אשר יהיה  .8.12.4.2

 .ערוך בהתאם להנחיות המפורטות ברישיון

בעל הרישיון רשאי להתקשר עם צרכן המחובר לרשת המתח הנמוך בהסכם  .8.12.4.3

התקשרות הכולל התחייבות לעמידה בתנאים הנוגעים להיקף צריכת 

תשלום או תנאי התשלום לתקופה שלא תעלה על שנים השירותים, גובה ה

עשר חודשים. בעל הרישיון רשאי להתקשר עם צרכן המחובר לרשת המתח 

הגבוה או המתח העליון, לרבות צרכן מעורב, בהתאם להסכמות שהושגו 

 ביניהם בכפוף למתן זכות יציאה כמפורט ברישיון.

בעל הרישיון רישיון אם יחזיק  ,תוקפו של רישיון ההספקה לעשרים שנה .8.12.4.4

 ייצור בתוקף.

בכל אחד מהמקרים  רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את הרישיון .8.12.4.5

בכל אחד מהמקרים הבאים: )א( סירוב למסור לרשות  המפורטים בדין או

-)ב( אי ;החשמל מידע או מסמכים שנדרש לגלותם או מסירת מידע כוזב

סמכויותיהם על פי כל החלטות שר האנרגיה ורשות החשמל בהתאם לקיום 
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מינוי אי קיום תנאי הרישיון או תנאי הכשירות לקבלת הרישיון; )ד( ; )ג( דין

( הכונס נכסים או מפרק זמני, מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; )

בקשת בעל הרישיון ( ותשלום אגרה כנדרש; )-העמדת ערבויות או אי-אי

 .רישיון לפי הוראות הדין קיום סייגים למתןלביטול הרישיון; )ז( 

לשנות את תנאי הרישיון, להוסיף עליהם או לגרוע  רשות החשמל רשאית .8.12.4.6

, במקרים הבאים: )א( חל שינוי מהם, בין היתר ומבלי לגרוע מהוראות הדין

במידת ההתאמה של בעל הרישיון לעמידה בתנאים או לביצוע הפעולות 

הרישיון; )ב( שינויים במשק והשירותים נשוא הרישיון, שאינו מצדיק ביטול 

 .( להבטחת רמת השירותים שיינתנו לפי הרישיוןג) החשמל;

בעל הרישיון יעמיד ערבות לרשות החשמל ולמנהל המערכת כקבוע באמות  .8.12.4.7

 .המידה

ח רישיון ההספקה ובין היתר חובות ולבעל הרישיון חובות נוספים מכ .8.12.4.8

, חובות הנוגעים הנוגעות למתן הודעה במקרה של מעבר צרכן בין מספקים

למשלוח חשבונות צריכה ולניתוק זמני של צרכן מרשת החשמל, חובות 

הנוגעים למניעת שימוש בלתי חוקי במתקני חשמל וכן איסור על פעילות 

 העלולה לצמצם את התחרות במשק החשמל או לפגוע בה.

 תעריפי חדרה  אישור .8.12.5

הכוח חדרה, האישור  , קיבלה חדרה אישור תעריפי לתחנת2017בפברואר  22 ביום

התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחנת הכוח חדרה בגין מכירת חשמל למנהל 

המערכת )בהתאם להחלטות רשות החשמל הרלוונטיות( וכן את המועדים והכמויות בהם 

 הקוגנרציהלתקנות  בהתאםלמכור חשמל למנהל המערכת  זכאיבעל הרישיון יהיה 

לעיל(. תוקף האישור התעריפי הינו מיום כניסת הרישיון  8.2.3ראו סעיף  ,)למידע נוסף

 שנה מאותו יום.  18הקבוע ועד 

 22.7-ל 20.1לפרמטרים במועד הגשת הדוח, התעריף שנקבע יהיה בטווח שבין  בהתאם

"ש, כאשר התעריף השנתי בפועל יהיה בהתאם לכמות האנרגיה שנמכרה לקווטאגורות 

אגורות  22.7 -ג'יגה וואט שעה  90ורט להלן: )א( עד לרשת בשעות הפסגה והגבע כמפ

ג'יגה  230"ש; )ג( מעל לקווטאגורות  22.7-20.1 -ג'יגה וואט שעה  90-230"ש; )ב( לקווט

 בהתאם להשתנות עשויים לעיל האמורים התעריפים"ש. לקווטאגורות  20.1 -וואט שעה 

 .לעיל 8.2.3 סעיף ראו, נוספים לפרטים. התעריפי באישור האמורים לתנאים

 מרכז האנרגיה - והספקה ייצור נותרישיו .8.12.6

 נותרישיו והי חדרהללתחילת תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה,  עד

 2015בדצמבר  31יום מ ורישיון להספקת חשמל לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה

בוטלו במועד  האנרגיה מרכז נות, כי רישיוצויןי"(. מרכז האנרגיה רישיונות"בסעיף זה: )
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למועד הגשת הדוח, מרכז האנרגיה משמש  143.חדרההכוח  תחנתההפעלה המסחרית של 

 תחנת הכוח חדרה.מכגיבוי להספקת קיטור 

 צומת מותנה רישיון .8.12.7

מחזיקה ברישיון מותנה להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור  צומת

בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו  ומותנה 2019באפריל  11 יוםב לתוקפו שנכנספתוח, 

 :תנאיו עיקרי להלן אשר"(, המותנה הרישיון: "זה)בסעיף ברישיון 

 בהספק קונבנציונאלית בטכנולוגיה כוח תחנת להקמת ניתןהמותנה  הרישיון .8.12.7.1

ברישיון המותנה נקבע תנאי  .פלוגות לצומת בסמוך וואט מגה 396-כ של

יצוין, כי באישור התעריף  חודשים. 66מסחרית בתוך  שעניינו הגעה להפעלה

חודשים ממועד הודעת רשות  36עד  וצוין כי הצפי למועד הפעלה מסחרית הינ

ניתן להארכה המותנה  הרישיון .החשמל לצומת על השלמת סגירה פיננסית

 שנקבעו בתנאים לעמידהעל ידי רשות החשמל, באישור שר האנרגיה, ובכפוף 

 בתנאים לעמידה בכפוף, קבוע ייצור רישיון צומת תקבל ובסיומ בתקנות

, יתרחסרישיון הייצור הקבוע שיוענק במועד ההפעלה המ 144.בדין הקבועים

 .שנים 20ככל שיוענק, יינתן לתקופה בת 

 אחד בכל המותנה הרישיון את להתלות או לבטל רשאית החשמל רשות .8.12.7.2

 מסמכים או מידע החשמל לרשות למסור סירוב: )א( הבאים מהמקרים

 אי או הדין הוראותקיום -אי; )ב( כוזב מידע מסירת או לגלותם שנדרש

 או נכסים כונס מינוי; )ג( לקבלתו הכשירות בתנאי או הרישיון בתנאי עמידה

העמדת -אי; )ד( מרצון פירוק על החלטה או פירוק צו מתן, זמני מפרק

 לפי רישיון למתן סייגים קיום; )ה( כנדרש אגרהתשלום -אי או ערבויות

 .הדין הוראות

 הרישיון תנאי את לשנות, האנרגיה שר באישור, רשאית החשמל רשות .8.12.7.3

 הרישיון בעל של ההתאמה במידת שינוי חל: )א( הבאים במקרים, המותנה

, המותנה הרישיון נשוא והשירותים הפעולות לביצוע או בתנאים לעמידה

 רמת להבטחת; )ג( החשמל במשק שינויים; )ב( הרישיון ביטול מצדיק שאינו

 .הקבוע הרישיון לפי שיינתנו השירותים

המותנה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור מראש  הרישיון .8.12.7.4

 .החשמל רשותשל 

של הנכסים המשמשים לביצוע עיקול  או, שעבוד העברהאיסור על  קיים .8.12.7.5

 ארגון מחדש וא . בנוסף, שינויהחשמל רשותהרישיון המותנה, ללא אישור 

 .החשמל רשותטעונים אישור  בבעל הרישיון

 או המותקן ההספק, המתקן מיקום שינוי, המתקן מתוכנית חריגה כל .8.12.7.6

 .האנרגיה ושר החשמל רשות באישור מותנית, הייצור טכנולוגיית

                                                      

 .2016בפברואר  14מיום  483( של רשות החשמל מישיבה 1030)3בהתאם להחלטה מספר   143
 .https://pua.gov.il/decisions/documents/1348_7_556_030419.pdf להחלטת רשות החשמל ותנאיה ראו הקישור שלהלן:  144

https://pua.gov.il/decisions/documents/1348_7_556_030419.pdf
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 2019באפריל  4של החברה מיום  מיידיים דוחות ראונוספים,  לפרטים .8.12.7.7

-2019-01: אסמכתא) 2019באפריל  18 ומיום( 2019-01-032953)אסמכתא: 

 .ההפניה דרך על המובאים, (035670

התחייבויות נוספות, וביניהן, העמדת ערבות  צומתהמותנה מחיל על  הרישיון .8.12.7.8

כדין, העמדת הון עצמי, עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה הפיזית 

 לניהול סיכונים. של המתקן, עמידה בדרישות ביטוחיות והכנת תוכנית

 בתנאים עומדת צומת כי נמצא לפיה החשמל רשות הודעת אודות לפרטים .8.12.7.9

 ראו, דין כל ולפי המותנה ברישיונה לקבוע בהתאם, פיננסית סגירה להוכחת

 לדוח. 8.2.4 סעיף

 צומתתעריפי  אישור .8.12.8

לתחנת כוח מונעת  קיבלה צומת מרשות החשמל אישור תעריף ,2019 בדצמבר 24 ביום

 וואט מגה 396בגז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור פתוח גמיש בהיקף של עד 

תחנת הכוח  ההקמה של להשלמת בכפוף. "(התעריף אישור)" פלוגות צומת באזור

ולקבלת רישיון ייצור קבוע, בהתאם לאישור התעריף צומת תהא זכאית לתעריפים בגין 

למנהל המערכת לתקופה של עשרים שנים שתחילתה ביום קבלת  מכירת זמינות ואנרגיה

יוער כי בהתחשב במגבלה שנכללה בסקר החיבור שקיבלה צומת  145.רישיון הייצור הקבוע

 מעבר לרשות הכוח תחנת הספק מלוא הוצאת על מגבלה כלל אשר, 2019146 בספטמבר

 שנת בתום צפויה שהשלמתם מערכתיים פרויקטים להשלמת עד מוגבל שעות להיקף

 להחלטת בהתאם 2023 שנת במהלך מופחת זמינות תעריף התעריף אישור כולל, 2023

אישור התעריף תקף ממועד אישור הסגירה הפיננסית.  23.12.2019.147 מיום החשמל רשות

 עומדת צומתנמצא כי  לפיה החשמל רשות הודעת התקבלה 2020 בפברואר 10 ביום

 .פיננסית סגירה להוכחת בתנאים

עמד  המלא הזמינותתעריף  ,(2019בדצמבר  1 יוםלמועד הקובע של אישור התעריף )נכון 

התנעות  200-במקרה של למעלה מ "שקווטלאגורות  5.29 וא "שקווטל אגורות 5.15 על

שנקבעו בהסדרה  לפרמטריםבהתאם  ההקמהלאורך תקופת  מתעדכן תעריף זה .בשנה

בהתאם  .)ריביות במשק, שער חליפין של הדולר ומדד המחירים לצרכן בישראל( 914

  148.תהיה זכאית צומת לתעריף זמינות מופחת 2023לאישור התעריף, בשנת 

  

                                                      

בהתאם לקבוע באישור התעריף ולהחלטות רשות החשמל, אמות המידה ולוחות התעריפים. באישור התעריף צוין כי הצפי   145
 חודשים ממועד הודעת רשות החשמל לצומת על השלמת סגירה פיננסית. 36חרית הינה עד למועד הפעלה מס

, קיבלה צומת תוצאות סקר חיבור שנערך על ידי מנהל המערכת. בסקר החיבור נכללה מגבלה על הוצאת 2019ספטמבר  בחודש  146
מערכתיים, שהשלמתם צפויה בתום  מלוא הספק תחנת הכוח לרשת מעבר להיקף שעות מוגבל בשנה, עד להשלמת פרויקטים

 .2023שנת 
 10מיום  445מישיבה  914תיקון תעריף זמינות ליצרנים במחזור פתוח הקמים במסגרת החלטה  –( 57209) 9"החלטה מס'   147

, אשר מבקשים להקדים את מועד ההפעלה המסחרית ביחס למועד התחייבות החיבור", הקובעת תעריף זמינות 2014בדצמבר 
ואשר נשמר להם מקום ברשת לפי אמות המידה  914שיחול על יצרני חשמל שיקבלו אישור תעריף במסגרת הסדרה מופחת 

החלות עליהם, בתקופה שבה חלה מגבלה על הזרמת חשמל לרשת מכוח סקר חיבור שקיבלו. ראו בקישור: 
ttps://pua.gov.il/decisions/documents/57209_231219.pdfh "(החלטת רשות החשמל תיקון תעריף זמינות)" . 

 לעיל. 145ראו ה"ש   148

https://pua.gov.il/decisions/documents/57209_231219.pdf
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 חומרי גלם וספקים .8.13

הדוח, מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי, הגשת הכוח אשר בבעלות החברה נכון למועד  תחנות

י. להלן פרטים אודות התקשרויות החברה עם ספקי ומוליכי הגז הטבעי עם סולר ומזוט כגיבו

 . והסולר

פוחת במידה  2019 שנת עם כניסתו לפעילות של ספק גז נוסף )לוויתן( בסוף ,החברה ידיעת למיטב

מסוימת הסיכון לכשל כללי בהספקת גז טבעי במשק הישראלי לעומת המצב של ספק גז יחיד 

האמור, למועד  נוכחקבוצת תמר, לרותם וחדרה הסכמי גז מחייבים עם הדוח  הגשתלמועד במשק. 

נוכח היותה של נתג"ז הגורם היחיד המוליך את הגז  ,כן כמו. הדוח לחברה תלות בתמר הגשת

 .להלן 20.2.5 סעיף ראו נוספים לפרטים. "זבנתג תלות לחברההטבעי, 

זה  ובכלל וצומת חדרה ,רותם הכוח נותתח של והתחזוקה ההקמה בקבלנילחברה תלות  ,כמו כן

 בסעיף כמפורט, רותם הכוח תחנתבמיצובישי, ספק הציוד וקבלן התחזוקה של  תלותקיימת לה 

המשמשים )בהתאמה( כקבלני ההקמה והתחזוקה של תחנת  GE-וב IDOM-ב תלותלהלן,  8.14.2.1

 כמפורט, המשמש כקבלן ההקמה של תחנת הכוח צומת וויטני אנד פראטותלות ב חדרההכוח 

 ראולהלן. לפרטים אודות התלות בספקים כגורם סיכון,  8.14.1.2-ו 8.14.2.2 ,8.14.1.1בסעיפים 

  להלן. 4.3.20-ו 5.2.20סעיפים 

 תמר לרותם טבעי גז ספקתא הסכם .8.13.1

גז טבעי לתחנת  ספקתא, התקשרה רותם בהסכם עם קבוצת תמר ל2012נובמבר  בחודש

את הכמות החוזית היומית  להקטין האפשרות לרותם"(. תמר הסכםהכוח רותם )"

שהיקף הצריכה המינימלית  כך, 2022 - 2020 השנים ביןמסוים )כקבוע בהסכם(  לשיעור

בשלוש השנים שקדמו להודעה  ,מתמר, ברותם הממוצעת הגז מצריכת 50%מתמר תהווה 

 ההסדרים כאשר, תמר להסכם תיקון נחתם ,2019 בנובמבר 16 ביום על מימוש האופציה.

 את להפחית לרותם שהוענקה האופציה( : )אכדלקמן הינם במסגרתו שנכללו המהותיים

 השנתית העצמית הגז מצריכת 50%-ל השווה לכמות המינימלית השנתית החוזית הכמות

מור, שונתה כך מתמר בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה כא הממוצעת

שלאחר מימוש האופציה צפוי כי הכמות החוזית השנתית המינימלית ברותם תופחת 

מצריכת הגז העצמית השנתית הממוצעת מתמר בשלוש השנים  40%-לכמות השווה לכ

, חודשים לפני כניסת ההפחתה לתוקף 12שתימסר  שקדמו להודעה על מימוש האופציה

)ב( רותם התחייבה  149;ובהינתן צריכת הגז הצפויהכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם 

להמשיך לצרוך את כל הגז הדרוש לתחנת הכוח שלה מתמר )לרבות כמויות מעבר 

לכמויות המינימליות( עד למועד גמר ההרצה של מאגר כריש, למעט צריכת גז מוגבלת 

 לטתהח את החברה קיבלה ,2020 בינואר 28 ביום במהלך תקופת ההרצה של מאגר כריש.

 כובל להסדר לתחרות הדין בית אישור מקבלת החברה פטורה לפיה התחרות על הממונה

 שהותוו לפטור התנאים שאותם לכך בכפוף ניתן הפטור כאשר, להסכם לתיקון ביחס

, התקיימו 2020בחודש מרץ  .הנוכחי האישור במסגרת גם יחולו, המקורי להסכם ביחס

                                                      

יקף ההפחתה עשוי להשתנות בכפוף לצריכה עתידית בפועל ולפרמטרים נוספים הקשורים בייצור וצריכת הגז אשר נקבעו ה  149
 שונה מהאמור.בהסכם. בפועל ההיקף עשוי להיות 
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 להסכם התיקון השפעות אודות לפרטיםהמתלים שנקבעו בתיקון להסכם.  התנאיםכל 

  .להלן 8.13.6 סעיף ראו ,החברה על כאמור

, 2020במרץ  1התקבלה בחברה הודעתה של תמר, כי החל מיום  ,2020 ינואר בחודש

 תמר קבוצת כלומר, Non-Interruptibleהגז בהתאם להסכם, תהיה על בסיס  ספקתא

רותם תהיה מחויבת  ובהתאם רותם ידיהכמויות המבוקשות על  ספקתאל מחויבת תהיה

 .לכמויות המינימליות

 .לדוחות הכספיים ז'25 ביאור, ראו לווהתיקון  הסכם תמר אודות לפרטים

עסקת ל גז טבעי בהתאם ורכישת'יאן אנרגצופה כי עם תחילת הזרמת הגז על ידי  החברה

להלן, כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר  8.13.6המתוארת בסעיף  'יאןאנרג

 ונכון 'יאןאנרג ידי על המאגרים הקמת הושלמה טרםכי  יצויןתקטן באופן משמעותי. 

( ממאגר First Gasגז ראשון ) הזרמתלהודעות אנרג'יאן,  בהתאםהדוח,  הגשת למועד

 להלן. 8.13.6סעיף ב כאמור המקורי החזוי למועד מעברלהתעכב  עשויה כריש

חדרה  צפויותתקופת הביניים עד להפעלת מאגרי כריש תנין,  במהלךהדוח,  הגשת למועד

 לעיכובורותם להמשיך לרכוש גז טבעי מתמר בהתאם להסכמי הגז האמורים, ולכן 

 רותם של רווחיותן על מהותית תצפויה השפעה שלילי תנין כרישבהזרמת הגז ממאגר 

 .וחדרה

, המסדירות את הטיפול חירום שעתתקנות משק הגז  פורסמו, 2017 אפריל בחודש

. הרלוונטי מהשדה הטבעי הגז כל את לספק גז ספק של כשל של במקרה הגז ספקתאב

רשות החשמל  פרסמה 2017 יוני בחודש, האמורות התקנות להתקנת משלים כמהלך

מסה כלכלית במשק החשמל הע תוכניתלמימוש  בדלקיםביחס להסדרת השימוש  החלטה

(. למידע נוסף אודות כשל זמני או לעיל 7.6 סעיף ראו, 125 מידה אמת)למידע נוסף אודות 

 .להלן 20.2.2סעיף  ראותקינה  דלקיםספקת אמתמשך ב

 לרותם  טבעי גז הולכת הסכם .8.13.2

גז טבעי מספק הגז לתחנת הכוח רותם מתבצעת באמצעות מערכת הולכת הגז  הולכת

הטבעי שנבנתה על ידי נתג"ז, חברה בבעלות ממשלתית המחזיקה ברישיון להעברת גז 

 בלחץ גבוה. 

, התקשרה רותם בהסכם להולכת גז עם חברת נתג"ז )כפי שתוקן ביום 2010ביולי  13 ביום

, או עד לביטולו המוקדם 2029ביולי  31הינה עד ליום (. תקופת ההסכם 2011באפריל  4

שנים נוספות בהודעה מראש, בתנאים  5כמפורט בהסכם, והוא כולל אופציה להארכה של 

עבור שירותי ההולכה, סטנדרטיים בהסכמי הולכת גז בהם תתקשר נתג"ז באותה עת. 

ת הגז הטבעי, הכולל נתג"ז גובה מצרכני גז )ובכלל זה מרותם( תעריף שנקבע על ידי רשו

 רכיב קיבולת )רכיב קבוע( ורכיב דמי ההולכה )המשולם עבור הולכת גז בפועל(. 

 בופי ההסכם, הסיכון ביחס לאובדן או נזק ביחס לגז הטבעי מוטל על נתג"ז מהמועד  על

 אירוע לכל אחראית אינה"ז נתג. רותם לרשות העמדתו למועד ועד לה נמסר הגז

. בהתאם להסכם, ידיה על מסירתו אחרי או קבלתו לפני, הטבעי לגז בקשר, המתרחש

במקרה של מחסור בקיבולת מערכת ההולכה, רותם תהא זכאית לקבל את החלק היחסי 

של ההספק כפי שהוזמן על ידיה, מתוך ההספק המצטבר שהוזמן על ידי צרכני גז. 
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י רותם נזקים במסגרת ההסכם, רותם התחייבה לשפות את נתג"ז ככל שייגרמו על יד

 שונים כמפורט בהסכם.

 אי וביניהם, ההולכה שירותי את להפסיק רשאית"ז נתג בהם מקרים מספר קובע ההסכם

 שנגרמים סבירים בלתי ומפגעים שנקבע זמן פרק בתוך תוקנו שלא הפרות, תשלום

 בטחונות העמדת אי של במקרה ביטול זכות"ז לנתג. רותם של הגז ממתקני כתוצאה

 פרקי למשך ההסכם להוראות בהתאם טבעי גז העמדת אי ושל, לכך שנקבע במועד כנדרש

 על ההולכה שירותי העמדת אי של במקרה ההסכם את לבטל רשאית רותם. שנקבעו זמן

 של במקרה לצדדים ביטול זכות מעניק ההסכם, כן כמו. בהסכם כמפורט"ז נתג ידי

 .שונים פירעון חדלות אירועי

ההסכם רותם נדרשת להעמיד ערבות לטובת נתג"ז או לבחור בחלופת פיקדון,  במסגרת

השנתית של  העלות .ח"ש מיליון 2-של כ בסך פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ובמסגרת זו

 ."חש מיליון 24-כ של לסך הסתכמה, 2020בשנת  לרותםהסכם הולכת הגז 

ללקוחות בנושא משטר בקרת זרימה עדכון לגבי גז שנכנס  "זנתג הודעת אודות לפרטים

 .עילל 7.6למערכת ההולכה בשל הפרשי מדידה, ראו סעיף 

 תמר -טבעי לחדרה  גז ספקתא הסכם .8.13.3

 ספקת גז טבעי. אעם קבוצת תמר ל הסכם חדרה לנייר

)אפריל  תמר ממאגר ספקהאה התחלת מיום שנה 15הגז יסתיים לאחר  ספקתא הסכם

 , המוקדם מביניהם.הכוללת החוזית הכמות צריכת בסוף או( 2013

 הכמות מלוא לצריכת עד אולשני הצדדים אופציה להאריך את ההסכם בשנתיים 

 חדרה ידי על נצרכה טרם להסכם 14-ה השנה שבתום במקרה, מביניהם המוקדם, החוזית

 לממוצע וצמודנקוב בדולר  הגז מחיר .החוזית מהכמות 91.5%-ל השווה גז כמות

. מינימלי מחיר כולל והוא, החשמל רשותידי  על המפורסם הייצור רכיב של המשוקלל

 התחייבות קיימת ובהתאם(, Tier A'" )א"רמה  כלקוח מוגדרת חדרה, להסכם בהתאם

של  Take or Pay התחייבותמלוא הכמויות הכלולות בהסכם וכן מנגד  ספקתאל תמר של

חדרה לגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי. לחדרה ניתנה האופציה להקטין את 

שהיקף הצריכה המינימלית  כך)כקבוע בהסכם(  מסויםהכמות היומית החוזית לשיעור 

בשלוש השנים שקדמו להודעה  מתמרהעצמית  הממוצעת הגז מצריכת 50%מתמר תהווה 

עו בהסכם. אם תופחת הכמות החוזית על מימוש אופציה זו, בכפוף להתאמות שנקב

היומית, הכמות השנתית והכמות הכוללת יופחתו בהתאם. האופציה ניתנת למימוש 

 2018 בינואר או תמר ממאגר ספקהאבתקופה המתחילה בשנה החמישית לאחר תחילת ה

או עד סוף  כאמור ספקהאה תחילת לאחר השביעית השנה סוף ועד(, מביניהם)המאוחר 

כי כמות הגז הנרכשת תגדל עם  קובעים ההסכם תנאי(. מביניהם)המאוחר  2020שנת 

 הקמת תחנת הכוח חדרה. 

 המהותיים ההסדרים כאשרנחתם תיקון להסכם עם תמר,  ,2019 בנובמבר 16 ביום

 הכמות את להפחית לחדרה שהוענקה האופציה: )א( כדלקמן הינם במסגרתו שנכללו

 השנתית העצמית הגז מצריכת 50%-ל השווה לכמות המינימלית תהשנתי החוזית

בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה כאמור, שונתה כך  מתמר הממוצעת

שלאחר מימוש האופציה צפוי כי הכמות החוזית השנתית המינימלית בחדרה תופחת 
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בשלוש השנים  מתמר מצריכת הגז העצמית השנתית הממוצעת 30%-לכמות השווה לכ

שקדמו להודעה על מימוש האופציה, כפוף להתאמות שנקבעו בהסכם ובהינתן צריכת הגז 

)ב( חדרה התחייבה להמשיך לצרוך את כל הגז הדרוש לתחנת הכוח שלה  150;הצפויה

מתמר )לרבות כמויות מעבר לכמויות המינימליות( עד למועד גמר ההרצה של מאגר כריש, 

במהלך תקופת ההרצה של מאגר כריש; )ג( הארכת חלון הזמנים למעט צריכת גז מוגבלת 

עד לתום שנת  2020למתן הודעה על מימוש האופציה להפחתה על ידי חדרה מסוף שנת 

 ,2020בינואר  28ביום וקיצור תקופת ההודעה על הפחתת כמויות בהסכם חדרה. 2022

קבלת אישור בית קיבלה החברה את החלטת הממונה על התחרות לפיה פטורה החברה מ

הדין לתחרות להסדר כובל ביחס לתיקון להסכם, כאשר הפטור ניתן בכפוף לכך שאותם 

 .התנאים לפטור שהותוו ביחס להסכם המקורי, יחולו גם במסגרת האישור הנוכחי

 בחודש .םלהסכ ןבתיקו שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימו ,2020 מרץ בחודש

 על החברה הודיעה זה, בסעיף כאמור הצדדים בין תםשנח לתיקון ובהתאם 2020 פברואר

 המופחתות. הכמויות חישוב לצורך הממוצעת הכמות תחושב שממנו המועד קביעת

 .להלן 8.13.6 סעיף ראו ,החברה על כאמור להסכם התיקון השפעות אודות לפרטים

 .קשוריםהסכמי מסגרת למכירת עודפי גז עם צדדים שלישיים בלתי  לחדרה

עסקת ל בהתאם טבעי גז ורכישת'יאן אנרגצופה כי עם תחילת הזרמת הגז על ידי  החברה

להלן, כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר  8.13.6'יאן המתוארת בסעיף אנרג

 ונכון 'יאןאנרג ידי על המאגרים הקמת הושלמה טרםכי  יצויןתקטן באופן משמעותי. 

( ממאגר First Gasגז ראשון ) הזרמתאנרג'יאן, להודעות  בהתאםהדוח,  הגשת למועד

 .להלן 8.13.6 בסעיףכאמור  המקורי החזוי למועד מעברלהתעכב  עשויהאנרג'יאן 

תקופת הביניים עד להפעלת מאגרי כריש תנין,  במהלךהדוח,  הגשת למועדלעיל,  כאמור

ים, ולכן חדרה ורותם להמשיך לרכוש גז טבעי מתמר בהתאם להסכמי הגז האמור צפויות

 של רווחיותן על מהותית תצפויה השפעה שלילי תנין כרישבהזרמת הגז ממאגר  לעיכוב

 .וחדרה רותם

לטובת  חדרההעמידה  ,להלן 8.13.4וכן ההסכם הנוסף כאמור בסעיף  הסכםהבמסגרת 

, בקשר עם "בארה דולר מיליון 7-ת בסך כולל של כות בנקאייותמר ערבו קבוצת

 .זההסכם  במסגרת חדרההתחייבות 

 לחדרה  נוסף גז ספקתא הסכם .8.13.4

. תמר קבוצת עם גז ספקתאל נוסף בהסכם חדרה התקשרה, 2016 בספטמבר 6 ביום

, החוזית הכמות צריכת תום עד או 2019חודש ינואר מ שנים 15 עד ההסכם של תוקפו

 שנים 14 שבתום במקרה, ההסכם את להאריך אופציה הצדדים לשני. מביניהם המוקדם

 תהיה כאמור הארכה. החוזית מהכמות 93%-ל השווה גז כמות חדרה ידי על נצרכה טרם

 .החוזית הכמות לצריכת עד או שנים 3 של לתקופה

הגז נקוב בדולר וצמוד לממוצע המשוקלל של רכיב הייצור המפורסם על ידי רשות  מחיר

 החשמל, והוא כולל מחיר מינימלי. 
                                                      

יקף ההפחתה עשוי להשתנות בכפוף לצריכה עתידית בפועל ולפרמטרים נוספים הקשורים בייצור וצריכת הגז אשר נקבעו ה  150
 בהסכם. בפועל ההיקף עשוי להיות שונה מהאמור.
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 תהיה לא תמר קבוצת כלומר, Interruptibleהגז, בהתאם להסכם, תהיה על בסיס  ספקתא

 רשאית תמר קבוצת, זאת עם יחד. המבוקשת הגז כמות ספקתאב לכשלים אחראית

-Nonתהיה על בסיס  ספקהאשה, דעתה שיקול פי על, ההתקשרות במהלך להחליט

interruptible שהשינוי)ובלבד  חדרה ידי הכמויות המבוקשות על ספקתאותחייב אותה ל 

"(. במקרה של ספקהאה מנגנון שינויזה: " בסעיף) 2019 בינואר 1 יום לאחר יתבצע

 Take orספקה, חדרה תהיה כפופה להתחייבות אהחלטה כאמור וממועד שינוי מנגנון ה

Pay  .לגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם 

  הולכת גז לחדרה הסכם .8.13.5

. 2007 ביולי 11 מיוםהאנרגיה  למרכז"ז להולכת גז טבעי נתגחדרה הסכם עם  לנייר

לחדרה  הומחה, 2015רכישת מניותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח בשנת  במסגרת

 הסכם זה. 

של הסכם הולכת הגז של חדרה דומים במהותם לתנאיו של הסכם הולכת הגז של  תנאיו

לדוחות  ו'25לפרטים נופים אודות ההסכם, ראו ביאור . לעיל 8.13.2פורט בסעיף רותם כמ

ש"ח  מיליון 9-תסתכם לכ לחדרהלהערכת החברה, עלות הסכם הולכת הגז הכספיים. 

 .מיליון ש"ח 9עבור חדרה עמדה על סך של  הסכםהעלות  ,2020בשנת  בשנה.

 שנכנס גז לגבי עדכון זרימה בקרת משטר בנושא ללקוחות"ז נתג הודעת אודות לפרטים

 .לדוח 7.6 סעיף ראו, מדידה הפרשי בשל ההולכה למערכת

 צופה מידע כוללת כאמור הגז הולכת הסכם של השנתית העלות בדבר החברה הערכת

 הגז כמויות בדבר החדרה הערכת על המבוסס ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני

 שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויה זו הערכה. חדרה ידי על שתירכשנה

 ופגיעה בפועל התחנה בזמינות שינוי זה ובכלל, שונות מסיבות שנצפה מכפי מהותית

 .לתחנה הגז ספקתאב

 הולכת מאפשר אשר, האנרגיה למרכז ההולכה להסכם תיקון נחתם, 2015 דצמבר בחודש

( PRMS) ומדידה לחץ הפחתת תחנת הקמת באמצעות)החדשה(,  חדרה הכוח לתחנת הגז

 תקופת את האריך התיקון. נוספים מסחריים תנאים וכולל, חדרה לתחנת בסמוך חדשה

 תחנת של המסחרית ההפעלה מתאריך שנים 16( 1: )מבין המוקדם עד שיימשך כך החוזה

( 3(; או )2034באוגוסט  1הדוח, הגשת "ז )נכון למועד נתג רישיון פקיעתPRMS( ;2 )-ה

קיימת אופציה להארכת תקופת ההסכם לחדרה סיום ההסכם בהתאם לתנאיו. כמו כן, 

החדשה בחודש  PRMS-ה תחנת"ז הקימה וחיברה את נתג, התיקון פי על .שנים 5בעד 

. כמו כן, הפסקת השירותים לא תשחרר את חדרה מהתחייבויותיה על פי הסכם 2018מאי 

ההסכם  במסגרתההולכה, לרבות התחייבויות רלוונטיות ביחס לתשלום כמפורט בתיקון. 

 להתחייבויותיה בקשר מדד צמוד"ח שמיליון  0.3-כהוציאה חדרה ערבות בנקאית בסך 

 מהלךב הוחלפו אשר, צמוד מדד "חש מיליון 4-כבות חברה בסך ער החברה העמידה כןו

ש"ח בהתאם להוראות  מיליון 1-כ בפקדון של חדרה שהועמד לנתג"ז בסך של 2019 שנת

  .ההסכם
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  טבעיגז  של הספקאו רכישהאנרג'יאן ל עסקת .8.13.6

, התקשרו רותם 2017בדצמבר  6, ביום 2017באוגוסט  8למזכר ההבנות מיום  בהמשך

וחדרה עם אנרג'יאן, בעלת החזקות בשדות הגז הטבעי "כריש" ו"תנין", בהסכמים 

התקשרו גם כיל ובזן בהסכמים עם  מקבילב"(. 'יאןאנרג עסקתלרכישת גז טבעי על ידן )"

"ל הינם נפרדים ועצמאיים ובלתי נה מהחברותההסכמים ביחס לכל אחת אנרגי'אן. 

חברות התלויים בהסכמים של יתר החברות, ובכלל זה הפרה או סיום של איזה מהסכמי 

 ."להנחברות ההנ"ל, לא ישפיע על יתר הסכמי 

אותה צפויות החברות הבנות לרכוש,  הטבעי, כמות הגז בהסכמיםעל פי התנאים שנקבעו 

)בסעיף  ספקהאה תקופת כל בגיןחדרה  עבור BCM 3.7-וכ רותם עבור BCM 5.3-הינה כ

" במסגרתו Take or Payכולל, בין היתר, מנגנון " ההסכם"(. הכמות החוזית הכוללתזה: "

, לשלם עבור כמות מינימלית של גז טבעי, אף אם לא עשו וחדרה רותם חברותתתחייבנה 

 בו שימוש.

ים בהסכמים לרכישת גז , נכללו בהסכמים הוראות והסדרים נוספים המקובלבנוסף

טבעי, לרבות לעניין תחזוקה, איכות הגז, הגבלת אחריות, בטחונות הקונה והמוכר, 

 .המחאות ושעבודים, יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול

 בסעיף כמפורט מתלים תנאים מספר של בהתקיימותם הותנתה'יאן אנרג עסקת השלמת

 של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור קבלת זה ובכלל'יאן, אנרג עסקת לדוח 3.7

 וקונסורציום, הממונה מאת אישורים וקבלת 2018 בינואר 14 ביום התקבל אשר, החברה

, )בהתאמה(, נחתם 2018במאי  31-ו 2018במאי  30בימים  .חדרה ושל רותם של המממנים

 להסכמי התיקוניםתיקון להסכם המימון של רותם ולהסכם המימון של חדרה )יחדיו: "

 או רותם של מסוימות לזכויות הנוגעות הוראות היתר בין תוקנו במסגרתם"(. המימון

 זכויות וכן המממנים הגורמים בהסכמת רק למימוש הניתנות( העניין)לפי  חדרה

 להפעילן( העניין)לפי  חדרה או רותם את לחייב רשאים המממנים שהגורמים מסוימות

(Reserved discretion בהתאם לנספח ,)Reserved discretion .שנחתם בין הצדדים 

ההסכמים יעמדו כאמור להלן, נקבע כי  2019בנובמבר  עם אנרגי'אן ההסכמים לתיקון עד

החוזית הכוללת מאנרג'יאן לכל  תספקת הכמואשנים או עד להשלמת  15בתוקפם למשך 

 תקופת: "זה)בסעיף  השניים ןאחת מהחברות הבנות )רותם וחדרה(, המוקדם מבי

 ממועד חודשים 12-מ יאוחר לא יהיה ההסכם התחלת מועד כאשר"(, הראשונה ההסכם

לפי כל אחד  ."(המסחרית של כריש ההפעלה מועד'יאן )"אנרג של הגז הזרמת

החברה  ,כריש של תשנים לאחר מועד ההפעלה המסחרי 14מההסכמים, במידה וכעבור 

בכפוף להודעה  מהכמות החוזית הכוללת, 90% -המתקשרת לא לקחה כמות השווה ל

שנה  15מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת, אשר תחל בתום 

השלמת צריכת הכמות  (1ממועד ההפעלה המסחרית של כריש, ועד למוקדם מבין: )

 ההסכם הראשונה.  תקופתשנים נוספות מתום  3( למשך 2החוזית הכוללת; או )

אנרג'יאן  עםשל רותם  הטבעיהגז  ספקתאנחתם תיקון להסכם  ,2019 ובמברנ בחודש

לפיו קצב צריכת כמות הגז הואץ, כך שהכמות החוזית היומית והשנתית של צריכת הגז 

, ללא שינוי בכמות החוזית הכוללת הנרכשת 50%-של רותם מאנרג'יאן הוגדלה ב

שנים או עד להשלמת  10. בהתאם, תקופת ההסכם עודכנה לתקופה של מאנרג'יאן
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 ספקתאשנים או עד להשלמת  15הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם )חלף  ספקתא

 המתלים התנאים כל התקיימו ,2020 מרץ בחודש (.המוקדם לפי, הכוללת החוזית הכמות

 לרותם. אנרג'יאן בין םלהסכ ןבתיקו שנקבעו

נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא את ההסכם  יםללום כמיסכהה, כי יצוין

(, הנוספת ההסכם תקופת)או  הראשונה ההסכם תתום תקופלהרלוונטי לסיומו קודם 

 ת ועוד. בבטחונוספקה ממושכת, פגיעה אלרבות במקרים של אי 

לרכיב  מבוסס על נוסחה שהוסכמה, צמודו בדולר נקובלתמורה, מחיר הגז הטבעי  באשר

 0.7-עשוי להגיע לכ ההסכמים שלההיקף הכספי  .יייצור החשמל וכולל מחיר מינימל

עבור חדרה )בהנחה של צריכת הכמות  דולר מיליארד 0.5-וכרותם  עבורדולר  מיליארד

, והוא תלוי המקסימלית על פי ההסכמים, ובהתאם לנוסחת מחיר הגז למועד דוח זה(

 קף צריכת הגז. בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהי

 עודפות גז כמויות למכירת בהסכם קשור בלתי שלישי צד עם התקשרה חדרהכי  יצוין

, העבירה חדרה את הכמויות 2020בחודש דצמבר  'יאן.אנרג עסקת מכוח לה שיסופקו

לחברה בת  השלישיואת ההסכם למכירת הגז לצד  כאמור שלישיד המיועדות למכירה לצ

הדוח  הגשתאשר למועד כפופה לתנאים מתלים  ההעברהבבעלות המלאה של החברה. 

 טרם התקיימו.

, (2019)טרם תיקון ההסכמים בנובמבר  ותנאיה'יאן אנרג עסקת על נוספים לפרטים

 כללית אסיפה כינוס בדבר, החברה של מתקן מיידי דוח ראו, התמורה נוסחת על לרבות

(, 2018-01-000841)אסמכתא:  2018 בינואר 2 מיום, החברה מניות בעלי של מיוחדת

  151"(.'יאןאנרג עסקת דוח)" ההפניה דרך על המובא

בהמשך להודעות שמסרה אנרג'יאן לחברה, בהן טענה כי לגישתה התקיימו במהלך שנת 

'יאן אנרג ,2020ספטמבר  בחודש אירועי "כוח עליון" בהתאם להסכמים עימה, 2020

 הסכמיםה לפי "עליון"כוח  נוספת כי לגישתה התקיימו אירועי הודעה לחברה שלחה

ממאגר כריש צפויה להיות במהלך החציון ( First Gasראשון )הזרמת גז  כי וציינה עימה

 .םמיכי מדובר בכוח עליון בהתאם להסכ ותהחברה דחתה את הטענ .2021השני של שנת 

להיות  המאגר כריש צפוימ מת גזהזר, 2021 ינואר'יאן מחודש אנרג מפרסומי שעולה כפי

הגדלה של  דורשתזו  תחזית על אף האמור, צוין כי. 2021שנת של  הרביעי הרבעון במהלך

 להידחות עלולה ההזרמה, הנוכחי במצבה תישאר אדםה כוח מצבת אם, האדםכוח 

 152.חודשים שלושה עד בשניים

פרסמה סוכנות הדירוג במסגרת הנפקת אגרות חוב של אנרג'יאן, , 2021דש פברואר בחו

Moody's  הפעלה מלאה של מאגר כריש עשויה להידחות לרבעון דוח במסגרתו צוין כי

 2022.153השני של שנת 

                                                      

ם ארבעה תנאים מתלים מיליארד דולר ע 1.275הודיעה אנרג'יאן על חתימת הסכם מימון פיננסי בהיקף של עד  2018בחודש מרץ   151
( FIDלמימון פיתוח פרויקט כריש, על הצלחת הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בלונדון ועל החלטת השקעה סופית )

press-fid-energean-content/uploads/2018/07/2018-https://homelandguards.org/wp-על פרויקט גז כריש ותנין, ראו בכתובת: 

release.pdf .)הודעות לעיתונות( 
 .3עמוד  https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0ראו בכתובת:   152
153  PR_441513--secured-senior-Finances-Israel-geanEner-to-rating-Ba3-assigns-https://www.moodys.com/research/Moodys. 

https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Ba3-rating-to-Energean-Israel-Finances-senior-secured--PR_441513
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לרכוש את כמות הגז  יידרשו וחדרה רותםהגז ממאגר כריש,  ספקתאעיכוב בה בשל

גבוהים ה הנוכחיים, גזה'יאן לצורך הפעלת תחנות הכוח במחירי מאנרגשתוכננה להירכש 

במועד ההפעלה המסחרית של אנרג'יאן  עיכוביםה'יאן. אנרגמהמחיר שנקבע בהסכם 

לרעה על רווחיות החברה. בהקשר זה  ישפיעוקת הגז ממאגר כריש פסאובהתאם עיכוב ב

מוגבלים בסכום,  כאמור עיכובים בגין פיצוייםיצוין, כי בהסכמים עם אנרג'יאן נקבעו 

, כאשר מגבלת הפיצוי ככל שסיבת העיכוב העיכובים חלו ןבגינ בסיבות תלוי גובהם אשר

 אשר הנזקים, יצוין כינמוכה יותר.  )בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם( היא כוח עליון

 .כאמור פיצויים גובה על לעלות עשויים עיכוב בגין לחברה ייגרמו

 הגז ספקתא בדבר וכן כריש מאגר של המסחרית ההפעלה מועד בדבר, לעיל האמור

, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק עיכוב של במקרה גז רכישת ותנאי לחברה

 דוחהגשת ה למועד'יאן מאנרגשקיבלה החברה  הנתונים עלניירות ערך, אשר מבוסס 

 ההפעלה מועד, בפועל. להתממשותו באשר ודאות אין ואשר, ונתונים פומביים נוספים

 להיות עלולות החברה על וההשלכות, למשוער מעבר להתעכב עלול כריש מאגר של

 באשר, אין וודאות כן כמו בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. וזאת, לאמור מעבר

 מלוא על לכסות שלא עשוי אשר)ככל שיתקבל(,  העיכוב בגין יתקבל אשר הפיצוי להיקף

 .החברה של נזקיה

להסכמים של  והתיקון'יאן אנרגבמסגרת התיקון להסכם רותם עם  ההסדריםכי  יצוין

לעיל,  8.13.3-ו 8.13.1כאמור בסעיפים  2019מנובמבר  תמר קבוצתרותם וחדרה עם 

 תמר קבוצתההסכמים עם  במסגרתמיועדים לאפשר הפחתת כמויות הגז הנרכשות 

'יאן במטרה להפחית את אנרגהנרכשות בתנאים של ההסכמים עם  הכמויות והגדלת

( השנתית "TOP") Take or Pay-ה התחייבות היקף 154.מחיר הגז המשוקלל של החברה

המצרפית הכספית של רותם וחדרה )על פי כל חוזי הגז שלהן( אינו צפוי לגדול. עם זאת, 

-ה התחייבות תגדל, רותם לגבי'יאן, אנרגהסכם  במסגרתכפועל יוצא מהאצת הצריכה 

TOP ן, כי התחייבות השנתית המצרפית הכספית של רותם על פי כל חוזי הגז שלה. יצוי

כאמור נמוכה מהצריכה הצפויה של רותם. במקרה של היעדר צריכת גז כצפוי  TOP-ה

ברותם, החברה מתכננת שהכמויות החוזיות הפנויות שבידי רותם ישמשו גם פרויקטים 

נוספים של החברה, ועל כן החברה מעריכה כי להגדלת ההתחייבות כאמור לא צפויה 

 ותם.להיות השפעה משמעותית בר

 צריכת, תמר עם בהסכמים החוזיות הכמויות הפחתת היקפי לעניין לרבות, לעיל האמור

 ולרבות, החברה של נוספים פרויקטיםאו /ו חדרהאו /ו רותם ידי על הצפויה הגז

-הכספית המצרפית של רותם וחדרה והשפעת הגידול בהתחייבות ה TOP-ה התחייבות

TOP  של רותם כאמור, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר

 באשר ודאות אין ואשר, זה דוח למועד החברה והערכות התכניות, הנתונים עלמבוסס 

 האמורים ההסדרים מטרות וכן לעיל הצפויים והנתונים ההיקפים, בפועל. להתממשותו

 לרבות, שונים גורמים בשל, היתר בין, יחלק באופן להתקיים או להתקיים שלא עלולים

                                                      

 להלן. 10.2ראו סעיף   154
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 סיכון וגורמי המממנים אישור קבלת אי ובכללם, החברה בשליטת שאינם כאלה

 .בפועל הצריכה נתוני על להשפיע שעשויים

 הולכת גז טבעי לצומת הסכם .8.13.7

הסכם לצורך הולכת גז טבעי לתחנת  , נחתם בין צומת לבין נתג"ז2019בדצמבר  16ביום 

י צומת. ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים עם נתג"ז ודומה יד להכוח המוקמת ע

. להערכת עילל זה 8.13במהותו להסכמים של רותם וחדרה עם נתג"ז כאמור בסעיף 

 "ח בשנה.שמיליון  25-עלות הסכם הולכת הגז לצומת תסתכם לכ ,החברה

רו דמי חיבור חלקיים בגין תכנון ורכש החיבור בתקציב כולל של במסגרת ההסכם הוגד

 של בסך תאגידית ערבות החברה העמידה, ההסכם חתימת במועד, בנוסף .מיליון ש"ח 13

 ,2021ינואר חודש במהלך  .להסכם בהתאם צומת להתחייבויות בקשר"ח ש מיליון 11-כ

 .ש"חיליון מ 31.7-לסכום של כ הכולל עדכנה נתג"ז את תקציב דמי החיבור

 חודשים ממועד החתימה. 29 - 25בהתאם להסכם, מועד תחילת ההזרמה הצפוי הינו 

 .ההקמה עבודות ביצוע לתחילת הודעה"ז לנתג צומת מסרה, 2020 פברואר בחודש

הערכת החברה בדבר העלות השנתית של ההסכם מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו 

ערך, המבוססת על הערכת החברה בדבר כמויות הגז למועד דוח זה בלבד. בחוק ניירות 

הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי מסיבות 

 שונות כגון שינוי בזמינות תחנת הכוח.

 בתחום הפעילות מהותיים הסכמים .8.14

 .בתחום הפעילות החברה של מהותיים הסכמיםיובאו  להלן

 הקמה הסכמי .8.14.1

 חדרה הכוח תחנת להקמת הסכם .8.14.1.1

להקמת  IDOM, עם חברת בהסכםחדרה  התקשרה, 2016ינואר  בחודש

 מספרתחנת הכוח חדרה, תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה )כפי שתוקן 

 לפרטים. (להלןבסעיף זה  האמור עדכוןכולל  שינוי הוראות במסגרתפעמים 

ההסכם וכן אודות ערבות חברה דולרית  ןבגי 155המוערכת ההוצאה אודות

כדי להבטיח את התחייבויות חדרה בקשר  IDOMשהעמידה החברה לטובת 

 לדוחות הכספיים. ד'25, ראו ביאור הדוחהגשת למועד  נכון להסכם,

עבור ההקמה מבוסס על התקדמות הבניה ומתבצע בהתאם לאבני  התשלום

התחייבה לפצות את חדרה במקרה של עיכוב  IDOMדרך שנקבעו בהסכם. 

בכפוף  עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה-או של אי

, וכן העמידה ערבויות חברת אם וערבויות לתנאים ולתקרה שנקבעו בהסכם

כדי להבטיח את  מוגבלות בתקופה וכפופות לחידוש מעת לעת, בנקאיות

 התחייבויותיה בקשר להסכם.

                                                      

 הכוללת התמורה סך של הערכה הינו לעיל המפורט הסכום. רותמורת ההסכם נקובה בחלקה בדולר, בחלקה בש"ח ובחלקה באי  155
 .שקל במטבע
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 ,הפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה, החלה תקופת ה2020ביולי  1ביום 

 רכיביםמ , בין היתר,הקמת תחנת הכוח כתוצאההשלמת ב לאחר עיכוב

 .שהוחלפו או תוקנו

 צפויות או שבוצעו חדרה הכוח בתחנת ץשיפוו החלפה פעולות אודות לפרטים

 עיל.ל 8.2.3 סעיף ראו ,2021 שנת ובמהלך 2020 מדצמבר החל להתבצע

)המוגבל בסכום עד  מוסכם בהתאם להסכם ההקמה זכאית חדרה לפיצוי

במועד בגין עיכוב  קבלן ההקמהמ לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה(

הדוח  הגשתלמועד  חדרה, סכום הפיצוי המגיע להחברה להערכת .המסירה

 השלמת עם ,2020 יולי בחודש "ב.ארה דולר מיליון 23-כמסתכם לסך של 

 אבן לתשלום ההקמה מקבלן דרישה התקבלה חדרה, הכוח תחנת הקמת

 להערכת ש"ח. מיליון 48-כ של בסך ההקמה להסכם בהתאם האחרונה הדרך

 וכי, האמור הפיצוי לקבלת מותנית בלתי חוזית זכות החדרל קיימת ,החברה

 אשר הקיזוז לזכות ובהתאם לפיכך תתקבל. שעמדתה לא, מאשר יותר סביר

 בגין התשלום את חדרה קיזזה ההסכם לפי חדרהל קיימת החברה להערכת

 31 ליום שנכון כך לטענתה, חדרה זכאית לו מהפיצוי האחרונה הדרך אבן

 מיליון 9-)כ "חש מיליון 29-כ של לסך הפיצוי יתרת מסתכמת ,0202 בדצמבר

 הסופית ההתחשבנות בדבר נוספות טענות ההקמה לקבלן כן, כמו .דולר(

 לתשלום ההקמה מקבלן שהתקבלה דרישה לרבות ,ההקמה להסכם בהתאם

 אינו ההקמה קבלן חדרה, לעמדת אירו. מיליון 7-כ של בסך נוספת תמורה

 לא מאשר סביר ויותר ההקמה להסכם בהתאם נוספים לתשלומים זכאי

 מהותיים( שאינם בסכומים )למעט נוספים בתשלומים תחויב לא שחדרה

 .זה בהקשר

העלויות הנובעות מהעיכוב חלק מדוח, החברה מעריכה כי ההגשת למועד 

האמור, לרבות אובדן רווחים, צפויות להיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח 

טרם התקבלו למועד הגשת הדוח,  .בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח חדרה של

)למעט  מפוליסת הביטוח ו/או פיצויים מקבלן ההקמה בפועלהחזרים 

אין  .(מתשלומים לקבלן ההקמה על ידי החברה צדדית חד סכומים שקוזזו

 נזקיהמלוא  בגין יםפיצוי החזרים ו/או וודאות כי החברה תוכל לקבל

 8.16 סעיף ראו, לחדרה ביטוחי כיסוי אודות לפרטים .והעקיפים הישירים

 סעיףבהקמה, ראו  בפרויקטיםאודות גורמי סיכון הכרוכים  לפרטים .הלןל

 לדוחות הכספיים. ד'25לפרטים נוספים, ראו ביאור  .הלןל 20.3.11

 העלויות כיסוי בדברהערכות החברה  לעניין, לרבות לעיל האמורכי  יודגש

בגין נזקי  פיצוי וקבלת( רווחים אובדן)לרבות  לעיל כאמור מהעיכוב הנובעות

מידע צופה  כולל ,עמידה בביצועי התחנה שנקבעו בהסכם ו/או אי העיכוב

 החברה הערכות על מבוסס אשר, פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

האמור עלול שלא  אשר אין ודאות באשר להתממשותו.ו ,זה דוח למועד

להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי. במקרה שלא יתקבל פיצוי 

עבור מלוא העלויות ו/או הנזקים )הישירים ו/או העקיפים( בקשר עם 

עי וו/או אי העמידה בביצ בהשלמת ההקמה ובהפעלה המסחרית העיכוב
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, עלול הדבר להשפיע לרעה על תוצאות החברה התחנה שנקבעו בהסכם

ופעילותה. לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפרויקטים 

 .להלן 20.3בהקמה, בהם חדרה, ראו סעיף 

 צומתלהקמת תחנת הכוח  הסכם .8.14.1.2

( EPC) והקמה רכש, תכנון בהסכם צומת התקשרה, 2018 בספטמבר 5 ביום

 אנד פראט"ב )"בארה הרשומה שותפות, PW Power Systems LLCעם 

 Mitsubishi)בשרשור( על ידי  156במלואה המוחזקת"(, הקבלן" או" וויטני

Hitachi Power Systems  חברה הרשומה ביפן, להקמת פרויקט צומת

-Lump Sum Turn" הסכם הינו ההסכם"(. ההסכם" או "EPC-ה הסכם)"

Key במסגרתו התחייבה פראט אנד וויטני להקים את פרויקט צומת ,"

בהתאם למפרט טכני והנדסי שנקבע וכולל התחייבויות של הקבלן לביצועים 

מסוימים של הפרויקט, כפי שנקבעו בהסכם. הקבלן הינו יצרן טורבינות הגז, 

ש יחידות תעופתיות מסוג ובמסגרת ההסכם יספק הקבלן, בין היתר, שלו

®SWIFTPAC ®FT4000 .מסוימים תחזוקה שירותי לספק הקבלן התחייב כן 

 ממועד שנה 20 של זמן לפרק, הכוח תחנת של העיקרי הציוד עם בקשר

 .המסחרית הפעלתה

התחייב הקבלן  ,2019כפי שתוקן בחודש דצמבר  ,EPC-ה הסכם פי על

להשלים את עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות את מבחני הקבלה, בתוך 

 צו( )"NTC) צומתתקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה מ

 צומת הכוח תחנת הקמת עבודות החלו ,2020 שנת במהלך. "(עבודה תחילת

 ,ההקמה בלןלק עבודות תחילת צו צומת הוציאה ,2020 מרץ בחודשש )לאחר

 רציפות .העבודות( לתחילת מעודכנים זמנים לוחות על להסכמה בהמשך

 הקורונה משבר עקב תנועה ממגבלות מושפעת להיות עלולה ההקמה עבודות

לאור מועד החיבור הצפוי של תחנת  זרים. וצוותים ציוד בהגעת הצורך לאור

רה הכוח צומת לרשת החשמל, בהתאם לסקר החיבור אותו קיבלה החב

 מגבלות הימשכות בשלו 2022, שהינו אמצע שנת 2019בחודש ספטמבר 

 הכוח תחנת של ההקמה תקופת כי החברה מעריכה ,לעיל כאמור הקורונה

 צפויה ,דוחה הגשת ולמועד 2022 שנת לתום מעבר להימשך עשויה צומת

  .2023 ינואר חודש במהלך להסתיים

בהתאם למשטר העבודה הצפוי להערכת  157,המוערכת הכוללת התמורה

 בהתאם תשולם והיא"( הכוללת התמורה)" מיליון דולר 300-כהחברה, הינה 

כוללת  ,האמורה הכוללת התמורה .בהסכם שנקבעו הדרך ולאבני למועדים

 .הלןל 8.14.2.4 בסעיף כאמור התחזוקה הסכםאת התמורה בגין 

                                                      

 למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על ידי הקבלן.  156
ההסכם נקובה בחלקה בש"ח ובחלקה בדולר ארה"ב. הסכום המפורט לעיל מהווה הערכה של סך התמורה הכוללת תמורת   157

 במטבע דולר בהתאם לשער הדולר הידוע בסמוך למועד הגשת הדוח.
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 התחייבויות בהן, זה מסוג בהסכמים מקובלות הוראות כולל ההסכם, בנוסף

 בהסכם שנקבעו בתנאים עמידה אי של במקרה, בסכום מוגבל מוסכם לפיצוי

 הזמנים בלוחות עמידה אי ובגין מסוימים מובטחים לביצועים בקשר לרבות

, ערבויות יעמיד הקבלן כי, בהסכם נקבע עוד. באלה וכיוצא שנקבעו בתנאים

 .זה מסוג בהסכמים כמקובל, אם חברת ערבות לרבות

תיקונים  בין היתר הכולל ,EPC-נחתם תיקון להסכם ה ,2019 דצמבר חודשב

 הסכם אודות פרטיםל) והתאמות הנדרשים מכוח הסכם המימון של צומת

 EPC-נחתם תיקון להסכם ה 2020ובחודש מרץ  (להלן 10ראו סעיף  ,המימון

הארכת התקופה להשלמת עבודות ההקמה על פי הכולל בין היתר את 

, וכן בוצעו התאמות נוספות בהתחשב בהארכת כאמור לעילההסכם 

 .התקופה כאמור

 EPC-ה הסכם פי על ההקמה עבודות את לממן וצומת החברה בכוונת

 באמצעות הון עצמי וחוב.

האמור לעיל, לרבות ביחס להערכות החברה בקשר עם עבודות  המידע

התמורה הכוללת של  מועד השלמת הקמת הפרויקט, הקמת הפרויקט,

ההסכם, המועדים הרלבנטיים להקמת הפרויקט, השלמתו והפעלתו, 

השלמת המימון, והתקיימות התנאים המקדימים האמורים לעיל, הינו 

, אשר אין ודאות באשר ניירות ערך מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק

. המידע האמור עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה להתממשותו

 תלויות שאינן, לרבות כתוצאה מסיבות )ואף באופן משמעותי( מכפי שנצפה

הימשכות משבר הקורונה, מכשלים בעבודות ההקמה או בציוד  כגון בחברה

או  נדרשים והיתרים רישיונות קבלת אי ,בפועל ההקמה תקופת התארכותו

 חשופה להם הסיכון מגורמי יותר או אחד של כתוצאה מהתממשותו

 .החברה

 ותפעול תחזוקה הסכמי .8.14.2

  רותם הכוח תחנת תחזוקת םהסכ .8.14.2.1

 Mitsubishi, התקשרה רותם בהסכם תחזוקה עם חברת 2010ביוני  27 ביום

Heavy Industries Ltd.  ( שלה בנות לחברות בהמשך שהומחה)כפי

 לדוחות הכספיים.  ה'25 ביאור, ראו לפרטים"(. מיצובישי)"

 יתהישה מי שלערבות חברה  להעמידהתחייבות  קיימת, ההסכם במסגרת

 להבטחתמיצובישי,  לטובתחתימת ההסכם  במועד החברה של האם חברת

הגשת . יצוין, כי נכון למועד התחזוקה הסכם פי על רותם התחייבות מלוא

 ערבות זו טרם הועמדה. הדוח

 להלן. 20.3.4בנוגע לתלות החברה במיצובישי, ראו גורם סיכון בסעיף  למידע

 רותם.ידי  על מבוצע רותם של תחנת הכוח ףהתפעול השוט
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  חדרה הכוח תחנת תחזוקה הסכם .8.14.2.2

 General Electric, בהסכם עם 2016ביוני  27חדרה התקשרה ביום 

International, Inc.  ועםGE Global Parts and Products GMBH  :ביחד(

"GE התחזוקה הסכם)" חדרה"( לתחזוקה ארוכת טווח של תחנת הכוח 

(. בהתאם שונים למדדים)צמוד  דולר מיליון 42-כ של כוללת בעלות"( חדרה

עבודות תחזוקה ברכיבים המרכזיים של  תבצע GEלהסכם התחזוקה חדרה, 

נות הגז, הגנרטורים וחלק מהציוד תחנת הכוח חדרה, הכוללים את טורבי

 25הנלווה אליהם, החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד למוקדם מבין: )א( 

שנה מיום ההתקשרות בהסכם תחזוקה חדרה; )ב( המועד בו כל היחידות 

( תגענה לתאריך סיום הפעילות Covered Unitsהמכוסות על פי ההסכם )

התחזוקה חדרה, חדרה שלהן )כהגדרתו בהסכם(. בהתאם לתנאי הסכם 

 על בהתבסס, ההסכם תקופת במהלך, התחזוקה עבודות עבור GE-תשלם ל

 .בהסכם שנקבעה הנוסחה

בקשר עם ביצועי  GEהסכם התחזוקה חדרה כולל התחייבויות שונות של 

עמידה -התחייבה לפצות את חדרה במקרה של אי GE. חדרהתחנת הכוח 

 GE-בהתחייבויות כאמור, ואילו חדרה התחייבה לשלם סכומי בונוס ל

הנובעים מעבודות  חדרהבמקרה של ביצועים משופרים של תחנת הכוח 

התחזוקה, והכל עד לסכום מקסימלי שאינו מהותי )ביחס להיקף הכולל של 

 אודותשנקבע בהסכם. לפרטים ההסכם( ביחס לכל תקופת בדיקה כפי 

 לדוחות ה'25ביאור  ראו, חדרה חזוקהערבות שהועמדה בקשר עם הסכם הת

 הכספיים. 

 חדרה הכוח תחנת תפעול הסכם .8.14.2.3

 לתפעולחברת התפעול חדרה  עם, התקשרה חדרה בהסכם 2016 ביולי 4 ביום

שנים ממועד  20לתקופה של  ,חדרה הכוח תחנת של שוטפים ותחזוקה

מיליון ש"ח )צמוד למדדים  27.4-בעלות שנתית של כ סחריתהמ ההפעלה

ההתקשרות חברת התפעול חדרה התחייבה להעניק  גרתשונים(. במס

לתחנת הכוח חדרה בשלב ההקמה כמפורט בהסכם וכן להיות  שירותים

של תחנת הכוח חדרה לאחר הפעלתה  פיםאחראית לתפעול והתחזוקה השוט

התפעול חדרה  חברת. שאושר השנתי לתקציב בהתאם והכלהמסחרית, 

 התחייבה וכן שנקבעו לסטנדרטים בהתאם השירותים את לבצעהתחייבה 

. אחריותה של חדרה הכוח תחנת פעילות הפסקת של מינימלי זמינות לשיעור

מיליון  20.5על פי ההסכם מוגבלת לסכום שנתי של  חדרהחברת התפעול 

 ש"ח.

 אתם, חדרה התחייבה לשלם לשירותים שיסופקו על פי ההסכ בתמורה

שאושר,  לתקציב בהתאם, ההקמה בתקופתבגין השירותים  שנצברו העלויות

בתשלומים  בתקציב שנקבע השנתי הסכום אתולאחר תקופת ההקמה לשלם 

 לדאוגעל עצמה מספר התחייבויות, ובכלל זה  נטלהכן, חדרה  כמוחודשיים. 
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חנת הכוח, להמציא הנדרשים לת ודלקיםגז  ספקתאלהתקשרות בהסכמי 

לחברת התפעול חדרה את המסמכים והמידע הנדרשים לה וכן לספק מלאי 

, הצדדים רשאים לסיים להסכם בהתאם. הצדדים בין שיוסכם כפיראשוני 

את ההתקשרות בכפוף להודעה מראש במספר מקרים וביניהם אי תשלום, 

. כמו כן, לחדרה זכות לסיים את ההסכם פירעון וחדלותהפרה מהותית 

 עמידה ואימהתקציב השנתי  חריגות כגוןבמקרים נוספים שנקבעו, 

 לתקופותמקסימלי של הפסקת פעילות התחנה בהתאם  לשיעור בהתחייבות

הסכם זה עומד בתוקף, אולם למועד הגשת הדוח אינו מיושם בפועל  שנקבעו.

 לפי תנאיו.

ומרכז  חדרה של תחנת הכוח ףפעול השוטהתנכון למועד הגשת הדוח, 

חדרה, כאשר עובדי התפעול של תחנת הכוח חדרה ידי  על מבוצע האנרגיה

שירותי תפעול  ו בתקופת הדוחמועסקים על ידי חברת התפעול חדרה וכן ניתנ

 לתחנת הכוח חדרה על ידי חלק מעובדי התפעול של תחנת הכוח רותם

  .בהיקפים זניחים

 צומת הכוח תחנת תחזוקה הסכם .8.14.2.4

 PWהתקשרה צומת בהסכם תחזוקה עם חברת  ,2019בדצמבר  12ביום 

Power Systems LLC ("PWPS")  ,למתן שירותי תחזוקה לתחנת הכוח צומת

"(. הסכם תחזוקה צומתשנה החל מתאריך מסירת התחנה )" 20לתקופה של 

תקופה צומת רשאית לסיים את הסכם תחזוקה צומת מטעמי נוחות, לאחר 

 שנים ממועד מסירת התחנה. 5של 

ידי -ספקת שירותי תחזוקה עלההסכם תחזוקה צומת מספק מסגרת כללית ל

PWPS ( בסעיףליחידות הייצור וציוד נוסף באתר במהלך תקופת ההסכם 

 "(. צומת אחראית לתפעול והתחזוקה השוטפים של הציוד. הציודזה: "

ותים שוטפים הכוללים, לצומת שיר PWPSבהתאם לתנאי ההסכם תספק 

 PWPSבין היתר, ביקורת שנתית של הציוד, תמיכה הנדסית ונציג מטעם 

החודשים הראשונים של ההפעלה. בנוסף, ההסכם  18שיימצא באתר במהלך 

, ובמקרה של PWPSכולל מתן גישה לחברה למאגר הציוד להשכרה של 

ות תספק לחברה מנוע חלופי, בהתאם להורא PWPSהפסקות בייצור 

ובתמורה לסכומים הקבועים בהסכם. ההסכם כולל מנגנון בקשר עם ביצועי 

 הגנרטור החלופי. 

בהתאם לתנאי ההסכם ובהיותה של תחנת הכוח צומת תחנה פיקרית, שאר 

 הזמנותשירותי התחזוקה, מלבד אלו הקבועים בהסכם, ירכשו על בסיס 

חירים שיוסכמו מלבהתאם  PWPS, כלומר, השירותים יינתנו על ידי עבודה

לפרטים  או בנוגע לשירותים מסוימים בהתאם למחירים הקבועים בהסכם.

 .לדוח 8.14.1.2ראו סעיף  ,נוספים

 .צומת ידי על יבוצעו צומת הכוח תחנת של השוטפים והתחזוקה התפעול .8.14.2.5
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 בין צומת לבין קיבוץ נתיב הל"ה מייסדים הסכם .8.14.3

הסכם מייסדים בין  נחתם ,2020בפברואר  3 ביום, לעיל 8.11.6 בסעיף לאמור בהמשך

קיבוץ נתיב הל"ה לבין צומת אנרגיה בקשר עם התאגיד המשותף )צומת נתיב שותפות 

מוגבלת(, במסגרתו נקבעו והוגדרו היחסים המשפטיים בין הצדדים כבעלי זכויות של 

 ובכלל, המשותף תאגידוכבעלי מניות בשותף הכללי של ה המשותף בתאגידשותף מוגבל 

)פעולות  הקיבוץ הסכמת תידרש לגביהם נושאים, זכויות העברת לעניין הסדרים נקבעו זה

 מי על ישירה חובה המטילות פעולות, נוספות בהשקעות המניות בעלי את לחייב בהן שיש

כמו כן נקבע כי ככל שיהא צורך בהעמדת מימון לתאגיד המשותף הוא  .(המניות מבעלי

י השותפים, עם זאת לקיבוץ קיימת זכות לבקש כי צומת בלבד ראטה על יד-יועמד פרו

תעמיד את המימון כאשר הקיבוץ ימחה לצומת את זכויותיו לקבלת החזר ו/או חלוקות 

  מהתאגיד המשותף בגין סכומי המימון העודף.

 והסכמי הזרמת ההון ושעבוד מימון הסכמי .8.14.4

 .להלן 10.5-ו 10.2 בסעיפים מתוארים מכוחם והשעבודים מימוןה הסכמי

והסכם הזרמת  הסכם הזרמת ההון של חדרה ,של רותם ההוןעל הסכם הזרמת  לפירוט

 בהתאמה.  להלן, 10.3.1.5-ו 10.3.1.4 ,10.3.1.3 סעיפים, ראו ההון של צומת

 "יחחעם  PPA הסכמי .8.14.5

 רותם .8.14.5.1

 20עם חח"י, לתקופה בת  PPAרותם בהסכם  התקשרה, 2009 נובמבר בחודש

ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם )קרי, עד שנה החל 

"י )ראו בחחבמסגרת הרפורמה  המערכת מנהל מהקמתכחלק  (.2033שנת 

. המערכת ניהול לחברתהסכם ה(, צפויה חח"י להמחות את עילל 7.8.3סעיף 

"י לרותם לצורך הסדרת סוגיות פתוחות בין חח, פנתה הדוח הגשת למועד

על פי ההסכם, רותם רשאית  טרם ההמחאה האמורה., להסכם הצדדים

לפעול באחת משתי הדרכים הבאות )או שילוב של שתיהן במגבלות מסוימות 

 הקבועות בהסכם(:

רותם מחויבת להקצות את כושר  - ייצור ואנרגיה לחח"י כושר .8.14.5.1.1

הייצור לחח"י, ובתמורה חח"י תשלם לה תשלום חודשי עבור 

 בהתאםמי זמינות קבועה(, כל מגה וואט זמין )קרי, תשלו

( על הדוחהגשת  מועדוהעומד )נכון ל PPA-באשר נקבע  לתעריף

 בעלו 158)צמוד למדד המחירים לצרכן(, "שמגווט"ח לש 43-כ

מהתעריף אשר מקבלת  משמעותיתכדאיות כלכלית נמוכה 

החברה ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים )כאמור בסעיף 

מייצרת  רותם הכוח שתחנת ככל, בנוסףלהלן(.  8.14.5.1.2

חשמל, חח"י תשלם תשלום משתנה המבוסס על עלות הדלק 

                                                      

לספר התעריפים )תעריף עבור רכישת יכולת זמינה קבועה או משתנה מיצרן  1-6.5לשם השוואה ביחס לתעריף ראו לוח   158
 ליחידה במחזור פתוח או סגור המחוברת לרשת ההולכה המופעלת בגז טבעי(. יונבנציונלק
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ויעילות התחנה. תשלום זה יכסה את העלות המשתנה הנובעת 

 . החשמל יצורוי רותם הכוח תמהפעלת תחנ

רותם רשאית להקצות, באופן  - פרטיים ללקוחותחשמל  מכירת .8.14.5.1.2

ות. במקרה מלא או חלקי, כושר ייצור ולמכור אנרגיה ללקוח

זה, חח"י תהיה רשאית לקנות את עודפי האנרגיה המיוצרת על 

רותם בהתאם לעלות הדלק של רותם ונצילות  הכוח תחנתידי 

 12תחנת הכוח רותם. רותם רשאית, בכפוף להודעה של 

חודשים מראש, לשוב ולהקצות לחח"י את כושר הייצור 

 שהוחרג. 

על החרגת מלוא  רותם הודיעה לחח"י, כנדרש על פי ההסכם,

, 2013כושר הייצור של תחנת הכוח רותם, והחל מחודש יולי 

מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח רותם מוקצה ללקוחות 

של רותם עם חח"י,  PPA-פרטיים. יצוין, כי בהתאם להסכם ה

רותם יכולה לכלול מחדש את כושר הייצור שהוחרג ולמכור 

על מנת שרותם  לחח"י במקום ללקוחות פרטיים. עם זאת,

תוכל לבטל הסכמים עם לקוחותיה, ככלל, רכיב הייצור צריך 

-לרדת מתחת לרף מינימלי שנקבע בהסכמים. על פי הסכם ה

PPA  של רותם עם חח"י, במקרה של הפרה, הצד המפר עשוי

לשלם פיצוי מוסכם המחושב לפי מנגנון המפורט בהסכם, 

כום צמוד למדד מיליון ש"ח )הס 82בכפוף למגבלת אחריות של 

 (.2000בדצמבר  1-המחירים לצרכן החל מ

של רותם עם חח"י כולל גם נספח הולכה וגיבוי  PPA-ה הסכם

 שירותי לספק"י חח את מחייב, היתר בין, אשר( O)נספח 

רותם ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות פרטיות ל וגיבוי הולכה

בין רותם ללקוחותיה, וכן מסדיר את התעריפים שישולמו על 

מסדיר  Oידי רותם לחח"י עבור שירותים אלה. כמו כן, נספח 

מכירות עודפי אנרגיה לחח"י )למידע נוסף על מכירות אנרגיה 

 ( ורכישות חשמל מהרשת על ידילהלן 14.3.2 סעיף"י, ראו לחח

תחנת הכוח רותם, וכן את התעריפים הרלוונטיים. יתרה מכך, 

עם צרכן מסוים, רותם הופכת  PPAעם ההתקשרות בהסכם 

לספק החשמל הבלעדי עבור אותו לקוח, כאשר חח"י נדרשת 

לספק לו חשמל במקרים בהם רותם אינה מסוגלת לעשות זאת 

 (. הרלוונטיים)בתמורה לתשלום מרותם בהתאם לתעריפים 

 במסגרת במפורש שהוחלו מסוימות מידה אמות חלות רותם על

 ידי על שנקבע כפי נוספות מידה אמות וכן, PPA-ל Oנספח 

ועדכוני רשות החשמל מעת  להחלטות ובהתאם החשמל רשות

 לעת.
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 על פי הוראות הדין, רותם התחייבה להעמיד לחח"י כנדרש

ערבות בנקאית, להבטחת התשלום עבור שירותי תשתית 

של רותם עם  PPA-הניתנים על ידי חח"י בנוסף, על פי הסכם ה

חח"י, רותם התחייבה להעמיד ערבויות בנקאיות להבטחת 

התחייבויותיה לחח"י בתקופת הפעלתה של תחנת הכוח רותם. 

 הלחברערבויות אלה סופקו בעבר על ידי אסיה פיתוח והועברו 

 PPA-ה הסכם כי ,יצוין(. להלן 10.6.1ראו סעיף  ,נוסף לפירוט)

"י כולל התחייבות של רותם בקשר לזמינות חחשל רותם עם 

התחנה, והערבויות שהועמדו מכסות, בין היתר, גם הפרות 

 . האמורה להתחייבות בקשר

למועד הגשת הדוח, פנו חח"י ומנהל המערכת לרותם לצורך הסדרת סוגיות 

 , קיבלה רותם מכתב מחח"י2021במרץ  17יום בבין הצדדים.  פתוחות

הכולל את הסוגיות הפתוחות בין הצדדים ואת  כמנהל המערכת( ה)בתפקיד

במסגרת זו ציינה . עמדותיהם ביחס לסוגיות אלה כפי שרואה אותן חח"י

עבור  רכישת אנרגיהעלות  חח"י טענות הנוגעות להתחשבנויות עבר בגין

וכן  של הפחתת עומס התחנה על ידי מנהל המערכתמקרים ב לקוחות רותם

, 2015עד  2013פערים בגבייה בעקבות אי העברת נתוני מניה בשנים 

את עמדתה ביחס  בסכומים שאינם מהותיים לחברה. כמו כן, ציינה חח"י

לעניינים נוספים להסדרה בין הצדדים לגבי מחיר רכישת עודפי אנרגיה 

עמדתה של רותם  ועלות רכישת אנרגיה על ידי רותם במהלך ביצוע בדיקות.

שונה  בהתבסס על יועציה המשפטיים, ,שציינה חח"י ביחס לסוגיות

ו הסוגיות למועד הגשת הדוח, טרם הוסדרומתקיימים דיונים בין הצדדים. 

ככל שלא  .ואין ודאות באשר לגיבוש הסכמות בין הצדדים הפתוחות כאמור

 .יגובשו הסכמות, עשויים הצדדים לפנות לערכאות

 חדרה .8.14.5.2

, חתמה חדרה על הסכם עם חח"י לרכישת אנרגיה 2016 ספטמבר בחודש

במסגרת  המערכת מנהל מהקמת כחלק (.PPAומתן שירותי תשתית )

 2020קיבלה חדרה בחודש ספטמבר  (,עילל 7.8.3סעיף "י )ראו בחחהרפורמה 

הודעה על המחאת ההסכם לחברת ניהול המערכת, שתיכנס לתוקפה במועד 

 ההסכם במסגרת .מעבר יחידת ניהול המערכת מחח"י לחברת ניהול המערכת

"י חח וכן, נלווים ושירותים אנרגיה"י לחח למכור התחייבה החברה

 מערכת ניהול ושירותי התשתית שירותי את לחברה למכור התחייבה

 הדין הוראות, ההסכם להוראות בהתאם והכל, גיבוי שירותי לרבות, החשמל

 במסגרת מוסדרות בגינן התשלום וחובות אלה התחייבויות. המידה ואמות

 רשאית בה התקופה לתום עד בתוקף יעמוד ההסכם. ההסכם הוראות

, ספקההה ברישיון לקבוע בהתאם פרטיים לצרכנים חשמל למכור החברה

ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת, ועד לתום התקופה בה רשאית 

בהתאם לקבוע ברישיון הייצור )קרי,  המערכתהחברה למכור אנרגיה למנהל 
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 ביחס(, לעיל 8.12.3 סעיףשנים ממועד ההפעלה המסחרית, ראו  20עד לתום 

 המסדירות הוראות גם כולל ההסכם. נלווים והשירותים האנרגיה לרכישת

חדרה לרשת החשמל, וכן הוראות המסדירות את  הכוח תחנת חיבור את

התכנון, ההקמה, התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה. בין היתר, נקבע 

כי מנהל המערכת יהיה רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמל 

בטיחותית  הוראהככל שלא תמלא אחר הוראות הבטיחות הקבועות בדין או 

 חדרהשל מנהל המערכת אשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב. כמו כן, 

 ובאמות ברישיונה הקבועות והאמינות הזמינות בדרישות לעמוד התחייבה

 עמידה בהן בהתאם לקבוע באמות המידה.-, ולשלם עבור איהמידה

 צומת .8.14.5.3

 .לעיל 8.5.2 סעיף ראו"י, חחשל צומת עם  PPA-ה הסכם אודות לפרטים

 7.8.3"י )ראו סעיף בחחבמסגרת הרפורמה  המערכת מנהל מהקמת כחלק

הודעה על המחאת ההסכם  ,2020 אוקטוברקיבלה צומת בחודש (, עילל

לחברת ניהול המערכת, שתיכנס לתוקפה במועד מעבר יחידת ניהול המערכת 

 .מחח"י לחברת ניהול המערכת

 לחדרהובגז בין רותם  בחשמל לסחר מסגרת הסכמי .8.14.6

 (.נוספים)פרטים  הרביעי לפרק 22 תקנה ראו, לפרטים

 ספקים עם הסכמים .8.14.7

 .לעיל 8.13 בסעיף המפורטים ההסכמים ראו, לפרטים

 משפטיים הליכים .8.15

 לאישור תביעה נגזרת נגד בזן ואח' בנושא הסכם החשמל בין בזן ורותם  בקשה .8.15.1

כלית( יפו )המחלקה הכל-אביב-, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2017 נובמברב 29ביום 

 חברי, רותם, בזןעל ידי בעל מניות בזן, נגד  נגזרת ביעהבקשה לאישור תביעה כת

 . לישראל והחברה( 2011 ביולי 7 ליום) בזן דירקטוריון

 משנת בעסקה, רותם עם בזן של ההתקשרות כי המבקש בטענת הואשל הבקשה  העניינ

 את קיבלה לא אשר בזן עבור חריגה עניין בעלי עסקת, כביכול, הינה חשמל לרכישת 2011

 . הרלוונטיים במועדיםן בז של המניות בעלי אסיפתאישור 

תגובתה לבקשה. החברה דחתה את הטענות  את, הגישה החברה 2018יולי  בחודש

 לגופה./הסף על הבקשההמופיעות בבקשה וביקשה את דחיית 

קבעו למחצית השניה של שנת נ הוכחות ודיוניעל הסף נדחתה  הבקשהבזן לדחיית  בקשת

2021 . 

 לא הבקשה כי, לא מאשר יותר סביר, המשפטיים יועציה על ובהתבסס ,החברה להערכת

 .הבקשה בגין הכספיים בדוחות הפרשה נרשמה לא ולפיכך המשפט בית ידי על תתקבל

 גז הסכמי בנושא' ואחן בז נגד נגזרת תביעה לאישור בקשה .8.15.2

יפו )המחלקה הכלכלית(, -אביב-, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2018בינואר  10ביום 

, ובהווה בזן, כנגד דירקטורים בבזן בעברבבקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי בעל מניות 



 

114 

 

ל, החברה, רותם וחדרה, וכן כנגד החברה לישראל ובעלי השליטה בה, שעניינה כי

חברתיים -, לרבות ההיבטים הביןהאמורותבוצה בעסקאות לרכישת גז של חברות הק

לעיל(  8.13.6 ףלעיל( בעסקת אנרג'יאן )סעי 8.13.3-ו 8.13.1 תמר )סעיפים בעסקת, שלהן

 . לפרק הרביעי )פרטים נוספים(( 22)תקנה  ובעסקת מכירת עודפי הגז לבזן

, הגישה החברה את תגובתה לבקשה. החברה דחתה את הטענות 2018אוגוסט  בחודש

נקבעו למחצית הוכחות  דיוני. הסף עלהמופיעות בבקשה וביקשה את דחיית הבקשה 

 .2021השניה של שנת 

-2018': מס)אסמכתא  2018 בינואר 11 מיום החברה של מיידי דוח ראו, נוספים פרטיםל

 .לדוחות הכספיים' ט25וכן ביאור  ההפניה דרך על המובא(, 01-003711

 לא הבקשה כי, לא מאשר יותר סביר, המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה להערכת

 .הבקשה בגין הכספיים בדוחות הפרשה נרשמה לא ולפיכך המשפט בית ידי על תתקבל

 פרויקט צומת –לבג"צ  עתירה .8.15.3

 כבית בשבתו העליון המשפט לבית עתירה העתק החברה קיבלה, 2019 בדצמבר 26 ביום

"(, הבקשה)" ביניים וצו תנאי על צו מתן התבקש במסגרתה"צ( בג) לצדק הגבוה המשפט

"( העותרות"מ )"בע כוח אנרגיות ודליה"מ בע)דליה(  כוח אנרגיות אור ידי על הוגשה אשר

 האנרגיה משרד - ישראל מדינת"(, המליאה)" החשמל רשות מליאת, החשמל רשות כנגד

 (.העניין לפי", העתירה"-ו" המשיבות, )ביחד: "וצומת

, בעיקרה, טענות בקשר עם החלטות ופעולות של רשות החשמל, בקשר עם הכלל העתירה

 מאפשרותהעותרות,  לטענות אשרבקשר עם הרישיון המותנה של צומת, ו, 914הסדרה 

 דרכן חסימת, העותרות לטענת, ושתוצאתןכדין  שלאהסדרה זו  של לגדרה להיכנס לצומת

 את מצדיקה והמליאההחשמל  רשות, התנהלות העותרות לטענת. הסדרה לאותה

 914 הסדרה של פקיעתה נוכח ביניים צו וכן, תנאי על צו ומתן המשפט בית התערבות

, העתירה קבלת לאחר, לטענתן, לעותרות שיאפשר, לאחר הגשת העתירה ימים ספורים

 .מלא באופן להסדרה להיכנס

על ידי העותרות הינם, בקשה לצו על תנאי המורה לרשות  שהתבקשוהסעדים  עיקרי

 זמינות תעריף תיקון החשמל רשות החלטתהחשמל ולמליאה לנמק מדוע לא: )א( תבוטל 

"(; )ב( ייקבע שהרישיון המותנה של צומת בטל; )ג( ייקבע שסקר החיבור של ההחלטה)"

בע שצומת אינה זכאית למכסה לפי הסדרה בטל; )ד( ייק 2019צומת מחודש ספטמבר 

)ג( לעיל; וכן ליתן כל סעד נוסף שנראה לבית המשפט -, בשל האמור בס"ק )ב( ו914

העותרות, כי מאחר שהסדרה  ביקשוולהשית הוצאות על כל מי שיתנגד לעתירה. כמו כן, 

לא יפוג יקבע בית המשפט כי עד להכרעה בעתירה: )א(  1.1.2020צפויה לפקוע ביום  914

)ב( תעוכב הכניסה לתוקף של ההחלטה ולא -ביחס לעותרות; ו 914תוקפה של הסדרה 

 תבוצע כל פעולה המבוססת עליה; או לחילופין, תיקבע העתירה לדיון בהול.

בדצמבר  26 מיום"צ בג החלטת את החברה קיבלה, העתירה העתק קבלת עם בבד בד

בינואר  12 ולפיה המשיבות תגשנה תגובה תמציתית לבקשה לצו הביניים עד ליום 2019

 שלא מהמשיבות מצופה וכי, 2020בינואר  16 ולאחר מכן הוחלט על דחייה ליום 2020

התקיים דיון  2020בפברואר  10 ביום .בבקשה להחלטה עד הפיכים בלתי בצעדים לנקוט

  .צו להוצאות בסיומו מחק בג"צ את העתירה ללא בעתירה
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 שפיר המקומית המועצה נגד מנהלית עתירה .8.15.4

, הגישה צומת עתירה מנהלית כנגד המועצה בגין הסכום שבמחלוקת 2020בחודש מרץ 

. במסגרת תגובה לעתירה, עדכנה המועצה את סכום היטלי לעיל 8.11.6בסעיף  כאמור

ובטח המיליון ש"ח  21מיליון ש"ח. הסכום שבמחלוקת בסך של  34-פיתוח לסך של כה

  בערבות בנקאית אשר העמידה החברה עבור צומת לטובת המועצה.

ההליך המשפטי בדרך של פשרה. במסגרת הפשרה  מולסיוהגיע  ,2021בפברואר  17ביום 

ש"ח, באופן שעל צומת מיליון  20-הסכימה המועצה להפחית את סך ההיטלים לסך של כ

מיליון  7-מיליון ש"ח אשר שולמו כאמור לעיל, סך של כ 13-יהא לשלם למועצה, מעבר ל

מ"ר שטרם נבנה  11,600ש"ח נוספים, כאשר סכום זה כולל היטלים בגין שטח בנוי של 

, הוגש 2021 בפברואר 22 ביוםולצומת יש זכות לבנותו ללא תשלום נוסף של היטלים. 

תוקף של פסק  לו ניתן 2021 בפברואר 23 וביוםה לבית המשפט הדן בעתירה הסדר הפשר

 . דין

 לדוחות הכספיים. 3א'24ראו ביאור  ,לפרטים נוספים

 ביטוחים .8.16

, בין היתר, במסגרת הביטוחים ותמבוטח ומרכז האנרגיה חדרה ,רותםהדוח, הגשת נכון למועד 

ומלחמה  , טרורעקב נזק לרכוש המבוטחאובדן רווחים , "כל הסיכונים" רכוש הבאים: ביטוח

חבות מעבידים וביטוח דירקטורים ביטוח אחריות צד שלישי, ביטוח  ,)משולב רכוש ואובדן רווחים(

יצוין, כי במסגרת הרכישה של  (.POSI. לחברה ביטוח הנפקה של ניירות ערך לציבור )ונושאי משרה

  , נרכשה פוליסת ביטוח מצגים.CPVקבוצת 

 להלן. 20.2.2-ו 14.4.3ותחולתה על החברה, ראו סעיפים  125ות אמת מידה לפרטים אוד

ביטוחים ספציפיים בקשר עם הקמת תחנת היו בתוקף עד לסיום עבודות ההקמה לחדרה  ,כמו כן

רווחים עתידיים בשל עיכוב בהפעלה  אובדןביטוח  עבודות הקמה, הכוח חדרה, ובין היתר: ביטוח

ועוד. בנוסף, לצומת ביטוחים ספציפיים בקשר עם הקמת תחנת  בהקמה, הנובע מנזק פיזי לעבודות

הכוח צומת, ובין היתר: ביטוח עבודות הקמה, ביטוח אובדן רווחים עתידיים בשל עיכוב בהפעלה 

ימי או אווירי ואובדן רווחים עתידיים בשל עיכוב , ביטוח הנובע מנזק פיזי לעבודות ההקמה

 וביטוח צד ג'.  שתי או אווירי, חבות מעבידיםבהפעלה שמקורו בנזק ימי, יב

של  העלויות הנובעות מהעיכוב בהפעלה המסחריתמ הדוח, החברה מעריכה כי חלק הגשת למועד

צפויות להיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח  ,רווחים אובדן כאמור לעיל, לרבות תחנת הכוח חדרה

 בפועל טרם התקבלו החזריםלמועד הגשת הדוח,  159של חדרה בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

 מפוליסת הביטוח. אין וודאות כי החברה תוכל לקבל החזרים על מלוא נזקיה הישירים והעקיפים.

 ,רותם, החברה כי ודאות ואין, הדוחהגשת  למועד נכון הינו לעיל האמור הביטוחים תיאור כי, יובהר

 החברה כי ודאות אין כן כמו .בעתיד גם לעיל האמורים הביטוחים את לערוך ימשיכו או צומת חדרה

 אירוע ביטוחי. בקרותתוכל לקבל פיצוי בגין מלוא נזקיה 

 

                                                      

. ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד צופה מידע ההינבגין העיכוב בהפעלה המסחרית  הביטוחי הכיסוי עם בקשר החברה הערכת 159
 .בקשר עם האמור לחדרה גרמונש הנזקים מלוא את לכסות שלא עשוי הביטוחי הכיסוי בפועל



116 

 

 עניינים הנוגעים לחברה בכללותה  – 4 חלק

 הון אנושי .9

 מבנה ארגוני .9.1

 :הדוח הגשתלמועד  להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה

 

 .הנדסה ופרויקטיםתחת  תנכלל צומת פעילותהדוח, הגשת  למועד]*[ 

 והן החברה ידי על המועסקים לעובדים הן מתייחס זה אנושי הון בסעיף התיאורכי , יובהר

לפרטים  .החברות בין הפרדה ללא ,יחדיו, בישראל בנות חברות ידי על המועסקים לעובדים

 . הלןל 17.7ראו סעיף  CPVאודות הון אנושי 

 .ישראל סי.פי.או תחת בישראל פעילותה עיקר את לרכז החברה בכוונת, לעיל 2.2.1 בסעיף כאמור

 עובדים בחברהמצבת  .9.2

 146.עובדים 118בסה"כ  חברה בישראלהת בקבוצמועסקים  הדוחהגשת  למועדנכון  .9.2.1

 : מטה החברה ותפעול.עיקריות יחידות שתימבנה הארגוני של החברה כולל ה

 ,תמסחרי מחלקהכספים,  מחלקת"ל, המנכ את כולל החברה מטה: רההחב טהמ

משפטית,  מחלקהעסקי,  פיתוח מחלקת ,)ניירות ערך ותאגידים( מזכירות חברה

 .אנוש ומשאבי פרויקטים, מידע מערכות מחלקת

 65מונה  התפעול מערך, ומטה התפעול התפעול"ל סמנכחד עם י: פעולהת דתייח

תחנת ו)המועסקים על ידי רותם(  ומנהלים עובדים 31רותם מונה  הכוחתחנת  ,עובדים

 (.)המועסקים על ידי חברת התפעול חדרה ומנהלים עובדים 30 מונהחדרה הכוח 

                                                      

 לחברה מבקרת פנימית שאינה עובדת החברה.   146
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 התפלגות העובדים לפי מחלקה או תפקיד היא כדלקמן: .9.2.2

 2020בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 מחלקה/ תפקיד

 7 6 ומזכירות( ויו"ר )מנכ"ל הנהלה
 1 1 חברה מזכירות

 15 13 כספים
 4 2 מערכות מידע

 8 6 מסחרית
 2 1 ייעוץ משפטי
 4 4 פיתוח עסקי

 2 2 אנוש משאבי
 3 2 רכש

 4 3 פרויקטים
 66 56 תפעול

 - - ביקורת פנים
 116 96 סה"כ
   

 בתקופת הדוח העובדים במצבת שחלו מהותיים שינויים .9.2.3

 של התפעול"ל כסמנכ לכהן גורלי יואב מר החל ,2020 בפברואר 16 ביום .9.2.3.1

 .החברה

 בונייר כדירקטור בחברה.מר אנטואן  החל 2020בפברואר  27ביום  .9.2.3.2

, החל מר חאוויר גרסיה בורגס לכהן כדירקטור 2020ביולי  22ביום  .9.2.3.3

 בחברה.

 , החל מר רוברט רוזן לכהן כדירקטור בחברה.2020ביולי  22ביום  .9.2.3.4

, החל מר משה לחמני לכהן כדירקטור בלתי תלוי 2020ביולי  22ביום  .9.2.3.5

 בחברה.

 כדירקטור בחברה. , חדל מר ברק כהן לכהן2020ביולי  22ביום  .9.2.3.6

, חדל מר נעם שרון לכהן כדירקטור בלתי תלוי 2020ביולי  22ביום  .9.2.3.7

 בחברה.

, החל מר צבי רוזן לכהן כמנהל מחלקת הנדסה 2020בספטמבר  1ביום  .9.2.3.8

 ופרויקטים בחברה.

, מר אדוארדו מנדוזה, מנהל פרויקטים בחברות 2020באוקטובר  31ביום  .9.2.3.9

עד זה נמשכת העסקתו כיועץ בחברה ת, סיים את כהונתו בתפקיד וממונוב

 .בת בהיקף משרה חלקי

, חדל מר אבישר פז לכהן כיו"ר דירקטוריון 2021בינואר  3ביום  .9.2.3.10

 .147החברה

 , החל מר יאיר כספי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.2021בינואר  3ביום  .9.2.3.11

                                                      

מר פז יעמוד לרשות החברה וילווה את החברה ככל שיידרש, לרבות בביצוע חפיפה  שלאחר סיום כהונתו כי בחודשים ,יצוין  147
 .והעברה מסודרת של התפקיד
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, החל מר יהונתן פיש לכהן כסמנכ"ל השקעות 2021 פברוארב 1ביום  .9.2.3.12

 148וקשרי משקיעים בחברה.

מר ערן אמויאל, סמנכ"ל מסחרי  הוחלט למנות את, 2021במרץ  24ביום  .9.2.3.13

 בחברה, למנכ"ל או.פי.סי ישראל.

 תלות בעובדים .9.3

 .מעובדיה מיב תלות אין לחברה

 באימונים והדרכה ההשקעות החבר .9.4

הדרכה והכשרה שנתית לעובדי התפעול. לעבודת התפעול והתחזוקה בתחנות  תכנית לחברה

 הדרכה תכניתשנה, נבנית  מידיהכוח, נדרשות הסמכות מקצועיות וכן הקניית ידע ומיומנויות. 

 כל עובד, בהתחשב בידע ובמיומנויות הנדרשות לו לביצוע תפקידו.המותאמת עבור  שנתית

, אשר מיושמת לאורך השנה, מציבה יעד לשעות הדרכה ולמידה וכוללת הסמכות וריענון התוכנית

עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף, בטיחות, צוות חירום, מגישי עזרה  ענוןירכשירויות )לדוגמה: 

ראשונה, מניעת הטרדה מינית( וכן הדרכות מקצועיות לשיפור ולפיתוח כוח אדם מקצועי 

 דים, קורס ריתוך, חשמלאי מסויג, הפעלת עגורן(.)לדוגמה: מסיקי דו

 והסמכתם העובדים להכשרותהפעלת תחנת הכוח בחדרה, לחברה תכנית הדרכה,  לצורך

 . החדשה בתחנה הייעודי לתפקידם

תכנית אכיפה אודות ענון יור ותהדרכ ונושאי משרה בה עורכת לעובדי החברההחברה , בנוסף

  ., מעת לעתנוספות הדרכות וכן רהפנימית בניירות ערך שאימצה החב

 תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה .9.5

המנהלים ועובדי המטה של החברה מועסקים במסגרת הסכמי העסקה אישיים בהם מוסדרים 

תנאי העסקתם בהתאם לתפקידם, השכלתם, ניסיונם, וכישוריהם. הסכמי ההעסקה כוללים 

הוראות לגבי שכר העובד, תנאים סוציאליים )כגון ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, קרן 

(, זכאות לימי חופשה, 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14עיף השתלמות ופיצויים לפי ס

 הבראה ומחלה, תקופת הודעה מוקדמת, התחייבות לסודיות, שי לחגים וכדומה. 

החברה נוהגת מידי שנה, להעניק לעובדים המועסקים בחוזה אישי תוספות או עדכוני שכר, על פי 

ל בין משכורת אחת לשלוש משכורות בממוצע, שיקול דעתה וכן מענק שנתי שגובהו נע בדרך כל

 על פי שיקול דעת, בהתאם לביצוע תפקידם ולתוצאות העסקיות של החברה.

 19 אשר חודש ביום מעובדי התפעול בתחנת הכוח רותם מועסקים בהסכם קיבוצי 75%-כ

של מוחרג ממנו וכן את מהלך חייו  . ההסכם קובע ומסדיר על מי חל ההסכם ומי2019בנובמבר 

העובד בארגון, מקליטתו ועד לסיום עבודתו. ההסכם מגדיר את תנאי קליטת העובדים, תקופת 

הניסיון, תגמול ושכר התחלתי, שיעורי עדכוני שכר ומענקים שנתיים, זכאויות לחופשה, מחלה 

והבראה, תנאי רווחה, תקנון משמעת וכן תהליך סיום עבודה ומנגנון ליישוב חילוקי דעות בין 

ה לנציגות העובדים. כמו כן, קובע ההסכם כי עובדי החברה עליהם חל ההסכם יקבלו ההנהל

                                                      

יצוין, כי טרם תחילת העסקתו בחברה, הודיע מר פיש לקנון ולחברה נוספת הקשורה לבעלי השליטה בקנון על סיום תפקידיו   148
בהיקף משרה מופחת בחברה, יקדיש חלק מזמנו לענייני חברה  בהן, אולם במשך תקופה של מספר חודשים במהלכה יועסק

 הקשורה כאמור בין היתר לצורך העברת תפקיד מסודרת.
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תוספת שכר ומענק שנתי בגין כל שנה קלנדרית בתקופת ההסכם. יצוין כי הוצאות השכר בגין 

  .האמור אינן צפויות להיות מהותיות

בתחנת  הסכםה התאם לעקרונותהסכם קיבוצי במרכז האנרגיה, ב נחתם ,2018במרץ  14ביום 

 חדרה הכוח בתחנת לעבודה קלטונ אשר העובדים על חל גםההסכם  .באותו מועד רותם הכוח

 . 2022והינו בתוקף עד מרץ 

 המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברהנושאי ל הניתנים תגמוליםמידע נוסף על  .9.6

. ()כהגדרתם בחוק החברות משרה נושאי 12-מ מורכבת החברה תהנהל, דוחההגשת  למועד נכון

נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים גם הם בהסכמי העסקה אישיים. נושאי 

 עבור שעות נוספות גלובליות. המשרה בחברה זכאים למשכורת חודשית, הכוללת גם תמורה

בנוסף, זכאים נושאי המשרה בחברה לתנאים נלווים כמקובל בחברה, הכוללים הפרשות 

ות לרבות קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה בהתאם למדיניות החברה, רכב סוציאלי

, וכדומה. בנוסף זכאים נושאי 13חברה )כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב(, משכורת 

  החברה. התגמול שלהמשרה למענק שנתי חד פעמי, בהתאם לשיקול דעת החברה ועל פי מדיניות 

בעלי  אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של ,2017ביולי  26-ו 20ם מיבי

. בהתאם )2021)אשר סעיף הביטוח בה עודכן בחודש ינואר  החברה מדיניות תגמול המניות של

, מדיניות 2013-תשע"גהלהוראות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, 

תיחשב כמדיניות התגמול של החברה, כקבוע בסעיף  שעודכנה()כפי  התגמול שתוארה בתשקיף

שנים מהמועד בו נרשמו לראשונה המניות  5א לחוק החברות ותהיה טעונה אישור רק בחלוף 267

, האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה 2021בינואר  25ביום  למסחר בבורסה.

ניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם )ביטוח( למדי 16.1החליטה לאשר את עדכון סעיף 

למפורט בדוח זימון האסיפה. יתר הוראות מדיניות התגמול לא השתנו ועדכון מדיניות התגמול 

כאמור לא הביא להארכת תוקפה של המדיניות. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה 

-2021)אסמכתא:  2021בינואר  26( ומיום 2020-01-136419)אסמכתא:  2020בדצמבר  16מיום 

 (, המובאים על דרך ההפניה.01-010336

אישרו, בהתאמה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  ,2018במאי  17-ו 2018במאי  14בימים 

ירקטוריון על ידי ד 2017ביולי  26 ביוםכנית האופציות של החברה )שאושרה ותיקונים לת

עיקרם הינו הוספת אפשרות להקצאת יחידות מניות חסומות "(, אשר תוכנית אופציות( )"החברה

(RSUבמסגרת ת )כנית האופציות, הגדלת כמות האופציות /ואו יחידות הו- RSU שניתנות

כנית האופציות ותיקון מנגנון התאמה במקרה של שינוי שליטה, והכל בהתאם ולהקצאה מכוח ת

וקצו כתבי אופציה ומניות חסומות מכוח תוכנית האופציות ה למדיניות התגמול של החברה.

לדוח  9.6ובסעיף  2018לדוח התקופתי לשנת  9.6לנושאי משרה בכירה בחברה כאמור בסעיף 

 .2019התקופתי לשנת 

, הוקצו לנושאי משרה בחברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון 2020במהלך שנת 

 (.RSUסומות )יחידות מניה ח 39,232-אופציות ו 127,736החברה(, 

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנות החברות , 2020בפברואר  26ביום 

, אשר מונה לכהן אנטואן בונייר, כי מר 2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

, יהא זכאי ממועד מינויו לתנאי הכהונה החלים 2020בפברואר  27החל מיום  כדירקטור בחברה

 קטורים בחברה.על דיר
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, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כי ה"ה רוברט רוזן 2020ביולי  22ביום 

, וכן מר 2020ביולי  22וחאוויר גרסיה בורגס אשר מונו לכהן כדירקטורים בחברה החל מיום 

זכאים  , יהיו2020ביולי  22משה לחמני אשר מונה לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 

 ממועד מינוים לתנאי הכהונה החלים על דירקטורים בחברה.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתו  ,2021 בפברואר 17ביום 

 367,252והעסקתו של מר יאיר כספי כיו"ר דירקטוריון החברה, הכוללים בין היתר הקצאה של 

מניות  367,252, התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של 2021 מרץב 9 ביוםאופציות. 

לפרטים נוספים  .2021 מרץב 10שתנבענה ממימוש האופציות, והאופציות הוקצו למר כספי ביום 

-2021-01-ו 2021-01-031608)אסמכתאות:  2021במרץ  10מיידיים של החברה מיום  דוחותראו 

031611.) 

 ראו המשרה הבכירים בחברה ובעלי העניין, נושאיעסקתם של לתנאי ה בנוגע נוספים לפרטים

 לפרק הרביעי )פרטים נוספים(. 21תקנה 

 עובדים עלויות עם בקשר חברתית בין התחשבנות .9.7

 חלק מעובדי, לחברות בנות גםשירותים  נותנים, הם נושאי המשרהובהחברה,  מעובדי חלק

של עובדים אלו  עלות השכר .הלחדר בהיקפים זניחים התפעול של רותם נותנים שירותים

, וקיימת התחשבנות בין החברות בהתאם העובד את המעסיקה החברהמשולמת במלואה על ידי 

כמו כן, עובדי חברת התפעול חדרה נותנים שירותים לחדרה, כאשר עלות  למפתח העמסת עלויות.

השכר של עובדים אלו משולמת במלואה על ידי החברה המעסיקה את העובד וקיימת התחשבנות 

על ידי  המועסקים מהעובדים חלק 2019עד לתום שנת  (.back to backבין החברות גב אל גב )

 או שירותים לחברה נתנו, וכדומה המסחרית המחלקהמ ,כספים מחלקתמ םעובדי כגון, רותם

 המהווים רותם עובדיהועברו  2020בהתאם לאמור לעיל. החל מחודש ינואר  לחברות הקבוצה

 משאבי, עסקי פיתוח, מסחרית, כספים: בתחומים בתפקידם משמשים אשר) החברה ממטהחלק 

 ברצף זכויות. הינהההעברה כאשר , החברה תחת להעסקה"ב( וכיו ומנהלה אנוש

 מימון .10

 כללי  .10.1

( אשר נרשמו למסחר במסגרת תשקיף הנפקה 'הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א ,2017בשנת 

, ביצעה החברה פדיון 2020בחודש אוקטובר  .2017אוגוסט חודש ראשונה לציבור של החברה ב

ל )בגין קרן, ריבית מוקדם, ביוזמת החברה, של אגרות החוב )סדרה א'(. סכום הפדיון המלא הכול

. לפרטים נוספים אודות הפדיון 149מיליון ש"ח 313-ופיצוי בגין פדיון מוקדם( הסתכם לסך של כ

 לדוחות הכספיים. ג'16המוקדם, ראו ביאור 

, הנפיקה החברה סדרת אגרות חוב חדשה, אגרות חוב )סדרה ב'( של 2020אפריל במהלך חודש 

, ביצעה החברה 2020נקוב. במהלך חודש אוקטובר  מיליון ש"ח ערך 400החברה, בהיקף של 

                                                      

לשטר  2יצוין, כי עובר למועד ביצוע הפדיון המוקדם, התקשרו החברה והנאמן של אגרות החוב )סדרה א'( בתיקון מספר   149
לשטר הנאמנות, לאחר המילים "יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע  10.3הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(, לפיו בסעיף 

לתשלום כאמור", תבואנה המילים "או במועד מוקדם יותר ובלבד שבמסגרת הפדיון המוקדם תשולם למחזיקי אגרות החוב 
 הריבית עד למועד שנקבע לתשלום כאמור".
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מיליון ש"ח  556-כהנפקה נוספת של אגרות החוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של 

 ערך נקוב. לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ב'(, ראו בפרק זה להלן.

 עם גופים מקבוצת הראל ותהלוואמסגרת , חתמה החברה על הסכם 2020בחודש אוקטובר 

. במסגרת ההסכם התחייבה הראל להעמיד "(הראלהשקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ )"

חודשים  24מיליון ש"ח, לתקופה של  400לחברה מסגרת הלוואות בש"ח, בסכום )קרן( כולל של 

ה ", לפי העניין(. בתקופת המסגרת תהא החברהסכם המסגרת הראל"-" ותקופת המסגרת)"

רשאית למשוך: )א( הלוואות לזמן קצר, אשר יפרעו בתום תקופת המסגרת או יומרו להלוואות 

לזמן ארוך )בתום תקופת המסגרת(, וכן )ב( הלוואות לזמן ארוך. קרנות ההלוואות שיועמדו לזמן 

חודשים לאחר המוקדם מבין )א( מועד ביצוע המשיכה הראשונה  36ארוך ייפרעו במועד שיחול 

 )ב( מועד תום תקופת המסגרת. לפרטים נוספים ראו בפרק זה להלן.-רוך; ולזמן א

 .אחריםמהותיים  הלוואה בהסכמי קשורה אינה עצמה, החברה לאמור לעיל מעבר

 ומוסדות פיננסיים יםמבנק שקיבלו באמצעות אשראיממומנת  וצומת חדרה ,פעילותן של רותם

( אשר מחזיק SPCכמקובל במימון פרויקטים. מימון פרויקטים מבוסס על הקמת תאגיד ייעודי )

במתקן ייצור החשמל וברישיונות הרלוונטיים. התאגיד מוקם לטובת הקמת מתקן ייצור החשמל 

ומלבד זאת לא מתקיימת בו פעילות אחרת. מימון הקמת מתקן ייצור החשמל נעשה על ידי מימון 

 ,חיצוני מימון 80% הינו המקובליעור משמעותי מעלויות הקמת הפרויקט )השיעור חיצוני בש

המשתנה בהתאם לדרישות הרגולציה ולהסכמות המסחריות בין הצדדים( והיתרה ממומנת על 

ידי הון עצמי של בעלי המניות. ככלל, המימון החיצוני מועמד כחוב בכיר. מרבית המימון החיצוני 

( אלא על בטוחות אשר Non-Recourseחיצוניות לפרויקט )קרי, מימון  אינו נשען על בטוחות

הועמדו על ידי התאגיד הייעודי )שעבוד קבוע וצף של כלל רכושו( וכן על שעבוד מניות בעלי 

ערבות או התחייבות להזרמת כספים המניות בתאגיד הייעודי. בחלק מן המקרים מועמדת 

 . הייעודי דהתאגי של תלפרויקט על ידי בעלי המניו

מיליון ש"ח  63-חדרה בהתאם להסכם מימון חדרה, לפרוע סך של כ ה, נדרש2020במהלך שנת 

(, עילל 8.2.4בהפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה )ראו סעיף שחל )קרן וריבית(. לאור העיכוב 

 בעלים ותהלווא לחדרה עמידלה, ככל שיידרש ,אישר דירקטוריון החברה ,2020 ינואר בחודש

 שנת , וזאת עד לתוםחדרה מימון הסכם פי עללמלווים  התשלומים ביצועהדרוש לצורך  בסכום

 בין היתר אשר שימשו ,בעלים הלוואות לחדרה החברה העמידה, 2020 שנת במהלך. 2020

, אישר דירקטוריון החברה 2021 פברואר בחודשכן,  כמו .לפירעונות התשלומים האמורים

, לצורך ביצוע שיידרש ככל"ח, שמיליון  30של עד  בסכוםנוספות  בעלים ותהלווא לחדרה להעמיד

 .2021 יוני חודש תוםל עד וזאתתשלומים למלווים על פי הסכם מימון חדרה, 

הסכם המימון  ,על תיקוניהם של רותם והסכם המימון של חדרה המימוןלפרטים אודות הסכם 

בהמשך  וכןלדוחות הכספיים  'ד15 אורביראו )בהתאמה(  ,הסכם המסגרת הראלוכן  של צומת

  זה. 10 סעיף

יצוין כי בקשר עם העברת מניות רותם, חדרה וצומת לאו.פי.סי ישראל התקבלו הסכמות 

היתר התאמות  ןהגורמים המממנים ונחתמו תיקונים להסכמי המימון הרלבנטיים, הכוללים בי

התיקונים האמורים להסכמי המימון, או.פי.סי  במסגרת .הפנימי רה הארגוןשל הסכמי המימון ל

, המממנים לגורמיםבצומת ו בחדרה, ברותםשעבד את מלוא החזקותיה תו/או  שעבדהישראל 

, בקשר עם הלוואות בעלים שהעמידה או העניין לפיצומת, ו חדרה, רותםכלפי  החברה זכויותו
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.פי.סי ישראל הצטרפה, יחד או, . כמו כןנותרו משועבדות לטובת הגורמים המממנים הןשתעמיד ל

הזרמת ההון בכל אחת  מיולחוד )אך ללא כפל תשלום( להתחייבויותיה של החברה מכוח הסכ

מהחברות הבנות כאמור. החברה התחייבה שלא למכור או להעביר את החזקותיה באו.פי.סי 

 17.8 סעיףראו  ,CPVלפרטים אודות מימון בקבוצת  .המממנים הגורמיםישראל ללא הסכמת 

 .להלן

 שלישיים צדדים עם וצומת חדרה ,קשורות החברה, רותם בהן הלוואה הסכמי .10.2

הסכמי אודות  , וכןהסכם המסגרת הראל ,'( של החברהבאגרות החוב )סדרה להלן פרטים אודות 

 ,"הסכם מימון רותם)" 2020 דצמברב 31 ליוםנכון  וצומת חדרה ,קשורות רותם, שבהם ההלוואה

 . בהתאמה( ",צומת הסכם מימון"-ו "חדרה הסכם מימון"
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מספר 

 הלוואה
 שם הלווה

מועד נטילת 

ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 

תקופת ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 סוג ההלוואה
 סכום המסגרת

 המקורי

סכום ההלוואה 

 כפי שנמשך )קרן(

יתרת ההלוואה 

בספרים )לרבות 

ריבית לשלם( ליום 

31.12.2020 

מועדי פירעון קרן 

 ההלוואה
 תנאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של 

הלוואות 

החברה סולו 

ליום 

31.12.2020 

 )מיליון ש"ח(

 החברה 1

)מועד  2020החל מאפריל 

ההנפקה הראשונה של 

הורחבה הסדרה, אשר 

( 2020בחודש אוקטובר 

 2028ועד ספטמבר 

 חוב אגרות

 )סדרה ב'(
 "חש מיליון 956 -

"ח שמיליון  980

 הוצאות ניכוי)לאחר 

ובתוספת  גיוס

 (פרמיה שהתקבלה

תשלומים חצי  16

שנתיים לא שווים, 

אשר ישולמו ביום 

 30במרץ וביום  31

בספטמבר של כל 

אחת מהשנים 

 2028עד  2021

 )כולל(

ריבית שנתית בשיעור של 

)צמוד למדד(.  2.75%

הריבית על היתרה הבלתי 

מסולקת כפי שתהא מעת 

לעת, של הקרן, תשולם החל 

, 2020מחודש ספטמבר 

פעמיים בשנה )למעט בשנת 

בספטמבר  30( ביום 2020

 30-במרץ ו 31, וביום 2020

בספטמבר של כל אחת 

 2028עד  2021מהשנים 

 )כולל(

1,056 

 החברה 2

מסגרת הלוואות החל 

 2020באוקטובר  29מיום 

 24לתקופה של עד 

חודשים. בתקופת 

המסגרת החברה תהא 

רשאית למשוך: )א( 

הלוואות לזמן קצר, אשר 

ייפרעו בתום תקופת 

המסגרת או יומרו 

להלוואות לזמן ארוך 

מסגרת 
הלוואות 

, בש"ח
בתקופת 
המסגרת 

תהא החברה 
רשאית 

למשוך: )א( 
הלוואות לזמן 

קצר, אשר 
יפרעו בתום 

תקופת 
המסגרת או 

יומרו 
להלוואות 

 - - מיליון ש"ח 400
ראו בעמודת 

 תקופת ההלוואה

ריבית שוטפת בשיעור שנתי 

השווה לשיעור ריבית בנק 

ישראל בתוספת מרווח הנע 

. 2.75%152-2.55%בטווח של 

הריבית תשולם בתשלומים 

 רבעוניים.

- 

                                                      

: )א( אי עמידה בתנאי נזילות מינימלי; )ב( היחס בין ההון העצמי של החברה למאזן של החברה 2%-יעור ריבית ההלוואות יגדל בהסכם מסגרת הראל קובע כי בקרות איזה מהאירועים הבאים, ש  152
 .40%-של הזכויות המשועבדות יהיה גבוה מ LTV-)ג( ה-; ו25%-כאמור להלן יפחת מ
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מספר 

 הלוואה
 שם הלווה

מועד נטילת 

ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 

תקופת ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 סוג ההלוואה
 סכום המסגרת

 המקורי

סכום ההלוואה 

 כפי שנמשך )קרן(

יתרת ההלוואה 

בספרים )לרבות 

ריבית לשלם( ליום 

31.12.2020 

מועדי פירעון קרן 

 ההלוואה
 תנאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של 

הלוואות 

החברה סולו 

ליום 

31.12.2020 

 )מיליון ש"ח(

)בתום תקופת המסגרת(, 

וכן )ב( הלוואות לזמן 

ארוך, אשר ייפרעו במועד 

דשים לאחר חו 36שיחול 

המוקדם מבין )א( מועד 

ביצוע המשיכה הראשונה 

)ב( מועד -לזמן ארוך; ו

 תום תקופת המסגרת.

לזמן ארוך 
)בתום תקופת 
המסגרת(, וכן 

הלוואות )ב( 
 לזמן ארוך.

 רותם 3

)מועד  2011 מינואר החל

 יוני ועד( ההסכם חתימת

2031 

 מימון מסגרת

 בכיר לחוב

 על שהועמדה

ידי בנק 

 ומוסדות

 פיננסיים

)מימון 

 (פרויקטלי

 מיליון 1,800

 153"חש

מיליון  1,430

המשקף  154ש"ח

-יחס מינוף של כ

 מהעלות 80%

 של הכוללת

 הפרויקט

 ש"ח מיליון 1,097

 וריבית קרן פירעון

 25 ביום, רבעוני

 של האחרון לחודש

 קלנדרי רבעון כל

צמודה למדד  ההלוואה

 ונושאת 155המחירים לצרכן

בשיעורים  שנתית ריבית

 5.4%-ל 4.9% שבין

1,320 

                                                      

נכון למועד הדוח  , מתוכהוערבויות הון חוזר שהועמדו לצרכי "חש מיליון 21כולל של  בסךת זמינות וניתנות לניצול מסגרו שתינותרו  הכספי, הדוח למועד. ההסכם כלל כמה סוגי מסגרות אשראי  153
 .לצורך ערבויות בנקאיות ובטוחות עבור חוזי אקדמהש"ח  מיליון 8-כסך של  הכספי, נוצל

 עמדה(, רותם הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה מועד טרם ספורים)ימים  2013 ביוני 30 ליום ונכון, זו תקופה שבתום כך, לקרן נצברה ההלוואה ריבית, רותם הכוח תחנת של ההקמה בתקופת  154
 "ח.ש מיליארד 1.6-כ של סך על, עת באותה בגינה הצבורה הריבית כולל, ההלוואה יתרת

 ד'22הלוואות של רותם וחדרה, אשר צמודות למדד המחירים לצרכן, אשר החברה בחרה לייעד אותן לגידור חשבונאי, ראו ביאור השביצעה החברה בקשר עם לפרטים אודות עסקאות מדד   155
 .כספייםלדוחות ה
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מספר 

 הלוואה
 שם הלווה

מועד נטילת 

ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 

תקופת ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 סוג ההלוואה
 סכום המסגרת

 המקורי

סכום ההלוואה 

 כפי שנמשך )קרן(

יתרת ההלוואה 

בספרים )לרבות 

ריבית לשלם( ליום 

31.12.2020 

מועדי פירעון קרן 

 ההלוואה
 תנאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של 

הלוואות 

החברה סולו 

ליום 

31.12.2020 

 )מיליון ש"ח(

 חדרה 4

)מועד  2017 ממרץ החל

 ועדהפיננסית( הסגירה 

-ו שנים 21) 2037 ספטמבר

 החתימה ממועד חודשים 3

 (על הסכם מימון חדרה

מימון  מסגרת

לחוב בכיר 

שהועמדה על 

ידי בנק 

ומוסדות 

פיננסיים 

)מימון 

 (פרויקטלי

 מיליון 1,006

 156"חש

 הדוחלמועד  נכון

 נמשךהכספי, 

האשראי  ממסגרת

של החוב הבכיר 

 משיכות במספר

 680 של כולל סכום

 157ש"ח מיליון

 לכל ביחס)כאשר 

 2/3 משיכה

 צמוד מהסכום

 1/3-ו למדד

 158(שקלי מהסכום

 "חש מיליון 698

)לאחר ניכוי עמלות 

 מימון(

 וריבית קרן פירעון

 יחל אשר, רבעוני

במרץ  25ביום 

 ביוםויחול  2020

 האחרון לחודש 25

 רבעון כל של

)ביחס  קלנדרי

 הלוואות לפירעון

 מסגרת מתוך

 זמןל ההלוואות

-ה ומסגרת ארוך

by-Stand)159 

למסגרת הלוואות  ביחס
 Stand-byלזמן ארוך ומסגרת 

 במועד נקבעות הריביות
בסיס ריבית  עלהמשיכה 

"ח הבסיסית בתוספת האג
 למסגרות וביחס, מרווח

 וההון הערבויות"מ, המע
 ריבית בסיס על החוזר
 160מרווח. בתוספת הפריים

, הכספי הדוח למועד נכון

אשר נמשכו עד  ההלוואות

כה נושאות ריבית של בין 

)ביחס  3.9%-לכ 2.4%

להלוואות הצמודות( ובין 

)ביחס  5.4%-לכ 3.6%

 161(צמודות שאינן להלוואות

795 

                                                      

מיליון ש"ח וזמינותה  680-ספי, סך של כש"ח אשר מתוכה נוצל, למועד הדוח הכ מיליון 755חדרה כולל מספר מסגרות אשראי )חלקן חלופיות(: מסגרת הלוואות זמן ארוך בסך  הסכם מימון  156
, ונמשכה במלואה ון ש"חימיל 33בסך  DSRAבסוף ההקמה למסגרת  שהפכהמע"מ  מסגרת, וכמו כן (2020ביולי  1הסתיימה במועד תחילת תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה )קרי, 

 שלא נוצלה "חש יליוןמ 30 בסך חוזר הון מסגרת ,(מהותי לא סכום נוצל)מתוכה  מיליון ש"ח 68בסך של  גידור מסגרת, מיליון ש"ח( 58-)מתוכה נוצל סך של כ מיליון 60 בסך ערבויותמסגרת 
  .שלא נוצלה וזמינותה הסתיימה בתחילת תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה מיליון ש"ח 60בסך של  stand byומסגרת 

 ., ריבית ההלוואה נצברה לקרן25.12.2019ועד ליום  חדרהבתקופת ההקמה של תחנת הכוח   157
 לפרק הפרטים הנוספים. 12-ו 11 תקנות ראו ,2020 שנת במהלך לחדרה החברה שהעמידה הלוואותלפרטים אודות מהסכם מימון חדרה.  מיליון ש"ח 64משכה חדרה סך של  ,2020שנת  במהלך  158

 ון חדרה.ין הלוואות הבעלים נקבע ביחס לכל הלוואת בעלים באופן זהה לאופן בו נקבע שיעור הריבית בגין משיכת הלוואות לזמן ארוך על פי הסכם מימשיעור הריבית בג
 לעיל(, 8.2.4חרית של תחנת הכוח חדרה )ראו סעיף מיליון ש"ח )קרן וריבית(. לאור העיכוב שחל בהפעלה המס 63-, נדרשה חדרה בהתאם להסכם מימון חדרה, לפרוע סך של כ2020במהלך שנת   159

 .2020 שנת לתום עד וזאת, חדרה מימוןהתשלומים למלווים על פי הסכם  ביצועהדרוש לצורך  בסכום בעלים הלוואותלחדרה  להעמיד, שיידרש ככל, החברה דירקטוריון אישר 2020 ינואר בחודש
, אישר דירקטוריון החברה להעמיד לחדרה 2021, אשר שימשו בין היתר לפירעונות התשלומים האמורים. כמו כן, בחודש פברואר העמידה החברה לחדרה הלוואות בעלים 2020במהלך שנת 

  .2021ם מימון חדרה, וזאת עד לתום חודש יוני מיליון ש"ח, ככל שיידרש, לצורך ביצוע תשלומים למלווים על פי הסכ 30הלוואות בעלים נוספות בסכום של עד 
 שיעורי הריבית כפופים להגדלה במקרים מסוימים שנקבעו ביחס לירידה בדירוג או באמות המידה הפיננסיות, כמפורט בהסכם.   160
 לעיל. 515ראו ה"ש   161
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מספר 

 הלוואה
 שם הלווה

מועד נטילת 

ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 

תקופת ההלוואה/מסגרת 

 האשראי

 סוג ההלוואה
 סכום המסגרת

 המקורי

סכום ההלוואה 

 כפי שנמשך )קרן(

יתרת ההלוואה 

בספרים )לרבות 

ריבית לשלם( ליום 

31.12.2020 

מועדי פירעון קרן 

 ההלוואה
 תנאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של 

הלוואות 

החברה סולו 

ליום 

31.12.2020 

 )מיליון ש"ח(

 צומת 5

 )מועד 2019דצמבר מ החל

החתימה על הסכם 

שנה  19תום  ועד( המימון

ממועד תחילת ההפעלה 

המסחרית )כהגדרתו 

שנה ממועד  23בהסכם( או 

החתימה על הסכם המימון 

, 31.12.2042-ולא יאוחר מ

 לפי המוקדם

מימון  מסגרת

לחוב בכיר 

שהועמדה על 

ידי בנק 

ומוסדות 

פיננסיים 

)מימון 

 (פרויקטלי

 מיליון 1,372

 162"חש

עד למועד הדוח 

 187הכספי, סך של 

 מיליון ש"ח

מיליון ש"ח  184

)לאחר ניכוי עמלות 

 מימון(

 וריבית קרן פירעון

אשר יחל , רבעוני

בסמוך לתום 

הרבעון הראשון או 

שלאחר מועד השני 

תחילת ההפעלה 

ויחול  המסחרית

 לחודש 25 ביום

 כל של אחרוןה

 קלנדרי רבעון

 לפירעון)ביחס 

 מתוך הלוואות

 ההלוואות מסגרת

 ארוך זמןל

-Stand-ה ומסגרת

by) 

מסגרות האשראי הן 
שקליות, צמודות למדד 

המחירים לצרכן או לדולר 
 ארה"ב )כאמור בהסכם(

בשיעור  ריבית תוונושא
השווה לשיעור ריבית 

הפריים בתוספת מרווח הנע 
 ;1.5%-ל 0.5%בטווח של בין 

ההסכם כולל הוראות בנוגע 

להמרת ריבית ההלוואות, 

מריבית משתנה לריבית 

קבועה צמודת מדד. זאת, 

 6באופן אוטומטי, בתום 

שנים ממועד חתימת 

ההסכם, או קודם לכן 

לבקשת צומת או, במקרים 

ועים בהסכם, מסוימים הקב

לפי דרישת הבנק. הלוואות 

כאמור שתומרנה תישאנה 

ריבית אג"ח צמודת מדד 

)כהגדרתה בהסכם( בתוספת 

 3%-ל 2%מרווח הנע בין 

192 

 

 

                                                      

בין היתר, לצרכי  ,ליארד ש"חמי 1.17-של ככוללת מספר מסגרות אשראי: מסגרת הלוואות זמן ארוך בסך  צומתהלוואת סכום זה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי ההצמדה של מסגרות האשראי.   162
מיליון ש"ח, מסגרת רזרבה  25מיליון ש"ח, מסגרת הון חוזר בסך  57-עד סכום כולל של כ Standbyמימון הוצאות ההקמה של הפרויקט, לרבות חריגה מהוצאות ההקמה המתוכננות, מסגרת 

 מיליון ש"ח. 45מיליון ש"ח ומסגרת גידור בסך של  31מיליון ש"ח, מסגרת ערבויות בסך של  25מיליון ש"ח, מסגרת מע"מ בסך של  20רות חוב בסך של לשי
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מספר 

 הלוואה
 ותנאים מהותיים נוספים Cross default אמות מידה פיננסיות הלווה

בטחונות, שעבודים, 

 ערבויות
 זכות לפירעון מוקדם

חזרה זכות 

ללווה/ללא זעות 

 חזרה ללווה

 להלן 10.3.1.1 ראו סעיף החברה 1

 חלוקה ביצוע עלמגבלות 
 .לעיל 5.4 סעיף ראו לפרטים

 מגבלות נוספות
כמקובל במסגרת שטרי נאמנות לאגרות חוב, על החברה חלות 

'(, באגרות החוב )סדרה  תמגבלות בנוגע להרחבת סדר

מנגנון התאמת ריבית  ,'(בהתחייבות לדירוג אגרות החוב )סדרה 

מנגנון התאמת ריבית  '( בגין ירידת דירוג,באגרות החוב )סדרה 

 אגרות החוב )סדרה ב'( בגין אי עמידה באמות מידה פיננסיות

וכן עילות שונות אשר בהתקיימותן יהיו רשאים מחזיקי אגרות 

 רות החוב לפירעון מיידילהעמיד את אג ('בהחוב )סדרה 

, ובכלל זה במקרה של שינוי בנסיבות הקבועות בשטר הנאמנות

שינוי שליטה בנסיבות מסוימות של החברה ו עיקר פעילות

כמפורט בשטר בהתאם ובכפוף לתנאים ולנסיבות בחברה, והכל 

 163.הנאמנות

לפרטים בדבר שעבוד שלילי 

לטובת מחזיקי האג"ח, ראו 

 להלן.א' 10.5.1.1סעיף 

 פירעוןזכות  קיימת

מוקדם בכפוף 

הסכום לתשלום 

הגבוה מבין )א( שווי 

שוק של יתרת האג"ח 

שבמחזור; )ב( הערך 

ההתחייבותי של 

אגרות החוב; )ג( 

יתרת תזרים 

המזומנים של האג"ח 

העומדות לפדיון 

מוקדם כשהיא 

מהוונת בהתאם 

לאמור בשטר 

 הנאמנות

 קיימת

 להלן 10.3.1.2ראו סעיף  החברה 2

 מגבלות על חלוקה
 לעיל. 5.5לפרטים ראו סעיף 

 
 מגבלות נוספות

ההסכם קובע שורה של מגבלות והתחייבויות, ובכלל זה, בין 

( ההלוואות ישמשו לצורך אחת או יותר מהמטרות 1היתר: )

, OPC Power-הבאות: )א( השקעה, במישרין או בעקיפין, ב

 CPVלצורך תשלום חלק מהתמורה על פי הסכם רכישת קבוצת 

, או לצורך העמדת סכומים הדרושים CPV Group LPעל ידי 

לפיתוח עסקיה; או )ב( לצורך פעילותה השוטפת  CPVלקבוצת 

 OPC US-( ביחס ל2של החברה במהלך העסקים הרגיל; )

חות ולפרטים בדבר בט

 לטובת החברהשהעמידה 

 ב'10.5.1.1 סעיף ראו, הראל

 להלן

 לפירעון זכות קיימת

 בכפוף מוקדם

 פירעון עמלת לתשלום

 מוקדם

 קיימת

                                                      

 .ההפניהדרך  על ומובא( לעיל 1"ש בה אסמכתאותשטר הנאמנות המלא צורף לדוח הצעת מדף של החברה )ראו   163
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מספר 

 הלוואה
 ותנאים מהותיים נוספים Cross default אמות מידה פיננסיות הלווה

בטחונות, שעבודים, 

 ערבויות
 זכות לפירעון מוקדם

חזרה זכות 

ללווה/ללא זעות 

 חזרה ללווה

)המצויה בבעלותה המלאה של החברה, ואשר הינה השותף 

 CPV Group LP ,)OPC Power ,CPV Group LPי של הכלל

מגבלות על ביצוע דיספוזיציות, נטילת חובות  – CPVוקבוצת 

פיננסיים )למעט חובות מותרים(, מתן ערבויות, העמדת ערבויות 

או בטוחות אחרות, התחייבויות בנוגע לביטוחים, לפעילותן 

ולמבנה ההחזקות בהן. החברה התחייבה, בין היתר, 

 .OPC Powerחייבויות שונות בקשר להסכם השותפות בהת

ביחס לחברה  הפרה אירועי של שורה קובע ההסכם, בנוסף

וליתר התאגידים הנזכרים לעיל, ובהם, בין היתר, אירועי חדלות 

פירעון שונים, הפסקת פעילות, הפרת התחייבויות ומצגים, אי 

תשלום, הלאמה או הפקעה של נכסים מסוימים, קרוס 

"( ביחס לחובות מסוימים של cross accelerationאקסלרציה )"

החברה או של איזה מיתר התאגידים הנזכרים לעיל או של 

תאגידים מהותיים בהחזקת החברה, אירועים בעלי השפעה 

מהותית לרעה, שינויי שליטה מסוימים )במישרין או בעקיפין( 

ל בחברה, אירועים מסוימים הקשורים לבטוחות וקיומם ש

 הליכים משפטיים מסוימים.

 רותם 3

(1 )ADSCR  מינימלי בגובה

ספקת הכתלות ב 1.05-1.1

הן חח"י )המחושב החשמל ל

שחלפו החודשים  12-ביחס ל

החודשים  12-והן ביחס ל

בגובה  LLCR( 2; )(הבאים

ספקת הכתלות ב 1.05-1.1

( שמירה על 3; )חח"יהחשמל ל

קרנות רזרבה בהתאם לתנאי 

לפירוט אופן העמידה  ההסכם.

באמות המידה הפיננסיות ראו 

 להלן 10.3.2 סעיף

( מגבלות על 1מגבלות סטנדרטיות להסכם מסוג זה וביניהן: )

העברה או מכירה של  ( מגבלות על2שעבודים נוספים; )יצירת 

( מגבלות על נטילת חובות פיננסיים נוספים; 3זכויות ונכסים; )

עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים וכן  מגבלות על (4)

השקעות  ( מגבלות על5מגבלות על שינויים בפעילות החברה; )

ותיים כגון ( איסור לבצע שינויים מה6הון ורכישת חברות; )

רכישת נכסים שאינה במהלך העסקים  מיזוג וכן מגבלות על

)שאינם עומדים  PPA( מגבלות על התקשרות בהסכמי 7הרגיל; )

( קיים סעיף 9( מגבלות על חלוקה; )8בתנאי סף מסוימים(; )

cross-default 500-חובות פיננסיים של רותם בהיקף גבוה מל 

להסכמים שבבסיס , לאירועי הפרה של צדדים אלף ש"ח

פיננסיים של בעלי ; וכן לחובות הפרויקט כמפורט בהסכם

לפרטים בדבר בטחונות 

לטובת שהעמידה רותם 

 רותם הלוואתמממני 

הנוספים  והבטחונות

 ראושהעמידה החברה, 

 להלן 10.5 סעיף

 לפירעון זכות קיימת

 בכפוף מוקדם

 פירעון עמלת לתשלום

 מוקדם

 הלוואה

, עם פרויקטלית

זכויות חזרה 

 לחברהמוגבלות 

 השעבודים)מכוח 

 ערבויותאו ה

 לפי, שהעמידה

 (העניין
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מספר 

 הלוואה
 ותנאים מהותיים נוספים Cross default אמות מידה פיננסיות הלווה

בטחונות, שעבודים, 

 ערבויות
 זכות לפירעון מוקדם

חזרה זכות 

ללווה/ללא זעות 

 חזרה ללווה

המניות ברותם או ערבים בפרויקט, ככל שמתקיימים תנאים 

 5 חוב מינימלי שלהיקף ובכלל זה  שונים המפורטים בהסכם

( 10) שינוי מהותי לרעה )הכל, בתנאי ההסכם(;וש"ח  מיליון

שינוי שליטה בתנאים הקבועים בהסכם. כמו כן, כמקובל 

במימון פרויקטלי, ישנן זכויות מסוימות של רותם הניתנות 

למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות מסוימות 

אשר הגורמים המממנים רשאים לחייב את רותם להפעילן 

(reserved discretion.)  אירועי בנוסף, ההסכם קובע שורה של

הפרה וביניהם: אירועי חדלות פירעון שונים והפסקת פעילות של 

רותם או של יתר החייבים )כהגדרתם בהסכם(, אירועים בעלי 

השפעה מהותית לרעה )כהגדרת מונח זה בהסכם(, הפרת 

, שינויי שנקבעהתחייבויות או מצגים, הורדת דירוג מתחת לסף 

על המימון, אירועי רגולציה המשפיעים לרעה על הפרויקט או 

אובדן או הפקעה מסוימים בקשר לפרויקט, אירועים 

פיננסיים  קובננטיםהמתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת 

 בהתאם והכל; ברותם בעלות שינוי(, זה 10.2 בסעיף)כמפורט 

לתיקון להסכם . בהסכם כמפורט הריפוי ולתקופות לתנאים

 .עילל 8.13.6 סעיףראו  ,'יאןאנרגבקשר עם עסקת  המימון

 חדרה 4

(1 )DSCR  וכן  מינימליחזוי

DSCR  לפחות של ממוצעחזוי 

 ארוכות להלוואות ביחס 1.10:1

 ההפעלה בשלב הטווח

( 2) ;הכוח תחנת של המסחרית

LLCR  בשלב  1.10:1של לפחות

 (3) ההפעלה המסחרית;**

 מינימליים סכומים עלשמירה 

בהתאם  reserve accounts-ב

 להסכם

 לשעבד איסור( 1: )וביניהן זה מסוג להסכם סטנדרטיות מגבלות

 איסור( 2; )נכסים והעברת מכירת על מגבלות וכן נוספים נכסים

 מלבד אחר עיסוק או מיזוג כגון מהותיים שינויים לבצע

; ערבויות ומתן פיננסיים חובות נטילת על מגבלות( 3; )הפרויקט

( תנאים להתקשרות בהסכמי 5על הוצאות הוניות; ) מגבלות (4)

PPA( ;6 )הסכמים ב להתקשרות המלווה בהסכמת צורך

( 8( מגבלות על חלוקה ועל עסקאות עם בעלי עניין; )7מהותיים; )

 חובותלחובות פיננסיים של חדרה וכן ל cross-defaultקיים סעיף 

מהותיים בפרויקט )כהגדרתם בהסכם(,  גורמיםפיננסיים של 

 זה ובכלל, בהסכם המפורטים שונים תנאים מתקיימיםככל ש

לרעה על והשפעה מהותית  דולר אלפי 100 של מינימלי חוב היקף

 זכויות ישנן, פרויקטלי במימון כמקובל, כן כמוהפרויקט. 

 התחייבויותיה להבטחת

 הקמת לפרויקט בקשר

 נרשם, חדרה הכוח תחנת

 נכסי כלל על צף שעבוד

 שעבודים נרשמו וכן חדרה

 נכסיה כל על קבועים

 לפירעון זכות קיימת

 בכפוף מוקדם

 פירעון עמלת לתשלום

 מוקדם

 הלוואה

פרויקטלית, עם 

זכויות חזרה 

 לחברהמוגבלות 

 השעבודים)מכוח 

 ערבויותאו ה

 לפי, שהעמידה

 (העניין
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מספר 

 הלוואה
 ותנאים מהותיים נוספים Cross default אמות מידה פיננסיות הלווה

בטחונות, שעבודים, 

 ערבויות
 זכות לפירעון מוקדם

חזרה זכות 

ללווה/ללא זעות 

 חזרה ללווה

 הגורמים בהסכמת רק למימוש הניתנות חדרה של מסוימות

 רשאים המממנים הגורמים אשר מסוימות זכויות וכן המממנים

 ההסכם, בנוסף(. reserved discretion) להפעילן חדרה את לחייב

 פירעון חדלות אירועי: וביניהם הפרה אירועי של שורה קובע

 מהותיים מיםאו של גור חדרה שלפעילות  והפסקת שונים

 בעיכובים העוסקים אירועים(, בהסכם)כהגדרתם  בפרויקט

 8.2.4 סעיףראו  ,במועד ההפעלה המסחרית )לפרטים נוספים

(, אירועים בעלי השפעה מהותית לרעה )כהגדרת מונח זה עילל

או  התחנה הקמתהקשורים להשהיית  אירועיםבהסכם(, 

 עם בקשר שונים אירועים, שנקבעו תקופות משךל הפעילות

ובכלל זה אירועי חדלות  ממנה המתקבלים והשירותים"י חח

 כוח אירועיאו מצגים,  התחייבויות הפרתרעון ואי תשלום, פי

 מסמכי של ביטול המאפשרים( בהסכם)כהגדרתם  עליון

(, שינויי רגולציה המשפיעים לרעה בהסכם)כהגדרתם  הפרויקט

על הפרויקט או על המימון, אירועי אובדן או הפקעה מסוימים 

בקשר לפרויקט, אירועים המתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת 

 בעלות שינוי(, זה 10.2קובננטים פיננסיים )כמפורט בסעיף 

 אירועי, אירועים שונים ביחס לנייר חדרה ובכלל זה בחדרה

 דירוג והורדת חי עסק אזהרת, פעילות הפסקת, רעוןפי חדלות

 ביחס שונים אירועים התקיימות וכן שנקבע לסף מתחת

 זה ובכלל( בהסכם)כהגדרתם  מהותיים פרטיים ללקוחות

 לתנאים בהתאם והכל; פעילות והפסקת פירעון חדלות אירועי

לתיקון להסכם המימון . בהסכם כמפורט הריפוי ולתקופות

 .לעיל 8.13.6 סעיףראו  ,'יאןאנרגבקשר עם עסקת 

 צומת 5

(1 )ADSCR  ,היסטוריADSCR 

לא יהיו נמוכים  LLCRחזוי או 

( שמירה על 2***; )1:1.05-מ

סכומים מינימליים בחשבונות 

הרזרבה לשירות החוב 

בהסכם נקבעו מגבלות והתחייבויות סטנדרטיות להסכם מסוג 

זה, ובהן, בין היתר, איסור לשעבד נכסים ומגבלות על מכירת 

והעברת נכסים; מגבלות על נטילת חובות פיננסיים ומתן 

ערבויות; צורך בהסכמת המלווים להתקשרות בהסכמים 

 מהותיים ולפעולות מהותיות נוספות; התחייבות בקשר להחזקת

קרנות רזרבה מסוימות לתחזוקה )מתוכננת ובלתי מתוכננת( 

לפרטים בדבר בטחונות 

לטובת  צומתשהעמידה 

בהלוואת צומת  המלווים

ובטחונות נוספים 

 ראו, שהעמידה החברה

 להלן 10.5 סעיף

 לפירעון זכות קיימת

 בכפוף מוקדם

 תועמל לתשלום

 מוקדם פירעון

 
 קיימתכחריג לכך, 

 הלוואה

פרויקטלית, עם 

זכויות חזרה 

 לחברהגבלות מו

 השעבודים)מכוח 

 ערבויותאו ה
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מספר 

 הלוואה
 ותנאים מהותיים נוספים Cross default אמות מידה פיננסיות הלווה

בטחונות, שעבודים, 

 ערבויות
 זכות לפירעון מוקדם

חזרה זכות 

ללווה/ללא זעות 

 חזרה ללווה

ולשירות החוב; ניתנו למלווים זכויות מניעת החלטות וקבלת  ולתחזוקה בהתאם להסכם.

 reservedהחלטות מסוימות כמקובל בהסכמים מסוג זה )

discretion התחייבות לקבלת דירוג לפרויקט; קבלת היתרים ;)

 הנדרשים להפעלת תחנת הכוח במועדים שנקבעו בהסכם;

התחייבויות בקשר עם הפעלת ותחזוקת הפרויקט על רקע 

העובדה שצומת משמשת כקבלן התפעול של הפרויקט; 

התחייבויות להמציא אישורים בקשר עם עמידה בתנאי ההסכם, 

לרבות אמות מידה וקבלת היתרים לפי דין לטובת הפרויקט 

במועדי המשיכות; ומגבלות שונות על חריגה מתקציבי 

 הפרויקט.

סף, ההסכם קובע שורה של אירועי הפרה סטנדרטיים בנו

להסכם מסוג זה, ובהם, בין היתר, אירועי חדלות פירעון שונים 

והפסקת פעילות של צומת או של גורמים מהותיים בפרויקט 

)כהגדרתם בהסכם(, אירועים העוסקים בעיכובים בתחילת 

עבודות ההקמה וכן עיכובים במועד ההפעלה המסחרית, הפרת 

חייבויות ומצגים או אי תשלום, אירועים בעלי השפעה הת

מהותית לרעה, אירועים הקשורים להשהיית הקמת הפרויקט 

או פעילותו למשך תקופות שנקבעו, אירועים שונים בקשר עם 

מנהל המערכת והשירותים המתקבלים ממנו, שינויי בעלות 

 מסוימים בצומת, אירועי כוח עליון מסוימים, שינויי רגולציה

המשפיעים לרעה על הפרויקט או על המימון, אירועים מסוימים 

הקשורים לפרויקט, לרבות ביחס למקרקעים עליהם יוקם 

הפרויקט, קיומם של הליכים משפטיים בקשר לפרויקט, וכן אי 

זכאותה של צומת לקבלת תשלומים בגין זמינות; והכל בהתאם 

 בהסכם. ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות הריפוי כמפורט

 מוקדם לפירעון זכות

בתוך שש שנים 

ממועד חתימת הסכם 

המימון, בכפוף 

לתשלום חד פעמי 

מופחת )וללא תשלום 

עמלות פירעון 

מוקדם(, ובלבד שעד 

למועד הפירעון 

המוקדם, ההלוואה 

לא הומרה להלוואה 

הנושאת ריבית 

קבועה צמודת מדד 

כאמור בטבלה 

 10.2הראשונה בסעיף 

 לעיל(

 לפי, שהעמידה

 (העניין

 

 

חזוי ממוצע  ADSCRהחזויים עד מועד הפירעון הסופי(,  ADSCR-החזוי הנמוך מבין כל ה ADSCR-חזוי מינימאלי )שמשמעו ה ADSCR-*** יוער, כי במועדי המשיכה צומת נדרשת לעמוד ב

  .1:1.3חזוי למועד תחילת ההפעלה המסחרית שהינם לפחות  LLCR-החזויים עד מועד הפירעון הסופי( ו ADSCR-החזוי הממוצע של כל ה ADSCR-)שמשמעו ה
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 164וצומת חדרה ,ת החברה, רותםומידה פיננסיות בהן מחויב אמות .10.3

 החברה .10.3.1

 '(ב)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר מכוח מידה אמות

במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב  .10.3.1.1

, יחול בשטר הנאמנות'( במלואן, במועדי הבדיקה המפורטים ב)סדרה 

 165:האמור להלן

ההון העצמי של החברה, כהגדרתו בשטר הנאמנות, לא יפחת  .10.3.1.1.1

  .ש"ח 250,000,000מסך של 

כהגדרתו בשטר יחס ההון העצמי למאזן של החברה,  .10.3.1.1.2

 .17%-הנאמנות, לא יפחת מ

היחס בין החוב פיננסי נטו במאוחד בניכוי החוב הפיננסי  .10.3.1.1.3

, EBITDAהמיועד להקמת פרויקטים שטרם החלו להפיק 

 .13המתואם לא יעלה על  EBITDA-לבין ה

זה אם במועד  10.3.1.1החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה לפי סעיף 

מידה מאמות המידה המנויות בסעיפים  בדיקה שני ברציפות של אמת

  לעיל, החברה לא עמדה בתנאים המפורטים לעיל. 10.3.1.1.3עד  10.3.1.1.1

 ,2020 בדצמבר 31באמות המידה האמורות לעיל, נכון ליום  עומדת החברה 

 :להלן כמפורט

 2020 בדצמבר 31 ליום הנאמנות שטר פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות

 החברה של העצמי ההון
 כהגדרתו, החברה של העצמי ההון

 של מסך יפחת לא, הנאמנות בשטר
 ח"ש מיליון 250

 ח"ש מיליון 1,671-כ

 למאזן עצמי הון יחס
, החברה של למאזן העצמי ההון יחס

 יפחת לא, הנאמנות בשטר כהגדרתו
 17%-מ

60% 

-יחס חוב פיננסי נטו ל
EBITDA מתואם 

היחס בין החוב פיננסי נטו במאוחד 
בניכוי החוב הפיננסי המיועד להקמת 

פרויקטים שטרם החלו להפיק 
EBITDAלבין ה ,-EBITDA  המתואם

 13לא יעלה על 

2.7 

 

  

                                                      

 חדרה ,לביצוע חלוקה על ידי רותם תנאיםם מיכי בנוסף לאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף זה, קיימים בהסכ ,יובהר  164
 .לעיל 5.5-ו 5.4פים סעיראו  ,, ובכללם עמידה באמות מידה פיננסיות. לפרטים אודות מגבלות חלוקה על החברהוצומת

 ., המובא על דרך ההפניה(לעיל 1"ש בהאסמכתאות  ראו) הצעת המדףלדוח  שצורף הנאמנות שטר את ראו ,המלאותלהגדרות   165
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 מכוח הסכם מסגרת הראל פיננסיות אמות מידה

לעמוד באמות המידה הסכם מסגרת הראל התחייבה החברה  במסגרת .10.3.1.2

 ממועד המשיכה הראשונה: הפיננסיות הבאות, החל

 מיליון ש"ח. 550-ההון העצמי של החברה לא יפחת מ .10.3.1.2.1

היחס בין ההון העצמי של החברה למאזן של החברה לפי  .10.3.1.2.2

 .20%-דוחותיה הכספיים הנפרדים )"סולו"( לא יפחת מ

של  166מתואם EBITDA-היחס בין החוב נטו של החברה ל .10.3.1.2.3

 .12החברה לא יעלה על 

 .50%-יהיה נמוך מ 167של הזכויות המשועבדות LTV-ה .10.3.1.2.4

קדונות בסכום ישווי מזומנים או פ ,על החברה לשמור על מזומניםנוסף, ב

השווה לפחות לסך התחייבויותיה הפיננסיות השוטפות נטו של החברה )כולל 

החודשים הבאים לאחר כל מועד בדיקה  12ההתחייבויות להראל(, במהלך 

חודשים לפני מועד הפירעון הסופי ואילך, הלווה  12)אך החל מהמועד שיחול 

)א( -קדונות בסכום השווה ליתידרש לשמור על מזומנים, שווי מזומנים או פ

סך כל ההתחייבויות הפיננסיות השוטפות )החלות עד למועד שנקבע בהסכם 

המסגרת הראל לתשלום הקרן של ההלוואה(, אך לא פחות מסך כל 

טפות שיחולו ברבעון הקלנדרי שיחול בסמוך ההתחייבויות הפיננסיות השו

לאחר המועד שנקבע בהסכם המסגרת הראל לתשלום הקרן של ההלוואה; 

תנאי הנזילות מיתרת ההלוואה הבלתי מסולקת )" 50%בתוספת )ב( 

 .("(המינימלי

אמות המידה הפיננסיות ייבדקו בסמוך לאחר מועד פרסום דוחותיה 

 ין הרבעון הקלנדרי שחלף.הכספיים הרבעוניים של החברה, בג

 .הראל מסגרת הסכם פי על ראשונה משיכה בוצעה טרם, הכספי הדוחלמועד 

 הסכם הזרמת ההון בקשר עם רותםאמות מידה מכוח 

 Equity Subscription)על הסכם הזרמת הון  ותחתומורותם החברה  .10.3.1.3

Agreement) למועד נכון כאשר, על תיקוניו השונים, 2011בינואר  2 מיום 

( בע"מ 1939הרמטיק שירותי נאמנות ) הנם לו הנוספים הצדדים דוחהגשת ה

הרמטיק )" כנאמן הבטוחות (בנק לאומי)לשעבר החברה לנאמנות של 

 דלק רכב בההשליטה  ובעלת ורידיס, כסוכן אשראי , בנק לאומי"(נאמנות

 "(.רותם של ההון הזרמת הסכם")

החברה להבטיח  התחייבה, הזרמת ההון של רותם סכםבהתאם להוראות ה

ההון העצמי הנדרש על פי תנאי הרגולציה והסכם  ברשות רותםכי יהיה 

, היתר בין, הנדרשות הערבויות העמדתהנדרש לצורך רותם וכן ההון  מימון

                                                      

 לעיל. 31ראו ה"ש   166
 לעיל. 32ראו ה"ש   167
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 עם. (לעיל 8.14.5.1 בסעיף"י )המפורט חח עםרותם  של PPA-ה הסכם פי על

תוקן הסכם הזרמת ההון של  ,ביטול הסכם התפעול עם חברת התפעול רותם

 חברת של הערבויות ושוחררו התפעול הסכם ביטול את שמשקף באופןרותם 

. יצוין, כי ההסכם כולל תנאים ומגבלות בקשר להעברה או רותם התפעול

 10.5.1.2ראו סעיף  ,לפרטים נוספים מימוש מניותיה של החברה ברותם.

 להלן.

 עם חדרההסכם הזרמת ההון בקשר אמות מידה מכוח 

אסיה דאז, של החברה החברה האם עם התקשרה חדרה  ,2016בחודש יולי  .10.3.1.4

 בהסכם הזרמת הון ובנק דיסקונט )כסוכן האשראי ונאמן הבטוחות( ,פיתוח

)Subscription Agreement Equity( "(חדרה של ההון הזרמת הסכם)".168 

, אסיה פיתוח התחייבה כלפי הזרמת ההון של חדרה הסכםמסגרת ב

חדרה בהתחייבויות מסוימות בקשר לפעילות  בהסכם מימון םמממניה

חדרה, ובכללן: התחייבות להעמדת הון עצמי לפרויקט תחנת הכוח חדרה 

חדרה; שעבוד החזקותיה בחדרה  הסכם מימוןאשר ישלים את המימון מכוח 

התחייבויות שעניינן טיפול בערבויות תשלום עמלות; וזכויותיה כלפיה; 

חדרה בתום  מהסכם מימוןוך מסגרת הערבויות המהווה חלק שהועמדו מת

תקופת המימון; העמדת גיבוי לשימוש של חדרה במסגרות ערבויות וגידור 

העמדת ערבויות חדרה;  מימוןטרם ביצוע משיכה ראשונה לפי הסכם 

ש"ח,  מיליון 100במקרים מסוימים; ערבות בהיקף שלא יעלה על בנקאיות 

ת אירועים שונים, ביחס לעלויות שינבעו מסיכונים כשסכום זה פוחת בקרו

של תחנת הכוח החדשה; וערבות נוספת וההפעלה מסוימים בתקופת ההקמה 

גבייה מלקוחות עד לסכום  כשלשל  במקריםתרחישי חדלות פירעון לכיסוי 

 .ש"חמיליון  8של 

אמור החברה כצד להסכם הזרמת ההון ה הצטרפה ,2017במאי  29ביום 

שוחררה  2017, ובחודש דצמבר להתקשר כבעלת מניות בכל תנאיווהסכימה 

אסיה פיתוח מההתחייבויות האמורות לעיל כאשר החברה באה בנעליה. 

 עוד כל כי חדרה מממני כלפיכחלק משחרור אסיה פיתוח התחייבה החברה 

תעמוד באמות  היא, וחדרה במלוא להסכם מימוןהחוב בקשר  נפרע לא

ות בכל עת, כפי שייבדק על פי דוחותיה הכספיים המידה הפיננסיות הבא

 :והשנתיים הרבעוניים)סולו( 

: )א( עד לתום תקופת יפחת לאשל החברה  העצמי ההון .10.3.1.4.1

)ב( -"ח; וש מיליון 250 של מסך -האחריות של קבלן ההקמה 

 מיליון ש"ח. 200מסך של  -לאחר מכן 

 .20%-מ יפחת לאההון העצמי למאזן של החברה  יחס .10.3.1.4.2

                                                      

ולאחר מכן שוחררה אסיה פיתוח  הצטרפה החברה כצד להסכם 2017ובשנת  המקורי הסכםהתקשרה ב פיתוח אסיה כי ,יצוין  168
  .מההתחייבויות האמורות לעיל כאשר החברה באה בנעליה
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, החברה תחזיק חדרה של המסחרית ההפעלה מועד עד .10.3.1.4.3

"ח, שמיליון  100-בחשבונותיה יתרת מזומנים שלא תפחת מ

 -, ועד לתום תקופת האחריות של הקבלן זה מועד ולאחר

או  "חשמיליון  50-ת מחיתרת מזומנים בסכום שלא יפ

 תנאיםנוסף, בב. תעמיד החברה ערבות בנקאית באותו סכום

 יהיה ניתן, חדרה של ההון הזרמת סכםבה שנקבעו מסוימים

למועד הדוח  .השקעה בהם ולבצע אלה סכומים להפחית

 בנקאית ערבות ניםמהממ לטובת החברה העמידה ,הכספי

 25-כ של בסך בפיקדון הובטחה"ח )אשר ש מיליון 50 של בסך

, 2021לאחר מועד הדוח הכספי, בחודש מרץ  ."ח(ש מיליון

 בוטלה הערבות האמורה והפיקדון שוחרר.

 ישועבדובתנאים מסוימים בעת ירידת דירוג של החברה,  .10.3.1.4.4

 .חדרה מממני לטובת האמורים הסכומים

 התחייבה החברה ההון, הזרמת להסכם הצטרפותה במסגרת כן, כמו

 להבטחת ש"ח מיליון 15 של בסך רזרבה קרן ההקמה, תקופת בסוף להעמיד

 .2020 יולי בחודש הועמדה אשר ,חדרה מממני כלפי התחייבויותיה

 2020 בדצמבר 31באמות המידה האמורות לעיל, נכון ליום  עומדת החברה

 :להלן כמפורט

 בדצמבר 31 ליום הסכם הזרמת ההון פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2020 

 החברה של העצמי ההון
 לתום עד, החברה של העצמי ההון
 לא, ההקמה קבלן של האחריות תקופת

 ש"ח מיליון 250 של מסך יפחת

 מיליון 1,671-כ
 ח"ש

 לא, החברה של למאזן העצמי ההון יחס למאזן עצמי הון יחס
 60% 20%-מ יפחת

 יתרת מזומנים בחשבונות החברה

האחריות של קבלן עד לתום תקופת 
ההקמה בחדרה, יתרת מזומנים שלא 

או ערבות  מיליון ש"ח 50-תפחת מ
 בנקאית באותו סכום

 בנקאית ערבות
 מיליון 50 בסך

 "חש

 

 צומת הסכם הזרמת ההון בקשר עםאמות מידה מכוח 

נחתם בין החברה, צומת וסינדיקציית גופים מממנים  ,2019בחודש דצמבר  .10.3.1.5

 Equity"( הסכם הזרמת הון )המלוויםבהובלת בנק הפועלים )בסעיף זה: "

Subscription Agreement) "(במסגרת הסכם צומת של ההון הזרמת הסכם .)"

צומת התחייבה החברה כלפי המלווים בהתחייבויות של הזרמת ההון 

עילותה של צומת, ובהן התחייבות להעמדת הון מסוימות בקשר לצומת ולפ

 למועד הדוח הכספי, נכוןמיליון ש"ח.  293-עצמי לפרויקט בהיקף של כ

. י הנדרש לפרויקטממהיקף ההון העצ מיליון ש"ח 208-כהעמידה החברה 

אשר  החברה העמידה ערבות בנקאית יתרת ההון העצמי כאמור, להבטחת

 ואשר (למדד)צמוד מיליון ש"ח  85של  עמדה על סך למועד הדוח הכספי

 ,הכספי הדוח מועד לאחר .מיליון ש"ח 43-בסך של כ בפיקדוןהובטחה 
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 בוטלה ובהתאם הנדרש עצמיה הוןה יתרת את לצומת החברה העמידה

 .כאמור הפיקדון ושוחרר כאמור הבנקאית הערבות

הון הסכם הזרמת ההון כולל התחייבויות נוספות של החברה בקשר להעמדת 

עצמי נוסף במקרים מסוימים, בין היתר, במקרה של שינוי דרישות ההון 

מיליון ש"ח ובמקרים מסוימים בעלי  50-העצמי לפי הדין ועד לסכום של כ

השפעה שלילית על הפרויקט )כגון היעדר היתרים נדרשים או מגבלות 

עמיד הון המסוימות על פעילות תחנת הכוח(, אשר בהם תידרש החברה ל

י נוסף אשר עשוי לכלול גם את מלוא הסכומים הנדרשים לשירות החוב, עצמ

למימון יתרת הוצאות הקמת הפרויקט ולתפעולו, בהתאם לסוג המקרה. 

בנוסף, החברה התחייבה כי בסמוך לפני מועד ההפעלה המסחרית היא 

"( שתשמש כבטוחה לחוב ערבות תפעול ותחזוקהתעמיד ערבות בנקאית )"

מיליון ש"ח )אשר בנסיבות  15-של צומת על פי הסכם המימון, בהיקף של כ

מיליון ש"ח(, וכן החברה התחייבה להעמיד  22.5-מסוימות עשוי לגדול לכ

ערבויות בנקאיות מסוימות נוספות הנדרשות לפרויקט במקרים מסוימים, 

במסגרת  לצומתה שהועמדככל שלא תועמדנה מתוך מסגרת הערבויות 

 .צומת מימוןהסכם 

צומת, כי החברה מחויבת להשלים את  של עוד נקבע בהסכם הזרמת ההון

רכישת מניות המיעוט בצומת, וכן על החזקות החברה בצומת תחולנה 

 ,2020בפברואר  12 ביום כי ,יצויןמגבלות העברה מסוימות כקבוע בהסכם. 

, צומתב המיעוט מניות בגין התמורה יתרת תשלום את החברה השלימה

 .עילל .52.3 סעיף ראו לפרטים

 של החברה ותמסגרות אשראי נוספ מכוחוהתחייבויות מידה  אמות

 , בין היתר,התחייבה החברה של החברה, ותמסגרות אשראי נוספ במסגרת .10.3.1.6

עת, כפי שייבדק על פי  עמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות בכלכי היא ת

 :דוחותיה הכספיים )סולו( הרבעוניים והשנתיים

מסגרות האשראי  פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
 הנוספות

 בדצמבר 31 ליום
2020 

 מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון החברה של העצמי ההון
 ש"ח מיליון 1,200 של

 מיליון 1,671-כ
 ח"ש

שיעור ההון העצמי של החברה מסך כל  למאזן עצמי הון יחס
 60% 40%-המאזן לא יפחת בכל עת מ

יחס כיסוי החוב ההיסטורי של החברה  יחס כיסוי חוב היסטורי
 14.56: 1.20:1-לא יפחת מ

 

התחייבויות נוספות לאי יצירת שעבודים מסוימים )שעבוד כמו כן, לחברה 

שוטף שלילי הכולל חריגים( וכן התחייבות כאמור לגבי נכסיה וזכויותיה 

בחדרה ובאו.פי.סי ישראל )בכפוף לחריגים(, שמירה על אופי פעילות החברה, 

במישרין או בעקיפין, לפי העניין( ברותם,  50.01%שמירת שליטה )לפחות 

ככל  cross-default ( על או.פי.סי ישראל,100%בעלות מלאה ) בצומת,ו בחדרה

, שתתקבל בחברה דרישת פירעון מיידי ממחזיקי אגרות החוב של החברה

 .חלוקת רווחי הון שיתקבלו ממימוש ברותםמגבלות על 
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 רותם .10.3.2

 למועד נכוןלעיל.  10.2 בסעיף המפורטות הפיננסיות המידה באמות לעמוד מחויבת רותם

 רותם עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות. יצוין, כי על פי הסכם ,הכספי הדוח

 31 ליוםביוני ו 30 ליום הכספיים לנתונים בהתאםאמות המידה נמדדות  רותם מימון

 עמידתה יחס ,2020בדצמבר  31 ליום הכספיים לנתונים נכון. קלנדרית שנה בכל בדצמבר

 :כדלקמן הינו הפיננסיות המידה באמות רותם של

 בדצמבר 31 ליום מימון רותם הסכם פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2020 

ADSCR 1.70 י"לחח החשמל ספקתהב כתלות 1.05-1.1 החודשים הקודמים( 12-)ב 
ADSCR 1.34 י"לחח החשמל ספקתהב כתלות 1.05-1.1 החודשים הבאים( 12-)ב 

LLCR 1.05-1.1 1.96 י"לחח החשמל ספקתהב כתלות 

על נתונים שהינם  מבוססים LLCR-וה החודשים הבאים 12-ל ADSCR-נתוני ה

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה 

ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים, ובין היתר תעריף הייצור, וכן הכנסות והוצאות 

בפועל. לפיכך, המידע כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי 

 שנצפה.

 חדרה .10.3.3

 .לעיל 10.2 בסעיףהמפורטות  הפיננסיותבת לעמוד באמות המידה חדרה מחוי

 בהתאם. האמורות הפיננסיות המידה אמות בכל עמדה חדרה ,הכספי הדוח למועד נכון

 הינו הפיננסיות המידה באמות חדרה של עמידתה יחס, חדרההפיננסי של  למודל

 :כדלקמן

 בדצמבר 31 ליום חדרהמימון  הסכם פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2020 

DSCR 1.10 1.10 מינימלי חזוי 
DSCR  1.83  1.10 ממוצעחזוי 

LLCR 1.10  1.92 

על נתונים  מבוססים LLCR-והממוצע חזוי DSCR -, המינימלי חזויDSCR -נתוני ה

שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות 

החברה ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים, ובין היתר תעריף הייצור, וכן הכנסות 

והוצאות בפועל. לפיכך, המידע כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

 מכפי שנצפה.

  צומת .10.3.4

 .לעיל 10.2 בסעיף המפורטות הפיננסיות המידה באמות לעמוד יבתמחו צומת

עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות. יצוין, כי צומת  ,הכספי הדוח למועד נכון

, נבחנות צומת צומת, כל עוד לא החלה תקופת התפעול של תחנת הכוח מימון על פי הסכם

בחן לראשונה בתקופת יההיסטורי, אשר ת ADSCR-הפיננסיות )למעט האמות המידה כל 

התפעול(, כאשר החישוב מבוצע לתקופה שתחילתה במועד הפירעון הראשון של 

 המידה באמותצומת  של עמידתה יחסלמודל הפיננסי של צומת,  בהתאםההלוואות. 

 :כדלקמן הינו הפיננסיות
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 בדצמבר 31 ליום מימון צומת הסכם פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2020 

ADSCR 1.30 1.05 מינימלי חזוי 
ADSCR 1.50  1.05 ממוצע חזוי 

LLCR 1.05  1.58 

על  מבוססים LLCR-וה ממוצעהחזוי ADSCR -, המינימליה חזויADSCR -נתוני ה

נתונים שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על 

הערכות החברה ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים, ובין היתר תעריף הייצור, וכן 

הכנסות והוצאות בפועל. לפיכך, המידע כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן 

 שונה מכפי שנצפה.

 המגבלות על חלוק .10.4

 10.3.1.6-ו 5.5 ,5.4 פיםסעי ראו ,עצמה לחברה בנוגע על ידי החברה חלוקה על למגבלות .10.4.1

 .לעיל

 רותםמגבלות חלוקה על ידי  .10.4.2

לעיל(  10.2 בסעיףרותם )המתואר  מימון בהסכםפעולות חלוקה על ידי רותם המוגדרות 

 :היתר ובין כאמור בהסכם המפורטים תנאים של לשורה כפופות

ימים לאחר: )א( תום שנה קלנדרית; )ב(  100על פעולת החלוקה להתבצע תוך  .10.4.2.1

 תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית.

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית )כהגדרתם בהסכם(. .10.4.2.2

 מילוי קרנות הרזרבה )כהגדרתם בהסכם( לרמה הנדרשת על פי ההסכם. .10.4.2.3

  .יבוצעו יותר משתי חלוקות בשנה קלנדרית לא .10.4.2.4

 1.2-1.25בגובה  ADSCRעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות: )א(  .10.4.2.5

החודשים שחלפו והן ביחס  12-ספקת החשמל לחח"י(, הן ביחס לה)כתלות ב

ספקת החשמל ה)כתלות ב 1.2-1.25בגובה  LLCRהחודשים הבאים; )ב(  12-ל

 מיליון ש"ח.  25לחח"י(; )ג( עודפי מזומנים )כהגדרתם בהסכם( של לפחות 

, נחתם תיקון להסכם מימון 2021, בחודש ינואר הכספי לאחר מועד הדוח .10.4.2.6

 רותם, לפיו בהתקיים התנאים הבאים במצטבר, לא תתבצע חלוקה ברותם

)כפי שהוגדרה בתיקון( עולה על  רמת הביקוש של לקוחות רותם: )א( אם

 LLCR-או ה ADSCR-, )ב( ההרמה המקסימלית כפי שהוגדרה בתיקון

 לאחר מועד זה. 1.35-ומ 31.2.2022עד ליום  1.3-נמוכים מ

 חדרהמגבלות חלוקה על ידי  .10.4.3

( עילל 10.2 )המתואר בסעיף חדרה מימוןהמוגדרות בהסכם  חדרהפעולות חלוקה על ידי 

 ובין היתר:כפופות לשורה של תנאים המפורטים בהסכם כאמור 

 פירעון שלושה תשלומי קרן על פי לוח הסילוקין. .10.4.3.1

 חודשים ממועד ההפעלה המסחרית )כהגדרתו בהסכם(. 12ו לפחות חלפ .10.4.3.2

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית )כהגדרתם בהסכם(. .10.4.3.3
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 Historic DSCR ,Projected DSCRעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות:  .10.4.3.4

 , ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.1.25:1בשיעור מינימלי של  LLCR-ו

החוב וחשבונות הרזרבה )כהגדרתם בהסכם( ברמה  עמידת החשבון לשירות .10.4.3.5

 הנדרשת על פי ההסכם.

מיליון ש"ח )צמודים למדד  12שמירה על מינימום מזומנים בהיקף של  .10.4.3.6

 15וזאת בנוסף להעמדת פיקדון בסך  כמפורט בהסכם( לאחר ביצוע החלוקה

מיליון ש"ח על ידי החברה במועד סיום ההקמה, הנדרש כחלק מהתיקון 

 לעיל.  10.3.1.4הזרמת ההון של חדרה המתואר בסעיף להסכם 

ספקת הגז העל פי הסכם  Take or Pay-הוכחת יכולת עמידה בהתחייבויות ה .10.4.3.7

 עד למועד החישוב המתוכנן הבא )כהגדרתו בהסכם(. הטבעי,

 חודשים. 12לא בוצעו יותר משתי פעולות חלוקה בתקופה של  .10.4.3.8

ככל שתחנת הכוח חדרה לא תעמוד בתנאים הנדרשים מיחידת ייצור  .10.4.3.9

בקוגנרציה כמפורט בתקנות הקוגנרציה, תידרש הוכחת יכולת עמידה 

 עמידה בתנאים כאמור.-בתשלומים לחח"י ולרשות החשמל כתוצאה מאי

 צומתמגבלות חלוקה על ידי  .10.4.4

 מימוןוגדרות בהסכם המ צומת )לרבות פירעון הלוואות בעלים(פעולות חלוקה על ידי 

( כפופות לשורה של תנאים המפורטים בהסכם ההלוואה עילל 10.2 )המתואר בסעיף צומת

 ובין היתר:כאמור 

 חלף מועד סיום ההקמה המאושר )כהגדרתו בהסכם(. .10.4.4.1

בוצע פירעון רבעוני אחד של תשלומי קרן וריבית בגין ההלוואות ממסגרת  .10.4.4.2

 .Standby-האשראי לזמן ארוך וממסגרת ה

חודשים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית )כהגדרתו  12חלפו לפחות  .10.4.4.3

 בהסכם(.

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית. .10.4.4.4

חזוי  ADSCRהיסטורי,  ADSCRעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות:  .10.4.4.5

 .1:1.2-לא יפחתו מ LLCR-ו

 עמידת חשבונות רזרבה וקרן ערבויות צד ג' ברמה הנדרשת לפי ההסכם. .10.4.4.6

ת מסוימות, שמירה על מינימום מזומנים בחשבון התקבולים בסכום בנסיבו .10.4.4.7

כולל שיספיק לפירעון רבעוני אחד של סכומי הקרן והריבית בגין ההלוואות 

 .Standby-וממסגרת ה ממסגרת אשראי לזמן ארוך

 על החלהפליטה  היתרש במקרהלא תבוצענה יותר מארבע חלוקות בשנה )ו .10.4.4.8

 את להגבילסביר  באופן ותעשוי, הבנקאשר לדעת  מגבלות יכלול הפרויקט

לא יותר  - התעריפי האישור לפי הפרויקטזכאי  להם הזמינות תשלומי

 .מחלוקה אחת בשנה(
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, החוב לשירות הרזרבה למילוי האשראיההלוואות שהועמדו ממסגרת  כל .10.4.4.9

 .נפרעו במלואן ,הגידור רתממסגרת ערבויות צד ג', וממסג

  וערבויות שעבודים .10.5

  החברהוערבויות אשר העמידה  שעבודים .10.5.1

 החברה של חובותיה להבטחת שעבודים .10.5.1.1

על פי שטר הנאמנות, החברה  -שטר הנאמנות אגרות חוב )סדרה ב'(  .א

התחייבה כי במהלך התקופה שהחל מהמועד בו תיפרענה אגרות החוב 

)סדרה א'( של החברה במלואן וכל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ב'( 

זור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך קיימות במח

שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם( היא לא 

תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, 

לטובת צד שלישי כלשהו מבלי שיתקיים אחד מהתנאים שנקבעו 

 ה ב'(.לשטר הנאמנות אגרות חוב )סדר 6בסעיף 

להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי  -הסכם המסגרת הראל  .ב

הראל על פי הסכם המסגרת הראל, שועבדו לטובת הראל זכויותיה 

(, וכן OPC Power-הישירות והעקיפות של החברה )כשותף מוגבל ב

 חשבונות בנק מסוימים של החברה ושל השותף הכללי.

 תםרו של חובותיה להבטחת ויותוערב שעבודים .10.5.1.2

להבטחת האשראי שנטלה רותם, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה 

את מניות החברה  הרמטיק נאמנותראשונה וללא הגבלה בסכום, לטובת 

ברותם )כולל בדרך של רישום המניות על שם חברת הנאמנות האמורה(, וכן 

רותם לרבות זכויות לדיבידנד, זכויות מכוח  המניות של בהון החזקותיהאת 

שטרי ההון, כל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה 

ברותם וכל הפירות הנובעים מאלה, מלבד פירות הנובעים מחלוקה, מכירה 

או מימוש של הרכוש המשועבד בהתאם להסכם הלוואת רותם. במסגרת 

היתר, שלא לשעבד או להעביר את  מסמכי השעבוד התחייבה החברה, בין

 10.1כאמור בסעיף  הרכוש המשועבד ללא הסכמת בנק לאומי מראש בכתב.

לעיל, בקשר עם העברת מניות רותם מהחברה לאו.פי.סי ישראל, בוצעו 

התאמות של הסכם המימון רותם, כך שאו.פי.סי ישראל שעבדה את מלוא 

החברה כלפי רותם ת וזכויו, נאמנות הרמטיקטובת החזקותיה ברותם ל

משועבדות לטובת  ייוותרושהעמידה לרותם  בקשר עם הלוואות בעלים

. כמו כן, או.פי.סי ישראל הצטרפה, יחד ולחוד )אך ללא הגורמים המממנים

 כפל תשלום( להתחייבויותיה של החברה מכוח הסכם הזרמת הון רותם.

ועם  (חפיתו אסיההחברה )במקור יחד עם רותם,  מימון להסכם בהתאם

 כומיםבס תאגידיות ערבויות בעלי זכויות המיעוט ברותם )ורידיס( העמידו

, וזאת להבטחת חובותיה של בהתאמה "ח,ש ןמיליו 20-וש"ח  ןמיליו 80של 

, נחתם תיקון להסכם 2017בחודש דצמבר  .רותם מימוןרותם על פי הסכם 
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מהערבות  פיתוחאסיה לפיו שוחררה  "(2017תיקון " :בס"ק זה) מימון רותם

 מיליון 57.5קרן נוספת ברותם בסך של  צבירתל בתמורההתאגידית וזאת 

"(, אשר להבטחת צבירתה הבעלים ערבות קרן" :"ק זהבס) למדד צמוד"ח, ש

 ערבויות תאגידיות לטובת המלווים של רותם. וורידיסהעמידו החברה 

 בוטלו לים,, לאחר צבירת מלוא הסכום בקרן ערבות בע2020 פברוארבחודש 

תאגידיות אשר הועמדו על ידי החברה וורידיס כאמור לעיל הערבויות ה

מיליון ש"ח,  12-מיליון ש"ח וסך של כ 46-סתכמו לסך של כהואשר 

לטובת המלווים העמידו החברה וורידיס  2020בחודש ספטמבר  בהתאמה.

מיליון  12-מיליון ש"ח וסך של כ 46-ערבויות בנקאיות בסך של כשל רותם 

ש"ח, בהתאמה, וזאת חלף התחייבותה של רותם להחזיק קרן ערבות בעלים 

לערבויות התאגידיות המתוארות לעיל, קיימות  בנוסףיצוין כי  כאמור.

על ידי החברה  2014 נובמבר חודשהועמדו ב אשרערבויות תאגידיות נוספות 

 .מיליון ש"ח, בהתאמה 3-מיליון ש"ח ו 12-בסך של כ וורידיס

  חדרה של חובותיה להבטחת וערבויות בודיםשע .10.5.1.3

, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה חדרהלהבטחת האשראי שנטלה 

החזקותיה בהון את  דיסקונט בנקראשונה וללא הגבלה בסכום, לטובת 

אשר  בעלים הלוואת הסכםכל  מכוחהחברה זכויות  את, חדרה של מניותה

, למעט בקשר עם חלוקה מותרת נחתם ו/או ייחתם בין החברה לבין חדרה

, חדרההון חדרה ובוכן את זכויות החברה בחדרה, מימון בהתאם להסכם 

חדרה או כל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה בו

כאמור  בעלים הלוואת הסכםכל מכוח היותה נושה של חדרה על פי תנאי 

 למעט סכומים בקשר לחלוקה מותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה. ,לעיל

במסגרת מסמכי השעבוד התחייבה החברה, בין היתר, שלא לשעבד או 

 בכתב.ומראש  דיסקונטלהעביר את הרכוש המשועבד ללא הסכמת בנק 

לעיל, בקשר עם העברת מניות חדרה מהחברה לאו.פי.סי  10.1כאמור בסעיף 

השעבוד האמור לעיל ששל הסכם המימון חדרה, כך  ישראל, בוצעו התאמות

לטובת בנק דיסקונט של מניות חדרה ויתר הזכויות כאמור לעיל נוצר על ידי 

בקשר עם הלוואות בעלים  חדרהכלפי החברה  זכויותואו.פי.סי ישראל, 

. כמו משועבדות לטובת הגורמים המממנים ייוותרושהעמידה או תעמיד לה 

ישראל הצטרפה, יחד ולחוד )אך ללא כפל תשלום(  כן, או.פי.סי

 להתחייבויותיה של החברה מכוח הסכם הזרמת הון חדרה.

לפירוט בנושא ערבויות והתחייבויות החברה במסגרת הסכם הזרמת ההון 

 .לעיל 10.3.1.4ראו סעיף  ,של חדרה

, חדרה מימון מסמכי מכוח החברה והתחייבויות הערבות להבטחתבנוסף, 

חדרה )באמצעות  העמידהתחנת הכוח,  של המסחרית ההפעלה במועד

 15 בסך משועבד פיקדון חדרה מממני לטובת (החברההלוואת בעלים מ

  "ח.ש מיליון
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 צומת של חובותיה להבטחת וערבויות שעבודים .10.5.1.4

ראשונה וללא  להבטחת מימון צומת, משעבדת החברה בשעבוד קבוע מדרגה

)כיום רזניק פז נבו  שירותי נאמנות בע"מפועלים  הגבלה בסכום, לטובת

צומת וזכויות  של מניותהחזקותיה בהון האת  בע"מ( 1950נאמנויות )פשן( 

 .נלוות למניות של צומת וזכויות נוספות של החברה בצומת ובקשר אליה

לעיל, בקשר עם העברת מניות צומת מהחברה לאו.פי.סי  10.1כאמור בסעיף 

סכם המימון צומת, כך שאו.פי.סי ישראל ישראל, בוצעו התאמות של ה

 פועלים שירותי נאמנות בע"מ שעבדה את מלוא החזקותיה בצומת לטובת

החברה כלפי צומת וזכויות , (בע"מ 1950רזניק פז נבו נאמנויות )פשן( )כיום 

נותרו משועבדות לטובת  בקשר עם הלוואות בעלים שהעמידה או תעמיד לה

ו.פי.סי ישראל הצטרפה, יחד ולחוד )אך ללא . כמו כן, אהגורמים המממנים

 כפל תשלום( להתחייבויותיה של החברה מכוח הסכם הזרמת הון צומת.

 ההון הזרמת הסכם במסגרת לפירוט בנושא ערבויות והתחייבויות החברה

  .לעיל 10.3.1.5ראו את סעיף  ,צומת של

 רותם שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.2

הרמטיק  לטובת יצרה רותם, רותם הסכם מימון עם בקשר התחייבויותיה להבטחת

צף על כלל נכסיה וכן  שעבוד רותם הלוואת של המממנים הגורמים ולטובת נאמנות

אודות  לפרטיםשעבודים קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל נכסיה וזכויותיה. 

, צויןי. להלן 10.6 סעיףאו ערבויות שהעמידה רותם ראו  שהועמדו לטובת רותםערבויות 

קדונות ובחשבונות י)עובר למועד הלוואת רותם( את זכויותיה בפ בעבר שעבדה רותם כי

 לטובת בנק לאומי.מסוימים שהיו קיימים בעבר, 

 חדרה שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.3

להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת חדרה, חדרה יצרה לטובת בנק דיסקונט 

 שעבודים וכן נכסיה כלל על צף שעבוד חדרה הלוואתולטובת הגורמים המממנים של 

. לפרטים אודות ערבויות וזכויותיה נכסיה כל על השעבוד דרך על והמחאות קבועים

 .להלן 10.6 סעיףראו  ,שהועמדו לטובת חדרה או ערבויות שהעמידה חדרה

 צומת שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.4

להבטחת התחייבויותיה של צומת בקשר לפרויקט, צומת מעמידה שעבודים לטובת 

המלווים )באמצעות נאמן(, בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על נכסים וזכויות 

הקיימים והעתידיים של צומת )וזאת, הן במסגרת שעבוד צף על נכסי צומת והן במסגרת 

 לפרטים בהתאם לקבוע באגרת החוב(. שעבוד קבוע על נכסים וזכויות מסוימים, הכל

 .להלן 10.6 סעיףראו  ,צומתאו ערבויות שהעמידה  צומתאודות ערבויות שהועמדו לטובת 
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 ערבויות .10.6

 החברה שהעמידה ערבויות .10.6.1

הנן כמפורט  חברות בנותכלפי  169החברההמהותיות של ערבויות ה, הכספי הדוחלמועד 

 170:להלן

 מועד פקיעת תיאור לטובת סוג הערבות
 תוקף

 נכון הערבות סכום
 31.12.2020 ליום

הפקדת מזומנים 
 ותרבלהבטחת הע

 ערבויות שהועמדו לטובת רותם

 מממני הלוואות רותם ערבות חברה
ערבות לטובת 

חובותיה של רותם, 
 expostבגין חשיפת 

ההלוואה  תום עד
 ברותם

מיליון ש"ח  12
 - צמוד למדד

 ערבות
 המערכת מנהל בנקאית

 למנהל בנקאית ערבות
 הסכם מכוח המערכת

 עם רותם של PPA-ה
 י"חח

 מתחדשת
 3 מדי אוטומטית

 עד, שנים
 2033 אוקטובר

 מיליון 39-כ
 מדד צמוד 171ח"ש

-פיקדון בסך של כ
 מיליון ש"ח 38

 ערבות
 מכוח בנקאית ערבות המערכת מנהל בנקאית

 172המידה אמות

 הגשת למועד נכון
סכום , הדוח

הערבות עודכן 
מיליון  30לסך של 

 ותקופת חש"
 הוארכה הערבות

 2022 פברואר עד

 ח"ש מיליון 36-כ
 173מדד צמוד

נכון למועד הגשת 
הדוח, הופחתה 

הערבות לסך של 
 מיליון ש"ח. 30

- 

 ערבות
 בנקאית

 רותם הלוואות מממני
)הרמטיק שירותי 

 (נאמנות

ערבות בנקאית לטובת 
שחרור קרן ערבות 

 בעלים ברותם
 ח"ש מיליון 46-כ 2021ספטמבר 

 - מדד צמוד

 חדרה לטובת שהועמדו מהותיות ערבויות

 IDOM חברה ערבות

 להבטחת
 של התחייבויותיה

 להסכם בקשר חדרה
 הכוח תחנת להקמת

 חדרה

 כל השלמת לאחר
 התשלומים

 ובכל לקבלן
 יאוחר לא מקרה

 העברת מיום
 מקבלן הבעלות
 לחדרה ההקמה

 הדוח למועד נכון
 הערבות ,הכספי
 של לסכום מוגבלת

, דולר מיליון 10.5
 בוטל שלא ובלבד

 הלוואת הסכם
 ובמקרה) חדרה

 תוגבל כאמור
 30-ל הערבות
 (דולר מיליון

- 

 GE חברה ערבות

 התחייבותיה להבטחת
 עם בקשר חדרה של

 התחזוקה הסכם
 חדרה

 בתוקף הערבות
 שהסכם זמן כל

 חדרה התחזוקה
 לפרטים) בתוקף

 ראו ההסכם על
 8.14.2.2 סעיף

 .(לעיל

 - דולר מיליון 21

 ערבות
 חדרה הלוואת מממני 174חברה

לטובת ערבות 
חובותיה של חדרה, 

 10.5.1.3ראו סעיף 
 להבטחתלעיל, 
 ספציפיים סיכונים

 ומממניה חדרה עבור

 תקופת לכל
 פי על ההלוואה

 הלוואת הסכם
 לפרטים) חדרה

 ראו ההלוואה על
 (לעיל 10.2 סעיף

, ח"ש מיליון 100
 בהתאם הפוחת

 הקבוע למנגנון
 הזרמת בהסכם

 חדרה של ההון

- 

 ערבות
 בגין חברה ערבות חדרה הלוואת מממני 175חברה

 בקשר תשלום הבטחת
 תקופת לכל

 פי על ההלוואה
 ח"ש מיליון 8

 - להסכם בהתאם

                                                      

 מיליון ש"ח כל אחת. 5העמידה ערבויות נוספות בסכומים שאינם עולים על  החברה  169
 חלק מהערבויות הועמדו במקור על ידי אסיה פיתוח והחברה התחייבה להיכנס בנעלי אסיה פיתוח.  170
"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור ש מיליון 49-כהינו הערבות הכולל  סך  171

 .צמוד למדדש"ח  מיליון 39-כ ובהעמדת הערבות הינ החברהלפיכך, חלקה של חזקתו. ה
הממוצע של הצרכנים בעונת  מהתשלום החודשי התעו"זי 70%הערבות הינה בגובה ו, 50הערבות הינו לפי אמת מידה  חישוב  172

 הקיץ בשנה קודמת. 
"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות ש מיליון 54-ל עודכןהכולל הערבות  סך ,2020בשנת   173

 צמוד"ח ש מיליון 36-כ והינ הכספי, דוחה למועד נכוןבהעמדת הערבות  החברהחזקתו. לפיכך, חלקה של הבהתאם לשיעור 
 .למדד

 10.3.1.4לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון ומהערבות האמורה, ראו סעיף   174
 לעיל.
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 מועד פקיעת תיאור לטובת סוג הערבות
 תוקף

 נכון הערבות סכום
 31.12.2020 ליום

הפקדת מזומנים 
 ותרבלהבטחת הע

 מסוימות חריגות עם
ראו , ייצור מכמות

 לעיל 10.5.1.3סעיף 

 הלוואת הסכם
 לפרטים) חדרה

 ראו ההלוואה על
 (לעיל 10.2 סעיף

 של ההון הזרמת
 חדרה

 ערבות
 חדרה הלוואת נימממ בנקאית

 חלף בנקאית ערבות
 לעמידה התחייבות

 של המידה באמת
 ושווי מזומנים יתרת

 מינימלית מזומנים

 הגשתנכון למועד 
בוטלה  ,הדוח

 הערבות
 "חש מיליון 50

. "חש מיליון 25-כ
נכון למועד הגשת 

הדוח, שוחרר 
 הפיקדון.

 צומת לטובת שהועמדו מהותיות ערבויות

ערבות 
 בנקאית

 להבטחת ערבות
 עצמי הון הזרמת

ערבות לטובת הבטחת 
התחייבות החברה 

להעמיד את האקוויטי 
 הנדרש בפרויקט

עד להשלמת ההון 
העצמי על ידי 

 נכון. החברה
 הגשת למועד
 בוטלה, הדוח

 הערבות

 מיליון ש"ח 85

-פיקדון בסך של כ
. מיליון ש"ח 43

 הגשתנכון למועד 
שוחרר  ,הדוח

 הפיקדון
 

ערבות 
 שפיר בנקאית

להבטחת 
התחייבויותיה של 

צומת לתשלום היטלי 
פיתוח של המועצה 

 המקומית שפיר

 הגשת למועד
 הסתיים, הדוח

 של תוקפה
 הערבות

 - "חש מיליון 21-כ

 ערבות
 ישראל מקרקעי רשות בנקאית

 להבטחת
 של התחייבויותיה

לרשות מקרקעי  צומת
ישראל לתשלום שומת 
מס ראשונית כאמור 

 עילל .68.11בסעיף 

 תשלום עד
 הסופי השומה

"ח ש מיליון 61-כ
חודש )הועמדה ב

, (2020ינואר 
למועד הגשת הדוח 
הוקטנה הערבות 

 58-לסך של כ
 מיליון ש"ח

-בסך של כ ןפיקדו
מיליון ש"ח.  30

 הגשתנכון למועד 
סכום  ,הדוח

-הפיקדון עודכן לכ
 מיליון ש"ח 15

 נתג"ז ערבות חברה
להבטחת התשלום 

-להקמת מתקן ה
PRMS 

עד להשלמת 
 PRMS-הקמת ה

 - "חש מיליון 11

 ערבות
 החשמל רשות בנקאית

 בנקאית ערבות
 לקבוע בהתאם

 של המותנה ברישיון
 צומת

נדרש  - 2022 מרץ
 עד האריכהל

 תקופתלסיום 
 ההקמה

"ח ש מיליון 15
 - (לדולר)צמוד 

 בע"מ חברת התפעול חדרה לטובת שהועמדומהותיות  ערבויות

 חדרה התפעול חברת חברה ערבות

 להבטחת ערבות
 של התחייבויותיה

 חדרה התפעול חברת
 תפעול הסכם מכוח

 על)לפרטים  חדרה
 חדרה תפעול הסכם

 8.14.2.3 סעיף ראו
 (לעיל

 - "חש מיליון 20.5 2021 ספטמבר

 2שהועמדו לטובת שורק  מהותיות ערבויות

 IDE חברה ערבות

להבטחת  ערבות
התחייבויותיה של 

מכוח ההקמה  2שורק 
של מתקן הייצור 

' )לפרטים על בשורק 
הסכם ההקמה שורק 

 2.3.3ראו סעיף  ,'ב
 (לעיל

לאורך כל תקופת 
הסכם ההקמה 

 שורק ב'

למחויבויות הסכם 
 - ההקמה שורק ב'

 

  

                                                                                                                                                                          

 10.3.1.4לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון ומהערבות האמורה, ראו סעיף   175
 לעיל. 
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 רותם שהעמידה ערבויות .10.6.2

ליום  סכום הערבות מועד פקיעת תוקף תיאור לטובת סוג הערבות
31.12.2020 

 האנרגיה משרד בנקאית ערבות
 להבטחת בנקאית ערבות

 רישיון מכוח התחייבויות
 רותם של החשמל ייצור

 הגשת למועד נכון
 הערבות, הדוח

 מרץ עד הוארכה
2022 

 דולר מיליון 1

ארצי  הממונה בנקאית ערבות
 יחידת דלק

בהתאם לחוק הבלו  ערבות
 1958-"חהתשיעל דלק, 

בדצמבר  31 עד
1202 

 צמוד ח"ש מיליון 2-כ
 למדד

 

כל הערבויות האמורות לעיל הוצאו ממסגרת הערבויות של רותם שהועמדה על פי הסכם הלוואת * 

 רותם.

 176חדרה ידי על שהועמדו ערבויות .10.6.3

 סכום הערבות תוקףמועד פקיעת  תיאור לטובת סוג הערבות
 31.12.2020ליום 

הפקדת מזומנים 
להבטחת 

 ותרבהע

ערבות 
 בנקאית

רשות 
 החשמל

ת בגין רישיון ובנקאי תיוערבו
של  ורישיון ההספקה הייצור

 חדרה
 2021 יוני

מיליון ש"ח.  7-כ
למועד הגשת הדוח, 
הערבות הופחתה 

 ח"ש מיליון 5-כל

 כל בגין
 הערבויות

 הופקד האמורות
 כולל בסך פיקדון

 מיליון 12-כ של
 .ח"ש

 הערבויות כל
 הוצאו האמורות

 ממסגרת
 של הערבויות

 נכון. חדרה
 הגשת למועד
 עודכן, הדוח

 לסכום הפיקדון
 מיליון 6-כ של

 כנגד"ח ש
 הערבויות
 שבוטלו

ערבות 
 בנקאית

שותפי תמר 
כל אחד על  -

 פי חלקו
 היחסי

בגין  בנקאיות ערבויות 12
הגז של חדרה  הסכמי

 8.13.3 פיםבסעי יםהמתואר
 8.13.4-ו

 2020 דצמבר

. דולר מיליון 7-כ
למועד הגשת הדוח, 

בעקבות עליית 
דירוג של חדרה, 
בוטלו הערבויות, 

-למעט סך של כ
אלפי דולר  700

 טרם שוחרר

ערבות 
מכוח אמת  בנקאית ערבות "יחח בנקאית

 2022 בפברואר 1 50מידה 

 ח"ש מיליון 27-כ
. נכון למדד צמוד

למועד הגשת הדוח, 
הערבות הופחתה 

מיליון ש"ח  17-לכ
 צמוד למדד

 

 מנוצלות אשראי ויתרות אשראי מסגרות .10.7

מתאגיד בנקאי בסך של  קצרלאמור לעיל, לחברה מסגרת אשראי לזמן  בנוסףהדוח הכספי,  למועד

 .הכספיים לדוחות 4ד'15 ביאור ראו, נוספים לפרטים. נוצלה לא אשר"ח, ש מיליון 75

 אשראי דירוג .10.8

 & Standardעם תחזית דירוג יציבה על ידי  -ilAאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה מדורגות בדירוג 

Poors Maalotאסמכתא:  2020באוקטובר  4ראו דוח מיידי של החברה מיום  ,. לפרטים נוספים(

 (, המובא על דרך ההפניה.2020-01-107604

באופק יציב על ידי  A3.ilדורגו אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בדירוג  ,2020 דצמברב 24עד ליום 

מידרוג בע"מ, החל מאותו מועד הודיעה החברה למידרוג על בקשתה לסיים את התקשרות החברה, 

לרבות חברות הבת, עם מידרוג כחברה מדרגת של החברה ושל אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה. 

 Standard & Poors)סדרה ב'( של החברה תמשכנה להיות מדורגות על ידי  החברה ואגרות החוב

                                                      

 ערבויות בסכומים לא מהותיים. הטבלה אינה כוללת  176
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Maalot2020)אסמכתא:  2020בדצמבר  24מיידיים של החברה מיום  דוחותראו  ,. לפרטים נוספים-

 (, המובאים על דרך ההפניה.2020-01-136147)אסמכתא:  2020בדצמבר  31( ומיום 01-131920

 לדוחות הכספיים. 'ד15, ראו ביאור וצומת חדרה ,רותם לפרטים אודות דירוג הלוואות

  דוחהבתקופת תקבל האשראי ש .10.9

 230סך של  באותו מועד ממסגרת האשראי לזמן קצר של החברהמשכה החברה  ,2020 ינואר בחודש

חברה לצורך תשלום שומת מס ראשונית המיליון ש"ח השתמשה  169מיליון ש"ח, כאשר בסכום של 

וביתרה השתמשה החברה להעמדת ערבות בנקאית לרשות מקרקעי  עילל 8.11.6 ור בסעיףמכא

 6ביום  .לדוחות הכספיים( 4ד'15ראו ביאור  ,)לפרטים נוספים ישראל להבטחת יתרת התשלום

פרעה החברה את אשראי לזמן קצר כאמור, וזאת באמצעות נטילת הלוואה חלופית  2020באפריל 

, לפרטים אודות ההלוואה החלופית, ראו ביאור "(ההלוואה החלופיתמיליון ש"ח )" 169-בסך של כ

נטלה החברה הלוואה מבנק מזרחי טפחות בע"מ בסך , 2020בחודש מרץ  .לדוחות הכספיים 4ד'15

ונפרעה בחודש  1.25%, ההלוואה נשאה ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת 177מיליון ש"ח 50של 

במהלך שנת  מיליון ש"ח. 64על ידי חדרה משיכות בסך כולל של בוצעו  ,2020במהלך שנת  .2020מאי 

 .לעיל 10.2 בסעיף כאמורמיליון ש"ח,  187בסך כולל של  ותמשיכ צומתידי  על ובוצע ,2020

 חברתיות  בין הלוואות .10.10

בנוסף, . לעיל 10.1וסעיף  כספי נפרדמידע  לדוח 6סעיף ראו  ,חברתיות ביןלפרטים אודות הלוואות 

 .הוצאות והחזר עובדים בגין חוב יתרות קיימות בקבוצה החברות בין

 גיוס מקורות נוספים .10.11

 , נטו )בניכוי הוצאות הנפקה(מיליון ש"ח 1,077-גייסה החברה הון בסך כולל של כ ,2020במהלך שנת 

והנפקות לציבור של  בדרך של הצעות פרטיות של מניות רגילות של החברה למשקיעים מוסדיים

, גייסה 2021לאחר מועד הדוח הכספי, בחודש ינואר  .מניות רגילות של החברה בדרך של הצעת מדף

מיליון ש"ח, נטו )בניכוי הוצאות הנפקה( בדרך של הצעה פרטית של  346-החברה הון בסך כולל של כ

או חוב נוספים,  הוןי החברה עשויה לפנות לגיוס מניות רגילות של החברה למשקיעים מוסדיים.

או חוב  הון, אין ודאות שיתקיימו גיוסי דוחהגשת ה. יובהר, כי נכון למועד 2021 שנת במהלך לרבות

שוק מתאימים,  תנאינוספים כלשהם והדבר תלוי, בין השאר, בנסיבות שתהיינה באותו מועד, כגון 

  .דועו החברה של העסקיות בתכניותשיעור הריבית בשוק, צרכי החברה, 

  הון חוזר .11

מיליון ש"ח. הנכסים השוטפים  1,517-הסתכם לסך של כ ,2020ר בדצמב 31ליום  החברה של החוזר ההון

מיליון ש"ח והם כוללים מזומנים, שווי  2,231-כ של הסתכמו לסך ,2020בדצמבר  31של החברה ליום 

חייבים ויתרות חובה ו ש"ח, מיליון 2,014-ומזומנים מוגבלים בסך של כ קדונות לזמן קצרי, פמזומנים

ההתחייבויות השוטפות של החברה  .ש"חמיליון  217-ולקוחות בסך כלרבות מכשירים פיננסיים נגזרים 

)לרבות חלויות  מיליון ש"ח והן כוללות חלויות שוטפות 714-הסתכמו לסך של כ ,2020בדצמבר  31ליום 

                                                      

ההתקשרות האמורה אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כהתקשרות שאינה חריגה )וזאת בהתחשב בכך שמר איל   177
בפרק  21עופר, קרוב של מר עידן עופר הנחשב נהנה בנאמנות המחזיקה בעקיפין בקנון, בעלת השליטה בחברה )ראו תקנה 

 ים( לדוח(, נחשב לבעל שליטה בבנק מזרחי טפחות בע"מ(.הרביעי )פרטים נוספ



 

147 

 

 פיננסיים מיליון ש"ח, ספקים, זכאים ויתרות זכות לרבות מכשירים 195-כ בסך של שוטפות בגין חכירה(

 מיליון ש"ח. 519-כ בסך של נגזרים

 בישראלאשראי ללקוחות  מדיניות .11.1

 אינה החברה .החשבונית ממועד ימים 30 על עולים אינםהתשלום של לקוחות החברה  תנאי, ככלל

  .ללקוחות אשראי ביטוח רוכשת

  בישראל האשראי מספקים התקופה וההיקף הממוצע של .11.2

 .ימים 60ימים עד שוטף +  30ספקיה לתקופה של שוטף +  מרביתמהחברה מקבלת אשראי 

  סוימי .12

  .לדוחות הכספיים 18מס, ראו ביאור המס החלים על החברה ושומות לפירוט בדבר דיני 

  ודרכי ניהולםסיכונים סביבתיים  .13

 כללי .13.1

חום איכות הסביבה החלים על פעילות החברה מצויים, בין היתר, תקנות מניעת בין החוקים בת

; 1968-; חוק התכנון והבניה; חוק רישוי עסקים, התכ"ח1993-מפגעים )שמן משומש(, התשנ"ג

; החוק למניעת זיהום הים ממקורות 1997-תקנות המים )מניעת זיהום מים()תחנות דלק(, התשנ"ז

; חוק אוויר נקי; החוק למניעת 1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג; 1988-יבשתיים, התשמ"ח

; חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות 2006-מפגעי אסבסט; חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

; 1993-פסולת למיחזור, התשנ"ג; חוק איסוף ופינוי 2012-חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב –לסביבה 

 ;2001-; תקנות שירותי הובלה, התשס"א1993-ם מסוכנים(, התשנ"גתקנות רישוי עסקים )מפעלי

 וכן חוקי עזר ונהלים שונים. 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 את, שתכליתה לוודא 2016כנית אכיפה סביבתית פנימית, החל מנובמבר ומבצעות ת רותם וחדרה

עמידת החברות בדרישות הסביבתיות ביניהן פליטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת דלקים, 

צומת  אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים ודלקים, זיהום קרקע ומקורות מים, אסבסט, רעש ועוד.

 תידרש לעמוד בדרישות ולקבל היתרים מתאימים בהתאם לחקיקה האמורה.

מכוחן עלולה ות ובתנאי ההיתרים והרישיונות הניתנים לחברה עמידה בהוראות החוק הסביבתי אי

נהליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, ילחשוף את החברה ואת מנהליה לסנקציות פליליות ומ

 הדוח למועדהוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים. 

, פליליים ואזרחיים, בטענות להפרת מנהלייםם החברה לא הוגשו הליכים משפטיי כנגד, הכספי

 .החוקים הסביבתיים

 אויר נקי חוק .13.1.1

כנדרש על פי הוראות חוק אוויר נקי, החברה מחזיקה בהיתרי פליטה עבור מקורות 

התקבל בחברה היתר פליטה  ,2016פליטה טעוני היתר שהיא מפעילה. בחודש ספטמבר 

היתר מרכז  .התקבל היתר כאמור לחדרה ,2018ובחודש ינואר  לרותם ולמרכז האנרגיה

במהלך שנת  ועל חדרה לפנות לחידושו. 2021ספטמבר חודש האנרגיה הינו בתוקף עד 

הדוח טרם התקבל היתר הגשת הגישה צומת בקשה לקבלת היתר פליטה, למועד  ,2019

 כאמור.
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 קרקע ומים .13.1.2

קיימים ומאוחסנים חומרים מסוכנים וכן תשתיות  ובמרכז האנרגיה בחדרהברותם, 

ומתקנים המכילים דלקים וחומרים מסוכנים. החברה שוקדת על מניעה וטיפול של זיהום 

  .קרקע ומים מחומרים, תשתיות ומתקנים אלה

 שפכים .13.1.3

 שמקורםהאנרגיה נוצרים שפכים  במרכזבמהלך ייצור מים נטולי מלחים לדוודי הקיטור 

בתחנת הכוח  .אשר מטופלים במתקן לטיהור שפכים בנייר חדרה יונים מחליף בריענון

 פועלתחדרה  .מתחנת הכוח ענוניםחדרה, נדרשת חדרה לסיים את הסדרת הזרמת מי ר

 .ליםזרם זה באישור המשרד להגנת הסביבה למסופים המפנים  להפניית קבועלאישור 

 משמשים לשימוש חוזר במפעל רותם אמפרטונאספים מריענון הממברנות ברותם, המים 

 .בבעלות כיל()מפעל 

 חומרים מסוכנים .13.1.4

ובמרכז  בחדרהברותם, החברה מחזיקה, משתמשת ומאחסנת חומרים מסוכנים 

יש היתרי רעלים  ולמרכז האנרגיה לחדרהלרותם, . פעילותה השוטפת לצורך האנרגיה

 הנדרשות מתוקף תפעולווה עומדת בכל התנאים החברה המתחדשים אחת לשנה.

 .המתחדש אחת לשנה חדרה היתר רעליםקיבלה  2020 יולי בחודש .ההיתרים

 אסבסט .13.1.5

על פי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט נדרשת החברה, בין היתר, להסיר ולהטמין 

ם. ברותם את כל האסבסט הפריך אשר הותקן לצורך בידוד תרמי במתקני 2021עד שנת 

סקר  ממצאילפי ובחדרה, הקמת האתרים בוצעה ללא התקנות אסבסט. במרכז האנרגיה, 

 .פריך אסבסט נמצא לא 2017 שנת מהלךב שבוצע

 תכנון ובניה .13.1.6

, בהיבטים הסביבתיים של פעילותן, בין וצומת חדרה ,כפופות רותם ןבמסגרת פעילות

תחנות , ל הוראות תכנון ובניהכחלק מתחולתן שהיתר להוראות דיני התכנון והבניה. 

הכוח של החברה כפופות להוראות סביבתיות שונות הקבועות בתוכניות מתאר ובהיתרי 

 .בניה

 רישוי עסקים .13.1.7

מכוח מספר רישיונות עסק שתוקפם בהתאם לצו  ותפועל ומרכז האנרגיה חדרהרותם, 

תנאים נלווים לרישיונות אשר לו ,2013-תשע"גהעסקים )עסקים טעוני רישוי(, רישוי 

מתעדכנים או מתחדשים מעת לעת. אלה נועדו להסדיר את פעילות התחנה, בין היתר, 

, מרכז רותם, חדרהבמטרה להקטין ולמנוע סיכונים ומפגעים סביבתיים. הפעלת 

ועלולה  ,מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ,ללא רישיון עסק צומתבעתיד ו האנרגיה

 .הפעילות להביא להפסקת

 אסדרה סביבתית משולבת .13.1.8

, מבקש המשרד להגנת 2015-תשע"ההבמסגרת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 

 הסביבה לקדם חוק לרישוי סביבתי משולב לבחינת השפעות סביבתיות של תחנות הכוח

קרקע וכיו"ב( ולקבוע בהתאם תנאים פרטניים  ם, אוויר,על הסביבה בכל ההיבטים )שפכי



 

149 

 

לכל תחנת כוח בהתחשב בתנאיה הייחודיים ובאינטגרציה בין השפעותיה הסביבתיות 

השונות. בשלב זה מיושם ההליך באמצעות תנאים ברישיון העסק של תחנת הכוח, 

הנדרשת להגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי. כמו כן מבקש המשרד 

באופן רוחבי מנגנונים  משולבתאסדרה סביבתית להגנת הסביבה להטמיע במסגרת 

, הטכניקה המיטבית הזמינהBAT (Best Available Techniques - )-דוגמת חובת נקיטה ב

שקיפות של הליך הרישוי, ארגון מחדש והוספת מידע וסקרים הנמסרים למשרד להגנת 

 ד. דרישות לניהול סביבתי ועו, הסביבה לצורך רישוי, שיתוף הציבור וכן בחינת חיי המוצר

  הכספי דוחאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה למועד ה .13.2

 הודעהקיבלה החברה  שלאחריה ,התקיימה ביקורת של המשרד להגנת הסביבה 2020בחודש ינואר 

שהוצגה מטעם  יתנבנה בהתאם לתכנ שנבנה בשטחי המפעלים במרכז האנרגיה האקוסטי הוילוןכי 

למיטב למעט כאמור לעיל,  לא התבקשה דרישה נוספת בנושא. ,הדוחהגשת נכון למועד  .החברה

בקשר עם  אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותייםהיא  ,הדוחהגשת  למועד ,ידיעת החברה

 .הלןל 20.2.12ראו סעיף  ,לפרטים אודות סיכונים סביבתיים כגורם סיכון לחברה. איכות הסביבה

 ביבתייםמדיניות התאגיד בניהול סיכונים ס .13.3

החברה רואה עצמה כמחויבת בנקיטת אמצעים להגנה על הסביבה וצמצום מפגעים סביבתיים. 

החברה פועלת לשמירה על איכות סביבה ולמזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. 

שילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה  :עקרונות המדיניות הסביבתית של החברה כוללים

ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות; תכנון ותפעול המתקנים; אימוץ אמות מידה סביבתיות 

מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע; שילוב שיקולים נופיים, מרחביים 

 כניתות במסגרת, כן כמו .וסביבתיים בתכנון מתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים

ים מבדקים מבוצע, 2016 נובמברמפנימית אשר אימצה החברה המיושמת החל  סביבתית אכיפה

 לאורך השנה.

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .14

 כללי .14.1

כפופה לרגולציה במסגרת  החברהבנוסף לרגולציה החלה באופן כללי על חברות וקבוצות עסקיות, 

של  PPA-הסכמי ה התקנות שהותקנו מכוחו,ו חוק משק החשמל :ר אתפעילותה, הכוללת בין הית

 ,2000-כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"סעם חח"י,  וצומת חדרה ,רותם

שמפרסמת רשות החשמל. הוראות הדין האמורות, כוללות,  תעריפיםו , אמות המידהההחלטותוכן 

, בהתאם לפרויקטים המבוצעים וצומת חדרה ,ת רותםובין היתר, גם את היקף ההון העצמי לו נדרש

יצוין כי רותם קיבלה רישיון ייצור חשמל במסגרת זכייתה במכרז. לפיכך הרגולציה החלה . יהןעל יד

 178החלה על יצרני חשמל פרטיים אחרים.אינה זהה בהכרח לרגולציה  על רותם

החברה הינה חברה בפורום יצרני החשמל, המקדם סוגיות רגולטוריות של יצרני חשמל פרטיים 

 מול הרגולטורים. פעילות הפורום ממומנת על ידי החברים בו. החשמל במשק

                                                      

 .הלןל 14.3ראו סעיף  ,לפרטים נוספים אודות ההסדרה של רותם  178
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 -ו 7.3, 7.2 סעיפיםת רגולציה החלה על החברה ראו לפרטים נוספים אודו

  .עילל 7.4

 בישראל של החברה פעילותההחלה על  הרגולציה של כללי תיאור .14.2

 חוק משק החשמל .14.2.1

חוק משק החשמל נועד להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, תוך הבטחת 

 אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות

חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות לעיל,  8.2.7כאמור בסעיף ומזעור עלויות. 

בנושא רישוי השחקנים השונים במשק החשמל, הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק 

שירות חיוני ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות לרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה 

שתפקידו להסדיר ולפקח על ותפקידיה. החוק הגדיר את ייעודה של רשות החשמל כגוף 

מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל. תפקידי רשות החשמל מוגדרים בחוק וכוללים 

ארבעה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים, קביעת אמות מידה ומדדים לטיב 

 ופיקוח על מילוי התנאים שנקבע ,שק החשמלמהשירות, מתן רישיונות לפעילות ב

 מול צרכני חשמל.ברישיונות וטיפול ל

 תקנות הקוגנרציה .14.2.2

תקנות הקוגנרציה נועדו לעודד ולתמרץ הקמה והפעלה של מתקני קוגנרציה תוך שמירה 

על הנצילות הקבועה בתקנות ותוך שמירה על יתרונות נוספים המשמשים לטובת הציבור, 

הגלומים בייצור באמצעות מתקן הקוגנרציה לעומת מתקני ייצור חשמל אחרים, 

, דרישת 2014-נוכח תיקון שנערך לתקנות ב 179.ים בטכנולוגיה זהה ובעלי גודל דומההפועל

הנצילות האנרגטית השנתית המינימלית הנדרשת מיחידות הייצור בקוגנרציה בתחנת 

ה שניתן שיון מותנילגבי ר 70%, לעומת דרישת נצילות של 60%הכוח חדרה עומדת על 

 לאחר מועד התיקון כאמור.

ומסדירות, בין לעמידה בתנאי מתקן קוגנרציה סף דרישות  מגדירותהקוגנרציה תקנות 

על פי . מנהל המערכתבקוגנרציה עם  של יצרן פרטיעסקאות האת מנגנון עריכת  היתר,

התקנות יצרן פרטי בקוגנרציה רשאי לבחור להתקשר בעסקת רכישה עם מנהל המערכת, 

קיימת בהתאם לתקנות בנוסף,  נות.אשר יחויב לרכוש אנרגיה מהיצרן בהתאם לתק

אפשרות לביצוע עסקה בילטראלית בין מתקן קוגנרציה לבין צרכני חשמל שונים במשק. 

לפי סוג העודף כמו כן, התקנות קובעות עיקרון כלכלי לקביעת תעריף רכישת החשמל 

 . המתקןוגודל 

 "("פהיח תקנותיצרן חשמל פרטי קונבנציונלי )"תקנות  .14.2.3

ועדו לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם "פ נהיח תקנות

לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים 

תקנות אלה מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל שאינם  180לצרכנים.

התקנות מסדירות, . תאו באמצעות מקור אנרגיה מתחדש קוגנרציהפועלים בטכנולוגית 

, מנהל המערכתות של יצרן פרטי קונבנציונלי עם אבין היתר, את מנגנון עריכת העסק

                                                      

 לתקנות הקוגנרציה. 2סעיף   179
 לתקנות היח"פ. 2סעיף   180
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וקובעות שתי שיטות עיקריות לעריכת עסקאות כאמור )שיטת מכירת אנרגיה ושיטת 

לביצוע  מסדירות בין היתר את העקרונות תקנותהבנוסף, מכירת יכולת זמינות ואנרגיה(. 

, הכל לבין צרכני חשמל שונים במשק יצרן פרטי קונבנציונליבין עסקה בילטראלית 

 . בהתאם ובכפוף לתנאים בתקנות ולהסדרות רשות החשמל

  הרישיונותתקנות  .14.2.4

תקנות אלה מסדירות את נושא הרישוי לצורך פעילות במשק החשמל בישראל. התקנות 

לרישיון, התנאים כוללות, בין היתר, הוראות בדבר הפרטים השונים שיש לכלול בבקשה 

למתן רישיון ודרכי בחירה בין מבקשי רישיון, הפיקוח על פעילות בעל רישיון וחובות 

הדיווח של בעל הרישיון. התקנות קובעות, בין היתר, תנאים למתן רישיון ייצור וביניהם 

הוכחת יכולת כספית, שיעור הון עצמי מינימלי, קיום זכויות במקרקעין עליהם מוקמת 

ייצור, תקינות הציוד המיועד לפעילות לפי הרישיון, התחייבות להתחיל בפעילות יחידת ה

 כנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים.ווכן הצגת ת רשות החשמלבמועד שהורתה 

 החשמל משק כללי; 2000-החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"סכללי משק  .14.2.5

 2020-"ףהתש(, חיוני שירות ספק עם)עסקאות 

 את ההתקשרות של יצרני חשמל פרטיים בעסקאות עם משק החשמל נועדו להסדיר כללי

כללי משק החשמל  מנהל המערכת וקובעים את העקרונות לעריכת עסקאות כאמור.

 שהחלו עסקאות על חלים( "2000"כללי ) 2000-)עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס

 רישיון או אישור שקיבל מי על, התחילה םביו נסתיימו וטרם 2000 כללי תחילת יום לפני

 אישור על בהתבסס ייצור רישיון שקיבל או הקונבנציונלי תקנות של תחילתן ערב ייצור

 על או האמורות התקנות של תחילתן ערב שפורסם מכרז לפי רישיון שקיבל או כאמור

 .מתחדשות באנרגיות יצרן

קובעים, בין היתר, כי עסקה של יצרן פרטי עם ספק שירות חיוני תיערך לפי  2000 כללי

לפיה מעמיד היצרן הפרטי יכולת  -אחת משתי שיטות: )א( מכירת יכולת זמינה ואנרגיה 

 -זמינה לרשות ספק השירות החיוני, ומוכר לו אנרגיה על פי דרישה; )ב( מכירת אנרגיה 

כנית שנתית, וות החיוני אנרגיה בהתאם לתלפיה היצרן הפרטי מוכר לספק השיר

פורסמו ברשומות  2000 כללי, 2020 ביוני 28 ביום המצורפת לחוזה שנחתם בין הצדדים.

 החלים(, "2020 כללי)" 2020-"ףהתשמשק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(,  כללי

 תעריף אישור קיבלו אשר, הטכנולוגיות בכל ההולכה ברשת יצרנים על פרסומם מיום

קובעים, בין היתר, חובה ליצרן להעמיד את כל  2020. כללי 2018 ץבמר 1 יום לאחר

 כלהיכולת הזמינה שאינה מועמדת לצרכני חצר לטובת מנהל המערכת ולהקצות את 

לא יחולו על מי  2000האנרגיה המוזרמת לרשת עבור עסקה עם מנהל המערכת. כללי 

 חלים עליו. 2020שכללי 

 181מידהאמות ה .14.2.6

ספק ת יחסי הגומלין בין להסדיר א אמות המידה נקבעות על ידי רשות החשמל ובאות

בין היתר באופן  ,ולבין לקוחותי ומנהל המערכת( חח"יהדוח, הגשת שירות חיוני )למועד 

                                                      

181  https://pua.gov.il/Standards/Documents/am_book_171219.pdf. 

https://pua.gov.il/Standards/Documents/am_book_171219.pdf
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הטיב של פירוט החובות והזכויות של הצדדים. אמות המידה מסדירות את הרמה, 

אמות המידה מתעדכנות מעת לעת  .ן ספק שירות חיוניואיכות השירות שנותן בעל רישיו

אמות המידה העיקריות המשפיעות על  ומפורסמות ברשומות כתנאי לכניסתן לתוקף.

 פעילות הקבוצה למועד הגשת הדוח הינן, בין היתר:

 (המידה אמות ספר של' ה)פרק  פרטיות לעסקאות הנוגעות המידה אמות .14.2.6.1

ו', -הוסיפה רשות החשמל לספר אמות המידה את פרקים ה' ,2005בשנת 

את התנהלות מנהל המערכת מול יצרני חשמל פרטיים ומול המסדירים, 

מספקים העורכים עסקאות פרטיות עם צרכנים. אמות המידה שבפרק ה' 

שכותרתו "עסקאות פרטיות" מסדירות את אפשרות המספק לערוך עסקאות 

, בין היתר, את חובת העמדת הבטוחה למנהל פרטיות עם צרכנים וקובעות

המערכת לצורך קיום עסקה פרטית, מנגנון שיוך צרכנים למספקים, מנגנון 

תחילת וסיום העסקה הפרטית, חובת הגשת תכניות צריכה ותשלומים 

 שתגבה חח"י בגין שרותי תשתית.

החלטה בנושא קביעת אסדרה  החשמל קבעה רשות ,2021 פברואר בחודש

ם שאין ברשותם אמצעי ייצור ותיקנה את אמות המידה למספקים למספקי

קיימים לשם פתיחת מקטע האספקה למספקים חדשים ולאספקה לצרכנים 

 לעיל. 8.2.1.6סעיף  ראונוספים,  לפרטיםבאופן מדורג.  ביתיים

 בעלי של הפעלה ומשטר תחזוקה, חשמל לרכישת הנוגעות המידה אמות .14.2.6.2

 (המידה אמות ספר של' ו)פרק  פרטיים ייצור רישיונות

אמות המידה שבפרק ו' שכותרתו "רכישת חשמל, תחזוקה ומשטר הפעלה 

של בעלי רשיונות ייצור פרטיים" מסדירות את הכללים להתנהלות יצרני 

חשמל פרטיים בטכנולוגיות שונות )לרבות יצרנים קונבנציונליים המחוברים 

וקובעות, בין היתר, את  לרשת ההולכה והחלוקה ויצרנים בקוגנרציה(

המנגנון והתשלומים בגין מכירת אנרגיה וזמינות מהיצרנים למנהל המערכת, 

מסירת תכניות ייצור ותחזוקה, התחשבנות בגין חריגות, משטר ההפעלה 

 הנדרש מן היצרנים ועוד.

 אמות המידה הנוגעות לחיבור מתקני ייצור לרשת החשמל .14.2.6.3

ד' של ספר אמות המידה קובעות את  אמות מידה שבפרק ג' סימן ג' וסימן

המנגנון המסחרי לחיבור מתקני ייצור לרשת החלוקה ולרשת ההולכה לרבות 

המנגנון לקבלת תשובת מחלק חיובית ביחס לבקשה לחיבור לרשת החלוקה, 

המאפשרת את חיבור המיתקן לרשת בלוחות הזמנים שנקבעו באמות 

ביחס לבקשה  ברשת מקום ושמירת חיבור סקרי ביצועהמידה, והמנגנון ל

 לחיבור לרשת ההולכה.
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המתקנת את אמות המידה  182פרסמה הרשות החלטה ,2020נובמבר חודש ב

כך שמנהל המערכת יוכל להתחייב  ג85 מידה ואמת 5כו35 4וכ35, 1כו35

לחבר יצרן לרשת ההולכה גם אם במועד החיבור היצרן אינו יכול להזרים 

לפי ההספק המותקן של מתקנו, לרשת. את מלוא האנרגיה שניתן לייצר, 

בהתאם להחלטה, הסקר יפורש כחיובי אם מגבלות ההזרמה לאנרגיה יוסרו 

שנים )או מועד אחר שיכול להיקבע בהסדרה מסוימת( ממועד  שלושבתוך 

כי לא ישולמו תשלומי זמינות עבור  ,החיבור של המיתקן לרשת. כן נקבע

מגבלת ההזרמה לרשת )אלא אם ההספק המוגבל במהלך התקופה שבה חלה 

מתקני ייצור  לחיבור לסייע צפויה זו החלטהנקבע אחרת בהסדרה מסוימת(. 

 . ההולכה ברשת הקיימות ההזרמה מגבלות אף על לרשת ההולכה

 59, 58, 57, 1תיקון לאמות מידה  –מתכניות צריכה  חריגות בעניין החלטה .14.2.6.4

 91-ו

 573 פרסמה רשות החשמל את החלטתה מישיבה ,2020בפברואר  19 ביום

  183., בנוגע לחריגות מתכנית הצריכה2020בינואר  27יום מ

בהתאם להחלטה, מספק אינו רשאי למכור לצרכניו מעבר לסך ההספק נשוא 

  184.שיונות ייצור פרטייםיכל ההתקשרויות בהן התקשר עם בעלי ר

פק המותקן שהוקצה מההס 3%עור העולה על יצריכה בפועל של אנרגיה בש

תגרור תשלום תעריף שנתי המבטא את העלות השנתית של ההספק  ,למספק

תשלום שנתי בו השתמש המספק כתוצאה מהחריגה, כמפורט בהחלטה )"

  "(.בגין חריגת ההספק

קובעת ההחלטה מנגנון להתחשבנות בגין חריגה מתכנית הצריכה  ,בנוסף

ביל לתשלום השנתי בגין חריגת חול במקי, אשר )עודפים וחוסרים( היומית

 ההספק. 

. ההחלטה תחול על 2020בספטמבר  1החל מיום  הינה תחולת ההחלטה

. כמו כן, ההחלטה תחול על רותםרותם לאחר קביעת הסדרים משלימים ל

  חדרה.

 הגשתלמועד  יצוין, כי להחלטה עשויה להיות השפעה שלילית על החברה.

אין ודאות באשר להיקף ההשפעה של ההחלטה על רותם, והדבר תלוי,  ,הדוח

 בין היתר, בהסדרים המשלימים הסופיים שייקבעו.

  

                                                      

בעניין תיקון אמות מידה על מנת לאפשר חיבור עם מגבלות הזרמה לרשת ההולכה  2020בנובמבר  1מיום  58906החלטה מספר  182
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/58906/he/Files_Hachlatot_58906.pdf. 

183 
%D7%AA%20%D7%A6%D7%Ahttps://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99

-8%D7%99%D7%9B%D7%94%20

%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4

D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf%.  
מהמספק להתקשר בעסקאות פרטיות עם צרכנים בהיקף המאפשר לו בביאורים להחלטה מציינת רשות החשמל כי מצופה   184

 לספק את כל צריכתם מאנרגיה המיוצרת על ידי יצרנים פרטיים לאורך השנה כולה.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/58906/he/Files_Hachlatot_58906.pdf
https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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 הסדרה ייחודית של רותם .14.3

 קבועה רותם על החלה ההסדרההיותה של רותם יצרן חשמל פרטי הפועל מכוח מכרז,  לאור

 אמות מידה נוספות כפי שנקבע על רותם עם חח"י וכן של PPA-ובמסגרת הסכם ה המכרז במסגרת

 . לעתרשות החשמל מעת  ידי

 כפופותאשר העיקריות  למתחרותיה רותם בין המהותייםריים והרגולטההבדלים  עיקרי להלן

 :החשמל רשות ידי על המפורסמות המידה אמות ולכלל 241 להסדרה

 זמינות .14.3.1

הספק למכירת חשמל  להקצותשתבחר רותם  ככל - קבועה זמינות תעריף .14.3.1.1

זמינות  לתעריףת פרטיים( תהיה רותם זכאית "י )חלף מכירתו ללקוחולחח

 מאשר יותר נמוך שיעורבלחח"י,  מחח"י ביחס לכושר הייצור המוקצה

. מאז הפעלתה המסחרית הקצתה 241 הסדרה תחת הפועלות מתחרותיה

כן לא  ם ועלכירת חשמל ללקוחות פרטיירותם את כל כושר הייצור שלה למ

 בא הבדל זה לידי ביטוי. 

ככל שרותם תמשיך להקצות את מלוא כושר הייצור  - משתנה זמינות .14.3.1.2

 לתשלומי זמינות משתנה כמתואר תרותם אינה זכאיללקוחות פרטיים, 

, ללקוחות פרטיים השלא נמכר עודפת ייצור יכולתבגין  לעיל 8.2.1.5בסעיף 

לכך )לרבות במקרה בו הן לעומת יתר מתחרותיה העיקריות אשר זכאיות 

 . בוחרות מראש שלא לייצר אנרגיה ללקוחות פרטיים בשעות מסוימות(

 מכירות אנרגיה .14.3.2

ל רותם למכירה ללקוחות פרטיים, חשמל המיוצר ע דייל ע המוקצה ייצור לכושר באשר

עלות  במחיר"י לחחרותם בפועל אך לא נמכר ללקוחות פרטיים, נמכר לפי ההסכם  ידי

למכור  ותהעיקריות של רותם רשאי מתחרותיה. , ללא מרווח כלשהותנההייצור המש

 להצעות מחיר הניתנות )המוגבלות במחיר מקסימום( בהתאםעודפי אנרגיה לרשת, 

ראו  ,ספקההולמספקים אחרים. לפרטים אודות פעולות שמבצעת רותם לקבלת רישיון 

  .עילל 8.12.2.2סעיף 

 במקרה של אירועי "כוח עליון" מימון תומכות מידה אמות .14.3.3

העיקריות  רותם לא זכאית להיכלל באמות מידה תומכות מימון כיתר מתחרותיה

 .241הפועלות במסגרת הסדרה 

 החזרת הספק לחח"י .14.3.4

רותם זכאית להחזיר חלק או כל ההספק שברשותה לחח"י ולקבל תשלומי זמינות קבועה, 

מופחת כתלות במועד החזרת אשר  של רותם עם חח"י PPA-בתעריף הנקוב בהסכם ה

ההספק. לעומת זאת, מתחרותיה העיקריות רשאיות להחזיר הספק לחח"י בתנאים 

 .שונים שעיקרם מגבלה על כמות ההספק בלבד

 ספקהההיעדר רישיון  .14.3.5

לעיל.  8.12.2, ראו סעיף 2018בפברואר  5למידע נוסף, לרבות מכתב רשות החשמל מיום 

 להלן. 20.3.5ראו סעיף ע לרעה על פעילותה של רותם, ויהשפספקה עלול לההיעדר רישיון 
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 פיזיות במודל השוק בילאטרליותשילוב של יצרנים ומספקים בעסקאות  - קורא קול .14.3.6

שמשמעותם קביעת , לעיל( 14.2.5)ראו סעיף  כללי הסחרו 2020כללי בהמשך לקביעת 

על מחירי שוק מודל שוק סיטונאי לחשמל המנוהל על ידי ניהול המערכת ומבוסס 

קול קורא  החשמל פרסמה רשות ,2020ספטמבר ב 6ביום  המשתנים ברמה חצי שעתית,

במודל השוק, במטרה לשלב את  בילאטרליותבנושא שילוב יצרנים ומספקים בעסקאות 

, השוק במודליצרנים הקיימים )ביניהם רותם( אשר אינם משתתפים בשוק הסיטונאי, ה

 עמסת יחידות הייצור ברמה המשקית ושכלול הסחר בחשמל.לצורך ניהול יעיל יותר של ה

הרשות שוקלת קביעת מנגנון שיאפשר את שילוב היצרנים  בהתאם לקול הקורא,

לבחור  ליצרן האפשרות עקרונותיו יהיו מתן אשר הבילאטרליים במודל השוק באופן יעיל

תחנת הכוח תופעל במודל של  (מראש שתוגדר ה מסוימת)בהתראה מראש ולתקופ כי

, (SMPובמחיר  בהתאם לצרכי המערכת )מכירת האנרגיה לרשת תתבצע העמסה מרכזית

. SMPבמחיר כמו כן רכישת האנרגיה ממנהל המערכת לטובת מכירתה לצרכנים תהיה 

 .פורסמו מסמכים נוספים בנושאטרם למועד הגשת הדוח, 

 ומספקים פרטיים חשמל יצרני על החלה ברגולציה מהותיים שינויים .14.4

עשויים להיות מושפעים משינויים בהוראות הדין החלות עליה או על תחומים  החברהעסקיה של 

 מספר חלו האחרונות בשניםוהחלטות רשות החשמל.  המידה אמות זה ובכלל, לפעילותה הקשורים

 להלן כמתוארבין היתר , החברה על להשפיע עשויים אשר החשמל משק על ברגולציה שינויים

 .עילל 8.2-ו 7.2וכמתואר בסעיפים 

 מחוברים לרשת מתח עליון קונבנציונליים ליצרנים תעריפית בהסדרה עדכונים .14.4.1

החלטה בנושא "אסדרה ל; 2017במאי  15והתיקון לה מיום  914לפרטים בנוגע להסדרה 

, 2020לכללי  185הקמים ללא הליך תחרותי; ןליצרנים המחוברים לרשת מתח עליו

 .לעיל 14.2.5-ו 8.2.1.2 פיםכללי הסחר, ראו סעיו 558החלטה לו

 למספקים בהסדרה עדכונים .14.4.2

לעיל;  14.2.6.4לפרטים בנוגע להחלטה בנושא "חריגות מתוכניות צריכה", ראו סעיף 

לפרטים בנוגע להחלטה בנושא מספקים ללא אמצעי ייצור ופתיחת מקטע ההספקה 

 עיל.ל 8.2.1.6לצרכנים ביתיים, ראו סעיף 

  העמסה כלכלית במשק החשמל תוכניתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש  .14.4.3

המתקנת את  החלטה החשמל רשות פרסמה ,2017 ביוני 12יום ב ,לעיל 7.6כאמור בסעיף 

העמסה כלכלית  תוכניתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש אשר עניינה  125אמת מידה 

 שעת חירוםתקנות משק הגז בכמהלך משלים להסדרה שנקבעה וזאת , במשק החשמל

כפי  125שנקבעה באמת מידה להסדרה  בהתאם 186.לעיל( 8.13.1)למידע נוסף ראו סעיף 

בסעיף כמות הסולר והגז הנוזלי ) סךאת , מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי שתוקנה

המערכת יתכנן את  מנהל. כמו כן, החשמל למשק הנדרשים "(החריגים הדלקים"זה: 

                                                      

אסדרה ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון  -( 1336)10מס'  2019במרץ  6מיום  555החלטת רשות החשמל מישיבה מס'   185
 הקמים ללא הליך תחרותי. 

בנושא "הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית  2017ביוני  12מיום  518( מישיבה 1169) 13החלטת רשות החשמל מספר   186
 העמסה כללית במשק החשמל".
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 פי עלכנית העמסה הכללית ליום המחרת, והחריגים לשם מימוש ת קיםבדלהשימוש 

גז נוזלי מוקצה בשגרה לחברת החשמל, לאור היותה בעלת הסכם : )א( הבאים העקרונות

הגז היקר במשק עד לפקיעת תחולת סעיף זה ובחירום ככל שיופעלו תקנות משק הגז שעת 

בדרך של הקצאת גז נוזלי ליצרנים  חירום מנהל המערכת יפעל בהתאם לקבוע בהן, לרבות

של  ההספק המותקן בגזלפי החלק היחסי של  שוויוני; )ב( סולר יוקצה באופן פרטיים

על אף האמור, במקרים של גודש מקומי או תקלה במערכת . דלקיים-מתקנים הדוה

הולכת הגז, השימוש בסולר יוקצה למתקנים באזור הגודש או שהתקלה משפיעה עליהם. 

 דלקי בסולר לצרכי בדיקה אחת לחודש.-מנהל המערכת יפעיל כל יצרן דו בנוסף,

דלקי שייצר בסולר או בגז נוזלי לפי הנחיות -, יצרן דו)כפי שתוקנה( 125אמת מידה על פי 

מנהל המערכת, יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר או בגז נוזלי לבין עלות הייצור 

  .כאמור לא יפוצה בגין הגדלת עלויות התחזוקה בגז המוכר ליצרן. עם זאת, יצרן

תבצע בהתאם לתוכנית ההעמסה הפרטנית יבסוגי הדלק על ידי כל יצרן  השימוש

 הנדרשת הזמינות את מגדירהשאושרה לו על ידי מנהל המערכת. ההסדרה האמורה 

 לא החשמל למשק מחוץ לצרכניםגז  שמכירת קובעת וכן, בסולר לשימוש מהיצרנים

 בדלקים. כמו כן, הסדרת השימוש יש מחסור בגז במשק החשמל בהן בשעות תיעשה

חריגים מאפשרת ליצרנים בעלי הסכם גז בלתי מובטח לפעול בתנאים שווים במשק 

 מכירה על וההגבלה נוזלי בגז השימוש הקצאת הוראות כי עוד מצוין בהחלטה החשמל.

 של לפעילות כניסתו עם. נוסף גז ספק של המסחרית ההפעלה במועד יפקעו גז של משנית

 ,נוספים לפרטים, 125בוטלו מספר סעיפים באמת מידה  2019בסוף שנת  ויתןול מאגר

 .עילל 7.6 סעיף ראו

 לרשת המחוברים למתקנים הספק תעריף והקצאת לקביעת תחרותי הליך תוצאות .14.4.4

 טבעי גז באמצעות חשמל המייצרים החלוקה

פרסמה  בעקבות עקרונות מדיניות שקבע שר האנרגיה בנושא, ,2019בחודש ספטמבר 

רשות החשמל הליך תחרותי לקביעת והקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת 

 השנתית ברמה ישולם ההספק תעריף 187החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי.

 .בשנה מהשעות 15%-מ יותר יעבוד הייצור שמתקן לכך ובכפוף שנים 10 של תקופה למשך

. סך ההספק הזוכים במסגרת המכרז את פרסמה רשות החשמל ,2019בנובמבר  18ביום 

 .וואט מגה 471 המצרפי נסגר על

מקבלת תשובת שנים  4הזוכים במכרז נדרשים לחבר את מתקניהם לרשת החלוקה תוך 

 שנים בכפוף לחילוט ערבות שניתנה. 5או תוך  מחלק חיובית

 .עילל 7.2סעיף  ראו ,ת הרגולציה ושוק החשמל בו פועלת החברהלפרטים נוספים אודו

 CPV בקבוצת ההחזקה מכוחהחלה  רגולציה)לרבות   CPVקבוצת על החלה רגולציה אודות לפרטים

 בחברה, CPVאו יותר מזכויות ההצבעה בקבוצת  10%להחזקת שיעור של  הנדרשלאישור  כך ובכלל

  .לדוח 9.317. סעיף ראו ,(מניותיה בבעלי או

                                                      

והחלטה  551( מישיבה 1306) 2עדכון החלטה מס'  -( 56308) 8, החלטה מס' 563מישיבה  02.09.2019החלטת רשות החשמל מיום   187
הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל ופרסום הליך תחרותי לקביעת  - 559מישיבה  10מס' 

 והקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי.
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 הסכמים מהותיים .15

להלן יובאו פרטים בדבר הסכמים מהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, אשר לא תוארו לעיל 

יובהר . , שהחברה היא צד להם או שלמיטב ידיעתה היא זכאית על פיהםדוחההגשת נם בתוקף במועד יוה

 שלה בנותזה מתוארת ברמת החברה בלבד באופן שאינו כולל חברות  15 כי ההתייחסות לחברה בסעיף

 .)הסכמים מהותיים של חברות אלו תוארו במקומות הרלוונטיים בדוח(

 2020באפריל  22של אגרות החוב )סדרה ב'( מיום  נאמנותה שטר .15.1

 .הכספיים לדוחות 16 ביאורלעיל וכן  10.3.1.1-ו 10.1, 5.4 פיםראו סעי ,לפרטים

 ברותם מניות בעלי הסכמי .15.2

 2010ביוני  24החברה קשורה בהסכמי בעלי מניות עם ורידיס. הסכמים אלה הומחו לחברה ביום 

מאת החברה לישראל והם כוללים תנאים סטנדרטיים, בין היתר בנוגע לאסיפות בעלי מניות, זכויות 

 .למינוי דירקטורים, זכויות בעלי המניות במקרה של הקצאת מניות ועוד

 , הסכמי בעלי המניות מעניקים לורידיס זכויות וטו בקשר להחלטות מהותיות מסוימותבנוסף

, וביניהן: )א( שינוי מסמכי ההתאגדות של רותם; )ב( פירוק רותם; )ג( שינוי בזכויות בקשר לרותם

הנלוות למניות באופן שפוגע בבעל מניות; )ד( עסקאות עם צדדים קשורים; )ה( שינוי פעילות 

ו( ארגון מחדש, מיזוג, מכירת נכסים מהותיים וכדומה; )ז( כניסה של רותם לפרויקטים החברה; )

חדשים; )ח( שינויים בהון המניות, הנפקת אגרות חוב או הקצאת ניירות ערך שונים, בכפוף לחריגים 

 .החשבון; )י( מינוי או פיטורין של דירקטורים מטעם ורידיס שנקבעו בהסכם; )ט( החלפת רואה

על ידי מי מהם, ברותם ים מעניקים לבעלי המניות זכויות נוספות במקרה של מכירת מניות ההסכמ

 . Tag Alongכגון זכות סירוב ראשונה וזכות 

  C Power Ventures LPOPהסכם שותפות מוגבלת  .15.3

, CPV, בסמוך לפני התקשרותה בהסכם רכישת 2020באוקטובר  9ביום , CPV עם עסקת בקשר

ההסכם עם שלושה גופים פיננסיים, בהסכם שותפות ובמסמכים נלווים לו )התקשרה החברה גם 

 OPC-"(, על פיו הצדדים ישקיעו בהסכם השותפותלהלן בסעיף זה: "האמור, כפי שתוקן, ייקרא 

Power " :( אשר הנה שותפות ייעודית שתכליתה רכישה, באמצעות השותפות)להלן בסעיף זה"CPV 

Group ת אשר בבעלותה, של קבוצCPVוביצוע השקעות נוספות ב ,-CPV Group  ובקבוצתCPV ,

בארה"ב )למעט במתקני פחם או מתקני אנרגיה גרעינית(. להלן  Power and Electricity -בתחום ה

 תמצית מהוראות עיקריות בהסכם השותפות:

: השותפים המוגבלים בשותפות בעלות בשותפות והתחייבויות ההשקעה של השותפים .15.3.1

; משקיעים מוסדיים מקבוצת כלל 70% -החברה )במישרין או באמצעות חברה בת( יהיו: 

; תאגיד מקבוצת 12.75% -; משקיעים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח 12.75% -ביטוח 

המשקיעים )שלושת המשקיעים האמורים ייקראו להלן: " 4.5% -פועלים שוקי הון 

 של כלל השותפים עומד ואות בעליםוהעמדת הלו יות ההשקעה"(. סך התחייבוהפיננסיים

מיליון דולר, בחלוקה לפי  815על  והסכמי הלוואות הבעלים על פי הסכם השותפות

שיעורי ההחזקה המפורטים לעיל. הסכום האמור יועד הן לשם רכישת מלוא הזכויות של 

CPV Group  בקבוצתCPV והן לשם מימון השקעות נוספות ב-CPV Group  ובקבוצת

CPV ימוש פרויקטים מסוימים מתוך צבר הפרויקטים שלה לשנים הקרובות.לשם מ 
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: חברה בבעלותה המלאה של החברה היא השותף הכללי של השותפות, ניהול השותפות .15.3.2

וככזו תנהל את עסקי השותפות. זאת, בכפוף לפעולות מהותיות מסוימות )או אשר בהן 

רגיל או , אשר ידרשו אישור ברוב יש ניגוד עניינים בין השותף הכללי לבין יתר השותפים(

המשקיעים האחרים בשותפות )שאינם החברה( או, במקרים  מיוחד )לפי העניין( מקרב

מסוימים, ברוב מיוחד מקרב כלל השותפים )כולל החברה(. פעולות מהותיות אלה 

בכללותה או הנפקתה לציבור, ככל שאלה לא  CPVכוללות, בין היתר, מכירת קבוצת 

מכירה של חלק וים מינימליים מסוימים שנקבעו בהסכם השותפות, עומדים ברפ

כמו כן, כל עוד החברה היא בעלת במהלך שנה קלנדרית.  CPVמשמעותי מנכסי קבוצת 

השליטה בשותף הכללי של השותפות, פעילות נפרדת של החברה בתחום פעילות השותפות 

. בנוסף, ניתנו ים האחרים)כמוגדר לעיל( בארה"ב תדרוש אישור ברוב מיוחד של השותפ

, הערכות CPVלמשקיעים זכויות לקבלת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים של קבוצת 

 .CPVשווי ומידע נוסף, וכן זכות למינוי משקיף לדירקטוריון קבוצת 

הנגזר  בשיעורהסכם השותפות גם קובע את הזכאות של השותף הכללי לדמי ניהול  .15.3.3

התלויים בתשואה  (Carried Interestכן לדמי הצלחה )מהיקף ההשקעות של השותפות, ו

 אותה תשיג השותפות.

: בהסכם השותפות נקבעו הוראות שונות לגבי מגבלות בקשר עבירות הזכויות בשותפות .15.3.4

 עם העברת זכויות בשותפות, ובכלל זאת התחייבות החברה שלא למכור את החזקותיה

בשותפות )למעט במקרה של הנפקה לציבור של השותפות( באופן ששיעור החזקתה יירד 

( של Tag Alongוזאת במשך תקופה של שלוש שנים, זכות הצטרפות ) 51%-מתחת ל

המשקיעים הפיננסיים במקרים מסוימים של מכירת זכויות בשותפות על ידי החברה, 

( במקרים ROFOצעה ראשונה )זכויות של החברה ושל המשקיעים הפיננסיים לה

 Dragמסוימים של מכירת זכויות על ידי הצד האחר, וכן זכויות לכפות מכירה של זכויות )

Along.והכל בתנאים ותחת חריגים הקבועים בהסכם השותפות ,) 

ם מיהתקשרו בהסכ והמשקיעים הפיננסיים החברה: אופציות בקשר להחזקה בשותפות .15.3.5

 Call, והם העניקו לחברה אופציית Putהאמורים אופציית החברה העניקה לגופים  הםלפי

לא תמומש(, לגבי החזקותיהם של גופים כאמור בשותפות.  Put-)ככל שאופציית ה

שנים ממועד רכישת קבוצת  10האופציות ההדדיות האמורות תיכנסנה לתוקף בחלוף 

CPV וכרת כפי וככל שעד אותו מועד ההחזקות בשותפות לא תירשמנה למסחר בבורסה מ

שהוגדרה בהסכם השותפות. לחברה תעמוד הזכות לשלם )לפי שיקול דעתה( את מחיר 

 המימוש באמצעות מניות החברה לפי מחירן הממוצע בבורסה בסמוך לפני המימוש.

 לדוחות הכספיים. יג'25לפרטים נוספים, ראו ביאור 

: הסכם השותפות קובע הוראות בדבר זכות השותפים האחרים )זולת החברה( שונות .15.3.6

מהזכויות  30%-להחליף את השותף הכללי, בין השאר, במקרה בו החברה תחזיק פחות מ

בשותפות. בנוסף, הסכם השותפות קובע הוראות ומנגנונים מקובלים נוספים בנושאים 

פות על ידי החברה כשותף כללי שונים, ובכלל זאת נושאים הנוגעים לניהול השות

 .כךולאחריותה בגין 
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 הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל  .15.4

רותם וחדרה בוחנות את האפשרות להתקשר ביניהן בהסכמי מסגרת לרכישה ומכירה של חשמל וגז 

לרכישת פלטפורמה  ליצורהסכמים אלה מיועדים  טבעי, בכפוף להוראות הרגולציה ככל שחלות.

 הסכמים טבעי הדדית בין רותם לחדרה, אך אינם צפויים לכלול מחויבות לרכישה כאמור.חשמל וגז 

וככל  נים של רותם וחדרהמאלו, אם וככל שייחתמו, יהיו כפופים, בין היתר, לאישור הגורמים הממ

 .שנדרש על פי דין לאישורים נוספים

 בנות בחברות בהחזקות פנימי ארגון רה .15.5

 לעיל. 2.2.1בחברות בנות של החברה, ראו סעיף  רה ארגון פנימי בהחזקות לפרטים אודות הסכם

 הליכים משפטיים .16

 . לדוחות הכספיים 25ובביאור  עילל 8.15 סעיףראו  ,לפרטים אודות הליכים משפטיים שהחברה צד להם

 CPVקבוצת  .17

ת בפיתוח, הקמה , עוסקCPV Group LPעל ידי  2021בינואר  25, אשר רכישתה הושלמה ביום CPVקבוצת 

וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית )מונעות גז טבעי( בארצות הברית. קבוצת 

CPV  וואט, ה מג 14,800-וממועד הקמתה יזמה והקימה תחנות כוח בהספק כולל של כ 1999נוסדה בשנת

וואט בתחנות קונבנציונאליות. למועד הגשת ה מג 9,950-וואט באנרגיית רוח ועוד כה מג 4,850-מתוכם כ

 CPV Powerבתחום תחנות הכוח באנרגיה קונבנציונאלית מרוכזת באמצעות  CPVהדוח, פעילות קבוצת 

Holdings LP ופעילותה בתחום הפרויקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת מרוכזת בעיקר ,

 .כך רך, אשר הוקמה לצוCPV Renewable Power LP באמצעות

 הוא בהתאם לתרשים להלן: CPVנכון למועד הגשת הדוח, מבנה ההחזקות של 
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 188בו החלים ושינויים"ב בארה החשמל שוק על כללי מידע .17.1

עם  בעולם הגדולהחשמל הפרטי  שוק הינו CPV קבוצת פועלת בו ב"בארה החשמל שוק .17.1.1

וואט של מתקני ייצור. תמהיל הייצור השתנה באופן משמעותי בשנים  'יגהג 1,100-כ

עקף הגז הטבעי את הפחם כמקור הדלק העיקרי לייצור חשמל  2016האחרונות. בשנת 

מאספקת החשמל מאז שנות השמונים.  50%בארצות הברית, לאחר שפחם היווה מעל 

, כמו גם העלות דינתיתמלית והאשינויים אלה הונעו על ידי המדיניות הסביבתית הפדר

התקדמות הטכנולוגיות. גורמים אלה תרמו רבות גם ההיחסית של מקורות הדלק ו

 .טכנולוגיות מתחדשות בשנים האחרונות שללצמיחה 

המעבר בארצות הברית לייצור אנרגיה מתחדשת ולייצור עם פליטת פחמן נמוכה יותר 

מואץ בשנים האחרונות. בעוד שהייצור ההידרואלקטרי היה עמוד התווך של הענף מימיו 

כיום  נרשמת, לכך"ב יש בסיס משאבים משמעותי בארה, ובחלקים מסוימים המוקדמים

רוח ושמש. גורם מרכזי המניע את הגידול באמצעות  הפועלותתאוצה של תחנות כוח 

 בפעילותפליטת פחמן  הפחתתהתומכת ב מדינתיתבטכנולוגיות המתחדשות הוא מדיניות 

להשגת  בחקיקהמדינות הציבו יעדי חובה  30הכוללת אנרגיה, תחבורה וחימום.  יתהכלכל

י יש יעד אחרות מדינותמדינה, ולבאחוזי האנרגיה המתחדשת כדי לתמוך בביקוש 

 מדינותהמופעלות על ידי  תכניותלאורך זמן.  CO2מדיניות המכוונים להפחתה בפליטת 

לרכוש  ותמקומי (utilities) שירותי תשתיות חברותלפיתוח אנרגיה מתחדשת מחייבות 

 RECהמכונות בדרך כלל  ממקורות מתחדשים באמצעות תכניות חשמל של מסוים שיעור

(Renewable Energy Certificates ,)בנוסף, מדיניות מס  "ב.ארהברחבי  למסחר הניתנים

השקעה בטכנולוגיות מתחדשות מסוימות באמצעות  מתמרצת ומדינתיתלית אפדר

 kWh , המספקים הטבת מס לכלProduction Tax Credits (PTC)"זיכויי מס על ייצור" 

 Investment "השקעה עלבאמצעות "זיכוי מס  כןצר במהלך תקופה של עשר שנים ויוש

Tax Credit (ITC) ההשקעה בפרויקט. היקףהטבות מס על בסיס  המספק 

מידע  כולללאנרגיה מתחדשת  המס והטבותבסעיף זה בדבר מדיניות התמריצים  האמור

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אין וודאות באשר להתממשותו, 

 בתחום. וברגולציהמדינתית /ממשלתית תבמדיניו שינוייםמ מושפע להיות עשוי והאמור

 החשמל בארה"ב משק סדרתא .17.1.2

לית )מכירה סיטונאית של חשמל והולכה אשוק החשמל בארה"ב מפוקח הן ברמה הפדר

מדינתית( והן ברמה המדינתית )מכירה קמעונאית של חשמל ושירותי הפצה לצרכני -בין

 - אנרגיה רגולצייתללית אהפדר הנציבותהעיקרי הוא  ליאהפדר הקצה(. הרגולטור

Federal Energy Regulatory Commission "(FERC ,)"ברמת  פיקוח רגולטורי נוסף לצד

נפרדות. שוק החשמל בארצות הברית פועל  מדינתיות ציבוריות נציבויותשל  המדינה

אזוריים  הולכה, המכונים ארגוני מדינתייםאו  יםבמסגרת מספר מפעילי שוק אזורי

(Regional Transmission Organizations - RTO או )עצמאי ) מנהל מערכתIndependent 

System Operator - ISOה .)- ISO/RTO השוטף של מערכת ההולכה,  תפעולאחראים ל

                                                      

  .לגביו עצמאיות בדיקות ערכה אל והחברהכי האמור להלן ביחס לשוק החשמל בארה"ב מבוסס על מקורות חיצוניים,  יובהר  188
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 ההולכהלניהול השווקים הסיטונאיים באזורים בהם הם פועלים, לתכנון ארוך טווח של 

 .משאבים הלימות של ולפונקציות

  השוק-PJM 189 

PJM Interconnection (PJM )הוא ISO ו-RTO  ,הפועל בשוק החשמל הסיטונאי

חשמל שמכסה חלקים של דלאוור, אילינוי,  תמערכת הולכ שלומשמש כמנהל 

אינדיאנה, קנטקי, מרילנד, מישיגן, ניו ג'רזי, צפון קרוליינה, אוהיו, פנסילבניה, טנסי, 

-ה שוק. תושבים מיליון 65-כ רתהמשוירג'יניה, מערב וירג'יניה ומחוז קולומביה, 

PJM ה מערכות מבין הגדול הוא-RTO וביקושמותקן  הספק של'יגה וואט ג 198-עם כ 

 של מ"ק 150,000-מ יותרמפקחת על הפעילות של  PJMואט. ו'יגה ג 148-שיא של כ

 PJMהמאורגן, מפוקח ומנוהל על ידי  PJM-חשמל בשוק ה מכירת. הולכה קווי

 להבטחת אספקת החשמל, בהתאם להצעות מחיר של יצרני החשמל.

PJM  המפוקח ומקבל את סמכותו על ידי-FERC וממומן על ידי תשלומים ,

, חשמל, הולכה, שירותים נלווים זמינותעבור  םגובה תשלו PJMמהמשתתפים בשוק. 

 תשתית שירותי חברותהחשמל מ מערכתושירותים אחרים הנדרשים להפעלת 

חשמל הפועלות מטעם הצרכנים )משקי בית, מסחרי, תעשייה(,  חלוקתוחברות 

באמצעות מגוון של מנגנוני שוק, ובכללם  יםולכמומחלק את התמורה ליצרנים ול

 Day-בשוק ה מנגנון רכישת חשמלו (Forward Capacity Market)מנגנון רכישת זמינות 

Ahead  הובשוק-Real Time .נקבע במכרז שנתי עבור שנת  מחיר הזמינות, ככלל

 190.בפועלהמיוצרת  החשמלמובטח ללא קשר לכמות  ווהינ פעילות שלוש שנים קדימה

נקבעים על בסיס ו בפועל שייוצר החשמל תמורת מיםמשול תשלומים עבור חשמל

 המחיר השולי בשוק.

 ה שוק-NYISO 191 

NYISO ובעולם ב"בארה המתקדמים החשמל משווקי אחד והינו 1999 משנת פועל .

 קווי של מ"ק 18,000-מ ויותר מותקן הספק של וואט'יגה ג 40-כ כולל NYISO-ה שוק

ג'יגה וואט. השוק  34עם ביקוש שיא של  לקוחות מיליון 20-כ המשרתים, הולכה

 כנגזראזורים. תמחור החשמל והזמינות משתנה בין אזור לאזור  11-מחולק ל

 ושוקDay Ahead שוק  כולל NYISOשל  חשמלהספק הזמין. שוק המהביקושים ומ

Real Time בנוסף, למכירת חשמל וכן שירותים נלווים אחרים .NYISO שוק  מפעיל

 עדבסיס חודשי, במכרזי זמינות  על. מחירי הזמינות נקבעים 2003זמינות מאז שנת 

 החשמל ייצור לכמות קשר ללא מובטחים הזמינות תשלומי. מראש חודשים שישה

 על בסיס המחיר השולי בשוק. נקבעים החשמל מחירי. בפועל

  

                                                      

 .State of the Market Report for PJM 2019מקור:   189
. מכרזי הזמינות FERC-עקב בירור מול ה PJM-לא התקיימו מכרזי זמינות בשוק ה 2022/23-לשנת ההספקה המתחילה ב  190

לשלוש שנים יחודש,  forwardוצפויים להתקיים אחת לשישה חודשים עד שלוח הזמנים הרגיל למכרזי  2021יחודשו בחודש מאי 
 . לאחריהם צפויים המכרזים להמשיך כאמור לעיל.2024שייערך בחודש מאי  2027/28החל עם המכרז לשנת 

 .t NYISOLoad & Capacity Data Repor 2020מקור:   191



 

162 

 

 ה שוק-NE-ISO 192 

ISO-NE  מופקד על ניהול התפעול השוטף של מערכת ההולכה בניו אינגלנד, וכן על

 1997הוקם בשנת  ISO-NEניהול שווקי החשמל והזמינות הסיטוניים בניו אינגלנד. 

 The New England Power Pool כדי להפעיל את שוק החשמל הסיטונאי תחת

"(NEPOOL)" הפך ל 2005. בשנת-RTO  עצמאי, עם סמכות רחבה יותר על התפעול

השוטף של מערכת החשמל, ניהול השוק ותכנון ההולכה עם שליטה ישירה על תעריפי 

מכסה את קונטיקט,  ISO-NEההולכה וכללי השוק. השטח המנוהל על ידי 

משרת  ISO-NEרוב השטח של מיין. מסצ'וסטס, ניו המפשייר, רוד איילנד, ורמונט ו

-ג'יגה 28-וואט ושיא ביקוש של כ-ג'יגה 31-מיליון תושבים עם היקף ייצור של כ 15-כ

 kv345-ל kv69ק"מ קווי הולכה הנעים בין  14,000-מנהל למעלה מ ISO-NEוואט. 

ניו יורק, קוויבק וניו  -וכולל מספר קווים מקשרים לאזורי הבקרה הסמוכים 

, ופועל בהתאם FERCהוא ישות ללא כוונת רווח, מפוקח על ידי  ISO-NE. ברונסוויק

 .FERCלתעריף המתואם עם 

למכירת חשמל, שוק זמינות  Real Timeושוק  Day-Aheadכולל שוק  ISO-NEשוק 

Forward ושירותים נלווים אחרים. ,של מכרזים לשנת פעילות שלוש שנים קדימה 

 חשמלמגמות בשוק הגז הטבעי ומחירי ה .17.1.3

בקביעת מחיר החשמל ברבים מהאזורים בהם פועלים  הוא משמעותימחיר הגז הטבעי 

, כולל ביקוש רבים . מחירי הגז הטבעי מונעים על ידי משתניםCPV קבוצת פרויקטים של

אגני אספקת גז טבעי, עלויות של פרודוקטיביות , בענפי התעשייה, המגורים והחשמל

פרופיל ו הפיננסיפרופיל הו , סחר בינלאומיהצינורותטבעי, שינויים בתשתית גז  הפקת

 Henry-, מחירי הגז הטבעי הממוצע ב2020בשנת  הגידור של לקוחות ומפיקי הגז הטבעי.

Hub ככלל, בתמהיל הייצור הקיים, ככל. 2019בהשוואה לשנת  21%-היו נמוכים ב 

גבוהים צפויים להיות  CPVהחשמל של קבוצת  מרווחי, יהיו גבוהים יותר הגזמחירי ש

שינויים  לצמצם, שנועדה CPVכנית הגידור של על ידי תהשפעה זו מתקזזת בחלקה  .יותר

 193עקב שינויים במחירי הסחורות. CPVבמרווח הגולמי של 

. משתנים רבים כגון מחיר דלקים CPV קבוצת רווחיותבמרכזי גורם מחיר החשמל הוא 

משפיעים על המחיר הסופי לחשמל יחד עומסים וזמינות יחידה,  גידולשונים, מזג אוויר, 

בכל אחד  24x7ממוצעים של  חשמלמסכמת מחירי  להלןהטבלה  .הקבוצהועל רווחיות 

מחירי  .2020-ו 2019לשנים  CPVמהשווקים העיקריים בהם פועלים פרויקטים של 

רי גז טבעי נמוכים בגלל מחיבין היתר , 2019, בהשוואה לשנת 2020 בשנתהחשמל ירדו 

 .(COVID-19השפעות משבר הקורונה )מזג האוויר ו בעקבותיותר וביקוש נמוך יותר 

                                                      

 . Profile2019 –2018New England Power Gridמקור:   192
הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות קבוצת  CPVהאמור לעיל בדבר השפעות מחירי הגז הטבעי על רווחיות קבוצת   193

CPV .בהתאם למאפייני פעילותה למועד הדוח בלבד, ואשר אין וודאות באשר להתממשותו  
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2020שנת  אזור 2019 שנת   

ISO-NE Mass Hub $23.31/MW\h $31.22/MW\h 

NY-ISO Zone G $20.32/MW\h $26.87/MW\h 

PJM West $20.95/MW\h $26.69/MW\h 

PJM AD Hub $20.95/MW\h $26.77/MW\h 

 ISO-כפי שפורסמו על ידי ה day-aheadמבוססים על מחירי  24x7הערה: מחירי החשמל הממוצעים 

 הרלוונטי.

ראו  ,CPVבדבר השפעות משבר הקורונה על שוק הפעילות ועל קבוצת  נוספים לפרטים

 להלן. 17.14.11סעיף 

 CPV קבוצת פעילות .17.2

עוסקת בפיתוח, הקמה וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית  CPVקבוצת 

)מונעת גז טבעי( בארה"ב ובהחזקת זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנת כוח בהקמה, אותן יזמה 

 בנוסףוהקימה בשנים האחרונות, הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת. 

 תי ניהול לתחנות כוח בארה"ב הנמצאות בבעלותם של צדדים שלישיים.במתן שירו CPVעוסקת 

 :CPVפרטים עיקריים ביחס לפרויקטים הפעילים של  להלן - פעילות חוכ תחנות .17.2.1
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 הספק מיקום פרויקט

(MW) 

 החזקה שיעור

 הדוח למועד

 הפעלה שנת

 מסחרית

 סוג

 /פרויקט

 טכנולוגיה

  חשמל/זמינות מכירת אופן מוסדר שוק

CPV Fairview 2019 25% 1,050 פנסילבניה 
 טבעי גז

 מחזור
 194משולב

PJM זמינות מ תשלומי-PJM ,ייצור לכמות קשר ללא 
 שנת עבור שנתי במכרז הנקבע מחיר לפי, בפועל

 ידוע זמינות מחיר. קדימה שנים שלוש הפעילות
 זמינות לשנת שנקבע זמינות מחיר. 2022 מאי עד

באזור בו  יום/MW-ל דולר 140עומד על  2021/22
  .ממוקם הפרויקט

המאורגן, מפוקח  PJM-חשמל בשוק ה מכירת
להבטחת אספקת החשמל,  PJMומנוהל על ידי 

 בהתאם להצעות מחיר של יצרני החשמל. 
 מחירי בסיס על בשוק נרכש לפרויקט שהגז, יצוין
לרכישת  מסגרת להסכם .הרכישה בנקודות שוק

 להלן. 17.10.3 סעיףגז טבעי, ראו 

CPV Towantic 2018 26% 805 קונטיקט 
דו /טבעי גז

 דלקי
 מחזור
 משולב

 

ISO-NE זמינות ל תשלומי-ISO-NE ,לכמות קשר ללא 
 הפרויקט. במכרז הנקבע מחיר לפי, בפועל ייצור

-2018 לשנת זמינות במכרז לראשונה השתתף
חודש ומימש /KW-ל דולר 9.55 של במחיר 2019

את האפשרות לקבע את התעריף לשבע שנים 
 Utilities Inputs-ה וואט צמוד מדדה מג 725בגין 

Index .למכור אפשרות ישנה 2023-24 שנת עבור 
 זמינות מחירי 2025 משנת. נוספים וואטה מג 45

 שנים שלוש הפעילות שנת עבור שנתי מכרז לפי
  .קדימה
המאורגן,  ISO-NE-חשמל בשוק ה מכירת

להבטחת אספקת  ISO-NEמפוקח ומנוהל על ידי 
החשמל, בהתאם להצעות מחיר של יצרני 

 החשמל. 
 בסיס על בשוק נרכש לפרויקט הגז כי, יצוין

 מסגרת להסכם .הרכישה בנקודת שוק מחירי

                                                      

 . 25%אפשרות לתמהיל אתאן עד ישנה   194
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 להלן. 17.10.3 סעיףלרכישת גז טבעי ראו 

CPV Maryland 2017 25% 745 מרילנד 
 טבעי גז

 מחזור
 משולב

 

PJM זמינות מ תשלומי-PJM ,ייצור לכמות קשר ללא 
 שנת עבור שנתי במכרז הנקבע מחיר לפי, בפועל

 ידוע זמינות מחיר. קדימה שנים שלוש הפעילות
 זמינות לשנת שנקבע זמינות מחיר. 2022 מאי עד

באזור בו  יום/MW-ל דולר 140עומד על  2021/22
  .ממוקם הפרויקט

המאורגן, מפוקח  PJM -בשוק ה חשמל מכירת
להבטחת אספקת החשמל,  PJMומנוהל על ידי 

 בהתאם להצעות מחיר של יצרני החשמל. 
 בסיס על נעשית לפרויקט גז רכישת כי, יצוין

 מסגרת להסכם .הרכישה בנקודת השוק מחירי
 להלן. 17.10.3 סעיףראו לרכישת גז טבעי 

CPV Shore 2016 37.53% 725 'רזיג ניו 
  טבעי גז

 מחזור
 משולב

 

PJM מזמינות  תשלומי- PJMייצור לכמות קשר ללא 
 שנת עבור שנתי במכרז הנקבע מחיר לפי, בפועל

 ידוע זמינות מחיר. קדימה שנים שלוש הפעילות
 זמינות לשנת שנקבע זמינות מחיר. 2022 מאי עד

באזור בו  יום/MW-ל דולר 166 עומד על 2021/22
 .ממוקם הפרויקט

המאורגן, מפוקח  PJM-בשוק ה חשמל מכירת
להבטחת אספקת החשמל,  PJMומנוהל על ידי 

 בהתאם להצעות מחיר של יצרני החשמל. 
 בסיס על נעשית לפרויקט הגז רכישת, כי יצוין

 מסגרת להסכם .הרכישה בנקודת השוק מחירי
 להלן. 17.10.3 סעיףלרכישת גז טבעי ראו 

CPV Valley 2018 50% 720 יורק ניו 
 דו /טבעי גז

 דלקי
 מחזור
 משולב

NYISO זמינות ל תשלומי-NYISO  לפי מחיר הנקבע
, עם SPOT-במכרזי זמינות עונתיים, חודשיים ו

 מחירי זמינות משתנים מדי חודש; 
המאורגן, מפוקח  NYISO-חשמל בשוק ה מכירת

להבטחת אספקת  NYISOומנוהל על ידי 
החשמל, בהתאם להצעות מחיר של יצרני 

 החשמל. 
 מחירי בסיס על בשוק נרכש לפרויקט שהגז, יצוין
 לרכישת מסגרת להסכם .הרכישה בנקודות שוק

 . להלן 17.10.3 סעיף ראו טבעי גז
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CPV Keenan II רוח 2010 70% 152 אוקלהומה 
SPP חשמל לאספקת בהסכם התקשר הפרויקט 

(PPA ) עם חברתutility מהחשמל 100% עבור 
 .2030 לשנת עד המיוצר

 

 CPV:195יובאו פרטים עיקריים ביחס לפרויקט בהקמה של  להלן - בהקמה פרויקט .17.2.2

החזקה  שיעור (MW) הספק מיקום פרויקט
 למועד הדוח

 תחילת שנת
 הקמה

 הפעלה מועד
 צפוי מסחרית

 סוג
 /פרויקט

 טכנולוגיה

 הקמה עלות חשמל מכירת אופן
 בגין צפויה
100% 

מהפרויקט 
)במיליוני 

 (דולר

CPV Three 
Rivers 

 טבעי גז 2023 מאי 2020  196%10 1,258 אילינוי
 מחזור
 משולב

להשתתפות במכרזים  צפי
לשנת  PJMעל זמינות בשוק 

2023/2024. 
 PJM-חשמל בשוק ה מכירת

, מפוקח ומנוהל על המאורגן
אספקת  להבטחת PJMידי 

ת ולהצע בהתאםהחשמל, 
  מחיר של יצרני החשמל.

 יירכש, שהגז לפרויקט יצוין
בשוק על בסיס  בנוסף

מחירי שוק בנקודות 
 לרכישת להסכם הרכישה.

 17.10.3 סעיףטבעי ראו  גז
 .להלן

  1,293-כ

 

                                                      

ועלות ההקמה הצפויה, כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  ההכנסות תחילת מועד, החזויה המסחרית ההפעלה שנת בדבר המידע לרבות, בהקמה לפרויקט ביחס לעיל המובא המידע   195
, וכן הוא CPV וקבוצת החברה. המידע מבוסס, בין היתר, על הערכות CPVאין וודאות באשר להתממשותו )כולו או חלקו( ואשר אינו בשליטת החברה או בשליטה בלעדית של  אשרניירות ערך, 

נדרשים, שינוי בעלויות  היתרים בקבלת עיכובים: כגון, CPVודאות מלאה בהתקיימותן, ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת ומבוסס על תכניות והנחות אשר אין 
 או בחלקן, יתממשו אלו שהערכות וודאות כלועוד. אין  הקורונה משבר, האוויר מזג אירועיההקמה, עיכובים בהקמה, שינויים בהוראות הדין, עלייה בהוצאות המימון, הוצאות בלתי צפויות, 

  .לעיל המפורטות מאלו, מהותי באופן לרבות, שונות להיות עשויות והן, במלואן
 4של החברה מיום  מיידיראו דוח  ,. למידע נוסףCPVשהוחזקו עד למועד זה על ידי קבוצת  Three Riversמהזכויות בפרויקט  7.5%ה נמכרו תהושלמה עסקה במסגר ,2021בפברואר  3 ביום  196

  .ה(, המובא על דרך ההפני2021-01-014029)אסמכתא:  2021בפברואר 
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 :בפיתוח פרויקטים .17.2.3

קבוצת ללתחנות כוח בטכנולוגיה קונבנציונלית ובאנרגיה מתחדשת כאמור לעיל,  בנוסף

CPV ,פיתוח שלביבבאנרגיות מתחדשות פרויקטים  9ח, צבר של הדו הגשת למועד נכון 

מצטבר , בהיקף ופרויקטים נוספים בטכנולוגיות שונות בשלבי פיתוח שונים מתקדמים

 .מגה וואט 6,175-כולל של כ

, את התהליכים הבאים: היתר בין, כוללים פרויקט כל עבורהעיקריים  הפיתוח שלבי

, השלמת קבלת אישורים במקרקעי הפרויקט; הליכי רישוי הזכויותגיבוש )הבטחת( 

; סקרים סביבתיים; בחינות הנדסיות; בחינות חיבור לרשתות והליכי תכנון רגולטוריים

וספקים רלבנטיים  מממנים/התקשרות בהסכמים עם משקיעיםההולכה הרלבנטיות; 

ובהסכמים למכירת  בהסכם גידור והתקשרות( וטורבינות ציוד קבלני, הקמה)קבלן 

הפרויקטים בפיתוח  פיריכוז היק להלן. )לפי סוג הפרויקט( REC (, תעודותPPAחשמל )

 :197למועד הגשת הדוח והטכנולוגיההפיתוח  שלבוואט(, ה )במג

 198(MW-ב) למועד הגשת הדוח בפיתוחהיקפי הפרויקטים  ריכוז

ראשוני שלב מתקדם טכנולוגיה  סך הכל* 

PV 895 1501,  2,045 

 175 -- 175 רוח

 3,955 1,970 1,985 גז טבעי

 -- 500 - 100 -- אגירה

 6,175 3,120 3,055 סה"כ

 .לעיל "כבסה נכללו לא ראשוני בשלב באגירה פרויקטים* 

להלן יובאו פרטים עיקריים  - 199מתקדם פיתוח בשלב מתחדשת באנרגיה פרויקטים

 :למועד הגשת הדוח מתקדם בשלב בפיתוח יםביחס לפרויקט

 

 

                                                      

, לרבות לעניין מספר הפרויקטים, מאפייניהם )ההספק, PVCהמידע המובא בסעיף זה ביחס לפרויקטים בפיתוח של קבוצת   197
המיקום, טכנולוגיה וכיו"ב(, העלות למגה וואט, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אין וודאות 

 בפיתוחודאות בדבר הוצאתם לפועל של הפרויקטים אין כל  למועד הדוח כי יובהרבאשר להתממשותו או אופן התממשותו, 
ורישוי, התקשרות בהסכמים, ביצוע הליכי הקמה, הבטחת  פיתוח הליכי להשלמת(, וקידומם כפוף, בין היתר, חלקם או)כולם 

פיתוח ראשוניים  בשלבי בפרטכי  מובהר. הושלמו טרם זה למועד אשרוהיתרים שונים,  רגולטורייםמימון ולקבלת אישורים 
מהם( עשויים שלא לצאת  חלקהפרויקטים בפיתוח )או  בפועל .לשינויים וכפופים גובשו טרם ומאפייניהם הפרויקטים היקף

 .CPVבשליטת  שאינםלרבות כאלה  שוניםלפועל, וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים 
 ההקמה לתחילת שנים כשלוש עד או כשנתייםשל עד  בתקופהם על פי הערכתה רואה בפרויקטים המצויי CPV, קבוצת ככלל   198

)כאמור לעיל אין וודאות כי הפרויקטים בפיתוח, לרבות הפרויקטים בשלב מתקדם ייצאו  מתקדם פיתוח בשלב כפרויקטים
לפועל(. יצוין כי האמור תלוי בהיקף הפרויקט והטכנולוגיה, ועשוי להשתנות בהתאם למאפיינים ספציפיים של פרויקט נתון 

 ומאפייניהם הפרויקטים היקףראשוניים פיתוח  בשלביכי  מובהר. נתוןכמו גם מנסיבות חיצוניות הרלבנטיות לפרויקט 
    .מתקדמים לשלבים שיגיעו וככל אםכפופים לשינויים, 

אשר אין המובא ביחס לפרויקטים בפיתוח בשלב מתקדם, כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  המידע   199
. המידע מבוסס, בין CPVבשליטה בלעדית של  וודאות באשר להתממשותו )כולו או חלקו( ואשר אינו בשליטת החברה או

, ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת ודאות מלאה בהתקיימותןואין היתר, על תכניות והנחות אשר 
CPV ,היתרים נדרשים, קשיים בקידום הליכי הפיתוח, אי השגת אבני דרך  לתבבק עיכובים: וכן בשל גורמים שונים בהם

שינויים בהוראות הדין, קושי בהבטחת המימון הדרוש, השפעות מזג האוויר, שינוי בהערכות ובהנחות המוצא בפיתוח, 
בפועל הפרויקטים בפיתוח מתקדם )כולם או חלקם( עשויים שלא לצאת לפועל או לצאת לפועל  .שעמדו בבסיס התכניות ועוד

  בשונה מהאמור.
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 וימים.כפופים להתקיים תנאים מס acMW 50מתוכם   200

Project Technology Capacity 
(MW) 

Market 

Maple Hill PV 150200 PJM 

Rogue's Wind Wind 114 PJM 

Kingsbrook PV 50 ISO-NE 

Five Bridges PV 147 SERC 

Browns Pond PV 40 ISO-NE 

Backbone PV 175 PJM 

Countyline PV 150 PJM 

Stagecoach PV 183 SERC 

Sullivan Wind Wind 61 ISO-NE 

Renewable Advanced Stage 
 

1,070 
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 201:הקרוב בטווח מתקדםמאפיינים עיקריים של שני הפרויקטים בפיתוח  להלן

 שיעור (MW) הספק מיקום פרויקט
החזקה 
למועד 

 הדוח

 תחילת
 צפויה הקמה

 הפעלה
 מסחרית

 הצפוי

 /פרויקט סוג
 טכנולוגיה

 פעילות שוק
 ואזור חשמל

 הקמה עלות צפוי מסחרי מבנה
של  מוערכת

הפרויקט 
 (דולר)מיליוני 

Maple Hill 100 פנסילבניה MWac עם 
 50-אפשרות ל

MWac  נוספים
בהתקיים תנאים 

  מסוימים

202%100 
  

 ,PJM  סולארי 2022 2רבעון  2021 2רבעון 
MAAC 

o התקשר הפרויקט 
 אנרגיה תעודות תמכירב

 5 למשך( REC) מתחדשת
 .שנים

o להתקשר צפוי הפרויקט 
 חשמל גידור בהסכם

 .שנים 8-12 למשך
o צפוי למכור  פרויקט

 PJM-ה בשוק זמינות
 במכרזים שנתיים. 

 145-150-כ
 

Rogue's 
Wind 

 ,PJM רוח 2023 2 רבעון 2022 1 רבעון MW 203%100 114-כ פנסילבניה
MAAC 

להתקשר  צפוי הפרויקט
למכירת  PPA הסכםב

 תעודותחשמל, זמינות ו
( REC) מתחדשת אנרגיה
  .שנים 10למשך 

 200-205-כ
 

 

 

                                                      

ה, כולל מידע צופה פני עתיד, המובא לעיל ביחס לפרויקטים בפיתוח בשלב מתקדם, לרבות המידע בדבר שנת ההפעלה המסחרית החזויה, מבנה ההכנסות הצפוי ועלות ההקמה הצפוי המידע 201
. המידע מבוסס, בין היתר, על הערכות שנמסרו CPVאין וודאות באשר להתממשותו )כולו או חלקו( ואשר אינו בשליטת החברה או בשליטה בלעדית של  אשרכהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

 היתרים בקבלת עיכובים: כגון, CPVת ודאות מלאה בהתקיימותן, ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטו, וכן הוא מבוסס על תכניות והנחות אשר אין CPVלחברה על ידי 
 מתקדם בפיתוח הפרויקטים. בפועל ועוד האוויר מזג השפעות, צפויות בלתי הוצאות, הדרוש המימון בהבטחת קושי, הדין בהוראות שינויים, בהקמה עיכובים, ההקמה בעלויות שינוי, נדרשים

 מהאמור.או לצאת לפועל בשונה  לפועל לצאת שלא עשויים( חלקם או)כולם 
 עודפות זכויות בעלי, Tax Equityמוחזקות בידי משקיעי  Class A. זכויות Class Bבזכויות  100%-להחזיק ב CPV צפויה קבוצתמס"  "משקיע עםבהסכם השקעה  התקשרות השלמתובכפוף ל עם  202

 .(Tax Flip) מסוימת תשואה להשגת עד ולחלוקות המס להטבות
 עודפות זכויות בעלי, Tax Equityמוחזקות בידי משקיעי  Class A. זכויות Class Bבזכויות  100%-להחזיק ב CPV צפויה קבוצתמס"  "משקיע עםבהסכם השקעה  התקשרות השלמתובכפוף ל עם  203

 .(Tax Flip) מסוימת תשואה להשגת עד ולחלוקות המס להטבות
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 Assets and Energy Management Service) נכסים ואנרגיה ניהולשירותי  העמדת .17.2.4

Agreements): 

רותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב במגוון טכנולוגיות וסוגי יעוסקת במתן ש CPVקבוצת 

מגה  5,455-מגה וואט )כ 7,911-הדוח, של כ הגשת למועד נכוןבהיקף כולל, , וזאת דלקים

מגה  2,456-לעיל, וכ 17.2.1בסעיף  כאמור םוואט לפרויקטים שהינה בעלת זכויות בה

וואט לפרויקטים עבור צדדים שלישיים(, בדרך של התקשרות בהסכמי ניהול נכסים 

, יתרת הדוח הגשת למועדבינוניות. /קצרותוהסכמי ניהול אנרגיה, לרוב לתקופות 

בעלת זכויות  CPV)בפרויקטים בהם  הניהולשל כלל הסכמי התקופה הממוצעת 

שנים, כאשר יתרת התקופה הממוצעת של  4-ובפרויקטים של צדדים שלישיים( הינה כ

)והכל בכפוף  שנים 6-מחזיקה זכויות הינה כ CPVהסכמי הניהול בפרויקטים בהם 

או לאפשרות להוראות ההסכמים הרלבנטיים לעניין אפשרות סיום מוקדם של ההסכמים 

דמי ניהול  כוללתשירותי הניהול ל התמורהחידושם לתקופות נוספות, לפי העניין(. 

: ניהול הפרויקט היתר בין, כוללים. שירותי הניהול תמריציםשנתיים ותשלום מבוסס 

 כולל המיוצרת האנרגיה ניהול, הפרויקטועמידה ברגולציה; פיקוח על תפעול 

התקשרות  ניהול, הפרויקט של ואשראי חוב יהולנ, חשיפות וניהול אופטימיזציה

 ביטוח, כספיים ועניינים תקציב ניהול, החוזיות וההתחייבויות הרישיונות, בהסכמים

 .ועוד הפרויקט

 תחרות .17.3

 סולארי, טבעי גז של פרויקטים. המאופיין בתחרותיות גבוהה בשוק פועלת CPV קבוצת .17.3.1

ארה"ב, ב פיתוח תחת שנמצא( החדש capacity) מההספק 90%-לה מלמע מהווים ורוח

 פרויקטים יזמי לבין עצמאיים חשמל יבין יצרנ משמעותית תחרות קיימת כאשר

 חשמלבמכירת  CPVעם קבוצת  מתחרים( IPP) עצמאיים חשמל יצרני. מתחדשים

חשמל  למכור בנוסף יכוליםכן, המתחרים  כמו. הסיטונאית החשמל לרשתוזמינות 

 חוהכתחנות  עילות(. ליPPA) חשמל מכירת בהסכם התקשרות ידי על שלישיים לצדדים

יותר  יעילות CPVח של קבוצת והכ תחנות, 2020נכון לשנת  , כאשריש יתרון תחרותי

 .והינן יחסית חדשות בשוק לממוצע ביחס

 טכנולוגיות מסוגי יצרניםבשוק האנרגיה בארה"ב כוללים  CPV בקבוצת אחרים מתחרים .17.3.2

 ואנרגיות סולאריות, רוח, גרעין, הידרואלקטריה, נפט, פחם חברות כגון, שונים

 חשמל חברות ידי עלומופעל  מוחזקשונים השווקים ב מהייצור חלק. אחרות מתחדשות

 .אחרים פיננסיים וגופים בנקים, סיכון הון קרנות, מפוקחות

 עונתיות .17.4

, טבעי גז מונעים, במתקנים ככלל. האוויר ממזגומושפעות  ותעונתי חשמל מייצור ההכנסות

גבוהות והכי נמוכות בשנה, אשר לעיתים  הכי הןבהן הטמפרטורות  בתקופות יותר גבוהה הרווחיות

 בקיץ ובחורף. מתרחשקרובות 
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 ייצור כושר .17.5

 הפעילות: חוהכ תחנותבפועל של  הייצור אודות פירוט להלן

 

2020 2019 

 נטו חשמל ייצור
(GWh) 

 ייצור אחוז
 )%( בפועל

 חשמל ייצור
 (GWh) נטו

 ייצור אחוז
 )%( בפועל

204Fairview 7,397 78.4% 373 66.9% 
Towantic 5,322 72.6%  3,868 52.9% 

Maryland 3,790 58.2% 4,191 64.4% 
Shore 4,444 68.8% 5,013 78.3% 

Valley 4,705 75.8% 4,100 66.3% 

Keenan II 587 44.0% 586 44.1% 

 

. הכוח תחנותלשימוש עצמי של  הנצרך החשמל בניכויהשנה  במהלךנטו הינו הייצור ברוטו  הייצור

 לייצר שניתן המקסימליתכמות ל ביחס במתקנים שיוצרה החשמל כמות הינו בפועל הייצור אחוז

 .השנה במהלך

 קבוע, מקרקעין ומתקנים רכוש .17.6

)הפעילים והפרויקטים בהקמה( מוחזקים במספר שעליהם ממוקמים הפרויקטים  המקרקעין, ככלל

, בשכירות עם זכות שימוש, במסגרת היתר ורישיונות. במקרים מסוימים בבעלות -אופנים 

המתקנים עצמם ממוקמים על קרקע בבעלות בעוד קיימות זיקות הנאה במקרקעין הסובבים את 

שוכרת שטחי משרדים לשימוש  CPVהפרויקטים,  למקרקעי בנוסףהמתקן לצורך חיבור והולכה. 

שנים נוספות על פי הסכמי  4-7וזאת למשך  Braintree, MA-וב, -Silver Spring, MDהמטה ב

 השכירות.

 

 :הפעילים הפרויקטיםלהלן ריכוז מאפיינים עיקריים של מקרקעי 

 שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
 מועד

 פקיעת
 הזכות

Shore 
עליהם  מקרקעין

הוקמה תחנת הכוח 
CPV Shore 

Holdings LLC 

Middlesex County, 
New Jersey מ"ר  111,290-כ בעלות 

 -- ( אייקר 28-כ)

St. Charles 

עליהם  מקרקעין
הוקמה תחנת הכוח 

CPV Maryland 
LLC 

Charles County, 
Maryland 

זיקות /בעלות
 רישיונות /הנאה

בר /והיתרים
 רשות

 "רמ 308,290-כ
 -- (אייקר 76)

Valley 
עליהם  מקרקעין

 הוקמה תחנת הכוח
 CPV Valley של

Wawayanda, 
Orange County, 

New York 

 בעלות
זיקות /205מהותית
 היתרים/הנאה

 "רמ 121,406-כ
 -- (אייקר 30)

                                                      

204 CPV Fairview 2019לפעול בחודש דצמבר  והחל םהושל . 
  .שמה על להעבירם זכאית אשר CPV Valley לטובתמוחזקים  המקרקעין 205
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 שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
 מועד

 פקיעת
 הזכות

LLC 
Towantic 

עליהם  מקרקעין
 הוקמה תחנת הכוח

 CPV Towantic של
LLC 

New Haven 
County, 

Connecticut 

זיקות /בעלות
 הנאה

 "רמ 107,242-כ
 -- (אייקר 26)

Fairview 
עליהם  מקרקעין

 הוקמה תחנת הכוח
 CPV Fairview של

LLC  

Cambria County, 
Jackson Township, 

Pennsylvania 

זיקות /בעלות
 הנאה

 "רמ 352,077-כ
 -- (אייקר 87)

Keenan II 
 עליהם מקרקעין

 הרוח חוות הוקמה
 CPV Keenan IIשל 

Renewable Energy 
Company LLC  

Woodward County, 
Oklahoma 

 הנאה זיקות
 הסכמיות

גישה לשטח  זכות
 ולציוד

31 
 בדצמבר

2040 

Three Rivers 
עליהם  מקרקעין

הוקמה תחנת הכוח 
CPV Three Rivers 

LLC 

Grundy County, 
Illinois 

זיקות /בעלות
 הנאה

 "רמ 485,623-כ
 -- (אייקר 120)

 

 אנושי הון .17.7

 :כדלקמן היא תפקיד או מחלקה לפי CPVבקבוצת  העובדים התפלגות

 2020בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 מחלקה/ תפקיד
 3 3 (כספים"ל וסמנכ נשיאבכירה )מנכ"ל,  הנהלה
 9 9 כספים

 3 3 מידע מערכות
 10 12 נכסים / תפעול ניהול
 15 15 אנרגיה ניהול
 5 5 משפטי ייעוץ

 11 11 עסקי פיתוח
 18 18 חשבונות הנהלת
 5 5 אנוש משאבי

 4 4 יחסי חוץ/רגולציה
 5 5 והנדסה בניה

 88 90 סה"כ
 

עם השלמת העסקה לרכישתה על  CPV, המחזיקה בעסקי קבוצת  CPV Group LPיצוין, כי בכוונת 

מזכויות ההשתתפות  6.5%"(, להקצות השותפות" :)בסעיף זה לדוח 2.3.1בסעיף ידי החברה כאמור 

"(, כחלק הניצעים)בסעיף זה: " CPVברווחים בשותפות לעובדים ומנהלים מסוימים בקבוצת 

תגמול הוני ארוך טווח ובהתאם להסדרים שייקבעו במסגרת הסכם השותפות. זכויות ההשתתפות מ

קעה למשקיעים, ובכפוף של הניצעים תהיינה ביחס לרווחים ולעליית ערך לאחר החזר סכומי ההש

לתקופות הבשלה, הניתנות להאצה במקרים מסוימים כגון מיזוג, מכירת פעילות, סיום העסקה 

בנסיבות מסוימות וכיו"ב. במסגרת כתבי הענקה שיוענקו לניצעים ייקבעו, בין היתר, אירועים 

כאמור, בהתקיימם תרכוש השותפות את זכויותיהם של הניצעים. בכלל כך, בכפוף להבשלה 
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הניצעים יהיו זכאים לחייב את השותפות לרכוש את זכויותיהם במועדי מימוש שיחולו לאחר שלוש 

וחמש שנים ממועד הענקה בשיעורים ובתנאים שהוגדרו, וכן במקרים מסוימים של מכירת זכויות 

ת בשותפות על ידי החברה )לרבות שינוי שליטה(. בנוסף, השותפות תהא זכאית לרכוש את זכויו

בנסיבות מסוימות כגון סיום העסקה ובחלוף חמש שנים, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי  הניצעים

 הסכם השותפות.

 מימון .17.8

חוב בכיר במתווה דומה של מימון פרויקטאלי ביחס  ונטל CPV קבוצת של הפרויקטחברות כל אחד מ

מובטח הון עצמי וחוב , של כל מימון . בעת הסגירה הפיננסית"נון ריקורסבתנאי " לנכס בודד מסוים,

, יחד עם מסגרות ההקמההחזויות של הפרויקט במהלך  ההוניותעלויות הבסכום מספיק למימון 

ות ממסגרות מורכבהנלוות מועמדות על ידי חלק מקבוצת המלווים והאשראי מסגרות . נלוותאשראי 

ן והסדרים הסדרי המימוכחלק מבטוחות ( לתמיכה בהתחייבויות לLCלהעמדת מכתבי אשראי )

ככלל, מסגרות פרויקט. של הבצרכי אשראי נלווים  התומכתהון חוזר, למימון  וממסגרתמסחריים, 

ממסגרות למימון  הופכות ןה ,מסוימיםמתלים  שבכפוף להתקיימות תנאיםבנויות כך החוב הבכיר 

קשורים בדרך כלל לתקופת פירעון ה מועדיעם  (Term Loansלהלוואות לזמן ארוך ) למסגרות הקמהה

. של כל פרויקט חזוייםהתפעוליים המזומנים התזרימי את ההסכמים המסחריים המעגנים 

על פני  משתרעות ארוךתקופות ההלוואה לזמן , בדרך כלל טבעי על ידי גז המונעיםבפרויקטים 

מימון . "(mini-perm)מימון " הפעילות המסחריתתחילת שנים לאחר  5-7בתוספת  ההקמהתקופת 

"mini-perm נפרע באופן המשלב מועדי פירעון ומדדים מבוססי תוצאות, אשר ביחד מביאים "

 .הסופי הפירעון במועד למיחזור אושעומדת לפירעון  ויתרה התקופהלתוצאה של פירעון חלקי לאורך 

CPV  ן הפירעולפני  מקרה, ובכל בהתאם לתנאי השוק לניצול הזדמנויות למחזור האשראיפועלת

קונסורציום של מממנים בינלאומיים מ מתקבלות ההקמההאשראי במהלך  מסגרותהמתוכנן.  הסופי

עם  תמתחדשלאנרגיה פרויקטים ב ומספר מצומצם יותרבכל פרויקט המופעל על ידי גז,  ~10-20)

בנקים מסחריים, בנקים בעיקרו הכולל ", Term Loan Aצרכי הון נמוכים יותר( ומבוצעים בשוק "

 CPV. וחברות אשראי של ספקי ציודלהשקעות, מלווים מוסדיים, חברות ביטוח, קרנות בינלאומיות, 

והן  Term Loan Aהן בשוק טבעי מימון לפרויקטים המופעלים באמצעות גז מיחזור של הביצעה 

בנקים  ומספרמיות בעיקר מלווים מוסדיים, קרנות בינלאו כוללה Term Loan Bבשוק ההלוואות 

 .מסחריים

האשראי ישנן הוראות מסוימות המיוחדות לפרויקט הממומן, רוב התנאים מסגרות בעוד שבתנאי 

, זכויות פירעון, אירועי (covenantsהתחייבויות )ראשונה,  מדרגה )שעבודהמרכזיים הסטנדרטיים 

של  Term Loan Aמימון  הסדרי( דומים בכל "בוכיו רזרבה, דרישות על חלוקהלריפוי, מגבלות 

, ככלל, גמישים מעט יותר, Term Loan B, כאשר תנאי מחזור האשראי בשוק CPVהפרויקטים של 

בכל אחד מהשווקים ולרוב בכל מימון פרויקט, המימון הועמד על ידי  .בהתאם למקובל בשוק זה

או על  בסיס משתנהריבית /LIBOR-מרווח מעל ה על בסיס CPVשל הפרויקטים של קבוצת המלווים 

גידור ריבית עסקאות מבצעת  CPVריבית, האת החשיפה לסיכון  לצמצםבסיס ריבית קבועה. כדי 

חברות הפרויקט משלמות למוסדות הפיננסיים  , במסגרתןפרויקטכל רמת בבגין עיקר החשיפה 

לתקופות מסוימות בהתאם לתנאי הפרויקט  ריבית קבועה ומקבלות תשלומי ריבית משתנים

 הוראותהריבית כוללים  גידור, הסכמי האשראי והסדרי LIBOR. בגין ההלוואות מבוססות המימוןו

 .ככל שתתבצע בסופו של יום כריבית ייחוס LIBORחלפה של ההלהסדרת  מקובלות
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. CPVכל פרויקט של החוב הבכיר של של התנאים המסחריים העיקריים של מסגרות  סיכוםלהלן 

מובאים למועד שצוין,  Term Loan-ה תחת ההלוואות סכומידולר ארה"ב.  היתרות מוצגות במיליוני

 וככל שנמשכו ונפרעו אינם ניתנים למשיכה מחדש.
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 206מימון פרויקט

CPV Fairview 

 . (2020פברואר חודש )כפי שתוקן ב 2017במרץ  24 הסכם מימון שהושלם ביום
 מיליון דולר, כדלקמן: 710 - 2020בפברואר  14 ליום ומסגרות הלוואות סה"כ

Term Loan (tranche  )מיליון דולר 510 -ריבית משתנה 
Term Loan (tranche  )*מיליון דולר 115 -ריבית קבועה 

 מיליון דולר 85 -( LCמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 621-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות יתרה"כ סה
Term Loan  )מיליון דולר 485 -)ריבית משתנה 
Term Loan  )מיליון דולר 112-כ -)ריבית קבועה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
 מיליון דולר 24 -כ -)ריבית משתנה(  LCהלוואות בגין /Letters of Creditהנפקת 

 
רעון הסופי לפי שילוב של לוח ירעונות קרן ההלוואה משתנה עד לפי. קצב והיקף פ2025ביוני  30 :נלוות ומסגרות הלוואות סופי פירעון

 (mini perm)מימון  cash sweepומנגנוני פירעון  (amortizationסילוקין )
 

 2.75%207 - 2.50%בתוספת מרווח בטווח של  LIBOR :שנתית ריבית
  

*Tranche  5.78%ריבית קבועה של. 
 

 הרבעונים 4במהלך  1.2של  מינימלי שירות חוב כיסוי ביחס עמידהבהם  במספר תנאים ביצוע חלוקה מותנה בעמידת חברת הפרויקט
מתקיימים לא שהוגדרו בהסכם, וש חובת ו)בהתאם לתנאי הסכם המימון(, עמידה ביעד יתר בדרישות רזרבה, עמידה לחלוקה שקדמו
 .)כהגדרתם בהסכם המימון(רוע הפרה או אי רעוןיעילת פ

 

                                                      

 פירעון עילות, (mandatory prepaymentsכפוי ) רעוןיפבדבר  הוראותעבור פרויקטים מסוג זה,  בהסכמים וכמקובל. יצוין כי הסכמי המימון העיקריים כוללים, בין היתר מהפרויקט 100% בגין  206
למועד  כיעל כל נכסי הפרויקט. יצוין ושעבודים מקובלים נוספים. כמו כן, במסגרת הסכמי המימון הועמדו בטוחות  ותנאים LC, עמלות שנתיות בגין הנפקת אשראי ותבגין מסגר עמלות, שונות

 .באיזה מהסכמי המימון מיידיהגשת הדוח, לא מתקיימות עילות לפירעון 
 - 1.5%בתוספת מרווח בטווח של  US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00% (i)הגבוה מבין:  -יצוין כי ההסכם כולל בסיס ריבית חלופי   207

1.75%. 
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 - בהן בין היתרפירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה,  עילותכולל  המימון הסכם: הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
עון עמידה בהתחייבויות מסוימות, אירועי חדלות פיר-תשלום, אי-של הצהרות והתחייבויות עם השפעה מהותית לרעה, אירועי אי הפרה

שונים, סיום פעילות הפרויקט או סיום פעילות של גורמים משמעותיים בפרויקט )כמוגדר בהסכם(, קרות אירועים שונים הקשורים 
למצב הרגולטורי של הפרויקט והחזקת אישורים ממשלתיים, שינויים מסוימים בבעלות הפרויקט, אירועים מסוימים בקשר עם 

 -, הכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומםהפרויקט, 
 הסכם המימון.ב כמפורט ריפויבהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות 

CPV Towantic 

 
 (. 2019יולי חודש )כפי שתוקן ב 2016במרץ  11 הסכם מימון שהושלם ביום

 מיליון דולר, כדלקמן: 753-כ - 2019ביולי  12 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan - מיליון דולר 655-כ 

 מיליון דולר 98-כ -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 589-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות סה"כ יתרה
Term Loan  )דולר מיליון 555-כ -)ריבית משתנה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
 מיליון דולר 35-כ -)ריבית משתנה(  LC/הלוואות בגין  Letters of Creditהנפקת 

 
 לוחשל  שילובלפי  הסופירעון ירעונות קרן ההלוואה משתנה עד לפי. קצב והיקף פ2025ביוני  30 :פירעון סופי הלוואות ומסגרות נלוות

 ( mini permמימון ) cash sweep רעוןיפ ומנגנוני סילוקין
 

  3.75%208 - 3.25%בתוספת מרווח בטווח של  LIBOR :ריבית שנתית
 

 4במהלך  1.2של מינימלי שירות חוב  כיסוי ביחס עמידהבהם  במספר תנאיםבעמידתה של חברת הפרויקט  ביצוע חלוקה מותנה
לא שהוגדרו בהסכם,  חובת ו)בהתאם לתנאי הסכם המימון(, עמידה ביעד יתר דרישות רזרבהעמידה בהרבעונים שקדמו לחלוקה, 

 רוע הפרה )כהגדרתם בהסכם המימון(.או אי רעוןימתקיימים עילת פ

                                                      

 - 2.25%מרווח בטווח של  ספתבתו LIBOR + 1.00% (i) US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1Mמבין:  הגבוהכי ההסכם כולל בסיס ריבית חלופי  יצוין  208
2.75%. 
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ביניהן, בין פירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה,  עילותכולל  המימון: הסכם הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
 חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי, לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה היתר:
 שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים פירעון

 בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב הקשורים
 -, והכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט עם

 הסכם המימון.ב כמפורט הריפויבהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות 

CPV Maryland 

 
 . 2014באוגוסט  8 הסכם מימון שהושלם ביום

 מיליון דולר, כדלקמן: 550-כ - 2014באוגוסט  8 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan - 430 מיליון דולר 

 מיליון דולר* 120-כ -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 361-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות סה"כ יתרה
Term Loan  )מיליון דולר 315-כ -)ריבית משתנה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
דולר נמשכו בגין רזרבה לשירות חוב  מיליון 15-כ מתוכםמיליון דולר ) 46-כ -)ריבית משתנה(  LC/הלוואות בגין  Letters of Creditהנפקת 

 (2020בדצמבר  31 ליום
 
 

רעון הסופי לפי שילוב של לוח ירעונות קרן ההלוואה משתנה עד לפי. קצב והיקף פ2022במרץ  31 :פירעון סופי הלוואות ומסגרות נלוות
 ( mini permמימון ) cash sweepסילוקין ומנגנוני פירעון 

 
 4.25%209 של מרווח בתוספת LIBOR :שנתית ריבית

 
הקשורות להקמה במועד  LCמיליון דולר בעיקר כתוצאה מפקיעת התחייבות  61-כל 2019הנלוות הופחתו בשנת * מסגרות האשראי 

  .נוספות והפחתות( CODההפעלה )

                                                      

 .3.25%מרווח של  בתוספת  US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00%(i)מבין:  הגבוה -כי ההסכם כולל בסיס ריבית חלופי  יצוין  209 
 

 



 

178 

 

 
 4 במהלך 1.2של מינימלי שירות חוב  כיסוי ביחס עמידהבהם  במספר תנאיםבעמידתה של חברת הפרויקט  ביצוע חלוקה מותנה

לא שהוגדרו בהסכם,  חובת ו)בהתאם לתנאי הסכם המימון(, עמידה ביעד יתר בדרישות רזרבהעמידה הרבעונים שקדמו לחלוקה, 
 . רוע הפרה )כהגדרתם בהסכם המימון(או אי רעוןימתקיימים עילת פ

 
ביניהן, בין פירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה,  עילותכולל  המימון: הסכם הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
 חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי, לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה היתר:
 שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים פירעון

 בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב הקשורים
 -, והכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט עם

 הסכם המימון.ב פוי כמפורטהריבהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות 

CPV Shore 

 
 2018בדצמבר  27 מיום  Term Loan B; והסכם מחזור אשראי מסוג 2013בספטמבר  20 הסכם מימון שהושלם ביום

 מיליון דולר, כדלקמן: 565 - 2018בדצמבר  27 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan - 425 מיליון דולר 

 מיליון דולר 120 -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 430-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות סה"כ יתרה
Term Loan  )מיליון דולר 372-כ -)ריבית משתנה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
 מיליון דולר 57-כ -)ריבית משתנה(  LC/הלוואות בגין  Letters of Creditהנפקת 

 
רעונות יקצב והיקף פ .2023בדצמבר  27 –; מסגרות אשראי נלוות 2025בדצמבר  Term Loans - 27: פירעון סופי הלוואות ומסגרות נלוות

 ( mini perm)מימון  cash sweepרעון הסופי לפי שילוב של לוח סילוקין ומנגנוני פירעון יקרן ההלוואה משתנה עד לפ
 

 בגין מסגרות אשראי נלוות. 3%ומרווח של  Term Loanבגין  3.75%210של  מרווח בתוספת LIBOR :שנתית ריבית

                                                      

ועבור מסגרות . 2.75%בתוספת מרווח של  US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00% (i)ריבית חלופי הגבוה מבין:  כי ההסכם כולל בסיס יצוין 210 
 .2%אשראי נלוות מרווח של 
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יצוע ב עומדת באמת המידה. CPV Shoreהדוח הגשת . למועד רבעונים 4 במהלך 1:1 שלהיסטורי  חוב שירות כיסוי יחסאמת מידה של 

רוע הפרה או פירעון יבתנאים מסוימים בהם דרישות רזרבה )כקבוע בהסכם(, לא מתקיים אחלוקה מותנה בעמידתה של חברה הפרויקט 
 בהתאם לתנאי ההסכם. 

 
 ביניהן בין היתר:: הסכם המימון כולל עילות פירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה, הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
 פירעון חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי, לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה
 הקשורים שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים
 עם בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב

 -, והכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט
 בהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות התיקון של הסכם המימון.

CPV Valley 

 
  2015ביוני  12 ביוםהסכם מימון שהושלם 

 דולר, כדלקמן: מיליון 680-כ - 2015ביוני  12 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan - 540 דולר מיליון 

 מיליון דולר* 140-כ -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 דולר, כדלקמן: מיליון 595-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות יתרה"כ סה
Term Loan  )דולר מיליון 487-כ -)ריבית משתנה 

 דולר מיליון 10 -כ -הון חוזר )ריבית משתנה(  הלוואות
דולר נמשכו בגין רזרבה  מיליוןדולר  מיליון 31-כ מתוכם) מיליון דולר 108-כ -)ריבית משתנה(  LCבגין  הלוואות/Letters of Credit הנפקת

 (2020בדצמבר  31 לשירות חוב ליום
 

 לוחשל  שילוב לפירעון הסופי ירעונות קרן ההלוואה משתנה עד לפיפ והיקף קצב. 2023ביוני  30 :נלוות ומסגרות הלוואות סופי פירעון
 ( mini permמימון ) cash sweep פרעון ומנגנוני סילוקין

 
  3.75%211 - 50%3.מרווח בטווח של  בתוספת LIBOR: ריבית שנתית

                                                      

 - 2.50% של בטווח מרווח תפבתוס US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00%(i) US Prime Rate, (ii (מבין:  הגבוה -ריבית חלופי כי ההסכם כולל בסיס  יצוין  211 
2.75%. 
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דיונים לקבלת הקלות מסוימות במסגרות האשראי הנלוות בתמורה להתחייבות להעמדת הון  CPV Valley* למועד הגשת הדוח מקיימת 

רעון י(. עניינן של ההקלות ויתור על חובת פCPVמיליון דולר מקבוצת  5מיליון דולר מהמשקיעים בפרויקט ) 10עצמי בהיקף מצטבר של 
 .להלן 17.9 , האמור בסעיףTitle Vמיליון דולר הון חוזר המוגבל עקב עניין היתר  5ושחרור של  שנתי של הלוואות הון חוזר

 
 4 במהלך 1.2של  מינימלישירות חוב  כיסוי ביחס עמידהשל חברת הפרויקט במספר תנאים בהם  בעמידתה מותנה חלוקה ביצוע

כאמור בסעיף  מסויםהיתר  קבלתבדרישות  עמידה)בהתאם לתנאי הסכם המימון(,  בדרישות רזרבההרבעונים שקדמו לחלוקה, עמידה 
 . רוע הפרה )כהגדרתם בהסכם המימון(או אי רעוןימתקיימים עילת פלא שהוגדרו בהסכם,  חובת ועמידה ביעד יתר ,17.9

 
 ן בין היתר:, ביניהפירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה עילותכולל  המימון: הסכם הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
 פירעון חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי, לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה
 הקשורים שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים
 עם בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב

 -, והכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט
 הסכם המימון.ב הריפוי כמפורטבהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות 

CPV Keenan II 

 
  2014בפברואר  15 ; מועד מחזור אשראי2010בפברואר  12 הסכם מימון שהושלם ביום

 מיליון דולר, כדלקמן: 151-כ - 2014בפברואר  15 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan- מיליון דולר 133-כ 

 מיליון דולר 18-כ -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 83-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות סה"כ יתרה
Term Loan  )מיליון דולר 69-כ -)ריבית משתנה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
 מיליון דולר 14-כ -)ריבית משתנה(  LCהלוואות בגין /Letters of Creditהנפקת 

 
-ה של הסילוקין לוח) 2021בדצמבר  31 –; מסגרות אשראי נלוות 2028בדצמבר  Term Loan – 31: נלוות ומסגרות הלוואות סופי פירעון

Term Loan  אך עם מנגנון 2030דצמבר חודש ב סופימועד פירעון  עלמבוסס ,cash sweep  כך שה2027מרץ חודש החל מ 100%של ,-Term 
loan 2028דצמבר חודש במועד הפירעון ב הבמלוא להיפרע צפויה. 
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  212בגין מסגרות אשראי נלוות 1%ומרווח של  Term Loanבגין  2.75% - 2.25%מרווח בטווח של  בתוספת LIBOR: ריבית שנתית

 
הרבעונים שקדמו  4במהלך  1.2של מינימלי שירות חוב  כיסוי ביחס עמידהבהם  תנאים ביצוע חלוקה בעמידתה של חברת הפרויקט

רוע הפרה )כהגדרתם בהסכם או אי רעוןימתקיימים עילת פ)בהתאם לתנאי הסכם המימון(, לא  בדרישות רזרבהלחלוקה, עמידה 
 . המימון(

 
 ן בין היתר:, ביניההסכמים מסוג זהפירעון סטנדרטיות ב עילותכולל  המימון: הסכם הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
 פירעון חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי, לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה
 הקשורים שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים
 עם בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב

בהתאם  -, והכל חשמל עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט
  הסכם המימון.ב הריפוי כמפורטובכפוף לתנאים, להגדרות ולתקופות 

CPV Three Rivers 

 )בהקמה(

 
  2020באוגוסט  21 הסכם מימון שהושלם ביום

 מיליון דולר, כדלקמן: 875 - 2020באוגוסט  21 ליום הלוואות ומסגרות סה"כ
Term Loan (tranche  )מיליון דולר 650 -ריבית משתנה 
Term Loan (tranche  )*מיליון דולר 100 -ריבית קבועה 

 מיליון דולר 125 -( letters of creditמסגרות אשראי נלוות )הון חוזר, 
 

 מיליון דולר, כדלקמן: 340-כ - 2020בדצמבר  31 ליום ומשיכות סה"כ יתרה
Term Loan  )מיליון דולר 176-כ -)ריבית משתנה 
Term Loan  )מיליון דולר 100 -)ריבית קבועה 

 0 -הלוואות הון חוזר )ריבית משתנה( 
 מיליון דולר 64-כ -)ריבית משתנה(  LC/הלוואות בגין  Letters of Creditהנפקת 

                                                      

 - 25%1.מרווח בטווח של  בתוספת US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00% (i)מבין:  הגבוה -ריבית חלופי  יצוין כי ההסכם כולל בסיס  212
 בגין מסגרות אשראי נלוות.  1%ומרווח של  Term Loanבגין  1.75%
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 לוחשל  שילובהסופי לפי  רעוןילפקרן ההלוואה משתנה עד  רעונותיפ. קצב והיקף 2028ביוני  30 :פירעון סופי הלוואות ומסגרות נלוות

 ( mini permמימון ) cash sweep פירעון ומנגנוני סילוקין
 

 4.00%213 - 3.50%בטווח של  מרווח בתוספת LIBOR: שנתית ריבית
 
*Tranche  שנמשך במלואו בסגירה הפיננסית, כאשר ה 4.75%ריבית קבועה של-tranche  בריבית משתנה צפוי להימשך במהלך החודשים

 הקרובים עם התקדמות ההקמה. 
 

המרת ההלוואה מהלוואת הקמה להלוואת ל םבתנאי עמידהבהם  במספר תנאיםבעמידתה של חברת הפרויקט  ביצוע חלוקה מותנה
 בדרישות רזרבהמו לחלוקה, עמידה הרבעונים שקד 4במהלך  1.2של מינימלי שירות חוב  כיסוי ביחס , ולאחר ההמרה עמידהפעילות

רוע הפרה )כהגדרתם בהסכם או אי רעוןימתקיימים עילת פלא שהוגדרו בהסכם,  חובת ו)בהתאם לתנאי הסכם המימון(, עמידה ביעד יתר
 . המימון(

 
ביניהן, בין פירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה,  עילותכולל  המימון: הסכם הפרהאירועי /מיידיהעילות להעמדה לפירעון  עיקרי
הפרה מצד משקיעי ההון העצמי להזרים כספים במהלך ההקמה, , לרעה מהותית השפעה עם והתחייבויות הצהרות של הפרה היתר:
 גורמים של פעילות סיום או הפרויקט פעילות סיום, שונים פירעון חדלות אירועי, מסוימות בהתחייבויותעמידה -איתשלום, -אי אירועי

, ממשלתיים אישורים והחזקת הפרויקט של הרגולטורי למצב הקשורים שונים אירועים קרות(, בהסכם)כמוגדר  בפרויקט משמעותיים
 בו ומצב, לפרויקט הנוגעים משפטיים הליכים של קיומם, הפרויקט עם בקשר מסוימים אירועים, הפרויקט בבעלות מסוימים שינויים

 ולתקופות התיקון של הסכם המימון.בהתאם ובכפוף לתנאים, להגדרות  -, והכל וחשמל זמינות עבור תשלומים לקבל זכאי לא הפרויקט

 

  

                                                      

 . 3.00% - 2.50%בתוספת מרווח בטווח של  US Prime Rate, (ii) US Federal Funds Effective Rate + 0.50% and (iii) 1M LIBOR + 1.00% (i)הגבוה מבין:  -ריבית חלופי  בסיסכי ההסכם כולל  יצוין  213
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 רישיונות/היתרים ,רגולציה .17.9

לית. למשל אופעילותה מוסדרת תחת חקיקה מדינתית ופדר CPVככלל, מתקני קבוצת  .17.9.1

( וחוקים "CAA"לי )אהתרמיות כפופות לדרישות חוק אויר נקי הפדרתחנות הכוח 

לית הדורשת דיווח על פליטת גזי חממה תחת אמדינתיים קשורים, בנוסף לרגולציה פדר

אויר ממקורות תעשיה שונים, כגון  מסדיר פליטות של מזהמי CAA-חוק אויר נקי. ה

להפעלת מקורות   Title Vתחנות כוח מונעות גז טבעי, לרבות בדרך של דרישה להיתר

 הפולטים מזהמי אויר מעל לרף מסוים. 

 Federalכפופים בנוסף לרגולציה תחת  CPVכמו כן, הפרויקטים התרמיים של קבוצת 

Clean Water Act "(CWAוחוקים מדינתיים בק )" שר עם הזרמת שפכים ומי גשמים

אוסר על הזרמת מזהמים למקורות מים בארה"ב למעט בהתאם  CWA-ממתקניהן. ה

לאישורים המתאימים, כולל היתרים לשפכים ומי גשמים במסגרת המערכת הלאומית 

 "(.NPDESלמניעת הזרמת מזהמים )"

ליים אפדר כפופים, לפי העניין, לדרישות תחת חוקים CPVהפרויקטים של קבוצת 

ומדינתיים החלים על טיפול, סילוק ושחרור של פסולת מסוכנת וחומרים ממתקניהם, 

 The Federal Resource לרבות החוקים הבאים )וחוקים מדינתיים קשורים(:

Conservation and Recovery Act ("RCRA") and The Federal Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act ("CERCLA") .RCRA 

מטיל על הבעלים והמפעילים של מתקנים המייצרים, מאחסנים או מסלקים פסולת 

"( EPAמסוכנת לקבל מספר זיהוי למתקן מהסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה )"

לנקוט  EPA-מסמיך את ה CERCLA-. הRCRA Subtitle Cולציית להוראות היתר 

ביבה מפליטת פסולת מסוכנת ובצעדים כלפי אחראים פוטנציאלים בצעדים לניקוי הס

 לפסולת כאמור. 

האתרים והפעילות של הפרויקטים באנרגיה מתחדשת, כפופים מצידם, למספר חוקים 

ליים, לרבות ביחס להגנה על צמחים ובעלי חיים בהכחדה או בסיכון, אסביבתיים פדר

 Endangered Species Act (“ESA”), the Migratory Bird Treaty Act, the Bald andכגון 

Golden Eagle Protection Act חוקים אלה, והמקבילים המדינתיים שלהם, קובעים צעדי .

אכיפה פליליים ואזרחיים לפעולות ללא היתר שתוצאתן פגיעה או מטרד לצמחים ובעלי 

מצויים זנים  באזורים בהם CPVחיים מוגנים, כולל נזק לבתי הגידול שלהם. פעילות 

בהכחדה או בסיכון, המוגדרים כבתי גידול מתאימים או נחוצים, עשויה להיות כפופה 

 למגבלות מחמירות או לדרישות לנקיטת פעולות לשם הגנה על זנים אלה. 

בנוסף, הפרויקטים הפעילים והעתידיים עשויים להיות כפופים לחוק שימור היסטורי 

ליים לשקול את ההשפעות על נכסים היסטוריים א(, הדורש מגופים פדרNHPAלאומי )

 CPVליים, לרבות על פרויקטים הנתמכים על ידם. הפרויקטים של אשל פרויקטים פדר

ליים, בהתאם אעשויים להיות כפופים להיתרים, צווים, אישורים וחובות היוועצות פדר

 Advisory Council onליים תחת חוקים אלה ואחרים, בהם אלנדרש על ידי גופים פדר

Historic Preservation, the U.S. Army Corps of Engineers, the U.S. Department of the 
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Interior, the U.S. Fish and Wildlife Service, EPAליים א. כמו כן, הליכי רישוי פדר

עשויים להיות כרוכים בדרישות במסגרת חוק המדיניות הסביבתית הלאומית, לפיו 

ליים להעריך את ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של החלטות אפדר נדרשים גופים

מהותיות שלהם. הסדרות רישוי מדינתיות עשויות לדרוש היוועצות דומה ברמת גופים 

 מדינתיים ו/או ביצוע הערכת השפעות סביבתיות בהתאם לחקיקה מדינתית. 

טרתם להגן את ליים ומדינתיים שמאכפופה למספר חוקים פדר CPVפעילות קבוצת 

וחוקים  federal Occupational Safety and Health Actבטיחות ובריאות פועלים, לרבות 

 מדינתיים מקבילים.

נדרשת במסגרת פעילותה  CPVלית, מדינתית ומקומית, אחקיקה ורגולציה פדר בשל .17.9.2

. הסביבה על והגנהכוח  תחנות הפעלתלהשיג ולהחזיק היתרים שונים בקשר עם 

שתהליך הייצור בהן  CPVהאמורים נדרשים הן בשל פעילות תחנות הכוח של ההיתרים 

מבוסס על גז טבעי והשפעת תהליך הייצור על האוויר והמים בסביבת המתקנים, והן בשל 

הקמת מתקני האנרגיה המתחדשת )חוות רוח וחוות סולאריות( אשר עלולים להוות מפגע 

הרישיונות /ההיתרים סוגי עיקרמוקמים. סביבתי וכן להשפיע לרעה על הסביבה בה הם 

)ללא הבחנה בין דרישות שונות של תחומי השיפוט השונים בהם  הנדרשים המרכזיים

 תחנות הכוח/המתקנים ממוקמים(:

(1) CPV מטרתםש, כוח תחנות של הפעלהאו /ו הקמה לצורך יםנדרשות להחזיק בהיתר 

 גם להחזיק להידרש עשויות הכוח תחנות. האוויר זיהום של צמצום או מניעה

 אחרים מים למקורות או המקומיות הביוב למערכות ופסולת מים להזרמת בהיתרים

 "ב;בארה

 לסכן עלולים אשר, הייצור מתקני של אחרים ורכיבים הארובות ומיקום גובה בשל (2)

 ורכיבים הארובות לבניית היתר להחזיק הכוח תחנות נדרשות, האווירית התנועה את

 (.FAA) ליאהפדר התעופה מנהל ידי על מונפק זה היתר. הייצור במתקני נוספים

תחנות הכוח הפעילות, כמו גם אלו בהקמה, מחזיקות בהיתרים  כל, הדוח הגשת למועד

 .ראו האמור להלן Valley CPV-כאשר ביחס ל, הכוללת לפעילותםתקפים הרלוונטיים 

CPV Valley  היתרבמסגרת מספר היתרים בהם,  2018החלה בפעילותה בחודש ינואר 

 Prevention of Significantטרום בנייה  היתרו Air State Facility היתר -משולב 

Deterioration " :יחד(היתר ASF .)"הגישה  ,2018 באוגוסט 24יום בValley  בקשה לקבלת

 סדר בחוק הוראה במסגרת(, והמשיכה לפעול ASFכדי להחליף את היתר  הנדרשהיתר )

את  אוטומטית המאריכה( State Administrative Procedure Act) המדינתי המנהלי הדין

 יורק ניו מדינת של הסביבההמחלקה לשימור  פרסמה ,2019 במאי 29יום ב. ASF היתר

(NYSDEC )ה היתר בקשת הגשתכי  הודעה-Title V הושלמה .NYSDEC קבלנדרשה ל 

חודשים ממועד  18בתוך  CPV Valley של Title V-ה היתר בקשת לגבי סופית החלטה

זאת, במקום לקבל החלטה סופית בפרק הזמן האמור,  עם. השלמת הגשת הבקשה

NYSDEC 29יום וב הושלמה הבקשה גשתביטלה את החלטתה הראשונה שקבעה כי ה 

הביטול ציינה  בהודעתבדבר בקשה שלא הושלמה".  הודעה" הוציאההיא  ,2020בנובמבר 

NYSDEC  כיCPV Valley נדרשת לספק הערכה כיצד מתן היתר ה-Title V  יעלה בקנה

 Climate Leadership andמסגרת בפליטת גזי חממה שנקבעו  עלאחד עם המגבלות 



 

185 

 

Community Protection Act "(CLCPA.)" ,למועד הגשת הדוח CPV Valley  מנהלת

לקבל במסגרת  תקשמב NYSDEC-שהאת היקף המידע  להגדירכדי  NYSDECדיונים עם 

עד להחלטה  ASFרשאית להמשיך בפעילותה במסגרת היתר  CLCPA. CPV Valley-ה

כי למועד הגשת הדוח, אין וודאות באשר לקבלת  יצוין .Title V-ה היתרסופית בעניין 

או קביעת תנאים, כמו גם הליכים מול  ההיתר קבלת איאו עיתוי קבלתו.  Title Vהיתר 

NYSDEC עלולים להשפיע לרעה על ,CPV Valley. 

ישיר או עקיף בבעלות או  שינוי: רגולציה בקשר עם החזקה בחברות שירותי תשתית .17.9.3

אחת כולל ( )public utility) תשתית שירותי המספק בתאגידההצבעה  זכויות עלבשליטה 

 נכס בכל או, FERC-בארה"ב( שבתחום השיפוט של ה CPV שלמחברות הפרויקט 

 החשמל לחוק, בהתאם FERC, עשוי להיות כפוף לאישור תשתית לשירותי המשמש

משרה  נושאי למינויכאמור עשוי להידרש גם  אישור(. The Federal Power Act) הפדראלי

או חברות אחרות מסוימות  תשתיותהמספקים שירותי  בתאגידיםאו דירקטורים 

גם את דרישות "חוק חברת  מיישמת FERC. תשתיות לשירותיהמספקות מימון או ציוד 

 על( (Public Utility Holding Company Act of 2005 "2005 תשתיות בשירותי החזקות

אשר, בין  בחברות ההצבעה בזכויות 10%באופן ישיר או עקיף בלפחות  מחזיקותחברות ה

 מתקנים כולל, למכירה שמלהמייצרים ח םמתקני מתפעלותאו  מחזיקותשאר פעילויות, 

 הבעלות את המסדירהבכמה מדינות  דומהמדינתית  רגולציה ישנה. מתחדשת אנרגיה של

 המספקים בתאגידים, באופן ישיר או עקיף דרך חברות בת, בזכויות ההצבעה השליטהאו 

או  החברה של המניות הון של יותראו  10%, רכישה של בהתאם לאמור. תשתית שירותי

גם  עשויה כאמור עקיפה או ישירה ורכישה, FERCלאישור  פהלהיות כפו עשויהקנון, 

של רשויות רגולטוריות מדינתיות בכמה מדינות בארה"ב שבהן יש  לאישורן כפופה להיות

 לחברה פעילות עסקית.

 מיסיכפופה ל CPV, כל חברת פרויקט של ככלל: קהילתיים תשלומים/קרקע בגין מיסים .17.9.4

. ממוקמתהיא  והשיפוט המקומי ב בתחום המשולמים שנתיים( property taxמקרקעין )

הפרויקטים להסדר  הגיעו(, Shore, Maryland, Valley, Towanticבמקרים מסוימים )

 הוראותב המכיראת תהליך השומה והמיסוי הרגיל או  המחליףתשלומים ארוך טווח 

בין  ותהטווח נע ארוכיהסדרי התשלום  תקופותפטור מכוח חוקים או תקנות רלבנטיים. 

 ,Fairviewשל כל פרויקט רלוונטי. במקרים אחרים ) ההפעלה מועדמ יםשנ 20-30

Keenan מיסישווי הנכס החייב במס ומשלמים  שלשנתית  לשומה(, הפרויקטים כפופים 

 .הרלבנטי השיפוט בתחום החל המסבשיעור  מקרקעין

בהסכמים  רותקשוCPV (Fairview, Valley )פרויקט של קבוצת ה מחברותכן, חלק  כמו

 מכוחהטווח  ארוכי. התשלומים שלהן המקומיות בקהילות קהילתיות מטרות לטובת

 ההשפעות עלקהילה המקומית ה את מפציםאו  קהילתיים גופיםההסכמים מממנים 

 .ההפעלה מועדמ יםשנ 30 - 20 של תקופותל נפרסים. תשלומים אלה ההקמה בתקופת
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 מהותיים הסכמים .17.10

 הפעילים ובהקמה מהפרויקטים אחדכל : ככלל, חברות הפרויקטשותפים בהסכמי  .17.10.1

בהסכם יחד עם בעלי הזכויות האחרים בפרויקט להקמת חברה  תקשרה, CPVת בקבוצ

 ביחס מהשותפים אחד כלעם אחריות מוגבלת. בהסכם מפורטות הזכויות והחובות של 

 הוראותכלל  בדרך מכיל LLC הסכם כל"(. LLC הסכם" הסכם: כל) הרלוונטי לפרויקט

 לרבות תנאים, זכויות העברת המגבילותמקובלות בהסכמים מסוג זה,  סטנדרטיות

 CPVנדרשת  לרוב .ראשונהוזכויות הצעה  מינימום של העברה זכויות, מותרות העברותל

 חמש למשך הפרויקטבחברת ( 10%) אחוזים בעשרה לפחות להחזיקבמסגרת ההסכמים 

 מנהלים מועצת ידי על מנוהלת פרויקט חברת כל. פיננסית להקמהה סגיר לאחר שנים( 5)

ד אח פה אישור כלל בדרך מחייבותמסוימות  מהותיות החלטות. השותפים ידי על שנבחר

 נכסים מכירת, פירוק, חדלות פירעון על הכרזה, היתר בין של כל השותפים והן כוללות,

 פשרה או פתיחה, חוב נטילת, מהותיים הסכמים של תיקון או התקשרות, מיזוג או

ביצוע  או השנתי התקציב אישור, מהותי ספק עם התקשרות, משפטית התדיינותב

 חברות. סיכונים ניהול ומדיניות גידור אסטרטגיות ואימוץ, לתקציב מעבר הוצאות

 מופעלת CPV של פרויקטיםה תוחבר כל .עובדים מעסיקות אינן CPV של הפרויקטים

 .להלןזה  בסעיף כמפורט , בין היתר,הסכמים סדרת באמצעות

סוחרים  הפעילים הקונבנציונליים הפרויקטים כל: בפרויקטים בגז טבעיפעילות  .17.10.2

באופן בו הם פועלים.  ISO/RTO-ב נלווים ושירותים חשמל, זמינותומשתתפים במכירת 

לאחר תהליך החיזוי והתכנון ליום הפעילות הבא.  CPV טיפוסי, בכל יום מקיימת

 , מוגשותהלות ייצור החשמל הצפויילתמיכה בפעטבעי גז היערכות מבחינת רכישות 

היום לפעילות של  במהלך נעשות התאמות בנוסף. Day Aheadלשוק  לשווקים הצעות

של  ואופטימיזציהרכישה ומכירה של גז טבעי  הכוללות(, Real Time-האותו יום )שוק 

 (.imeTeal R) אמת בזמן השוק מחיר על בהתבססתפוקת הייצור 

 :214בנוסף, התקשרו חברות הפרויקטים הפעילים/בהקמה בהסכמים העיקריים הבאים .17.10.3

CPV Fairview CPV Fairview מסוג חשמלמרווחי  עלבהסכם גידור  התקשרה Revenue Put Option 
("RPO") .ה-RPO ל לספק נועד-CPV  ל. ההסכם לתקופת, מינימלימרווח-RPO  מחיר

הגולמי  המרווחחישוב לצורך . שנה פיסקליתמימוש שנתי, המכסה תקופת מימוש של 
, רמות הייצור הצפויות, heat rateספציפיים כגון  פרמטריםנלקחים בחשבון בהסכם 
גז ועלויות אחרות ספציפיות לפרויקט.  הולכת, עלויות וגז לחשמל forwardמחירי 
 .2025במאי  31היא עד  RPO-ה תקופת

CPV Fairview בהסכם התקשרה Base Contract)) גז טבעי  אספקת(GSPA) ספקת לא
 פי על .בהסכם כקבועשוק  למחיריליום במחיר הצמוד  MMBtu 180,000גז של עד 

לספק  ורשאיעל הובלת גז טבעי לנקודת האספקה המיועדת  אחראי הגז ספק, ההסכם
 תחילת עם החלה ההסכם תקופת. האספקה המוסכמתמכמות  25%-אתאן עד ל

  .2025 במאי 31-ב ומסתיימת המתקן של הפעילות

                                                      

יצוין כי ההסכמים כוללים הוראות בדבר סיום  ,CPVלהסכמי ניהול נכסים והסכמי ניהול אנרגיה עם חברות קבוצת  ביחס  214
. כמו כן, הסכמים נוספים קובעים אפשרות סיום מוקדם בנסיבות שנקבעו בהסכמיםמוקדם של ההסכמים בנסיבות הקבועות 

 מחירי גידור בעסקאות טבעי גז מונעי הפרויקטים חברות מתקשרות לעת מעת שלהלן בטבלהכי בנוסף לאמור  יצוין עודבהם. 
  .טווח קצרות סחורות

 



 

187 

 

CPV Fairview ספקת איצרן הציוד המקורי שלה, לעם  שירותיםבהסכם  התקשרה
 בדצמבר 27 מיום הינה ההסכם תקופתשירותי תחזוקה לטורבינות הבעירה. ו חלפים

)ב(  או, ממועד ההסכםשנים  25מבין )א(  במוקדם ותסתיים)"מועד ההסכם"(  2016
משלמת  CPV Fairviewכאשר מושגות אבני דרך ספציפיות על בסיס שימוש ובלאי. 

העלות של ההסכם צפויה יתרת  סכום קבוע ומשתנה, החל ממועד הפעילות המסחרית.
  .בכפוף לרכיבים המשתנים מיליון דולר לאורך תקופת ההסכם 198-כב להסתכם

CPV Fairview ( התקשרה בהסכם תפעולO&M )ההסכם היא שלוש  תקופת. למתקן
 שלחידוש /הארכהכולל הוראה בדבר  וההסכם המתקן הקמתשנים ממועד סיום 

 פי עלאם הודיע מי מהצדדים על סיום ההסכם  אלא, אחת שנה של לתקופה ההסכם
 .הוראותיו

CPV Fairview עם  הסכם ניהול נכסיםב התקשרהCPVI ,מקבוצת  קשורה חברה
CPV , לפיו מספקתCPVI שנתי תשלוםכוללת  התמורה. שירותי הקמה וניהול נכסים 
, כולל הוצאות הקשורות מסוימות הוצאותהחזר  וכן, ביצועים מבוסס תשלום, קבוע

 והוצאות, הוצאות, הבניין עובדי צוות של העבודה שעות) לשירותי ניהול הקמה
 וניתן, המתקן הקמת סיום ממועדשנים  שבעקופת ההסכם היא '(. תג לצדדי שהוצאו
 נוספת.  אחת בשנהההסכם  את להאריך

CPV Fairview תכניות בבניית ייעוץקבלת לעם צד ג'  אנרגיה ניהול בהסכם התקשרה 
 סיום על הודיעה CPV Fairview. יםניהול אנרגיה, ניהול סיכונים ואסטרטגיות ביצוע

התקשרה בהסכם שמחליף  CPV Fairview. 2020 בדצמבר 31יום ב ההסכםמוקדם של 
 חברה ,CPV Energy and Marketing Services LLC (CEMS)עם  האמוראת ההסכם 

בדצמבר  31. תקופת ההסכם היא עד דומים שירותים לקבלת, CPVמקבוצת  קשורה
 .כל אחת חמש שנים שתי תקופות אופציה לחידוש בנות, עם 2025

215TowanticCPV  CPV Towantic לפי זמינות המערכת ) גז להולכת בהסכם התקשרהinterruptible 
service לאינו מחייב,  , אךמאפשר(. ההסכם-Towantic  להוליך גז מ-Iroquois ל-

Algonquin Gas Transmission ( במחירי הולכה לפי זמינותinterruptible transmission 
rates).  

 CPV Towantic-ל תמובטחפיו  עלשירותים  בהסכם התקשרה CPV Towantic, בנוסף .1.1.1
 1יום מ היא. תקופת ההסכם AFT 1 Tariffליום, במחיר  MMBtu 2,500הולכת גז של 

אוטומטית לתקופות של שנה כל  מתחדשתהיא ו 2021 במרץ 31 עד 2018 באוגוסט
 פעם, אלא אם כן אחד הצדדים מסיים את ההסכם.

CPV Towantic  התקשרה בהסכם להספקת גז טבעי עם חברה צפון אמריקאית. על פי
ליום במחיר צמוד למחירי שוק.  MMBtu 115,000ההסכם, יסופק גז בכמות של עד 

 .2023במרץ  31תקופת ההספקה היא עד 

CPV Towantic  ספקתאעם יצרן הציוד המקורי שלה, ל תחזוקההתקשרה בהסכם 
 CPVשירותי תחזוקה לטורבינות הבעירה. בתמורה לשירותי התחזוקה, משלמת 

Towantic  .20ההסכם היא  תקופתסכום קבוע ומשתנה, החל ממועד שנקבע בהסכם 
מיליון דולר לאורך תקופת  148-כב להסתכםהעלות של ההסכם צפויה יתרת  שנים.

 .בכפוף לרכיבים המשתנים ההסכם

CPV Towantic  תפעול התקשרה בהסכם(O&M) קבוע  סכוםכוללת  התמורה. למתקן
 payroll)) שכר עלויות, כולל העסקה הוצאות והחזר, ביצועים מבוסס תשלוםומשתנה, 

 החל שנים שלוש היא ההסכם תקופתמשנה, ועלויות נוספות.  ניומיסים, עלויות קבל
ההסכם כולל הוראה בדבר  .2021ביוני  1ועד  המתקן של הפעילות תחילת ממועד

הודיע על סיום בהתאם לקבוע הארכה/חידוש של שנה אחת, אלא אם מי הצדדים 
  .בהסכם

CPV Towantic עם נכסים לניהול בהסכם התקשרה CPVI ,ושירותים בנייה לשירותי 
 תשלוםשנתי קבוע,  תשלום כוללת יהולהנ לשירותי התמורה. נכסים לניהול הקשורים

. תקופת ההסכם היא לעשר ההסכם תקופת למשך הוצאות והחזר ביצועים מבוסס
  .שנים שלוש של נוספת לתקופה להאריך וניתןהמתקן,  הקמתסיום  ממועד החלשנים 

                                                      

215  CPV Towantic לא התקשרה בעסקת גידור ארוכות טווח, דוגמת RPO .CPV Towantic מוכרת ל-ISO-NE 725, או 92%-כ MW ,
 .לעיל 17.2.1 בסעיף, במחירים שונים, ראו בטבלה 2025במאי  31-של זמינות עד ל
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CPV Towantic  התקשרה בהסכם לניהול אנרגיה(EMA) ניהול  תכניות בבניית לייעוץ
 כוללת הייעוץ לשירותי התמורה. יםביצוע יתאנרגיה, ניהול סיכונים ואסטרטגי

. CPV Towanticתשלום חודשי והחזר בגין הוצאות ששולמו לסוכני גז וחשמל עבור 
 CPV Towantic .CPV-ל הארכה אופציית עם, 2021 דצמבר 31 עד היא ההסכם תקופת

Towantic  מראש ימים שלושים שלרשאית לסיים את ההסכם בהודעה.CPV 
Towantic התקשרה בהסכם, ו, 2021במרץ  2ת ביום הודיעה על סיום ההתקשרו

 לתקופה דומים שירותים להספקת, CEMSהמחליף את ההסכם הקודם, עם 
כל  שנים 5 של לתקופות פעמיים להאריך אופציה עם, 2026 במרץ 31-ב המסתיימת

  אחת.

CPV Maryland 

 

CPV Maryland  חשמל מסוג מרווחי  עלבהסכם גידור התקשרהRPO .ה-RPO מספק 
מחיר מימוש שנתי, המכסה תקופת  RPO-ל. ההסכם לתקופת, מרווח מינימלי CPV-ל

 פרמטריםהמרווח הגולמי נלקחים בחשבון לצורך חישוב . פיסקלית השנ שלמימוש 
, עלויות וגז לחשמל forward, רמות הייצור הצפויות, מחירי heat rateספציפיים כגון 

 בפברואר 28 עדהיא  RPO-ה תקופתהובלת גז ועלויות אחרות ספציפיות לפרויקט. 
2022.  

CPV Maryland ל יספק ספק הגז ההסכםפי  על. טבעי גז אספקת בהסכם התקשרה-
CPV Maryland 180,000 עד MMBtu  ספקת הגז א. שוק למחיריליום במחיר צמוד

  .2022 באוקטובר 31 עד תמשיך

CPV Maryland  ל מובטחהתקשרה בהסכם הולכת גז טבעי על פיו-Maryland זמינות 
-ל , כאשר2016 במאי 31יום משנה  20 היא ההסכם תקופת. MMBtu/d 132,000של עד 

CPV Towantic ההסכם בגין השנתי תשלוםת. הנוספו שנים 5 בעוד להאריך אופציה 
 .דולר מיליון 5-כ על עומד

CPV Maryland יצרן הציוד המקורי שלה.  עם תחזוקה בהסכם התקשרהCPV 
Maryland  ,מורכבת התמורה. דרושים שאלו ככלרשאית לרכוש שירותים נוספים 

תשלומים רבעוניים משתנים מבוססים על  ,קבועיםמינימליים מתשלומים שנתיים 
 פרמטרים תפעוליים של הציוד שהוגדר, וכן דמי ניהול רבעוניים קבועים. מלבד

כל שנה. ההסכם  2.5%-התשלום השנתי המינימלי, שאר התשלומים מוגדלים ב
שנים  25הציוד משיג אבן דרך מוגדרת, או )ב( מסתיים במוקדם מבין )א( המועד בו 

העלות של ההסכם צפויה יתרת  .2014 באוגוסט 8 ביוםמיום החתימה על ההסכם 
 .ף לרכיבים המשתניםבכפו מיליון דולר לאורך תקופת ההסכם 115-כב להסתכם

CPV Maryland  התמורה כוללת דמי המתקןותחזוקה של  לתפעולהתקשרה בהסכם .
, עלויות שכר העסקהמבוסס ביצועים, וכן החזר הוצאות  מענקניהול שנתיים קבועים, 

((payroll .ומיסים, עלויות קבלן משנה, ועלויות נוספות 

CPV Maryland ניהול נכסים עם  בהסכם התקשרהCPVI .כוללים הניהול שירותי 
מו"מ  ;תפעול האסטרטגי פיתוח; שירותי ניהול אנרגיה ;הפרויקט מסמכי של ניהול

 הנהלת ;מימון ;ניהול מסמכים פיננסיים ;ציות ובקרה ;להסכמי פרויקט נוספים
היתרים ממשלתיים ורגולציה,  ;ביטוחים ;תקציבים ;מיסים ;חשבונות ותשלומים

 הוצאות והחזר ביצועים מבוסס תשלוםקבוע,  שנתיתשלום  תכולל התמורה. ודוע
  .2022בדצמבר  31. תקופת ההסכם היא עד ההסכם תקופת במהלך

CPV Maryland התקשרה בהסכם ניהול אנרגיה לייעוץ ל-CPV Maryland בגיבוש 
 31יום תכניות ניהול אנרגיה, ניהול סיכונים ואסטרטגיות ביצוע. ההסכם הסתיים ב

 CEMSהסכם ניהול אנרגיה חלופי עם ב התקשרה CPV Maryland .2020דצמבר 
ושירותים  זמינות, merchant energyשירותים מסוימים הקשורים למכירת  להספקת

נלווים. התמורה כוללת תשלום חודשי קבוע והחזר הוצאות במהלך תקופת ההסכם. 
בגין שירותים שסופקו על  CEMS-ההסכם כולל הוראות בדבר החזר הוצאות לבנוסף, 

 בדצמבר 15יום מ היא ההסכם תקופת. CPV Marylandידי צדדים שלישיים עבור 
אופציה להאריך פעמיים את  CPV Maryland-ול, 2025 בדצמבר 31 יום עד 2020

 תקופת ההסכם בחמש שנים נוספות, לפי שיקול דעתה. 

CPV Shore CPV Shore  התקשרה בהסכםHeat Rate Call Option (HRCO ,)100% המכסה 
. תקופת ובתנאים המקובלים להסכמים מסוג זה הצפויה של המתקן מהתפוקה

 .2021באפריל  30ההסכם היא עד 

CPV Shore גז ספק הגז יספק, ההסכםפי  על. טבעי גז אספקת הסכםהתקשרה ב 
עד . תקופת ההסכם היא שוק למחיר צמודליום במחיר  MMBtu 120,000בכמות של 

 הארכת הסכם זה.למשא ומתן כעת  מנהלתCPV Shore .2021במרץ  31



 

189 

 

CPV Shore מדינתית )הסכם -עם חברת צינורות גז בין הסכמים במספר התקשרה
-ל מסופקים, מיםהסכה פי עלשירותים, הסכם חיבור, הסכם בנייה והסכם תפעול(. 

CPV Shore בין בצינור שתחילתו צינור באמצעותטבעי  לגזחיבור והולכה  שירותי-
 עבור לספקמקדמה  שילמה CPV Shore .במתקן חיבור לנקודת עד ומגיע קייםמדינתי 

 עם(, 2030 אפריל)עד  שנים 15 היא הגז הובלת הסכמי תקופת. האמוריםרותים השי
 ההסכםהשנתי בגין  התשלום .שניםעשר בלהאריך את ההסכמים פעמיים  אופציה

 מיליון דולר. 6-כ על עומד

עם יצרן הציוד  מתוקן תחזוקה בהסכםCPV Shore התקשרה  2017בדצמבר  22יום ב
 .דרושים שאלו ככלרשאית לרכוש שירותים נוספים,  CPV Shoreהמקורי שלה. 

 המבוססיםמתשלומים רבעוניים משתנים  ,שנתי מינימום מתשלום מורכבת התמורה
 מלבדעל פרמטרים תפעוליים של הציוד שהוגדר, ודמי ניהול רבעוניים קבועים. 

. ההסכם מסתיים במועד שנה כל 2.5%-ב מוגדלים התשלומיםשנתי מינימלי,  תשלום
שנים מיום  20המוקדם מבין )א( המועד בו הציוד משיג אבן דרך מוגדרת, או )ב( 

מיליון דולר  123-כלהסתכם בהעלות של ההסכם צפויה יתרת  החתימה על ההסכם.
 .בכפוף לרכיבים המשתנים לאורך תקופת ההסכם

CPV Shore  המתקן שלהתקשרה בהסכם תפעול (O&M) דמי ניהול  כוללת התמורה
עלויות שכר  כולל, העסקה הוצאות והחזר, ביצועים מבוסס תשלוםשנתיים קבועים, 

((payroll  ,ההסכם פי על נוספות ועלויות משנה קבלן עלויותומיסים.  

1.1.2. CPV Shore הסכם ניהול נכסים עם ב התקשרהCPVI .ניהול כוללים הניהול שירותי 
מו"מ  ;תפעול יתאסטרטגי פיתוח; שירותי ניהול אנרגיה ;הפרויקט מסמכי של

 הנהלת ;מימון ;ניהול של מסמכים פיננסיים ;ציות ובקרה ;להסכמי פרויקט נוספים
היתרים ממשלתיים ורגולציה,  ;ביטוחים ;תקציבים ;מיסים ;חשבונות ותשלומים

ועוד. התמורה כוללת תשלום שנתי קבוע, תשלום מבוסס ביצועים והחזר הוצאות 
 .2030בדצמבר  31במהלך תקופת ההסכם. תקופת ההסכם היא עד 

CPV Shore  ל לייעוץהתקשרה בהסכם ניהול אנרגיה-CPV Shore  בבניית תכניות
 31יום . ההסכם הסתיים ביםיות ביצועניהול אנרגיה, ניהול סיכונים ואסטרטג

 ההסכם את המחליף, CEMS עםהתקשרה בהסכם  CPV Shore. 2020בדצמבר 
. נלווים ושירותים זמינות, merchant energy, לשירותים הקשורים למכירה של האמור

החזר  וכןהתמורה כוללת תשלום חודשי קבוע, החזר הוצאות במהלך תקופת ההסכם, 
ההסכם  תקופת. CPV Shoreלצדדים שלישיים עבור  CEMSידי  עלשבוצעו  תשלומים

 שיקול פי עלרשאית,  CPV Shore. 2025בדצמבר  31ועד  2020בדצמבר  15יום היא מ
  , להאריך את ההסכם פעמיים לתקופות של חמש שנים.דעתה

CPV Valley CPV Valley  מסוג  חשמל למרווחיהתקשרה בהסכם גידורRPO .ה-RPO ל מספק-
CPV  ,ל. ההסכם לתקופתמרווח מינימלי-RPO המכסה תקופת שנתי מימוש מחיר ,

 פרמטרים בחשבון נלקחים הגולמי המרווח חישובלצורך . שנה פיסקליתמימוש או 
, עלויות וגז לחשמל forward, רמות הייצור הצפויות, מחירי heat rateספציפיים כגון 

 .2023במאי  31היא עד  RPO-ה תקופתהובלת גז ועלויות אחרות ספציפיות לפרויקט. 

1.1.3. CPV Valley 127,200של עד  טבעי ספקת גזלאטבעי, גז  אספקת הסכםהתקשרה ב 
MMBtu  אחראי על הובלת גז ספק הגז פי ההסכם,  עלשוק. מחיר לליום במחיר צמוד

 . 2023במאי  31טבעי לנקודת האספקה המיועדת. תקופת ההסכם היא עד 
CPV Valley בנייה, רישוילמדינתית -התקשרה בהסכם עם חברת צינורות גז בין ,

מדינתית -הבין הצנרת ממערכת, והסדרה מדידה ומתקניתפעול ותחזוקה של צינור 
ליום  טבעי גז MMBtu 127,200-ל הובלהמספק  הספק. למתקן עד טבעי גז להולכת

(firmבמחיר מוסכם ,) בנוסף. 31.3.2033שך תקופה המסתיימת ביום למ ,CPV Valley 
 MMBtu 35,000בכמות של  (firm)הולכה  שירותילאספקת הסכם שירות ב התקשרה

 בגין השנתי התשלום .2033במרץ  31יום שנים המסתיימת ב 15ליום, לתקופה של 
  .דולר מיליון 21-כ על עומד ההסכם

CPV Valley  שירותייצרן הציוד המקורי שלה, להספקת  עםהתקשרה בהסכם 
ומשתנים ממועד  קבועים תשלומיםכוללת  התמורהלטורבינות הבעירה.  תחזוקה

 132,800ההפעלה הראשונה של הטורבינות. תקופת ההסכם עד המוקדם מבין )א( 
 יתרת .2015 ביוני 9יום מ החל שנים 29 חלוף)ב(  אושעות עומס בסיס שוות ערך, 

מיליון דולר לאורך תקופת ההסכם בכפוף  149-כב להסתכםהעלות של ההסכם צפויה 
 לרכיבים המשתנים.
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CPV Valley התקשרה בהסכם תפעול ( של המתקןO&M עם אחד )השותפים 
 עלויות החזר, וכן תפעולניהול שנתיים קבועים, בונוס  דמיכוללת  התמורהבפרויקט. 

 בניית סיום ממועד שנים לחמש היא ההסכם תקופת. בהסכם שהוגדרו מסוימות
 .נוספות שנים לשלוש ההסכם את לחדש וניתן, המתקן

CPV Valley עם  הסכם ניהול נכסיםב התקשרהCPVI ,ניהול כוללים הניהול שירותי 
מו"מ  ;תפעול יתאסטרטגי פיתוח; שירותי ניהול אנרגיה ;הפרויקט מסמכי של

 הנהלת ;מימון ;ניהול של מסמכים פיננסיים ;ציות ובקרה ;להסכמי פרויקט נוספים
היתרים ממשלתיים ורגולציה,  ;ביטוחים ;תקציבים ;מיסים ;חשבונות ותשלומים

ועוד. התמורה כוללת תשלום שנתי קבוע, תשלום מבוסס ביצועים והחזר הוצאות 
 החזרתשלום שנתי קבוע, תשלום מבוסס ביצועים וכן  כוללת התמורה. מסוימות

 וניתן, המתקן הקמת סיום ממועדשנים  חמש היאהוצאות מסוימות. תקופת ההסכם 
 שנים נוספות. ההסכם לשלוש  את להאריך

CPV Valley  דלקיםניהול בקשר עם  לשירותיהתקשרה בהסכם שירותי ניהול אנרגיה ,
כוללת תשלום  . התמורהמוגדרים נוספים ושירותים סיכונים ניהול, חשמל ניהול

-ו 2022באוקטובר  31חודשי קבוע והחזר עלויות מסוימות. תקופת ההסכם היא עד 
Valley .רשאית להאריך את ההסכם 

CPV Keenan II CPV Keenan II בהסכם התקשרה Wind Power Energy Agreement (PPA )למכירת 
, הרוח בחוות המיוצר החשמללכל  זכאיההסכם, הרוכש  תנאיפי  עלאנרגיה מתחדשת. 

סביבתיות  קצבאות או דומות זכויותל(, certificates) לתעודות(, credits) לזיכויים
 המסתיימת, שנים 20 היא ההסכם תקופת. קבועתשלום  כוללת. התמורה אחרות

 חמש של לתקופה ההסכם את להאריך, מסוימות בנסיבות, רשאי הרוכש. 2030 בשנת
, וכן לרוכש אופציה לרכוש את הפרויקט בסיום תקופת ההסכם בשווי נוספות שנים

השנתי  ההכנסות היקף .שנקבעושוק הוגן כהגדרתו בהסכם ובהתאם לתנאים 
 .דולר מיליוני 27-לכ מסתכם מההסכם לפרויקט

CPV Keenan II  התקשרה בהסכם שירותים ובהסכם תפעול עם יצרן הציוד המקורי
 בונוס, קבוע שנתי תשלום כוללת התמורהשלה, לתפעול, תחזוקה ותיקון המתקן. 

במסגרת  .2031היא עד פברואר  מים. תקופת ההסכהוצאות והחזר ביצועים מבוסס
תשלום שנתי  בשנתיים הקלנדריות האחרונות CPV Keenan ההסכמים האלה שילמה

  מיליון דולר. 6-כ בסך של

CPV Keenan II ניהול נכסים עם  בהסכם התקשרהCPVI כוללים. שירותי הניהול 
ניהול של  ;ציות ובקרה ;מו"מ להסכמי פרויקט נוספים ;של מסמכי הפרויקט ניהול

 ;ביטוחים ;תקציבים ;מיסים ;חשבונות ותשלומים הנהלת ;מימון ;מסמכים פיננסיים
כוללת תשלום חודשי קבוע והחזר  התמורה'. וכוהיתרים ממשלתיים ורגולציה, 

 , בנסיבותCPV Keenan II-ל אופציה עם, 2025 במרץ 31 עד ההסכם תקופתהוצאות. 
 מסוימות, לסיום מוקדם של ההסכם.

CPV Three Rivers 

 (216)בהקמה

CPV Three Rivers גז  מספקים ההסכמיםגז טבעי.  ספקתאל הסכמים בשני התקשרה
למתקן ממועד הפעלת המתקן ולמשך חמש  ליום MMBtu 139,500טבעי בכמות של 

ליום מהשנה החמישית של הפעלת המתקן  MMBtu 25,000שנים, וכמות מופחתת של 
מחיר ל מוצמדועד לשנה העשירית. מחיר הגז הטבעי המסופק על פי הסכמים אלו 

ההסכמים . PJMבתוך   ComEdחיבור לרשת באזור נקודתב( day ahead) החשמל
(, כאשר קיימת זכות TOPכוללים התחייבות לרכוש היקף/כמות מינימלי של גז טבעי )

  גז.למכור עודפי 

                                                      

לעיל. יצוין כי הסכמי ההקמה ורכישת הציוד מהווים מרבית  17.2.2 סעיףלפרטים אודות עלות ההקמה של הפרויקט ראו   216
 מהעלות האמורה. 
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CPV Three Rivers יכול אחד כל כאשר(, גז)להולכת  חיבור הסכמי בשני התקשרה 
 .המתקן של הביקוש למלוא להספיק
-בין תוצינור( עם חברת Interconnect Agreement) חיבור הסכם הוא האחד ההסכם

, התכנוןמדינתית להולכת גז טבעי. ההסכם קובע את האחריות של הצדדים בקשר עם 
 CPV. על פי ההסכם, ולחץ חיבור ציוד וכןהבנייה, הבעלות, התפעול והניהול של צינור 

Three Rivers הכלולות בעלות ההקמה האמורים המתקנים כל של בעלויות תישא ,
 .הצפויה כאמור בטבלה לעיל

 צינורות חברת עםנוסף ( Interconnect Agreement) חיבור הסכםהינו  השני ההסכם
ובנייה לצינור  לתכנון אחראי השני, הצד ההסכםפי  עלמדינתית להולכת גז טבעי. -בין

-ו, אותם ויתפעל הללו המתקנים של בעליםלהיות  ימשיך להסכם השני. הצד הקיים
CPV Three Rivers הכלולות בעלות ההקמה הצפויה והבנייה הפיתוח בעלויות תישא ,
 . כאמור בטבלה לעיל

CPV Three Rivers חברה ועםמדינתית -בין גז צינורות חברת עם בהסכם התקשרה 
( מאלברטה, קנדה עד למתקן. ההסכמים firm) טבעי גז להולכת ,שלה קשורה קנדית

 11 היא ההסכם תקופתמוסכמים.  יםליום, במחיר MMcf 36.2כוללים זמינות של 
להאריך  רשאי השני והצד, 2020 בנובמבר 1 ביום ההסכם על החתימה ממועד שנים

 חודשים.  12את ההסכם בשנה נוספת בהודעה מוקדמת של 

 power generation) חשמל לייצור ציוד לרכישת בהסכם CPV Three Rivers התקשרה
equipment וייצור של ציוד בתכנון, עם חברה בינלאומית המתמחה נלווים( ושירותים, 

כולל הנדרש למתקן ייצור חשמל. הציוד האמור כולל שתי יחידות, כאשר כל אחת מהן 
מורכבת מהמרכיבים העיקריים הבאים: טורבינת גז או בעירה, מחולל קיטור להחזרת 
חום, טורבינת קיטור, גנרטור/מחולל, מערכת בקרה רציפה לפליטות וכן ציוד קשור 

 כמו כן הספק. בהתאם לקבוע בהסכם והתקנה לאספקהאחראי ספק הציוד נוסף. 
 הרצהההתקנה,  בתהליך לסייעכדי  CPV Three Rivers-ל טכני ייעוץ שירותי יספק

(commissioning בדיקות והפעלה של ,)על פי תנאי ההסכם תשלם הציוד .CPV Three 
Rivers  עם השגת אבני דרך בפעימות השנילצד. 

CPV Three Rivers הנדסה קבלן עם ובנייה רכישה, הנדסההקמה,  בהסכם התקשרה ,
 הדרושים הרכיבים את ויבנה יתכנן הקבלן, ההסכם פי על. בינלאומי והקמה רכישה
 .הדרוש לתחנת הכוח הציוד כלל את לשלב למתקן

CPV Three Rivers  תחזוקה לשירותיהתקשרה בהסכם עם יצרן הציוד המקורי שלה 
תשלום קבוע וסכום משתנה, החל מתחילת  כוללת. התמורה הבעירהלטורבינות 

"(, ההסכםמועד )" 2020באוגוסט  21יום הפעילות המסחרית. תקופת ההסכם היא מ
, או )ב( כאשר מושגות אבני דרך ההסכםשנים ממועד  25ועד למוקדם מבין )א( 

 305-כב להסתכםהעלות הכוללת של ההסכם צפויה  ספציפיות על בסיס שימוש ובלאי.
 .בכפוף לרכיבים המשתנים מיליון דולר לאורך תקופת ההסכם

CPV Three Rivers  התקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה למתקן. התמורה כוללת דמי
ניהול שנתיים קבועים, בונוס מבוסס ביצועים, והחזר הוצאות העסקה, עלויות שכר 

(payroll )במהלך . תקופת ההסכם תחל נוספות ועלויות משנה קבלן עלויות, ומיסים
 .המתקן הקמת סיום ממועד שנים 3-כ, ועד תקופת ההקמה

CPV Three Rivers הסכם ניהול נכסים ב התקשרהCPVI ,שירותי בנייה וניהול ל
במהלך הפעילות,  ביצועים מבוסס תשלוםתשלום שנתי קבוע,  תכולל תמורהנכסים. ה

עם שירותי  בקשר CPVIידי  על שהוצאוהוצאות  החזר וכןהוצאות מסוימות,  החזר
 לצדדים ששולמו וסכומים הוצאות, CPVIשעות עבודה של צוות  הכוללניהול בנייה, 

לחדש את  וניתן, המתקן הקמת סיום ממועדשנים  עשר היא. תקופת ההסכם שלישיים
 ההסכם לשנה אחת נוספת. 

 

  



 

192 

 

 משפטיים הליכים .17.11

 הליכים משפטיים משמעותיים תלויים ועומדים. CPVאין לקבוצת  ,הדוחהגשת למועד  נכון

 ביטוחים .17.12

 כתוצאהבפוליסות ביטוח שונות במטרה להפחית את הנזק העשוי להיגרם לה  המחזיק CPV קבוצת

 קבוצת שלסיכונים שונים, כולל ביטוח "כל הסיכונים". פוליסות הביטוח הקיימות  מהתממשות

CPV כסות את כל היקף הנזק שנגרם. בנוסף, יתכן כי עשויות שלא לכסות נזקים מסוימים או לא ל

להיות מושפעת  עשויה CPV קבוצתלא תוכל להשיג ביטוח בתנאים דומים בעתיד.  CPVקבוצת 

 הפסדים שאינם מכוסים במלואם בפוליסות הביטוח שלה. תספוג יאלרעה אם ה

 CPVשל קבוצת  להתפתחות בשנה הקרובה צפיו אסטרטגיה .17.13

 מתמקדת בשלושה תחומים: CPV קבוצת של האסטרטגיהלמועד הגשת הדוח, 

 פיתוח הפרויקטים של האנרגיה המתחדשת הרחבת: 

  מינוף הניסיון המוכח של פלטפורמות הפיתוח והמומחיות האזורית של.CPV 

 .השקעה בפיתוח אורגני וצמיחה על מנת לשפר תשואות 

 .בחינת הזדמנויות רכישה 

 באמינות מערך הייצור על מנת לאפשר צמיחת הפעילות של האנרגיה המתחדשת תמיכה: 

  המשך פיתוח והפעלה של תחנות גז טבעי חדישות ויעילות לאיזון הייצור של המתחדשות

 תוך צמצום פליטות הפחמן בארה"ב.

 .בחינה של השקעות בפיתוח אגירה בסוללה, לכידת פחמן וייצור ואספקה של מימן ירוק 

 אנכית אינטגרציהגיה בהיבטי אסטרט: 

  שילוב פרויקטים נוספים של אנרגיה מתחדשת בעסקי ניהול הנכסים הקיימים שלCPV. 

 .שיפור ערוצי המכירה באמצעות התרחבות לשוק הקמעונאי התחרותי 

או /ו פעילותה הרחבת בדבר לרבות, זה בסעיף כמפורט CPVקבוצת  של והאסטרטגיה הכוונות

 נכון למועד  CPVוקבוצת נציאלים, משקפות את מדיניותה וכוונותיה של החברהטפו פרויקטים

ר, והכוונות והאסטרטגיה האמו לצפי בהתאםהדוח בלבד, ואין וודאות כי הדברים יתממשו  הגשת

הערכות כאמור לעיל . CPVהאמורים כפופים, בין היתר, לשיקול דעתם של אורגני החברה וקבוצת 

שינוי בשל גורמים שונים, ובין היתר  להתממש באופן שונה מכפי שנחזהעלולות לא להתממש או 

התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין גורמי הסיכון  או CPVבתנאי השוק בו פועלת קבוצת 

 להלן. 17.14 הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסעיף
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 CPVשל קבוצת  בגורמי סיכון דיון .17.14

)לרבות שינויים ברגולציה ובכללים  ומקומית ליתאפדר רגולציהסיכוני שוק האנרגיה ו .17.14.1

, דרישות היתרים/החלים על יצרני חשמל הפועלים בארה"ב, עמידה בתנאי רישיונות

כקבוצה הפועלת בתחום ייצור  - '(וכו מתחדשתמדיניות תמריצים והטבות מס לאנרגיה 

חשופה  CPVהחשמל )באנרגיה הקונבנציונאלית ובאנרגיה מתחדשת( בארה"ב, פעילות 

כמו כן, פעילות קבוצת לגורמי סיכון הקשורים לשוק החשמל ולשוק הגז הטבעי בארה"ב. 

CPV  .רגולציה כאמור עשויה להיות חשופה לשינויים ברגולציה החלה על שווקים אלה

לית ומדינתית. בנוסף, אמושפעת משינויים במדיניות פוליטית וממשלתית ברמה הפדר

האנרגיה המתחדשת, תוצאות הקבוצה וקידום הפרויקטים כקבוצה הפועלת בתחום 

 והענקת לעידוד( ומדינתיתלית אבפיתוח בתחום זה מושפעות ממדיניות ממשלתית )פדר

 היתרים לרבות, בפרויקטים הנדרשים שונים מהיתרים וכן מתחדשת לאנרגיה תמריצים

 .רגולטוריים

 באנרגיה כוח תחנות לרבות, כוח תחנות והפעלת בהקמת הכרוכים סביבתיים סיכונים .17.14.2

 הרגולציה בתנאי בעמידה וכן, הרוח באנרגיית תלות(, סולארירוח, לרבות ) מתחדשת

מושפעת מרגולציה וחשיפות בתחום הגנת הסביבה.  CPVקבוצת  פעילות - הסביבתית

ליים ומדינתיים שונים, בין היתר, אחוקים פדרהוראות  CPVבמסגרת זו חלות על קבוצת 

עניין מניעת זיהום אויר, הזרמת שפכים ופסולת מסוכנת, שמירה על צמחיה וזנים 

 CPVבנוסף, הפרויקטים והפעילות של קבוצת בהכחדה ועל אתרים היסטוריים ועוד. 

כפופים לקבלת רישיונות והיתרים תחת הרגולציה האמורה, המחייבים עמידה בתנאים 

 מהרגולציה או מהתקנים חריגה או כשלידוש הרישיונות אחת למספר שנים. לרבות ח

להשפיע לרעה )ואף  עלוליםאו אי עמידה בתנאי הרישיונות שהוענקו /ו הסביבתית

ו/או למנוע קידום פרויקטים המצויים בפיתוח. כמו  CPVמהותית( על תוצאות פעילות 

על מנת  מהותיותכן, הרגולציה האמורה, לרבות שינויים בה, עשויה לחייב ביצוע השקעות 

 לא אך לרבותלהתאים את מתקני הקבוצה להוראות הרגולציה כפי שתהיינה מעת לעת, 

 .חממה גזי פליטות הפחתת עם בקשר רק

חשופות לסיכוני שוק, לרבות  CPVתוצאות פעילות קבוצת  - במחירים לתנודות חשיפה .17.14.3

 (emission allowances)קצבאות פליטה , גז טבעי חשמלתנודות מחירים, בעיקר מחירי 

 CPVכן, קבוצת  כמו(. REC - Renewable Energy Credits) מתחדשת אנרגיה ותעודות

 הפרויקטיםגידור של הפרויקטים. הסכמי ההקשורים למדדי מחירים חשופה לתנודות 

או /ו מחירים לתנודות חשיפה לצמצוםסחורות מחירי  גידור בהסכמי מתקשרים

מהפעילות, אולם הסכמי הגידור עשויים שלא  אינהרנטי כחלק מינימלי תזרים להבטחת

פחותה ממה שנמכר,  חשמלכמות  שללהבטיח הגנה מלאה, בין היתר כתוצאה מגידור 

שונים מנקודות ההספקה בפעילות הבהסכמי הגידור  מחיריםו נקודת ההספקה א

עשויים שלא להתחדש או להתחדש בתנאים  גידורה הסכמיאו /ו, CPVהפרויקטים של 

 .שונים

, תקלה , תקלה במערכות חשמל והובלת גז טבעיתקלות כדוגמת תקלה מכנית - תקלות .17.14.4

וכדומה, קשיים באספקת דלק, תאונות או שיבושים  , חיבורי הולכת גזבחיבורי חשמל

עשויים להשפיע לרעה )ואף באופן מהותי(  או בתשתיות בהם פועלים בפעילות המתקנים

 .CPVעל תוצאות 
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תנאי מזג  - הפיננסיות תוצאותיהועל  CPVעל פעילות  קשים אוויר מזג תנאי השפעת .17.14.5

להשפיע  עלוליםותופעות טבע נוספות )כמו הוריקן וטורנדו(  , אסונות טבעאוויר קשים

 עלולים. תנאי מזג אוויר קשים כאמור יהועל תוצאות , על פעילותהCPVלרעה על רווחי 

על ספקים ועל הצינורות המספקים גז טבעי למתקנים המונעים בגז טבעי.  בנוסף להשפיע

למתקנים, לעלויות תיקון מוגדלות  כמו כן, עלולים תנאי מזג אוויר קשים לגרום לנזקים

לא תצליח לספק חשמל לשווקים בה היא פועלת. ככל  CPVולהפסד הכנסות אם 

על ידי מחיר  CPV-או לא מוחזרים ל CPVשהפסדים אלו לא מכוסים בביטוחים של 

עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות הפיננסיות, על התוצאות  הדברהחשמל, 

 .CPVתזרים המזומנים של התפעוליות ועל 

 CPVפעילות  - CPV)לרבות רשתות הולכה( על פעילות  חיצוניים ספקים השפעת .17.14.6

 כגון קבלני הקמה הקשורים בפעילותה מגורמים חיצוניים ותמושפעותוצאותיה 

 ובכללוזמינות רשת הולכת גז טבעי,  טבעי, ספקי גז לפרויקטים בהקמה, ספקי תחזוקה

 .טבעי גז הולכת של רציפה הבטחהלסיכונים הכרוכים ב חשופיםכך חלק מהפרויקטים 

עלולה להשפיע לרעה  ירידה או כשל בביצועים או בהעמדת השירותים של ספקים כאמור

 ועל תוצאותיה. PVC על פעילות קבוצת 

ואפשרויות קידום והתקשרויות  CPVקבוצת תוצאות  - מימון בהשגת אפשריים קשיים .17.14.7

פיתוח מושפעות מהיכולת של הקבוצה להשיג מימון בתנאים אטרקטיביים, בבפרויקטים 

 חוב למחזר מהיכולת וכן הפרויקטיםלעמוד בתנאי הסכמי המימון בהם התקשרו 

והתחייבויות  מידה אמות, מגבלות לכלול עשויים כאמור מימון הסכמי. קיימים ואשראי

 קושי. יםממסוי רועיםיאבקרות  רעונותיפאשר עשויות להגביל חלוקות או לחייב בביצוע 

בהשגת מימון או מחזור מימון בתנאים נחותים עלול להשפיע לרעה על יכולת קבוצת 

CPV  .כן, קושי  כמולהוציא לפעול פרויקטים בפיתוח ועל כלכליות הפרויקטים הפעילים

לטובת  נוספות וערבויותלחייב העמדת בטוחות  עשוייםבעמידה בתנאי הסכמי המימון 

מסוימות  ובנסיבות, או המשקיעים בפרויקטים CPVידי קבוצת  עלהגורמים המממנים 

ואיתנותה  CPVשל האשראי ובכך להשפיע לרעה על תוצאות  מיידי רעוןילפלהעמדה  אף

 .הפיננסית

)בכללם הסכמי  CPVמההסכמים המהותיים של  מרבית - CPVההסכמים של  חידוש .17.14.8

אספקת גז, הסכמי הולכת גז, הסכמי ניהול פרויקטים( הינם  הסכמיהסכמי מימון, גידור, 

. קושי בחידוש או הארכת הסכמים כמקובל בשוק בו פועלת לתקופות קצרות/בינוניות

ריים נחותים, עלולים להשפיע שעומדים בפני סיום ו/או התקשרויות חדשות בתנאים מסח

 .ופעילותה CPVעל תוצאות  לרעה

כקבוצה שעוסקת בפיתוח, הקמה  - כוח תחנות ולפיתוחה להקמ הקשורים סיכונים .17.14.9

לסיכוני הקמה בכל ההיבטים הכרוכים  כפופה CPVוניהול תחנות כוח, פעילות קבוצת 

 לרשתותההיתרים, חיבור המתקן  הגשתהשגת המימון הדרוש,  לרבותבהקמת תחנת כוח 

אחד ו עיכוב ב. כשל אטכני וציוד בצוות תלות, זמנים בלוחות עמידה, וחלוקה הולכה

 לגידולבהשלמת פרויקטים,  לעיכוביםבין היתר  מהגורמים האמורים עשוי להביא

 .CPVעל תוצאות פעילות  לרעה ולהשפיע בעלויות

אסונות מקומיים או לאומיים, פיגועי טרור, כשל קטסטרופלי של  - אסונותאירועי טרור ו .17.14.10

-תלויים בהן )כמו מערכת צינורות להולכת גז, מערכות ה CPVשהמתקנים של  תשתיות
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RTO/ISO ואירועים קיצוניים נוספים, מהווים איום על המתקנים של )CPV  ועל פעילותם

, CPVופיגועי טרור עשויים להשפיע על הספקים והלקוחות של  שוניםהתקינה. אסונות 

עים כאמור עשויים להשפיע באופן שגם ישליך על התוצאות הפיננסיות שלה. בנוסף, אירו

לתפעל או לתחזק את המתקנים או לבצע משימות  CPVהאדם של  חוכעל היכולת של 

נוספות הדרושים לפעילות תקינה שלהם. אסונות ופיגועי טרור עשויים גם לשבש את 

 ן.לגייס הו CPVפעילות שוק ההון ובעקבות כך גם את היכולת של 

השפיעה משמעותית על הכלכלה  נגיףההתפשטות  - (COVID-19) הקורונה נגיף השפעת .17.14.11

 ניכרת הקורונה משבר בתקופת, בנוסףהשווקים הפיננסיים בארצות הברית ובעולם.  ועל

והגז  חשמלה במחירי ירידה כך"ב, ובכלל בארהקי הסחורות ושוב משמעותית יציבות אי

הטבעי. עם הביקוש העולמי המופחת לנפט, מחירי הנפט צנחו לשפל ונותרו ברמות 

ייצור ב ירידה חלה, כך בעקבותכלכלית בארה"ב.  מאתגריםשהופכות קידוחים חדשים ל

ייצור הגז הטבעי הנלווה ב ירידהטקסס, כמו גם ב אשר Permian-ה באגןהנפט, בעיקר 

רח ארה"ב נפגע גם הוא ממשבר הקורונה, בעיקר בשל , שוק החשמל בצפון מזבנוסףלכך. 

, הביקוש 2020שהייה של חלק ניכר מהאוכלוסייה בביתם. בחודשים אפריל עד יוני 

 המשמעותית הירידהכאשר  ,5-10%-כבצפון מזרח ארה"ב היה נמוך מהרגיל ב לחשמל

גם במהלך נמשכה  CPVשל תחנות הכוח של קבוצת  פעילותןבעיר ניו יורק.  יתביותר הי

משבר הקורונה תוך ביצוע ההתאמות כאמור להלן. משבר הקורונה השפיע על שינוי 

, צמצום השבתות יזומות לצורך CPVלוחות הזמנים במשמרות של העובדים בקבוצת 

, צורך מתוכננתתחזוקה תקופתית, הארכת משך תקופת התחזוקה התקופתית הלא 

כן התאמות נדרשות במקומות העבודה. בהתאמות הקבוצה לעבודה של עובדים מהבית ו

 כמו כן, הקבוצה נדרשה ונדרשת לבצע התאמות ביחס לאבטחת המידע בתחנות הכוח.

בנוסף משבר הקורונה משפיע על זמינות ספקים וגורמים המעורבים בתהליכי הפיתוח 

יצוין, כי למועד זה אין ודאות ביחס למשך  .CPVוההקמה של הפרויקטים של קבוצת 

משבר הקורונה, עוצמתו והשפעותיו על השווקים או על גורמים הקשורים בפעילותה של 

CPV ולכן אין באפשרותה של ,CPV  להעריך באופן ודאי ומלא את השפעת משבר

או מגבלות על  CPVקבוצת  שלהקורונה. התפרצות הנגיף והידבקות בתחנות הכוח 

, כמו גם צעדים שיינקטו בעולם בעקבות כך, השפעה ות עסקית באזורים בהן פועלתפעיל

על הכלכלה ועל שווקי הסחורות בארה"ב בכלל, ועל מחירי החשמל והגז הטבעי בפרט, 

 )אף מהותית(, השלמת הקמת הפרויקט שבהקמה CPVעלולים להשפעה על פעילותה של 

וכן  CPVתוח הפרויקטים בפיתוח של התקדמות בפי (,לעיל 17.2.2 )כמפורט בסעיף

 להשפיע על יכולתה להוציא לפועל פרויקטים עתידיים שלה.
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 של החברה יעדים ואסטרטגיה עסקית .18

מכלול פתרונות אנרגיה בעלי ערך ייחודי  חזון החברה הינו להיות מובילה בתחומה במטרה להעניק .18.1

שותפות ומחויבות  חדשנות טכנולוגית, על מקצועיות, הוגנות, אמינות, יםהמבוסס ,לקוחותיהל

. החברה פועלת לצרכים המשתנים של הלקוחות, תוך השגת יעדים של מצוינות תפעולית וארגונית

 .ומחוצה לה בתחום האנרגיה בישראל קידום פרויקטיםלו להרחבת פעילותה

 לרבות, ESGהיבטי  על לשמירה מחויבות תוך, מובילה בתחומהמתוך חזונה של החברה להיות 

החברה ממוקדת בהשגת יתרונות  ,הקבוצה פעילות במסגרת ,גבוהים סביבתיים סטנדרטים

 תחרותיים בתחומי הפעילות הבאים:

באתרי החברה ובאתרי  חשמל ואנרגיה תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור .18.1.1

מתן פתרונות בעלי ערך ייחודי הן על ידי הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר ו ,הלקוחות

 .פוטנציאליםקיימים וללקוחות 

יכולות ביצועיות, ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע  .18.1.2

המאפשרות לבצע תהליכים  ,דרך רישוי, רגולציה, תכנון וגיוס מימון לפרויקטים

 .במהירות, מקצועיות ויעילות

חברה בזכות הניסיון של החברה, באופן מקצועי ותוך תפעול ותחזוקה של פרויקטי ה .18.1.3

 .ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מירבית גבוהיםעמידה בסטנדרטים 

 ,אופטימיזציה במערך ניהול מכירות האנרגיה ללקוחות באמצעות מגוון אמצעי ייצור .18.1.4

 .ומערכות מחשוב תומכות הסדרים נלווים

 שווקי המטרה של החברה הינם: .18.2

בין היתר, תוך ניצול היתרונות , שלה כושר הייצור לפעול להרחבתהחברה  כוונתב .18.2.1

על כן  .וכן להרחיב את בסיס הלקוחות של החברה לסמיכות לתחנות הכוח הקיימות

, שבבעלותה הכוח לתחנות סמוךב ותקרקעות נוספל ביחסמחזיקה החברה בהסכמים 

)בכפוף לקיום התנאים וקבלת האישורים  לעיל 8.11.7-ו 8.11.5 פיםכמפורט בסעי

 (. הנדרשים

. בעתיד בישראל ימשיך להתרחב הפרטי החשמל ששוק הנחה בסיס על פועלת החברה .18.2.2

למגבלות, בין היתר, מכוח חוק  כפופה בישראל החברה של כושר הייצור, כי הרחבת יובהר

 7.3ראו סעיפים  ,למידע נוסףברישיונות ייצור ) להחזקותביחס תקנות  ומכוחהריכוזיות 

ראו סעיף ) בישראל צמיחת פעילות החברהלהגביל את (. מגבלות אלה עלולות לעיל 7.4-ו

 (. להלן 20.3.2

 בטכנולוגיות מגוונות פרויקטים של מתקני ייצור ולפתח לבחוןלהמשיך החברה  בכוונת .18.2.3

 .המותאמים בין היתר לצרכי הלקוח אנרגיה ואגירת

 קבוצת החשמל שלה בארה"ב באמצעות ואגירתבכוונת החברה להרחיב את פעילות ייצור  .18.2.4

CPV על ידי ביצוע צבר הפרויקטים הקיים והרחבתו בעיקר בתחום אנרגיות מתחדשות 

וכן באמצעות רכישות של פרויקטים  CPV קבוצת קידום הפרויקטים בפיתוח שלו

 .בשלבים שונים

(, ופיתוח פעילותה הקיימת של החברה )לרבות פרויקטים בייזום קידוםבמקביל להמשך  .18.2.5

בדרך  ואנרגיה חשמלוהספקת החברה בוחנת אפשרויות להרחבת פעילותה בתחום ייצור 
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באזורים של הקמת תחנות כוח ו/או רכישת תחנות כוח )כולל באנרגיה מתחדשת( 

 . מתאימים שימצאו כאמור פרויקטים וקידוםגיאוגרפיים נוספים, 

בתחום ייצור  ובעלת פוטנציאל צמיחה בישראל, בתחומה החברה הינה אחת מהקבוצות המובילות .18.3

ובכוונתה לנצל ולמקסם את הידע שנצבר בחברה  ,בישראל ומחוצה להואנרגיה  חשמלוהספקת 

אשר רכישתה הושלמה  CPV, לרבות באמצעות קבוצת תחנות כוח של בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול

וח הכספי, ואשר מחזיקה בצבר פרויקטים וניסיון בייזום ופיתוח פרויקטים בארצות לאחר מועד הד

  .מתחדשות ותהברית לרבות באנרגי

 פרויקטיםאו /ו פעילותה הרחבת בדבר לרבות, זה בסעיף כמפורט החברה של והאסטרטגיה הכוונות

הדוח בלבד, ואין וודאות כי  הגשת נציאלים, משקפות את מדיניותה וכוונותיה של החברה נכון למועדטפו

ר, והכוונות והאסטרטגיה האמורים כפופים, בין היתר, לשיקול האמו לצפי בהתאםהדברים יתממשו 

 .דעתם של אורגני החברה

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .19

 בשנה הקרובה, החברה תתמקד בקידום הפיתוח וההקמה של הפרויקטים הבאים:

 . של תחנת הכוח צומת ההקמה עבודות המשך .19.1

בהתאם להתפתחויות  , על נגזרותיו השונות,בישראל קידום פרויקטים בתחום הפעילות של החברה .19.2

 .פעילותהרגולטוריות בתחום ה

 ותאנרגיה בחצר ם לייצורמתקני קידום התקשרות בהסכמים עם צרכני חשמל עבור הקמת .19.3

  .והקמה של מתקנים אלה פיתוח , וכןניםצרכה

, והרחבתו CPVהפרויקטים בפיתוח של  צבר לקבוצת החברה, והמשך קידום CPVת קבוצ הטמעת .19.4

, ובכלל כך תחילת עבודות הקמה (עילל 17 ףבדגש על פרויקטים באנרגיה מתחדשת )ראו סעי

 . בפרויקט מייפל היל, וכן הרחבת צבר הפרויקטים באמצעות רכישות של פרויקטים בשלבים שונים

 לעיל. 8.2.3בתחנת הכוח חדרה, כאמור בסעיף השלמת פעולות השיפוץ  .19.5

 קידום פרויקט שורק ב'. .19.6

 בסמוך טבעי בגז חשמל לייצור כוח תחנות להקמת 94"ל ותתב 20"ל תתקידום סטטוטורי של  .19.7

 (. לעיל 8.2.5 בסעיף כמתואר) וברותם בחדרה הקיימים לאתרים

 והספקת חשמל ואנרגיה לאפשרויות להרחבת פעילותה בתחום ייצור החשמ החברה תמשיך לבחון .19.8

באזורים גיאוגרפיים בדרך של הקמת תחנות כוח ו/או רכישת תחנות כוח )כולל באנרגיה מתחדשת( 

 , וקידום פרויקטים כאמור שימצאו מתאימים. נוספים

 מנת על, שלה והבקרה השליטה, התפעול יכולת בחיזוק מאמצים להשקיע תמשיך החברה, כן כמו .19.9

 . רותם הכוח תחנת של והרווחיות הביצועים את לשפר

כהגדרתו בחוק ניירות זה, הן בבחינת מידע צופה פני עתיד,  19 הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף

. 2021ערך, אשר נסמך על תוכנית הפעולה, המטרות והאסטרטגיה של החברה ותוכנית עבודתה לשנת 

בשל גורמים  באופן שונה מכפי שנחזה הערכות החברה כאמור לעיל עלולות לא להתממש או להתממש

התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין  אושינוי בתנאי השוק בו פועלת החברה שונים, ובין היתר 
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כמו כן, פרויקטים חדשים, ובפרט להלן.  20, כמפורט בסעיף החברהגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של 

 .הפעילות לשווקי , בין היתר,סיכון הקשוריםמחוץ לישראל, כרוכים באי ודאות ובגורמי 

 דיון בגורמי סיכון .20

מגורמי סיכון שונים הקיימים ביחס לתחומי פעילותה. להלן יצוינו גורמי פעילותה של החברה מושפעת 

ראו סעיף  CPVעילות קבוצת פלגורמי סיכון להם חשופה הסיכון העשויים להשפיע על פעילות החברה. 

 :מגורמי הסיכון הבאיםהחברה מושפעת  ,רבין הית. לעיל 17.14

 סיכוני מאקרו .20.1

 בשערי לשינויים חשופה החברהשם,  וכמפורט לעיל 7.7.2 ףבסעי כאמור :שערי חליפין .20.1.1

 לאור לשקל ביחס והיין היפני האירו ובמידה פחותה של דולרשל ה בעיקר החליפין

שהכנסות בעוד  ,האמורים במטבעותבגינם הינו  שהתשלום בהסכמים התקשרותה

החברה בישראל הינן בשקלים. כמו כן, החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של 

פויות בצבר צוהשקעות  הפועלת בארה"ב CPVלאור ההשקעה בקבוצת  הדולר

 השפעה להיות עשויה הדולר בשער לירידה, ככלל. CPVהפרויקטים הקיים של קבוצת 

לעת,  תמע .או על שווי ההשקעות הדולריות של החברה הארוך בטווח החברה על לרעה

, החליפין שערי על עתידיים בחוזים שימוש עושה החברה, העסקיים לשיקולים בהתאםו

אולם אין וודאות באשר לצמצום החשיפה לשערי חליפין במסגרת עסקאות ההגנה כאמור 

ות גידור שער לפרטים אודות עסקא .ועסקאות הגנה כאמור מטילות עלויות על החברה

  .הכספיים לדוחות ד'22 וביאור לעיל 7.7.2 סעיף ראו ,2020 בשנת החברה שביצעה חליפין

לעיל וכמפורט שם, החברה חשופה לשינויים  7.7.3כאמור בסעיף : לצרכןהמחירים  מדד .20.1.2

בחלק ניכר מההתחייבויות של  במדד המחירים לצרכן, לרבות לאור ההצמדה למדד

 שלה, לרבות בחלק מהסכמי המימון בהם התקשרו חברות הקבוצההחברה וחברות בנות 

מגדילה את  לצרכן המחירים במדד, עלייה ככלל. ובאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה

עשויה  החברה, העסקיים לשיקולים בהתאםמעת לעת, ו התחייבויות ועלויות החברה.

, רותם וחדרה, בעסקאות מדד בקשר עם ההלוואות של החברות הבנות לעשות שימוש

לעיל. יחד עם זאת, אין  7.7.3אשר צמודות למדד המחירים לצרכן, לפרטים ראו סעיף 

באמור משום הגנה מלאה מפני חשיפות כאמור ועסקאות מדד כאמור עשויות להטיל 

כמו כן, לקבוצה חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית )ראו בין היתר סעיף  עלויות על החברה.

 .קבוצהמגדילה את התחייבויות ועלויות ה ועלייה בריבית(, עילל 7.7.3

בישראל עלולה לגרום  טחוני: הרעה במצב המדיני והביהמצב המדיני והביטחוני בישראל .20.1.3

במספר אופנים, ובכך להשפיע לרעה על  לקשיים בפעילות החברה ולפגיעה בנכסיה

 או מלחמה מתדוג ומדיניים ביטחוניים אירועיםלמשל, . תוצאות החברה ופעילותה

החברה, ובכלל זה לפגיעה  את המשמשים במתקנים לפגיעה לגרום עלולים, טרור אירועי

מחשב,  במערכות, בהקמהת הכוח ו, בהקמת תחנהחברה שבבעלות הכוח תחנותבמתקני 

 בספקים לפגיעה או, חשמל הולכת וברשתהולכת הגז הטבעי לתחנות הכוח  באמצעי

(, לעיל 8.13 ראו סעיף ,של החברה המהותיים)למידע על הספקים  החברה של מהותיים

בנוסף, החברה באופן רציף, אמין ואיכותי.  ללקוחות החשמל ספקתהבובכך לפגוע 

 של יכולתה על שלילי באופן להשפיע עשויה בישראל והביטחוני המדיני במצב התדרדרות

פרויקטים  וליזום דשיםח לפרויקטים מימוןלהקים פרויקטים חדשים, לגייס  החברה
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כאמור עשויה להשפיע באופן הרעה כמו כן, יישובים החשופים לסיכון בטחוני. ב חדשים

הפיננסי שעלול לגרום מצבם שלילי על אופן והיקף צריכת הלקוחות של החברה ו/או 

 יטחונישליליות במצב המדיני והב התפתחויותלבעיות בהתחייבויותיהן הכספיות. בנוסף, 

צדדים עמם התקשרה או לטענות מצד  מצד גורמים שונים לחרםלגרום  ותלולע בישראל

 אירועי התקיימות בשל החברה עםפקיעת התחייבויותיהם על פי ההסכמים בדבר החברה 

ות מילואים לשיר להיקרא עשויים החברה מעובדי חלקעוד יצוין כי . עליון כוח

שמקורם מסוימים  נזקים. החברה תולהיעדרותם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילו

בטרור ומלחמה מכוסים באמצעות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, אמות מידה ורכישת 

פוליסות ביטוח בגבולות האחריות שסוכמו עם המבטחים, אולם אין וודאות כי במקרים 

 כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה )כולם או חלקם(.

שונים, כגון שיטפונות ורעידות אדמה, או שריפות : פגעי טבע אסונות טבע ושריפות .20.1.4

ספקת חשמל רציפה, אמינה הלפגוע בפעילותה וב כןעלולים לפגוע במתקני החברה ו

. בשל טיב , ובכך להשפיע לרעה על תוצאות החברה ופעילותהואיכותית ללקוחותיה

צים הפעילות של החברה, ובכלל זה שימוש בחומרים דליקים, עבודה בטמפרטורות ולח

גבוהים ואחסון דלקים, מתקניה של החברה חשופים לסיכוני אש. ככל שתתרחש פגיעה 

במתקני החברה כתוצאה מפגעי טבע או שריפות, השיקום עלול להיות כרוך בהשקעת 

משאבים רבים ולהימשך זמן רב, מה שעלול להביא להשבתה מלאה או חלקית של מתקני 

 הקשורים סיכונים לכיסוי הדרושות הביטוח ותפוליס את רוכשת החברההייצור שנפגעו. 

 הסכמי ומכוח לה שהוענקו הרישיונות מכוח עליה החלות הדרישות לפי, בפעילותה

, אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי קשורה היא בהם המימון

  .על נזקיה )כולם או חלקם(

בשווקים הגלובליים לרבות חוסר  יציבות חוסר :גלובלייםהשווקים חוסר יציבות ב .20.1.5

יציבות פוליטי או חוסר יציבות כלכלי אחר כתוצאה מגורמים שונים, וכן חוסר ודאות 

 זמינות כלכלית לרבות חששות ממיתון או האטה בצמיחה, עלולים להשפיע, בין היתר, על

 העבודה כוח וזמינות עלויות על, והחשמל הגז תעריפי על, מחירי חומרי הגלם של החברהו

כן על איתנותם איתנותם הפיננסית של ספקיה וו זמינותם ועל הכוח בתחנות הקבוצה של

ואף לגרום לשיבושים בתפעול ועבודות תחנות הכוח  לקוחותיה של הקבוצההפיננסית של 

כמו כן, חוסר יציבות בשווקים הגלובליים עלול להשפיע  .ופעילות הקבוצה בכללותה

ח של הקבוצה בישראל ומחוץ לישראל, ובכלל כך על היכולת לרעה על הפרויקטים בפיתו

 להבטיח את המימון הדרוש לפרויקטים. 

"(, במהלך הקורונה משבר( )"COVID-19) הקורונה ףנגי התפשטות עקב - הקורונה משבר .20.1.6

תקופת הדוח ולאחריה הוטלו על ידי מדינת ישראל ומדינות בעולם מגבלות תנועה 

, משבר הקורונה האמור גרם בין היתר לחוסר ודאות ףבנוסומגבלות על פעילות עסקית. 

וחוסר יציבות בשווקים הפיננסיים ובכלכלה בישראל ובעולם. פעילותן של תחנות הכוח 

, בצומת הכוח תחנת של ההקמה עילותפובחדרה, כמו גם הפעילות של החברה ברותם 

 העבודה צוותי של היערכות תוך חיוניים מפעלים בהיותן המגבלות בתקופת נמשכת

רציפות  .החברה יבאתר והתפרצות הידבקות למנוע מנת על זהירות אמצעי ונקיטת

להיות עלולה  או עבודת השיפוץ בתחנת הכוח חדרה עבודות ההקמה בתחנת הכוח צומת

 מושפעת ממגבלות תנועה עקב משבר הקורונה לאור הצורך בהגעת ציוד וצוותים זרים.
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משבר הקורונה, עוצמתו והשפעותיו על השווקים ועל  ךמש בדבר ודאותוה חוסר לאור

 ספקים, מהותיים לקוחות, םגורמים הקשורים בפעילותה של החברה )כגון עובדי

כמו גם חוסר הוודאות בדבר הצעדים שיינקטו על ידי ממשלות  (,מממנים, מהותיים

אין באפשרותה של החברה להעריך באופן  ,הדוחהגשת למועד  כוןנ ובנקים מרכזיים,

 בתחנות והידבקות הנגיף התפרצותודאי ומלא את השפעת משבר הקורונה על החברה. 

 של משמעותית השפעה, זמן לאורך הקורונה משבר הימשכות, החברה ובאתרי הכוח

( או ותחזוקה הקמה קבלני, טבעי גז ספקי)כגון  מרכזיים ספקים על הקורונה משבר

לקוחות מרכזיים של הקבוצה, עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה, וכן 

על יכולתה להשלים פרויקטים בהקמה במועד או בכלל ו/או על יכולתה להוציא לפועל 

. בקשר CPVפרויקטים עתידיים. כמו כן, משבר הקורונה עלול להשפיע על פעילות קבוצת 

 לדוחות הכספיים ב'1ביאור  ,לעיל 7.1ראו סעיף  ,ל החברהעם השפעות משבר הקורונה ע

  .לדוח הדירקטוריון 3ף וסעי

 סיכונים ענפיים  .20.2

על ידי רשות  מפורסמים: שינויים בתעריפי החשמל ההחשמל רשות בתעריפי שינויים .20.2.1

החשמל ובפרט תעריף רכיב ייצור החשמל, עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על רווחי 

 להרעה בתוצאותוביל תייצור הבתעריף רכיב  ירידהצאות פעילותה. החברה ועל תו

 ייצור רכיב בתעריף שינויים, לעיל 8.2.8-ו 7.7.1 בסעיפים כאמורלמשל,  כך. החברה

, היתר ובין, שונות מסיבות ועלנב ים)אשר יכול החשמל רשותידי -על המפורסם, החשמל

ממכירות  החברהעל הכנסותיה של  ישפיעוועלויות הדלקים של חח"י(,  חליפין שער

 החשמל מחיר שכן, מפעילותה הנובעת המכירות עלות על וכןללקוחות פרטיים 

 רכיב כן כמוייצור וה רכיבמושפע במישרין מ לקוחותיה לבין החברה בין בהתקשרות

 כאמורייצור הינו הבסיס להצמדת מחיר הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז. ה

, וםמינימהתמר כפופה למחיר  מינוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכ לעיל, 7.7.2 בסעיף

 לא הייצור ברכיב הפחתות, המינימום ממחיר נמוך או שווה הגז מחיר כאשרלפיכך, 

, הרווח שולי להקטנת אם כירותם וחדרה,  תוהגז הטבעי שצורכ בעלות להוזלה ויביא

 לשנת החשמל ייצור רכיבלעדכון  בהתאם. החברה של הרווח שיעורי על לרעה וישפיעו

-בכ נמוך 2021 לשנת הייצור רכיב, 2020 דצמבר במהלךשפרסמה רשות החשמל  2021

 רווחיות על שלילית השפעה צפויה הייצור ברכיב לירידה .2020 לשנת הייצור מרכיב %5.7

רי הגז של רותם וחדרה למועד מחי אודות לפרטים .2020 שנת לעומת 2021 בשנת החברה

 . עילל 7.7ראו סעיף  ,דוח זה

 תלויה הקבוצהייצור החשמל של  פעילות: דלקים תקינה ספקתהב מתמשך או זמני כשל .20.2.2

עלול לשבש את פעילות  בדלקים(. מחסור סולר או טבעי)גז  תקינה דלקים ספקתהב

ספקת הגז מחייב המתמשך ב כשל הייצור ועקב כך להשפיע לרעה על תוצאות החברה.

בסעיף  המתואר) 125מידה  לאמת התיקוןסולר.  – חלופי בדלק שימוש תוך לייצור מעבר

 בשנת בתמר התקלה במהלך בישראל הגז ספקתהב המחסור בעת ויישומולעיל(  14.4.3

 כאמור המערכת מנהל הנחיות לפי( נוזלי בגז)או  בסולר שייצר דלקי דו שיצרן כך ,2017

 טבעי בגז הייצור עלות לבין בסולר הייצור עלות בין הפערבגין  יפוצה, המידה באמת

בגין  החברהזה לפגיעה ברווחיות  סיכון לפיההחברה  להערכת הובילההמוכר ליצרן, 

 פרשנות על מבוססת האמורה החברה הערכת, יובהר. מבעבר נמוך הינוהמחסור בגז 
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 עברה ניסיון פי על וכן החברה על 125 מידה אמת תחולת אתויועציה המשפטיים  החברה

 על 125 מידה אמת לתחולת ביחס הפרשנות ובעתיד ייתכן כי, זאת עם יודגש .האמור

 מפצים הסדרים קיימים יהיו שלא וככל כאמור ובמקרה, שונה תהאאו על רותם  החברה

 .החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע צפוי יהיה בגז מחסור, אחרים

את מלוא קיבולת  להעמיד הזכות לרותם עמדהספקת הגז, הבמקרה של כשל מתמשך ב

תחנת הכוח רותם לשימוש הבלעדי של חח"י ולקבל בתמורה החזר מחח"י על עלות 

בגינה  אשרהשימוש בסולר ותשלום זמינות בגין העמדת קיבולת התחנה לרשות חח"י 

 של רותם עם חח"י. PPA-על ידי רותם פרמיה שנתית לחח"י כחלק מהסכם ה משולמת

על רותם כאמור,  125אמת מידה  תחולת לאוריה המשפטיים הינה כי רותם ויועצ עמדת

ובכל הקשור  הגז ספקתהב מתמשך כשל של מקרהב 125רותם תפעל לפי אמת מידה 

 .2021 לשנת הפרמיה שולמה, הדוחהגשת  למועד. להפעלה בסולר

לפי ההסכם עם נייר חדרה, במקרה של מחסור בגז וככל שנייר חדרה תורה למרכז 

האנרגיה להמשיך לפעול, תפעיל חדרה את מרכז האנרגיה לצורך ייצור קיטור באמצעות 

דלק חלופי שיסופק על ידי נייר חדרה. כמו כן, לפי ההסכם עם נייר חדרה, חדרה תקבל 

תשלום מלא עבור הקיטור ומנגד תשפה את נייר חדרה על כל טון קיטור מיוצר בסכום של 

 .צורו באמצעות גז טבעייעלות י

 אמת, 2019בינואר  22בהתאם למכתב של מנהל המערכת מיום , חדרה הכוח לתחנת ביחס

 ובהתאם בגז מחסור של במקרה הכוח לתחנת ביחסחלה ( כאמור שתוקנה)כפי  125 מידה

 . מכך כתוצאה החברה רווחיותהיקף הפגיעה בלבאשר  וודאות אין

במידה מסוימת הסיכון  פחת 2019 בסוףכניסתו לפעילות של ספק גז נוסף )לוויתן(  עם

 יחיד במשק. גזהישראלי לעומת המצב של ספק  במשק טבעי גז בהספקת כללי לכשל

ספקת גז הככלל, אין וודאות כי החברה תוכל לצמצם את היקף ההשפעה של שיבושים ב

 טבעי על פעילותה, והדבר תלוי בין היתר בגורמים שלישיים. 

חשיפה לשינויים ברגולציה אליה היא  לחברה: רגולטורייםשינויים בהסדרים רגולציה ו .20.2.3

כפופה במסגרת הפעילות שלה וכן לשינויים ברגולציה החלה על תחומים משיקים 

 7.2 פיםבהסדרים הרגולטוריים המפורטים בסעי לשינוייםהקשורים לפעילותה ובכלל זה 

 החברהפעילותה של  . לתהליכי רגולציה שונים עשויה להיות השפעה שלילית עללעיל 14-ו

והספקים שלה ותוצאותיה או על תנאי התקשרותה עם גורמים שלישיים כגון לקוחותיה 

לרבות ספקי גז טבעי וכן תהליכים אלו עלולים להוביל לעיכוב בקבלת היתרים ורישיונות, 

 מנהלתיים בהליכים לפתיחה או פליליים אישום כתבי להגשת, כספיים עיצומים השתתל

הענף בו פועלת החברה נתון לשינויים . החברה במוניטין לפגיעה ואף וההנהלה החברה נגד

 יותלה בשנים הקרובות עשוייםלהערכת החברה בשנים האחרונות, ותכופים רגולטוריים 

בהסדרים הרגולטוריים החלים על הענף, ובכלל זה החלת הסדרים נוספים שינויים 

טי בישראל שוק הפר החשמל ייצור שוק של היותו לאור היתר בין, חדשים על החברה

 כמו כן, הסדרים רגולטוריים כאמור עשויים לחול מכוח דיני התחרותחדש ומתפתח. 

שינויים במדיניות הרגולטורים , ללשינויים ברגולציה. ובהקשרים של קידום תחרותיות

 עשויות להיות השפעות שונות על תחנות הכוח שבבעלות או לגישתם בפרשנות הרגולציה

החברה או על תחנות הכוח אשר בכוונת החברה לפתח וכן על הכדאיות הכלכלית הטמונה 
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בהקמת תחנות כוח חדשות. בנוסף, פעילות החברה כפופה לחקיקה ורגולציה שמטרתה 

הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים, בין היתר על ידי 

)לפרטים  מזהמים לטיפול בחומרים מסוכניםקביעת מגבלות בנוגע לרעש, לפליטת 

של החברה בזיהוי חקיקה חדשה או עדכון לחקיקה  כשל. לעיל( 13ראו סעיף  ,נוספים

להוראות הדין, כשל בבקרה וניטור אחר יישום ועמידה  לא מתאימהקיימת, מתן פרשנות 

או אי  כשל בקבלת רישיונות, והרגולציה החלה לרבות תנאי הרישיונות בדרישות החוק

 האמורה הרגולציה בדרישות החמרהחידוש רישיונות או החמרה בתנאים של רישיונות, 

 בהיקפים השקעות או להוצאות לגרום עלולה בהן עמידה אי או פרטיים חשמל מיצרני

 תוצאות פעילות החברה.ב לפגוע וכן משמעותיים

כקבוצה  :שחיתות מגבלות רגולטוריות הנוגעות לקשרים עם גורמים עוינים וחקיקה נגד .20.2.4

, עשויות חברות הקבוצה להיות חשופות לרגולציה ובארה"בבישראל בעלת פעילות 

בדבר קיום קשרים עסקיים עם גורמים או מדינות עוינים  ארה"בהקיימת בישראל וב

עלולה  ןלעניין מניעת שחיתות, שוחד והלבנת הון, אשר הפרת, וכן לרגולציה )כגון איראן(

. החברה נוקטת באמצעים להבטחת עמידתה ות בישראל ובעולםלגרור סנקציות שונ

)כולל הקבוצה  ברגולציה כאמור, ואולם בהתחשב בהיקף פעילותה הרחב של הקבוצה

, קבוצת החברה עשויה להיות חשופה לסנקציות מכוח רגולציה עליה נמנית החברה(

 כאמור חרף צעדי הזהירות האמורים. 

 עושותם( ישבבעלות החברה )לרבות פרויקטים עתידי הכוח תחנות: תשתית בספקי תלות .20.2.5

 תלויות ולפיכך, ן"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיהחחשימוש ברשת החשמל של 

)בהקשר זה יצוין כי מכוח  לעיל 8.1.2.1 בסעיף כאמור בתחום כמונופול"י שהוכרזה בחח

של מערכת  התקין לניהול בקשר חובות"י חחהיותה "ספק שירות חיוני", מוטלות על 

פגיעה . "יחח של ועיצומים משביתות גם מושפעות להיות ועשויותההולכה והחלוקה(, 

בתשתיות אשר מספקת חח"י או פעילות לא רציפה או מספקת שלהן, תפגע ביכולתה של 

אל רשת החשמל וביכולת הצרכנים  המיוצר בתחנת הכוחחשמל הזרים את ההחברה ל

 20.2.2 )ראו לעניין זה סעיף כור חשמל ללקוחותיהולמ לצרוך בהתאם לביקוש המתוכנן

ספקת הגז הבשוק  גם, ועשויה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה. לעיל(

"ז אשר נתגבו קבוצת תמר המספקת גז טבעי לחברהב תלויה החברההטבעי והולכתו, 

וכן רווחיותה תושפע לרעה מעיכובים במועד ההפעלה המסחרית של  אחראית להולכתו

במערכת הולכת הגז או כשל  כשל .לעיל( 8.13.6מאגר כריש תנין )לפרטים, ראו סעיף 

ספקת חשמל מתחנות הכוח לצרכנים או לחח"י הלפגיעה בברשת החשמל עלול לגרום 

 על פיצוי לקבל החברה לתוכבמערכות אלה  שיתרחש כשלשל  מקרהכי בכל ואין וודאות 

שימוש בצריכת  ותעוששבבעלות החברה  תחנות הכוחכן,  כמו .(חלקם או)כולם  נזקיה

ת ולאי זמינות תחנ ספקת מים עלולה לגרוםה, כך שתקלה מתמשכת בןמים לצורך הפעלת

 . ולכן קיימת הקבוצה תלויה במקורות )חברת המים הלאומית( הכוח

בשנים האחרונות היא כאמור לפתוח את שוק החשמל  ת ישראל: מדיניות ממשלתחרות .20.2.6

(. לעיל 7.8 ראו סעיף ,לתחרות ולעודד את כניסתם של יצרני חשמל פרטיים )למידע נוסף

, ספקההוה הייצור במקטע"י חח של השוק נתח להקטנתכאמור מביאה  שמדיניות בעוד

 בשוקאת רמת התחרות  ולהגביר הפרטיים החשמל יצרני מספר את להגדיליש בה כדי 

בנוסף, פעילות  שעלול להשפיע לרעה על עסקי החברה. דבר, בישראל הפרטי הייצור
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פועלת  זה סיכוןלהתמודד עם  בכדי גם כן חשופה לתחרות בשוק פעילותה. CPVקבוצת 

 בוחנת וכן ארה"בבהרחבת פעילות  למקסום יתרונותיה התחרותיים, כמו גם החברה

 או מנועאין וודאות שיהיה בכך בכדי ל אך ,נוספים גיאוגרפיים יםלאזור הפעילות הרחבת

  .ועל תוצאות פעילותה החברה על התחרותסיכוני  השפעות את להקטין

: החברה עושה מידע ומערכות תקשורת במערכות פגיעהסייבר,  מתקפות, מידע אבטחת .20.2.7

מידע, תקשורת ומערכות עיבוד נתונים לצורך פעילותה  טכנולוגיות מערכותשימוש ב

כאמור מכל סיבה המנהלתיות ו/או התפעוליות במערכות פיזית או לוגית  פגיעההשוטפת. 

 ספקת חשמל ללקוחות החברההלעיכובים ולשיבושים בלחשוף את החברה שהיא עלולה 

ה תאגיד ישראלי כי היותה של החבר צוין. ילרבות גרימת נזק למידע או גניבת מידע

ככל שתתרחש מתקפת סייבר על החברה, מעמידה אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר. 

בנוסף, . וכן מוניטין החברה עלול להיפגע על פעילותה עשויה להיות לכך השפעה מהותית

מפני פגיעות במערכות  להגן כדי משמעותיות בעלויות לשאת להידרש העשוי החברה

 הקמת, למשל, כוללהמידע כמו גם לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו 

 מפני הגנה ,סייבר ום אמצעי הגנה נוספים מפני איומיייש, פנימיותהגנה  מערכות

 מתקנים צעדים נקיטת או תשלום פיצויים, כתוצאה ממתקפת סייבר משפטית התדיינות

 חטיבת ידי על מונחות צומתו חדרה ,רותם כי, צויןי. שלישיים םצדדי כלפי אחרים

ההנחיה  .שלהן הכוח בתחנות סייבר הגנת בנושאי האנרגיה משרד של והסייבר הביטחון

כאמור מתבססת על נוהל שמעגן בתוכו הנחיות להקשחת ציוד, נהלי עבודה, הנחיות 

להגביר את אבטחת המידע, אף כי החברה נוקטת צעדים להטמעת מערכות הגנה ועוד. 

בין היתר באמצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות, הקשחת חומרה ומערכות הפעלה, 

גיבויים, מדיניות כתובה ונהלים, הגבלות גישה, הדרכות לעובדים וכדומה, אין וודאות 

 באשר ליכולתה של החברה למנוע מתקפות סייבר או פגיעות במערכות המידע בקבוצה.

הייצור של  מתקנישל  הקריטי בציוד: שיבושים ותקלות טכניות יטיכשל בציוד קר .20.2.8

וכן אי יכולת החברה לשמור על רמות מלאי, איכות מלאי ורמה מספיקה של  החברה

ובשמירה על רצף והמשכיות של  עלולים לפגוע בפעילות השוטפת של החברה חלקי חילוף

חשמל, לקושי בעמידה ספקת ה, לעיכובים בהיתר בין, וכן לגרום, תהליך הייצור

בעלות השפעה שלילית על בהתחייבויות חוזיות, לאובדן הכנסות ולהוצאות עודפות 

 להתמודד עם בכדי. החברה ביטוחי תחת מכוסים שאינם במידה, החברהרווחיה של 

מבוצעות וכן סיכון זה, לחברה הסכמי שירות ארוכי טווח עם יצרני הציוד הקריטי, 

אין וודאות באשר  אולםחזויות בהתאם להוראות היצרן,  ותחזוקותמונעות  תחזוקות

  .שיבושים ותקלות כאמורמ כתוצאה נזקיםליכולתה של החברה למנוע 

מצד בעלי עניין  : חסמי יציאה, לרבות עלויות יציאה גבוהות או התנגדויותיציאה חסמי .20.2.9

בנכסים שונים או בחברות  שונים, עלולים להקשות על החברה לבצע דיספוזיציות

הצורך בקבלת אישורים של צדדים שלישיים  שבבעלותה. חסם היציאה המרכזי הוא

להעברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור. כך למשל, בהתאם לחוק משק החשמל העברת 

מכוח הסכמי מימון שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור כפוף לאישור רשות החשמל. בנוסף, 

 למשל, מגבלות בנוגע להעברת שליטה, חברות הקבוצהקיימות על ים והסכמים אחר

 ,של רותם עם חח"י והסכמי ההלוואה של רותם PPA-מכוח שטר הנאמנות, הסכם ה

מכוח ערבויות שהעמידה החברה(. מגבלות אלה, ומגבלות דומות  )לרבות וצומת חדרה
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נוספות ביחס לחברות שבשליטת החברה, עלולות למנוע מהחברה לבצע דיספוזיציות 

 שונות בנכסיה ובכך להשפיע באופן מהותי על החברה. 

של החברה, ביצוע הפרויקטים  השוטפת פעילותה ניהול לצורך :כוח אדם מקצועי .20.2.10

דם נדרש כוח א נוספים ולגורמים לספקיםללקוחות,  ומענה שירותשבבעלותה ומתן 

 ולפיכך, מיוחדת הכשרהמקצועי ומיומן. השירותים שמספקת החברה עשויים לדרוש 

 ההקמה בשלב. רלוונטייםבעלי כישורים  מקצוע אנשינדרשת החברה להעסיק עובדים ו

)בין  הקבוצה מעסיקה אותם והיועצים המומחים העובדים מרבית, כוח תותחנ של

 מאתרת החברה אשר, בתחומם מומחים נםיה( חיצוניים שירותים כנותני ובין כעובדים

 ומקצועיות ידע, מומחים באיתור קושי נםיה הכרוכים הסיכונים. שונות ממדינות

כשלים בניהול משאבי האנוש  וכן, גבוהות העסקה עלויות ,אדם בכוח מחסור, ספציפיים

י, אי לאובדן ידע חיונ גרוםם, שימור ידע ועוד(, עלולים ל)שימור ופיתוח עובדים ומנהלי

עמידה ביעדי החברה ואי יכולת החברה להתאים את צרכי ההשמה והעמדת התשתיות 

מגבלות תנועה במהלך משבר הקורונה או בנוסף, . הנדרשות לקצב הגידול של החברה

 להיווצר עלול, והבטחוניאו /ו המדיני, הפוליטי במצב הסלמה או הרעה של במקרה

 הכוח תחנת בהקמת לעיכובים לגרום העלול דבר, בתחומו מומחה אדם בכוח מחסור

 של במקרה, אלה סיכונים לצמצם מנת על. ותוצאותיה החברה פעילות על רעהולהשפיע ל

 עריכת, חלופיים עובדים לאיתור תידרש החברה מקצועי דםא כוח של מספקת זמינות אי

בנותני  שימוש באמצעות חליפיים פתרונות מציאת או הנדרשת בהכשרה שינויים

 שירותים חיצוניים ואין וודאות כי החלופות יתנו מענה מלא על הצרכים.

נשענת על היכולת שלה לגייס ולשמר עובדים מוכשרים  CPV קבוצת הצלחתכמו כן, 

 תלויה CPV קבוצת ניהול./מטה לתפקידי והןתפעוליים /טכניים יםומיומנים, הן לתפקיד

 בגיוס קשיים. שלה העסקית יההאסטרטג של וביצוע יישום, בפיתוח מפתח בעובדי

 הידע של יעילה בהעברה קשיים, ומיומנים מוכשרים מקצוע ואנשי עובדים ושימור

לאנשי צוות  ,פורשים עובדים אותם כאשר המזדקן האדם וכוח העובדים של והמומחיות

חדשים, או התפטרות/פרישה בלתי צפויה של עובדי מפתח, עלולים להשפיע לרעה על 

 .CPV קבוצת ביצועי

המכסות נזקים  שונות ביטוח בפוליסות ותמחזיקוחברות הבנות שלה  החברה :ביטוחים .20.2.11

לא כל הסיכונים  זאת, עם יחד. לעיל 8.16וכמפורט בסעיף  ןבתחום פעילות כמקובלשונים 

השונות וכן קיימות  פוליסותב ו/או החשיפות האפשריות מכוסים ו/או ניתנים לכיסוי

מגבלות כיסוי לסיכונים מסוימים אשר כתוצאה מכך תגמולי ביטוח שיתקבלו, ככל 

שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או ההפסדים ו/או החבויות 

ההחלטה על סוג והיקף הביטוח נקבעת תוך התחשבות בין היתר בעלות  האפשריים.

רגולטוריות ודרישות חוזיות וכן היכולת להשגת כיסוי  הביטוח, טיבו והיקפו, דרישות

להתקשר  אוביטוח  פוליסות לחדשעשויה שלא להצליח  החברהמתאים בשוק הביטוח. 

בתנאים  חדשות בפוליסות להתקשר עשויה וכןלכיסוי סיכון מסוים ) ביטוח בפוליסת

 ידי על מלא באופןבפועל  מכוסים שאינם הנזקים. שונים מתנאי הפוליסות הקיימות(

 החברה להשפיע לרעה על החברה. עלולים)וחברות הבת( של החברה  הביטוח פוליסות

 אין אולם, הביטוח חברות עם והתקשרויות הביטוח צרכי לבחינת ביטוח בברוקר נעזרת

במקרה  שברשותה מהפוליסותמלאים  פיצויים לקבל החברה של יכולתה בדבר וודאות
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לה בידה של החברה לחדש פוליסות ביטוח הדבר עלול כמו כן, ככל שלא יע .של נזק

 להוות, בין היתר, הפרה של הרישיונות של חברות הקבוצה.

בסיכוני  ותכרוכ הקבוצהשל  ותפעילויותיה התפעולי :בהואיכות סבי גיהות, בטיחות .20.2.12

רעילים ו/או  חלקםבתחנות הכוח נעשה שימוש בחומרים כימיים ו שונים בטיחות

עובדי בטיחות עלולים לגרום לפציעות ואף אובדן בחיי אדם של עובדים ו אירועידליקים. 

קבלני משנה, לפגיעה במוניטין ואשר החברה עלולה להיות חשופה בגינם לתביעות בגין 

חברה פועלת לפי נהלי דיווח ופעולות לביצוע במקרה של ה נזקי גוף או נזקים אחרים.

לטיפול המתאים בהתאם  כאמור מועברים לרבות פגיעות גוף, ומקרים אירועי בטיחות,

אולם, . . בנוסף, לחברה ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידיםהחברה של פנימיים לנהלים

  כדי להבטיח כיסוי מלא לנזק שיגרם. הביטוחיאין בכיסוי 

פעילות חברות הקבוצה כפופה לחקיקות רגולטוריות משתנות בתחום הגנת כמו כן, 

והחמרת התקנים בתחום הגנת הסביבה עלולים להיות בעלי  הסביבה. שינויי חקיקה

ליקויים ו/או כן,  כמו השפעה על פעילות מתקני חברות הקבוצה והעלויות הכרוכות בהם.

 לחברה הניתנים שיונותיוהר ההיתרים ובתנאי הסביבתיות החוק בהוראות עמידה אי

ות ומנהליות, לרבות הטלת ילחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות פליל עלולה, מכוחן

ניקוי ושיקום נזקים  להוצאותקנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה 

. לפרטים ועלולה להשפיע לרעה על פעילותן ותוצאותיהם של חברות הקבוצה סביבתיים

 .לעיל 13 סעיף ורא ,נוספים אודות סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

 והספקת בייצורהחברה  פעילותמרבית : טכנולוגיים ושינויים החשמל בשוק שינויים .20.2.13

עם השלמת  , אף כיבטכנולוגיה קונבנציונלית נעשית ,הדוח הגשת למועד ואנרגיה חשמל

, לקבוצה פעילות ייצור גם באנרגיה מתחדשת, בעיקר במסגרת CPV קבוצת רכישת

שות בענף דינאמי כשל בזיהוי או רתיעה מטכנולוגיות ייצור חדפרויקטים בפיתוח. 

ניהול והובלת תהליכי חדשנות פנימית בארגון ומול הלקוחות ויתר כשל בכמו גם פתח תומ

ומיצוב החברה כמובילה  עלולים לגרום להחמצת הזדמנויות עסקיותהשותפים העסקיים 

  או להקטנת נתח שוק. בתחומה

 סיכונים מיוחדים לחברה .20.3

מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים  לחברההדוח, הגשת נכון למועד : לקוחות מהותיים .20.3.1

מייצור חשמל רגישות החברה הכנסותיה של  .רבשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצו

מסתיים הסכם עם לקוח במידה גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים, ומכאן שמצב בו 

יות אי קיום התחייבו לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב שלמהותי או 

או מצב של אי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה  אי תשלום מצד אותו לקוח ובכלל זה

 ,יצוין .ותוצאותיה לפגוע באופן משמעותי בהכנסותיה של החברה יםעשוי מול הלקוחות,

ן הינה לקוח מהותי של החברה ונחשבת כגורם קשור לבעלת השליטה בחברה על כל בזכי 

בקשה להגשת תביעה נגזרת בעניין התקשרות החברה בהסכם  הנובע מכך )לפרטים אודות

מו כן, החברה חשופה גם לסיכוני גבייה מאת לקוחות כ(. עילל 8.15.2ראו סעיף  ,ןבזעם 

על מנת לנסות לצמצם סיכון זה החברה מבצעת, בין היתר, בדיקות רקע  מהותיים.

 אולם אין ודאות ,שוטף באופן לקוחות בחינתוכן  ההתקשרות עמם ללקוחותיה טרם

כי לחדרה  ,באשר ליכולתה של החברה למנוע נזקים כתוצאה מגורם סיכון זה. עוד יצוין
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צריכת הקיטור על ידי נייר חדרה, תהיה  שתיפסקתלות בנייר חדרה כצרכן קיטור. ככל 

לכך השפעה מהותית על יכולתה של החברה ליהנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל 

בנוסף, לחברות הקבוצה  .עילל 8.5.3.1-ו 8.5.1.2 פיםסעי ראו ,ים נוספים. לפרטבקוגנרציה

  חשיפה לאיתנות הפיננסית של מנהל המערכת.

רגולציה  ,תחרות: רגולציה קיימת כגון דיני בישראל החברה פעילות הרחבת על מגבלות .20.3.2

ברישיונות  להחזקותביחס  ה מכוח חוק משק החשמלרגולציהריכוזיות או  חוקח ומכ

להגביל את  כך ובתוך רבי,י, לרבות מגבלות על הספק מייצור, עשויים להטיל מגבלות

 , בין היתר,ראו כאמוררגולציה אודות  נוסףהחברה בישראל )למידע  שלהרחבת הפעילות 

היקף ההספק  למיטב ידיעת החברה, ,הדוחהגשת למועד , כך(. לעיל 7.4-ו 7.3 סעיפים

הנחשבים  גופים של)בהתאם לרישיונות ייצור מותנים וקבועים(  ייצורהקבוע ברישיונות 

למיטב ידיעת  הדוח,הגשת  למועד .אחד "אדם" בידי כמוחזק נחשב קשורים לחברה

מגה וואט.  1,480-על כ עומדהמיוחס לחברה בהתאם לאמור, המוחזק ההספק  החברה

 עשוי ומעלה 5% שלהחזקה  שיעור גם הרלבנטיים הרגולטורים לגישת בהתאם ,בנוסף

 .)או בידי בעלי מניותיו( כאמור שיעור מחזיקהקבוע ברישיונות של  לחברה הספק חסילי

 שעשויים גופיםל המיוחסההספק  חברה )בצירוףל המיוחסהמוחזק  ההספק ,לפיכך

 מסוימות רכישות לבצע מהחברה למנועלהוות חסם ו עשוי, (לצורך כך קשורים להיחשב

פרויקטים ביצוע ( או בחח"י)ובכלל כך עשוי למנוע מהחברה להשתתף במכרזי הרפורמה 

, הדוחהגשת  למועד נכון. בישראל הפעילות בהרחבת להגביל את החברהבכך ו מסוימים

 קבוצת תחת החברה כלולה, הכלל משקית והריכוזיות הענפית הריכוזיות מגבלות לצורך

 .לעיל 7.8.4-ו 7.4, 7.3, 2.3.5סעיפים  ראו ,זה לעניין. לישראל החברה

החברה לשווקים  פעילות: התרחבות CPVוהשלמת עסקת  חדשים לשווקים כניסה .20.3.3

כרוכה בגורמי סיכון הקשורים באותם שווקים  ולאזורים גיאוגרפיים נוספים נוספים

פעילות בשווקים  ,כן כמו. המקומי והפוליטי הכלכלי ולמצבובכלל כך לרגולציה מקומית 

עסקאות  איתורהשווקים הרלבנטיים,  הכרתשונים בהם  בגורמים תלויהוספים נ

והבטחת המימון  מתאים אדם כוח גיוס, נאותות בדיקות ביצועמתאימות לחברה, 

האמורים עלול להשפיע לרעה על הצלחת  מהגורמיםיותר  אוכשל באחד  .הדרוש

 הכספי, לאחר מועד הדוח. ותוצאותיה החברה פעילות ועל כאמור בשווקיםפרויקטים 

הדוח, החברה מבצעת תהליכי הגשת למועד . CPVחברה את רכישת קבוצת ההשלימה 

להתאמת מבנה הקבוצה וניהולה לאחר  אינטגרציה ובניית תהליכי עבודה וממשל תאגידי

 CPV הצלחת עסקתהשלמת העסקה. תהליכים אלה צפויים להימשך בטווח הזמן הקרוב. 

בקבוצת החברה,  CPVקבוצת בהשלמת האינטגרציה של עסקי  ,בין היתר ,תלויה

פעילות  תהליכי ניהול, בקרה וזרימת מידע, בהשלמת קליטה מוצלחת של תבהטמע

, וכן בהבנת החברה את שוק הפעילות בו פועלת CPVוכוח האדם של קבוצת  CPVקבוצת 

ד או יותר . כשל באחביישום האסטרטגיה העסקית ותכניות הפיתוח שלהו CPVקבוצת 

 .CPVעל מימוש הפוטנציאל בעסקת השפיע לרעה למהגורמים האמורים עשוי 

ומתקני תחנות הכוח ככלל : )קבלני הקמה, ספקי ציוד ותחזוקה, ספק הולכה( ספק מרכזי .20.3.4

תחזוקה  מיהסכבאופן מלא על  נשענים על ידי הקבוצההמופעלים או הייצור המוקמים 

 והמתקנים בכל הנוגע לטיפול ותחזוקת תחנת הכוח הציוד המרכזי יטווח עם ספקארוכי 
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עמידה ביעדי -במקרה של איובכלל זה לתחזוקת הגנרטורים וטורבינות הגז והקיטור. 

 מיהסכעל פי ם של הספקים המרכזיים במקרים של הפרת התחייבויותיהביצוע או 

. זהין מע בהסכמיםמוגבלת בסכום, כמקובל תהיה לתשלום פיצויים  ה, אחריותהתחזוקה

או ת הכוח, וככל שיגרמו שיבושים ותקלות טכניות בתפעול השוטף של תחנ לפיכך,

ספקת הבבהקמת הפרויקטים, עלול הדבר לגרום לעיכובים במקרה של כשל בציוד, 

הקמת להאמור תקף גם ביחס  .ולפגיעה ברווחי החברה לאובדן הכנסות, החשמל

ו כן לפרויקטים בהקמה ובייזום תלות כמ יבשילו ויופעלו מסחרית.שפרויקטים נוספים 

בקבלן ההקמה בכל הקשור להשלמת הפרויקט, לביצועיו וליכולת של החברה לעמוד 

בהתחייבויותיה למועדי ההפעלה הנדרשים בהתאם להסכמים או לרגולציה החלה על 

הפרויקט. עיכוב או אי עמידה של קבלן ההקמה בהתחייבויותיו או קושי אחר של קבלן 

קדם את הפרויקט, עלולים להשפיע לרעה ואף מהותית על החברה. בנוסף, ההקמה ל

 ףסעי ראו ,תלות לחברה בהם לספקים ."יוחח זלחברה תלות בספקי תשתית כגון נתג"

 .לעיל 8.13

לרשות החשמל  פנתה רותם ,לעיל 8.12.2: כאמור בסעיף לרותם ספקהה רישיון קבלת אי .20.3.5

או אם יתקבל כמבוקש,  ספקהה רישיון יתקבלשלא . ככל ספקההבבקשה לקבל רישיון 

להשפיע לרעה על פעילותה של  הדבר עלול, מהמבוקש נחותיםבתנאים  ספקההרישיון 

לפרטים אודות החלטת רשות  ועל תוצאות החברה. בחשמלבתחום מכירה וסחר  החברה

 ראו ,91-ו 59, 58, 57, 1תיקון לאמות מידה  –צריכה  מתכניות חריגותלעניין  החשמל

 .לעיל 14.2.6.4 סעיף

ולהודעת תמר לרותם  : בהתאם להסכם תמרצריכה של גז מתחת למינימום בהסכמי הגז .20.3.6

מחויבת,  תהיה רותם 2020 מרץ מחודשהחל  ,(עילל 8.13.1)ראו סעיף  2020מחודש ינואר 

 Take orככלל, לצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכם )התחייבות 

Pay). ( עשוי צריכת גז נמוכהמשיכת ההיקפים המינימליים )בסעיף זה: "-אירוע של אי"

להיגרם, בין היתר, כתוצאה מתקלה תפעולית שאינה מאפשרת ייצור חשמל או בעת 

למעט במקרים של כוח עליון, צריכת גז  .וחדרהירידה מהותית בצורכי הייצור של רותם 

נקבעו בהסכם תמר ואינה מכוסה במסגרת נמוכה חושפת את רותם לתשלומי קנסות ש

פוליסת הביטוח של החברה. הסכם תמר כולל מספר מנגנונים שנועדו לצמצם את הסיכון 

עבור רותם, אולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה לרותם. לפרטים נוספים על הסכם 

  יים.לדוחות הכספ ז'25ראו ביאור , 2019 נובמבר, לרבות התיקון מחודש תמר עם רותם

גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים  לצרוך מחויבת חדרהלרותם,  בדומה

ספקת הגז של חדרה ההתקשרה )לפרטים נוספים על הסכמי  הםספקת הגז בהמי להסכ

גז מעבר לכמות  צורכתחדרה  ,הדוח הגשת למועד נכוןלעיל(.  8.13.4-ו 8.13.3ראו סעיפים 

כאמור במקרה של תקלה או ירידה בצרכי הייצור עלולה , אולם המינימלית האמורה

. צריכת גז נמוכה חושפת את חדרה לתשלום חדרה שלא לצרוך את כמות הגז המינימלית

ספקת הגז הטבעי ואינה מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של הקנסות שנקבעו בהסכמי 

ת הסיכון עבור לרותם, הסכם תמר כולל מספר מנגנונים שנועדו לצמצם א בדומההחברה. 

 מסחרית מהפעלה החל כי ,יובהר. לחדרה, אולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה חדרה

'יאן צפויה ואנרג לתמר וחדרהשל רותם  Take or Pay-ה התחייבות סך, כריש מאגר של

. לפרטים האמור הסיכון את להגדיל עשויהלהיות גבוהה מההתחייבות הנוכחית ולפיכך 
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( ממאגר First Gasועיכובים צפויים במועד הזרמת גז ראשון ) אנרג'יאןאודות ההסכם עם 

 .לעיל 8.13.6ראו סעיף  ,כריש

 .לדוחות הכספיים ג'25ביאור ראו  ,: לפרטיםחח"י מולחשיפה  .20.3.7

-בהתאם לתנאי הסכמי ה וצומת )בכפוף להקמתה( חדרה ,רותםת הכוח ואי זמינות תחנ .20.3.8

PPAה מיבהתאם לתנאי הסכת הכוח כנדרש ו: אי זמינות של תחנ-PPA עם חח"י 

להקמתה של  בכפוף .לקנס ין היתרב ,החברהאת  פתחוש לעיל( 8.14.5)המתוארים בסעיף 

"י ולעמוד חחלהיות זמינה עבור  התחנהתחנת הכוח צומת, מצב של אי יכולת של 

 של יכולתה על היתר ובין, החברה פעילות על מהותי באופן להשפיעבהתחייבויותיה עשוי 

 .914 הסדרה במסגרת חשמל ליצרני הקבועים מההסדרים ליהנות החברה

, לרבות הליכים משפטיים הליכיםמחלוקות וסכסוכים משפטיים, : משפטיים הליכים .20.3.9

, לרבות רשויות המס רגולטוריםמול הליכים כן ו משפטיים מכוח עסקאות עם בעלי עניין,

שונים מהותית ממה שהחברה דין עלולים להיות הבלתי צפויים ופסקי  מטבעםם ניה

בהליכים משפטיים צפתה בתוצאתם ו/או בפיצוי הכספי שנקבע בגינם. תוצאות שליליות 

ובחקירות עלולות לגרום לנזקים כספיים משמעותיים, לרבות תשלומי שיפוי, או סעד 

לנהל את עסקיה ועלול להשפיע  החברהמניעה אשר עלול להשפיע לרעה על יכולתה של 

. כמו כן, חקירות החברהי לרעה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של באופן מהות

 במשאביםמשמעותיות ו משפטיותבהוצאות  כרוכיםלהיות  יםעשויכאמור  והליכים

כספיים, ארגוניים וניהוליים אחרים, שלכל אחד מהם עשויה להיות השפעה שלילית 

 .מהותית על עסקיה, מצבה הכספי, תוצאות פעולותיה או נזילותה של החברה

אודות ההליכים המשפטיים של החברה, ובפרט לגבי התביעות הנגזרות של בזן, לפרטים 

  .םהכספיי לדוחות 25 וביאור לעיל 8.15סעיף ראו 

על רותם מגבלות בנוגע לחשמל שרותם שיוחלו  ככל :ת חשמל מחח"יורכיש הגבלות על .20.3.10

ספקה לרותם, אם וככל הבהתחשב בתנאים של רישיון ה וכן"י, מחחזכאית לרכוש 

מכירות החשמל  היקףלעיל, עשוי הדבר להגביל את  8.12.2שיינתן, כאמור בסעיף 

 - בענייןללקוחות פרטיים ובכך לפגוע בתוצאות פעילות החברה. לפרטים אודות החלטה 

והשלכותיה האפשריות,  91-ו 59, 58, 57, 1תיקון לאמות מידה  -חריגות מתכניות צריכה 

 .לעיל 14.2.6.4ראו סעיף 

קטים עתידיים , כמו גם לפרוילצומת: יםעתידי ופרויקטים פרויקט צומת - הקמה סיכון .20.3.11

של החברה, מקושרים סיכונים ספציפיים בנוסף לגורמי סיכון כלליים או ענפיים, בפרט 

. בהקמת פרויקט תחנת כוח שלובים סיכוני הקמה שמדובר בפרויקט בשלב הקמהבהינתן 

, של קבלן ההקמה ובאיתנותו הפיננסית מגוונים, כגון סיכונים הקשורים בקבלן ההקמה

בביצוע העבודות בתקינות המתקנים ומערכותיהם, , ותקינותו העיקריבאספקת הציוד 

 התחנה וחיבורה לרשת בטיב ובמועד הנדרש, בקבלת השירותים הנדרשים לצורך הקמת

ברגולציה החלה ובהשגת האישורים וההיתרים הנדרשים הן לביצוע העבודות , החשמל

עם איכות הסביבה,  להפעלת התחנה, ובכלל זה השגת ההיתרים הנדרשים בקשרוהן 

סיכוני הקמה כאמור רלבנטיים גם לפרויקטים וביניהם היתרי פליטה, ועמידה בתנאיהם. 

, ככל CPVלרבות סביבת הפעילות של קבוצת  באזורים גיאוגרפיים נוספיםדומים 

התקיימות איזה מסיכוני הקמה כאמור עשויה שהחברה תוציא לפועל פרויקטים כאמור. 
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לפגיעה בתוצאות החברה ופעילותה בשל עלייה בהוצאות ההקמה להביא, בין היתר, 

פגיעה ביכולת הקבלן להשלים את הפרויקט ו/או לשלם לחברה  לעומת התקציב החזוי,

פיצויים על אי יכולתו להשלים את הפרויקט או עיכובים שיחולו בפרויקט עקב פגיעה 

בהשלמת הפרויקט  אובדן רווחים בגין העיכובים באיתנותו הפיננסית של הקבלן,

ובהפעלה המסחרית, פיצויים ללקוחות ו/או ביטול הפרויקט ואובדן השקעות החברה. 

חדרה, עשויות לפגוע בביצועי תחנת הכוח  פרויקטב GEו/או  IDOMמצד  כשלים בביצוע

חדרה וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה מהותית בחברה. יצוין, כי הפיצויים המוסכמים ביחס 

 במועד ההפעלה המסחרית של חדרה שחלנת הכוח וכן ביחס לעיכוב ביצוע של תח-לתת

מוגבלים בסכום ולפיכך אין  )כמו גם של פרויקטים אחרים כמקובל בהסכמים מסוג זה(

 .והעקיפים הישירים נזקיהוודאות כי החברה תוכל במקרה כאמור לקבל פיצוי על מלוא 

עלולה להיות השפעה לרעה על לסיכוני הקמה כאמור ולאי עמידה בביצועים ובמועדים 

 עסקי החברה ופעילותה, לרבות על התחייבויות החברה מול גורמים מממנים ולקוחות.

תלויה, בין היתר, בזמינות המימון  צומת הכוח תחנת הקמת :וצומת מימון חדרה מיהסכ .20.3.12

 מכוח ובמגבלותלצורך הקמת הפרויקט ולפיכך כפופה לעמידה בתנאים  צומתשהועמד ל

לרבות בקשר עם ביצוע משיכות, למשל כל עוד לא התקבלה טיוטת  צומתמימון  הסכם

ממסגרות  50%היתר פליטה, צומת תהיה רשאית לבצע משיכות עד להיקף מצטבר של 

 10 סעיףראו  ,צומת מימון הסכם)לפרטים נוספים על  stand by-המימון לזמן ארוך ו

 שהועמדה, בין היתר, לפגוע במימון (. אי עמידה בתנאים ובמגבלות כאמור, עשוילעיל

וכתוצאה מכך  להגדיל את ההון העצמי הנדרש לפרויקט ,צומתלהקמת תחנת הכוח 

 .בחברהלעכב או למנוע את השלמת הפרויקט ולפגוע באופן מהותי להגדיל עלויות, 

וכן מרבית עובדי התפעול של תחנת הכוח רותם  ,לעיל 9.5כאמור בסעיף : יחסי עבודה .20.3.13

 עשוייםהקיבוציים  ההסכמים. יםם קיבוצימימועסקים בהסכ חנת הכוח חדרהתעובדי 

כמו כן, קושי בחידוש . נוספות עלויות החברה על ולהשית הניהוליתלצמצם את הגמישות 

ההסכמים הקיבוציים או סכסוכי עבודה עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה 

 ותוצאותיה.

החברה מחזיקה בחברות פרויקט במסגרת פעילותה : תלות בדיבידנדים של חברות בנות .20.3.14

 קיימת בפעילות מחזיקהאינה  לעיל, 2.3.2, למעט כאמור בסעיף הדוחהגשת למועד ו

עצמאית לייצור חשמל או מחזיקה בנכסים משמעותיים מלבד השקעותיה בחברות 

ת ושבבעלותה. לפיכך, החברה תלויה בקבלת תזרימים מהחברות שבבעלותה )באמצע

נדים או הלוואות( על מנת לעמוד בהתחייבויותיה השונות. יכולתה של החברה לקבל דיביד

תזרימים כאמור עשויה להיות מוגבלת כתוצאה מגורמים שונים, ובכלל זה כתוצאה 

הקבועות בהסכמים עם הגורמים המממנים של חברות הפרויקט  ממגבלות על חלוקה

ופרויקטים עתידיים  CPV וקבוצת שבבעלות החברה. פגיעה בתזרימים של רותם, חדרה

נוספים, או ביכולתה של החברה לקבל תזרימים אלה, עשויים להשפיע באופן שלילי על 

 תוצאות החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

הקבוצה עשויה להיות מוגבלת בקבלת אשראי בישראל  :על קבלת אשראי מגבלות .20.3.15

ל"לווה בודד" כתוצאה ממגבלות רגולטוריות על מוסדות פיננסים בהעמדת אשראי 

 בשל קבוצת החברות עליה נמנית החברה ובעלת השליטה בה.  ול"קבוצת לווים"
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: מרבית האנרגיה המיוצרת על וחידוש הסכמים קיימים חדשים PPAבהסכמי  התקשרות .20.3.16

לתקופות זמן  PPAנמכרת ללקוחות פרטיים במסגרת הסכמי בישראל ידי החברה 

עליהם חתמה החברה יגיעו לסיומם מכל סיבה שהיא,  PPAמוגדרות. כאשר הסכמי 

)כאמור  החברה תידרש להתקשר עם לקוחות אחרים או לחדש את ההסכמים הקיימים

בזן הינה לקוח מהותי של הקבוצה ונחשבת קשורה  ,הכספי למועד הדוח ,8.5.3בסעיף 

אין וודאות כי החברה תצליח להתקשר . הנובע מכך( ללבעלת השליטה בחברה על כ

הקיימים במועד פקיעתם  PPA-חדשים לטווח ארוך או לחדש את הסכמי ה PPAבהסכמי 

סתיימו, תנאים מאלו אשר נאותם ב PPAכתוצאה מסיבות שונות, או להתקשר בהסכמי 

 PPA, וככל שהחברה לא תצליח להתקשר בהסכמי בין היתר לאור שינויים בתנאי השוק

 . בתנאים מיטיבים לחברה, הדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאות החברה פעילותה

כמו גם  בקבוצהומיסים עקיפים  הכנסה : חישוב ההפרשה למסוהיטלים מס סיכוני .20.3.17

מרכיב תשלומי המיסים בעלות נכסי החברה מבוסס על אומדנים והערכות של החברה, 

בין היתר בהתבסס על יועציה המשפטיים, בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח 

 לא תתקבלנה על ידי רשויות המס, צפויה החברה הקבוצהשל וודאיות. ככל שעמדות מס 

על הוצאות המיסים  דבר שישליך ת נוספותולשלם תשלומי מס נוספים כמו גם ריבי

 התחייבויותיה ועלות נכסיה. ,בחברה

הסכמי לרבות  עמידה באמות מידה פיננסיות והתחייבויות במסגרת הסכמי המימון .20.3.18

במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב של החברה ובהסכמי  :הקבוצהשל  הזרמת הון

פיננסיים מסוימים  ביחסיםידה המימון של חברות הקבוצה קיימות התחייבויות לעמ

 הריבית שיעורי, בנוסףנים. מוהתחייבויות שונות כלפי בעלי אגרות החוב ו/הגורמים הממ

 המידה באמותאי עמידה  או בדירוג ירידה של מסוימים במקרים עשויים לגדול כפופים

כתנאי , כמו גם ביצוע חלוקות כפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות הפיננסיות

 שונות מגבלות כוללים המימון הסכמי, כן כמו. רעון הלוואת בעלים(ילחלוקה )לרבות פ

 .ועוד מהותיים הסכמים שינוי או סיום, רישיונות פקיעת, בחברה שליטה שינוי עם בקשר

 או קרות אחד האירועים הקבועים בהסכמים עלול להגביל אלה מידה באמות עמידה אי

ובנסיבות מסוימות  ,, להגדיל את עלויות המימוןחלוקות הקבוצה בביצועחברות  את

 . ולמימוש בטוחות רעון מיידיילהביא לדרישת המלווים לפ

בכל במלוא הזכויות תחזיק  וו/אאינה מחזיקה : החברה פרויקטים שאינם בבעלות מלאה .20.3.19

וכן פרויקטים של קבוצת  OPC Power, תחנת הכוח ברותםהפרויקטים של הקבוצה )בהם 

CPV)עלולה להיות השפעה  מלאה בעלות. להחזקה שאינה ב, לרבות פרויקטים עתידיים

הוראות ההסכמים עם יתר בעלי  ומבחינת חופש הפעולה של החברה מבחינת מגבילה

ה שבהחזק היתרונות מלוא את לממש החברהיכולתה של  את להגבילוכן הזכויות, 

 .בלעדית

נכסי החברה, מעשי גניבה או הונאה מכוונים : ניצול לרעה של ותרמיות מעילות, הונאות .20.3.20

גורמי פנים ו/או גורמי חוץ, אשר עלולים להביא לפגיעה כספית ותדמיתית של ל ידי ע

אין  אך, מבצעת פעולות בקרה שונות לצורך ניטור ומניעה של הסיכון החברההחברה. 

 תרמית או מעילה, הונאה מעשי של התרחשותשל החברה למנוע  להצלחתהבאשר  ודאות

 . כאמור
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: הקבוצהשל ת והעתידי ותהאסטרטגי תכניותיה למימושקושי בהבטחת המימון הדרוש  .20.3.21

כקבוצה העוסקת בייזום, פיתוח ורכישה של פרויקטים בתחומי פעילותה, צפויה הקבוצה 

להידרש לגיוס כספים, ואף בהיקפים משמעותיים, בשנים הקרובות בקשר עם הוצאתן 

. הסכמי המימון של חברות הקבוצה לרבות העתידיות האסטרטגיות לפועל של תכניותיה

אגרות החוב של החברה מגבילים את היקף האשראי שרשאיות ליטול ואת אפשרותן 

להעמיד בטוחות לטובת אשראי כאמור. כמו כן, גיוס מימון על ידי חברות הקבוצה כרוך 

גבוהה של חברות הקבוצה  בסיכונים הנוגעים לרמת מינוף ולעלויות מימון. רמת מינוף

חושפת אותן לסיכונים האינהרנטיים הכרוכים במינוף, ועלולה להשפיע לרעה על 

תוצאותיהן ועסקיהן ועל יכולתן לחלק דיבידנד ו/או לעמוד בתנאי הסכמי המימון וכן 

בהעמדת בטוחות או ערבויות על ידי החברה בקשר עם אשראי של  כהעשויה להיות כרו

ת. לצורך ביצוע תכניותיה, עשויה החברה להידרש גם לגיוס הון החברות המוחזקו

ממשקיעים )בנוסף או חלף גיוס אשראי(, הן ברמת החברה והן ברמת החברות 

המוחזקות. גיוסי הון עשויים להיות כרוכים בדילול החזקותיהם של בעלי מניות ובמתן 

אין וודאות באשר  הנחה על מחיר מנית החברה המגייסת וכן כרוכים בעלויות גיוס.

להבטחת הכספים בהיקפים שיידרשו ו/או למתכונת ולתנאי גיוסם, והדבר מושפע בין 

היתר מקיומם של תנאי שוק מתאימים, מהוראות הסכמי המימון של חברות הקבוצה 

ומבנה החוב שלהן, מנכונות משקיעים בהם בעלי המניות של החברה להשתתף בגיוסי הון 

של הקבוצה. קושי בהבטחת המימון הדרוש ו/או כשל בשמירה על וכן מתוצאות פעילותה 

מבנה חוב/הון אופטימלי עלול לפגוע ביכולתה של החברה להוציא לפועל את תכניותיה 

, לפגוע באיתנותה הפיננסית ובעמידתה בהסכמי המימון שלה העתידיותהאסטרטגיות 

 ובתוצאות פעילותה של החברה.

  טבלת גורמי סיכון .20.4

קרו, סיכונים ענפיים אסיכוני מ -פי טיבם  לן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל עלבטבלה שלה

כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה  יצוין. וסיכונים מיוחדים לחברה

כדלהלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם סיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון הרלבנטי, ואין 

משקל כלשהו לסיכויי התממשותו. כמו כן, סדר הופעת  ליתןלהביע הערכה כלשהי או באמור בכדי 

  .גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו

השפעה  
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מאקרו

   X שערי חליפין

  X  מדד המחירים לצרכן

  X  המדיני והביטחוני בישראל המצב

  X  אסונות טבע ושריפות

 X   חוסר יציבות בשווקים הגלובליים
 X   משבר הקורונה

כונים יס
 ענפיים

   X שינויים בתעריפי רשות החשמל
   X ספקת דלקים תקינההכשל זמני או מתמשך ב

   X ייםרוטלוגם בהסדרים רייונישרגולציה ו
רגולטוריות הנוגעות לקשרים עם גורמים עוינים מגבלות 

 X   וחקיקה נגד שחיתות

  X  תלות בספקי תשתית
  X  תחרות
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אבטחת מידע, מתקפות סייבר, פגיעה במערכות תקשורת 
   X ומערכות מידע

   X כשל בציוד קריטי
  X  חסמי יציאה

  X  כוח אדם מקצועי
  X  ביטוחים
  X  בהואיכות סבי גיהות, בטיחות
 X   טכנולוגיים ושינויים החשמל בשוק שינויים

סיכונים 
מיוחדים 

 לחברה

   X מהותיים לקוחות
   X בישראל החברה פעילות הרחבת על מגבלות

   CPV Xוהשלמת עסקת  חדשים לשווקים כניסה
   X מרכזי ספק

  X  לרותם הספקה רישיון קבלת אי
 X   מתחת למינימום בהסכמי הגז גז של צריכה
 X   "ימחחלתביעה  חשיפה

וצומת )בכפוף  חדרה ,רותם הכוח תותחנ זמינות אי
 PPA-ה הסכמי לתנאי בהתאם להקמתה(

 X  

  X  הליכים משפטיים
   X "ימחחת חשמל ורכיש על הגבלות

   X ופרויקטים עתידיים צומת פרויקט - הקמה סיכון
 X   וצומת חדרה מימון מיהסכ

 X   יחסי עבודה
   X בדיבידנדים של חברות בנות תלות

  X  אשראי קבלת על מגבלות

  X  קיימים הסכמים וחידושחדשים  PPAבהסכמי  התקשרות
 X   והיטלים סיכוני מס

 במסגרת והתחייבויות פיננסיות מידה באמות עמידה
   X קבוצהה של לרבות הסכמי הזרמת הון המימון הסכמי

  X  בבעלות מלאה םשאינ פרויקטים
 X   ותרמיות מעילות, הונאות

למימוש תכניותיה קושי בהבטחת המימון הדרוש 
   X  האסטרטגיות העתידיות של הקבוצה
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  מ"בע ארגיה  סי.פי.או

  2020 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה  לשה החברה עייי  מצב על  הדירקטוריון דוח
  

 והחברות   החברה  פעילות  על  דירקטוריוןה   דוח  את  בזה  להגיש  מתכבד  ")החברה("   בע"מ  ארגיה  או.פי.סי  דירקטוריון

 ביום   שהסתיימה  לשה   ")הקבוצה"  יחד:   (להלן,  החברה  של   הכספיים   דוחותיה   עם  מאוחדים  דוחותיהן  אשר   שלה,  המוחזקות 

  ").הדיווח תקות("   1970-התש"ל  ומיידיים),  תקופתיים  חות(דו   ערך  יירות תקות  לפי  ,2020  בדצמבר  31

 בדצמבר   31  ביום  שהסתיימה  לשה  שלה   הבות  והחברות  החברה  של  המאוחדים  הכספיים   הדוחות  גיםמוצ  זה,  דוח   עם  יחד

 השלמת   בעקבות  ")פרופורמה   דוחות("  2020  בדצמבר   31  יוםל  פרופורמה  מאוחדים   כספיים  ודוחות  ")הכספיים   דוחות ה("   2020

 פרטים   ם מובאי  וימים מס  במקרים   . 2021ביואר,  25  ביום   הכספיים,  הדוחות   מועד  לאחר  להלן  כאמור    CPV  צת קבו  רכישת 

 זה   בדוח  הכלול  המידע  מהותיות  הדוח.  הגשת  למועד  וסמוך   הכספיים  הדוחות  תאריך  לאחר  הים   אשר  אירועים  הסוקרים

 המתואר.   הושא   של  מקיפה   תמוה  לתת   כדי  ומפורט  וסף  תיאור  יתן  מהמקרים  בחלק  החברה.  של  מבטה  מקודת   בחה

 של   התקופתי  מהדוח  כחלק  מוגש  זה   דוח   כן,  כמו  ).IFRS(  בילאומיים  כספי  יווח ד  תקי  פי  על   ערוכים   הכספיים  הדוחות 

   התקופתי. הדוח  חלקי  יתר   גם   מצויים הקורא  שבפי  ובהחה   2020  לשת   החברה

 מידע   ערך").  יירות  ("חוק   1968-התשכ"ח  ערך,   יירות  בחוק   כהגדרתו  עתיד,   פי  צופה  מידע   כולל  זה   בדוח   התיאור  כי   יודגש

  לעיין  או   לאירוע  המתייחסים  אחר  מידע  או  אומדן  הערכה,  תחזיות,  לרבות   העתיד,  לגבי  ודאי  לא  מידע  היו  עתיד   פי   צופה

 או   מידע  על  מבוסס   זה   בדוח  הכלול  עתיד  פי  הצופה  המידע  החברה.  בשליטת   האי  ו/או  ודאית  איה  שותושהתממ   עתידי

   זה.   דוח הגשת  למועד   כון  בחברה,  הקיימים  הערכות 

  החברה.  של  המבקר   החשבון הרוא   ידי  על   סקור  או מבוקר איו  זה  הדירקטוריון  חוד
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 הקבוצה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי - א' חלק

 כללי .1

 "(. הבורסה)"   בע"מ  אביב -בתל  ערך  לניירות בבורסה  נסחרים   שלה ערך  שניירות ציבורית חברה הינה החברה

 המאוגדת   חברה "(,קנון)"  Ltd. Holdings Kenon  היא   ערך   ניירות  חוק   לצורך   בחברה   השליטה   בעלת   הדוח,   הגשת   למועד 

   ובבורסה.  (NYSE)  יורק   בניו  ערך  לניירות בבורסה  ונסחרות  כפול   ברישום   רשומות  מניותיה אשר  בסינגפור,

 זה   פעילות  תחום   במסגרת   ואנרגיה.   חשמל   והספקת   ייצור   -  אחד   דיווח  בר   פעילות   בתחום   פועלת   החברה   הכספי,  הדוח   למועד 

 ומנהל   "( החשמל  חברת")  בע"מ  לישראל  החשמל   חברת  פרטיים,  ללקוחות   ואנרגיה  חשמל   והספקת   בייצור  החברה   עוסקת

 אנרגיה.   לייצור   ומתקנים  כוח  תחנות  של ותפעול  הקמה   פיתוח,  ,בייזום  וכן   המערכת,

  טכנולוגית  חדשנות   אנרגטית,  התייעלות   ולקידום  לפיתוח   מנוף  הקמתה,   מאז   ומהווה,  2010  משנת   החשמל   במשק   פועלת   החברה 

 שימוש  תוך  מרבית,  אנרגטית  ביעילות  לסביבה  ידידותי  חשמל   לייצור  החברה  פועלת  זו  במסגרת  צרכניה.  עבור  עלויות   ומזעור

 ואנרגיה  חשמל   ספקת ה  של   ואמינות   זמינות  לצרכניה   להעמיד  החברה  מטרת  ומנוסה.  מקצועי  אדם   וכוח  מתקדמות  בטכנולוגיות

 ואיכותי.  מקצועי ושירות  נלווים,  ומוצרים 

 מסך  5%כ  המהווים  ,מגווט"ש  אלף   3,811  על  עמדה   הקבוצה  שבבעלות   הכוח  תחנות   ידי   על   בפועל   שיוצרה   האנרגיה  ,2019  בשנת

 אנרגיות   כולל )  שנה  באותה  בישראל  פרטיים  חשמל   יצרני  ידי  על  שיוצרה  מהאנרגיה  15%-וכ  בישראל  שיוצרה  האנרגיה 

 1(.מתחדשות

 בתחום   הפועלת  הכספיים(  בדוחות  יב' 25  בביאור   כהגדרתה)  CPV  קבוצת   רכישת  את   החברה  ההשלימ  ,2021  בינואר  25  ביום

 . 2020  אוקטובר   מחודש   CPV קבוצת   רכישת  להסכם  בהמשך  מתחדשת,  אנרגיה באמצעות  לרבות   בארה"ב,  חשמל   ייצור

 צפויה   אשר  נוספת  זרוע  תחת  בארה"ב  ופעילותה   אחת  זרוע   תחת   בישראל   פעילותה  את  מרכזת   החברה  הדוח,  הגשת   למועד 

 בכך   אין  כי  מובהר  אך  ובארה"ב,  בישראל  נעשית  החברה  פעילות  הדוח,  הגשת  למועד  נכון  .החברה  של  נוסף  פעילות  תחום  להוות

 של   בדרך  ואנרגיה   חשמל  והספקת   ייצור  בתחום   פעילותה  להרחבת   אפשרויות   בוחנת  החברה   .בעתיד  פעילותה   את   להגביל   כדי

 כאמור   פרויקטים  וקידום  ,נוספים  גיאוגרפיים  באזורים  (מתחדשת  באנרגיה   כולל)   כוח  תחנות   רכישת  ו/או   כוח  תחנות  הקמת 

 . מתאימים שימצאו

  ולאחריה הדוח  בשנת עסקיה והתפתחות העסקית  סביבתה הקבוצה, של פעילותה תחום של תמציתי תיאור

  בטכנולוגיה   חשמל  בייצור  מתמקדת  בישראל  ואנרגיה  חשמל  והספקת  ייצור  בתחום   החברה  פעילות  הכספי,  הדוח  למועד .1

 )תחנה   פתוח  במחזור   קונבנציונלית  בטכנולוגיה  כוח  תחנת  להקמת  החברה   פועלת  וכן  קוגנרציה,  ובטכנולוגיית  קונבנציונלית

 בהסדרים   והתקשרות  טבעי  גז   באמצעות  חשמל  המייצרים  הצרכן  בחצר   אנרגיה  לייצור  מתקנים   והפעלת  להקמת   פיקרית(,

 הייצור   מתקן  את  ותתחזק  תתפעל  תקים,  הציוד,  את  תספק  לפיו  בהסכם  והתקשרה  לצרכנים  אנרגיה   של   ומכירה  להספקה 

 הפועלת   CPV  קבוצת   רכישת   של   למהשה ה  אודות  לפרטים   ב'.   שורק   ההתפלה   למתקן  הדרושה   האנרגיה   את   ותספק  ב'   שורק 

 , 2020  אוקטובר   מחודש  CPV  קבוצת  רכישת   הסכם  פי  על  מתחדשת(  אנרגיה   באמצעות  )לרבות  בארה"ב   חשמל   ייצור  חוםבת

  .הכספיים  לדוחות   ' יג25-ו  'יב25 וביאורים  להלן  14-ו  13  סעיפים  ראו

  

 
 החשמל רשות ידי על שפורסם   כפי ,2019 לשנת החשמל משק מצב דוח  על על בהתבסס  1 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_doch_meshek_2019.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_doch_meshek_2019.pdf
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 "(רותם)"  בע"מ  רותם  או.פי.סי.  בבעלות  הינה  אשר  רותם,  הכוח  תחנת  בישראל:  הקבוצה  מפעילה  הכספי,  הדוח  למועד .2

 466-כ של   מותקן  בהספק קונבנציונלית  בטכנולוגיה הפועלת  ((,20%) נוסף  מניות  בעל  ידי  ועל (80%) החברה  ידי על  )המוחזקת 

 הפועלת   החברה(,  ידי  על  במלואה  )המוחזקת  "(חדרה )"  בע"מ  חדרה  או.פי.סי  בבעלות   חדרה,  הכוח  תחנת  וואט;   מגה

 וזאת   מסחרית   הפעלה  לתקופת  הגיעה  2020  ביולי  1  ביום   אשר   וואט  מגה  144  של   מותקן   בהספק  קוגנרציה  בטכנולוגיית

 האנרגיה   במרכז   מחזיקה  חדרה  בנוסף,  "(.חדרה   הכוח   תחנת)"  הספקה  ורישיון  קבוע  חשמל   ייצור  רישיון  קבלת   לאחר 

 החברה   כן,  כמו  .חדרה  הכוח  מתחנת  קיטור  להספקת  כגיבוי  שמשמש  בע"מ(,  חדרה  נייר  מפעלי  בשטח  וטורבינה  )דוודים

 טבעי   גז  באמצעות  המונעת  כוח  תחנת  להקים   פועלת   אשר   "(,צומת)"  בע"מ  אנרגיה  בצומת  מלאה   בבעלות  מחזיקה

 מכוח  פלוגות,  לצומת   בסמוך   וואט   מגה   396-כ  של  מותקן   בהספק   פיקרית(   )תחנה  פתוח  במחזור  קונבנציונלית  בטכנולוגיה

 החשמל.  רשות  של  914 הסדרה

 בחצר   אנרגיה  לייצור  מתקנים  והפעלת  הקמת  הכוללים  2צרכנים   עם   מחייבים  הסכמים   במספר  התקשרה  החברה   בנוסף,

 וכן  להלן   7  בסעיף   כאמור   לצרכנים  אנרגיה   של  ומכירה  להספקה  בהסדרים   וכן  טבעי  גז  באמצעות  חשמל  המייצרים  הצרכן

 הייצור  מתקן   את   ותתחזק  תתפעל   תקים,  הציוד,  את   תספק   לפיו  בהסכם  מלאה(  בבעלות   בת  חברה  )באמצעות  התקשרה

 להלן.  10  בסעיף כמפורט ב'   שורק ההתפלה   למתקן  הדרושה האנרגיה  את  ותספק  ב'  שורק 

 באמצעות   לרבות   בארה"ב,  חשמל  ייצור  בתחום   הפועלת   CPV  קבוצת   רכישת  את   החברה   השלימה  , 2021  בינואר  25  ביום

 ראו  , CPV  עסקת   אודות   נוספים   לפרטים   .2020  אוקטובר   מחודש   VCP  קבוצת   רכישת  להסכם  בהמשך   מתחדשת,  אנרגיה

  התאגיד(.  עסקי   )תיאור  א'  לחלק   17  סעיף   ראו   ,CPV  של   פעילותה   תיאור   אודות   לפרטים   הכספיים.  לדוחות   יב'25  ביאור

 והן   לי הקונבנציונא  בתחום  הן  האחרונות,  בשנים  והקימה  יזמה  אותן  פעילות,  כוח   בתחנות   זכויות  מחזיקה  CPV  קבוצת 

-כ  על  עומד  CPV  של  חלקה  מתקדם(,  מדור  משולב  מחזור  )מסוג  טבעי  גז  מונעות  כוח  בתחנות  המתחדשת:  האנרגיה  בתחום

 וואט  מגה   106-כ  על   עומד   CPV  קבוצת   של   חלקה   רוח   ובאנרגיית  כוח(,  תחנות  5)  וואט   מגה  4,045  מתוך   וואט  מגה   1,290

 1,258  של  כולל  בהספק  טבעי  גז  מונעת   כוח  בתחנת  זכויות  מחזיקה  CPV  תקבוצ  כן,  כמו  כוח(.  )תחנת  וואט  מגה  152  מתוך

 וואט(.  מגה 125-כ  על  עומד הדוח  הגשת   למועד  CPV של )חלקה  הקמה   בשלבי וואט  מגה

 צבר   הדוח,   הגשת   למועד  נכון ,CPV  לקבוצת   לעיל,  כאמור   מתחדשת   ובאנרגיה   קונבנציונלית  בטכנולוגיה  כוח  לתחנות  בנוסף

 שונים,   פיתוח   בשלבי   שונות   בטכנולוגיות  נוספים   ופרויקטים  מתקדמים   פיתוח   בשלבי  מתחדשות   באנרגיות   פרויקטים  9  של 

 כוח  לתחנות  ואנרגיה  נכסים   ניהול  שירותי  במתן  גם   CPV  קבוצת  עוסקת  בנוסף,  וואט.  מגה   6,175-כ  של   כולל  מצטבר  בהיקף

 לתחנות   ניהול שירותי  מספקת   CPV קבוצת  הכל   ובסך  שלישיים, דים צד עבור  וכן שיזמה  פרויקטים  עבור  שונות  בטכנולוגיות

   3וואט.   מגה 7,911-כ  של כולל בהספק  כוח

 כוח   תחנות  הקמת   של  בדרך  החשמל  ייצור  בתחום  פעילותה   להרחבת  החברה   אסטרטגיית  את  תואמת CPV  קבוצת  רכישת 

 . כאמור  פרויקטים   וקידום  ,לישראל  מחוץ (מתחדשת באנרגיה  כולל) כוח   תחנות רכישת  ו/או

 ישראל   מדינת   ידי  על   הוטלו   ולאחריה  הדוח   שנת  במהלך   הקורונה"(,  )"משבר   ( COVID-19)  הקורונה  נגיף   התפשטות   עקב  .3

 וודאות  לחוסר   היתר  בין  גרם  האמור  הקורונה   משבר   בנוסף,  עסקית.  פעילות  על   ומגבלות  תנועה  מגבלות   בעולם   ומדינות

 ובחדרה,  ברותם   החברה  של   הפעילות   הכוח   תחנות  של  פעילותן  ובעולם.  בישראל ובכלכלה   יים הפיננס בשווקים  יציבות   וחוסר 

 צוותי   של  היערכות  תוך  חיוניים  מפעלים  בהיותן  המגבלות   בתקופת  נמשכת  בצומת,  הכוח  תחנת  של  ההקמה  פעילות   גם   כמו

 הכוח  בתחנת  ההקמה   עבודות  יפותרצ  החברה.  באתרי  והתפרצות  הידבקות   למנוע  מנת  על  זהירות  אמצעי  ונקיטת  העבודה

 בהגעת   הצורך  לאור  הקורונה  משבר   עקב  תנועה  ממגבלות   מושפעת   להיות  עלולה   חדרה   הכוח  בתחנת  השיפוץ  עבודת   או  צומת 

 זרים.  וצוותים   ציוד

  

 
 הקבוצה.  של  לקוחות   כולל  2 
  הינו   ,CPV  קבוצת   של  הפרויקטים  וצבר  שונים  פיתוח  בשלבי  פרויקטים   צבר  של  המותקן  ההספק  היקפי  עם  בקשר האמור  המידע  כי  מובהר       3  

  באופן  להתממש או להתממש שלא עלול כאמור המידע להתממשותו. באשר ודאות אין אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע
  CPV  קבוצת  חשופה   להם  הסיכון  מגורמי  יותר  או  אחד  בשל   ו/או  החברה   בשליטת   שאינם  גורמים  עקב  כך  ובכלל  שנצפה,  מכפי  שונה

 תנאים  והתקיימות  הפרויקטים  של  פיתוח  שלבי  להשלמת  היתר,  בין  כפוף,  והינו  התאגיד(,  עסקי  )תיאור  א'  לחלק   17.14  בסעיף   כמפורט
 החברה.   בשליטת שאינם נוספים
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 ,הדוח  שנת  לאחר ,2020 שנת  בשלהי  מדינה  בכל  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  הקורונה  נגיף  מפני  בחיסון  השימוש  אישור  עם

 מוטציות  התפרצו (,אחרות  למדינות  בהשוואה   בישראל   מוגבר  בהיקף) גיל  קבוצות  פי  על  האוכלוסייה  לחיסון  פעולות  לצד

 התפשטות  למניעת  נוספות  ומגבלות  תנועה  מגבלות  ולהידוק  רבות   במדינות  הנגיף   של   מואצת   להתפשטות  שגרמו  חדשות

 פעולות  של   ההצלחה   למידת   באשר  וודאות  אין ,הדוח  הגשת  למועד   נכון .עסקית  פעילות  על  מגבלות  המשך   כולל  הנגיף,

 למשבר  היתה  אל   ,הדוח  הגשת  למועד   נכון  .נוספות  מוטציות  והתפתחות   ובעולם  בישראל  הנגיף  התפשטות  מול   אל   החיסון

 עוצמתו   הקורונה,   משבר   משך   בדבר   הוודאות   חוסר   לאור   ופעילותה.  החברה   תוצאות   על  מהותית   השפעה   הקורונה 

 מהותיים,   ספקים  מהותיים,  לקוחות  עובדים,  כגון) החברה  של  בפעילותה  הקשורים  גורמים  ועל  השווקים   על   והשפעותיו

  אין   הדוח,  למועד  נכון  מרכזיים,  ובנקים  ממשלות  ידי  על  שיינקטו  הצעדים   בדבר   הוודאות  חוסר   גם  כמו   מממנים(,

 בתחנות  והידבקות   הנגיף   התפרצות  החברה. על   הקורונה  משבר השפעת  את  ומלא   ודאי  באופן  להעריך   החברה  של  באפשרותה 

 מרכזיים   ספקים  על  הקורונה  משבר  של  משמעותית  השפעה   זמן,  לאורך  הקורונה  משבר  הימשכות  החברה,  ובאתרי  הכוח

 החברה   פעילות   על  לרעה   להשפיע   עלולים   הקבוצה,  של   מרכזיים  לקוחות   או  (ותחזוקה  הקמה   קבלני  טבעי,  גז   ספקי   כגון)

 עתידיים.   פרויקטים   לפועל  להוציא  יכולתה   על   ו/או  בכלל   או   במועד  בהקמה  פרויקטים  להשלים  יכולתה  על  וכן  ותוצאותיה,

 משמעותית   ירידה  חלה  לא   הקורונה,  ממשבר   הושפעה  הקבוצה  מלקוחות  חלק   של   החשמל   שצריכת  הגם  ,2020  שנת   במהלך

 דחייתה   אודות  לפרטים   . CPV  קבוצת   פעילות   על  להשפיע   עלול   הקורונה   משבר  כן,   כמו  חשמל.   ממכירת   הקבוצה   בהכנסות 

 מועד  על הקורונה משבר השפעת אודות  יםלפרט להלן.  6 סעיף ראו וביצועה, רותם הכוח  בתחנת מתוכננת  תחזוקה עבודת של

 החברה   הכנסות   פרק  ראו   החברה,   על  הקורונה  משבר   השפעות  עם  בקשר   להלן.  8  סעיף  ראו   תנין,  כריש   ממאגר  הגז  הזרמת

  .הכספיים לדוחות  ב'1  ביאור   וכן  להלן   ( 6  )פרק

 ותשתיות  בהקמה  הכוח   בתחנת  ההשקעה  סך  חדרה.  הכוח  תחנת  של  המסחרית  ההפעלה  תקופת  החלה  ,2020  ביולי  1  ביום .4

 30 ביום  שפורסמה   החשמל  רשות   להחלטת  בהתאם  .4ש"ח   מיליארד   0.9-כ של   בסך   הסתכמה, האנרגיה(  מרכז   )לרבות  בחדרה 

 בהספק   קוגנרציה  בטכנולוגיית  חדרה  הכוח   לתחנת  חשמל  לייצור  קבוע   רישיון  מתן   על   החשמל   רשות  החליטה   ,2020  ביוני

 הקבוע  )הרישיון  שנים  20  של  לתקופה  הינם  הרישיונות  "(.הרישיונות)"  הספקה  רישיון  מתן  על ו  וואט  מגה  144  של  מותקן

 פעולות   התבצעו  , 2021  פברואר   עד   2020  דצמבר  במהלך  כי  יצוין,   6  5שנים(.   10  של  נוספת   לתקופה   להארכה   ניתן  לייצור

 2021  שנת   במהלך   לאמור   ובהמשך   צפויות,  מפעולות  כחלק  והקיטור  הגז   בטורבינות  מסוימים   רכיבים   של  ושיפוץ   החלפה

 הכוח   תחנת   ותופעל  הופעלה  כאמור  הפעולות  במהלך  נוספות.  הכרחיות  שיפוץ  או   החלפה   פעולות  להתבצע  וצפויות  התבצעו

 של  ממושכות  בתקופות  התחנה  של   השבתה  או  חלקית  פעילות  7חודשים.  כארבעה  של   צפוי  מצטבר  זמן  לפרק   חלקי,  באופן

-ו  8.10  סעיפים  גם זה   לעניין  )ראו התחנה  של  הזמינות בהוראות  חדרה של עמידתה   על  להשפיע  עשויה  והחלפה שיפוץ עבודות

 ממגבלות   מושפעת   להיות  עלולה  כאמור  והשיפוץ  ההחלפה   פעולות  רציפות   כי  יצוין,  .התאגיד((  עסקי   )תיאור  א'   לחלק  8.12.3

 . זרים  וצוותים   ציוד   בהגעת  הצורך   לאור הקורונה  משבר  עקב   תנועה

 ,רווחים  אובדן   לרבות  המסחרית,   ההפעלה  במועד   מהעיכוב   הנובעות  מהעלויות   חלק   כי   מעריכה   החברה   הדוח,  הגשת   למועד 

 ההקמה  להסכם   בהתאם ,כן  כמו  הביטוח.   פוליסת   לתנאי  בהתאם   חדרה   של   הביטוח  פוליסת   ידי   על  מכוסות   להיות   צפויות

  וכן  המסירה   במועד   עיכוב   בגין   ההקמה  מקבלן   ההקמה(  בהסכם   הקבועה   לתקרה  עד   )מוגבל  מוסכם   לפיצוי  חדרה   זכאית 

 בקשר   בהסכם   שנקבעו  בתנאים   עמידה -אי  של   במקרה   ההקמה(  בהסכם   הקבועה  לתקרה   עד  בסכום   )המוגבלים   לפיצויים

 התחנה.  לביצועי

 חד   שקוזזו   סכומים  )למעט   ההקמה   מקבלן  פיצויים  ו/או   הביטוח  מפוליסת   בפועל  החזרים   התקבלו  טרם   הדוח,  הגשת   למועד 

 ההקמה(. לקבלן  מתשלומים  החברה   ידי   על  צדדית 

  

 
      לדוחות  ד' 25  בביאור  כמתואר  חדרה  של  ההקמה  הסכם  מכוח  חדרה  זכאית  להם  ההקמה  מקבלן   פיצויים  בניכוי  מוצג  ההשקעות  סך    4  

 ההקמה. לקבלן תשלומים כנגד  האמורים מהפיצויים חלק חדרה קיזזה הדוח,  הגשת למועד  הכספיים. 
 . https://www.gov.il/he/departments/policies/58306  ראו:  החשמל, רשות  להחלטת   5 
 התאגיד(.  עסקי )תיאור א' לחלק 8.12-ו 8.5 ,8.2.3 סעיפים  היתר, בין  ראו,  חדרה הכוח תחנת אודות לפרטים   6 
  המידע   ערך.   ניירות   בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע   כולל  לעיל,  האמורות  הפעולות  תקופת  שך למ   ביחס   החברה  להערכות   ביחס  האמור   7 

  ביצוע  אופן  כגון  בחברה,  תלויות  שאינן  מסיבות  כתוצאה   לרבות  שנצפה,   מכפי  שונה  באופן  להתממש   או  להתממש,  שלא  עלול  לעיל  האמור
 הקורונה.  ממשבר המושפעים גורמים לרבות  אחרים, עיכובים  או הקבלן  ידי על  הפעולות

https://www.gov.il/he/departments/policies/58306
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 ו/או   החזרים   לקבל   תוכל   החברה  כי   ודאות  אין  הכספיים.  לדוחות  ד'25  ביאור  ראו  ההקמה,  מקבלן   פיצויים  בדבר   לפרטים 

 8והעקיפים.  הישירים  נזקיה   מלוא  בגין  פיצויים

 תחנת   הקמת   עלות  החברה,   להערכת   ש"ח.   מיליון  694-לכ  מסתכמות  צומת   בפרויקט   ההשקעות   סך   הכספי,  הדוח  למועד  .5

  9ש"ח.  מיליארד  1.5-כ   של  בסך  נאמדת   צומת  הכוח

 עבודות   תחילת   צו  צומת   הוציאה   , 2020  מרץ   שבחודש   )לאחר   צומת   הכוח   תחנת  הקמת   עבודות  החלו   ,2020  שנת   במהלך 

 להיות   עלולה  ההקמה   עבודות  רציפות  העבודות(.  לתחילת  מעודכנים  זמנים  לוחות   על  להסכמה  בהמשך  ההקמה,  לקבלן

 התנועה  מגבלות   הימשכות  בשל  זרים.  וצוותים  ציוד  בהגעת   הצורך  לאור   הקורונה  משבר   עקב  תנועה  ממגבלות  מושפעת

 ההקמה  תקופת  כי  החברה  מעריכה  כאמור,  מחו"ל  זרים   וצוותים  ציוד   בהגעת  והצורך   הקורונה  משבר   עקב  ובעולם  בישראל

 ינואר   חודש  במהלך   להסתיים   צפויה  הדוח,   הגשת   ולמועד  2022  שנת   לתום  מעבר  להימשך   עשויה   צומת  הכוח  תחנת  של

2023.10  

 לכך  ישראל   מקרקעי   רשות  אישור   התקבל  , 2020  מאי   בחודש   התאגיד(,  עסקי   )תיאור  א'  לחלק   11.78.  בסעיף  לאמור   בהמשך 

  במקרקעין  הזכויות  בעל   יהיה   הל"ה(  נתיב   וקיבוץ  צומת   ידי   על  הוקם   )אשר   מוגבלת,  שותפות   נתיב   צומת  המשותף  שהתאגיד 

 , 2021  פברואר   בחודש  המשותף.  לתאגיד  כאמור  הזכויות  העברת  הושלמה  ובהתאם  צומת  הכוח  תחנת   הקמת  למטרת   שהינם

 הפשרה   אודות   לפרטים  פשרה,  של  בדרך   שפיר   האזורית   המועצה   כנגד   צומת   שהגישה   מנהלית  העתירה   לסיומה   הגיעה 

 על   סופית   שומה   ישראל  מקרקעי  מרשות   התקבלה   , 2021  ינואר   בחודש   כן,   כמו  הכספיים.  לדוחות  3א' 24  ביאור  ראו   כאמור, 

 ,2021  פברואר   בחודש  כי   יצוין,  צומת.  הכוח   תחנת   תוקם   עליהם   המקרקעין  בגין  מע"מ(  כולל  )לא   חש"   מיליון  200  של   סך 

 פי  על  שמאית   השגה   להגיש   המשותף   התאגיד   בכוונת  וכן   הסופית  השומה   גובה   על   משפטית   השגה   הגיש   המשותף   התאגיד 

 הכספיים.  לדוחות   א'11  ביאור   ראו   נוספים,   לפרטים   ישראל,  מקרקעי רשות  נהלי

 לחודש   רותם   הכוח  בתחנת   תוכננה  אשר   התחזוקה   עבודת   הקורונה,  משבר   עקב  ישראל,   למדינת  כניסה   על   המגבלות   לאור  .6

 הכוח   תחנת   את   רותם   השביתה  כאמור,  התחזוקה  עבודת   דחיית  לאור  .2020  אוקטובר   בחודש   ובוצעה   נדחתה   2020  אפריל 

 במועד  ולדחייה   ימים  מספר   של   להשבתה  יזומים.  וטיפולים  טכניות  בדיקות   לבצע  מנת   על   2020  אפריל   בחודש   ימים   למספר

  וכן  11התחנה   של   תוצאותיה  רותם,  הכוח   תחנת  של   הייצור  פעילות   על  מהותית  השפעה   הייתה   לא   כאמור  התחזוקה 

 הכוח תחנת פעילות הושבתה במהלכם למתוכנן,  בהתאם ימים,  13 נמשכה  התחזוקה  עבודת החברה.  של הכספיות תוצאותיה

 פעילות   תופסק  ובמסגרתה  2021  אוקטובר   חודש  במהלך   להתבצע  מתוכננת   הבאה  התחזוקה  הדוח,  הגשת  למועד  נכון .רותם

 כסדרה  תימשך ,האמורה  התחזוקה  תקופת במהלך 12ימים.  18-כ  של  מוערכת לתקופה מכוחה האנרגיה ייצור ופעילות התחנה

 למכירת   ולהסכם   החשמל   רשות   ידי  על   שפורסמו   המידה   ות לאמ  בהתאם   וזאת  ,רותם  הכוח   תחנת  ללקוחות  החשמל  הספקת 

  .החשמל  חברת   עם  רותם   של  החשמל 

 
  פיצוי  וקבלת  (רווחים   אובדן  לרבות)  לעיל  כאמור  מהעיכוב  הנובעות  העלויות  כיסוי  בדבר  החברה  הערכות  לעניין  לרבות  לעיל,  האמור  כי  יודגש   8 

  על   מבוסס  אשר  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  כולל  בהסכם,  שנקבעו  התחנה  בביצועי  עמידה-אי  ו/או העיכוב  נזקי  בגין
  בפועל,   מהצפוי.  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עלול  האמור  .להתממשותו  באשר  וודאות  אין  ואשר  הדוח,  למועד  החברה  הערכות
  ובהפעלה   ההקמה  בהשלמת   העיכוב   עם   בקשר   (העקיפים  ו/או   הישירים)  הנזקים  ו/או  יותהעלו  מלוא  עבור   פיצוי  יתקבל   שלא   במקרה

  לפרטים   . ופעילותה  החברה  תוצאות  על  לרעה  להשפיע  הדבר  עלול  בהסכם,  שנקבעו  התחנה  בביצועי  העמידה  אי  עם  בקשר  ו/או המסחרית
 התאגיד(. עסקי )תיאור 'א לחלק 20.3 ףסעי   ראו חדרה, בהם בהקמה,  בפרויקטים הכרוכים סיכון גורמי אודות נוספים

  200-כ  של  בסך 2021 ינואר  בחודש  ישראל  מקרקעי  מרשות  שהתקבלה  השומה  מסכום   מחצית  את  בחשבון  מביאה  אינה  כאמור  העלויות  הערכת   9 
 על   השגה  החברה  הגישה  הדוח  הגשת  למועד  כאשר  הכספיים(,  לדוחות  א'11  ביאור  ראו  לפרטים,) היוון  דמי  בגין  (מע"מ  כולל  לא) ש"ח  מיליון

  .הסופית השומה
  באשר   ודאות  אין  אשר   ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו  צומת  הכוח  תחנת  של   הקמה   מועד   בדבר  לעיל  האמור  כי  יודגש  10 

 לחול   עשויים  כך  ובכלל  בקשיים,  להיתקל  או  משמעותית(  )ואף  להתעכב  עשויים  ההקמה  ועבודות   ההקמה  סיום  מועד  בפועל,  להתממשותו.
  או  ההקמה  בעבודות  מכשלים  הקורונה,  משבר  מהימשכות   כתוצאה  היתר,  בין  הכוח,  תחנת  בהקמת  אחרות  תקלות  או  שיבושים  עיכובים,

 החברה.   חשופה להם הסיכון מגורמי  יותר  או אחד של  מהתממשותו כתוצאה או בציוד 
  האטת  השפעת  רותם.  הכוח  בתחנת  התחזוקה  עבודת  רכיב  הפחתת  את  רותם  האטה  ,2020  מרץ   בחודש  התחזוקה,  עבודת  מועד  דחיית  אורל 11 

 ש"ח.  מיליון 4-כ  של  לסך  הסתכמה הדוח בשנת  הפעילות  תוצאות על הפחת
   קבלן   מול  הזמנים   לוחות   עדכון   או  הכוח  תחנת   הפעלת  היקף  היתר   ובין  שונים   מגורמים  כתוצאה  להשתנות  עשוי  האמור   הזמנים  לוח  12 

 התחזוקה.  בזמן  החברה של הפעילות תוצאות  על לרעה משפיעה  מכך וכתוצאה מושבתת התחזוקה בזמן  התחנה פעילות .התחזוקה
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 הסכמים  במספר  החברה   התקשרה  הדוח,  הגשת   למועד  התאגיד(,  עסקי  )תיאור  א'   לחלק   2.3.2  בסעיף   לאמור   בהמשך .7

 אנרגיה  לייצור  מתקנים  והפעלת  הקמת  הכוללים  ,13החשמל   רשות  של  במכרז  שזכו  צרכנים  לרבות   צרכנים,  עם  מחייבים

 של  ומכירה  להספקה  בהסדרים  וכן  וואט,  מגה  76-כ  של  מצטבר  בהיקף  טבעי  גז  באמצעות  חשמל   המייצרים  הצרכן  בחצר

 הכספיים.  לדוחות  יא' 25  ביאור   ראו  נוספים,  לפרטים   לצרכנים.  אנרגיה

 הטבעי   הגז  מאגר   של  המסחרית   ההפעלה   ועדלמ  צפי  בדבר  ,התאגיד(  עסקי  )תיאור  'א   לחלק   8.13.6  בסעיף   לאמור   בהמשך .8

 לגישתה   כי  טענה  בהן  ,לחברה  אנרג'יאן  שמסרה  להודעות   בהמשך  כי  יצוין  כאמור,   ההפעלה   במועד   אפשרי  ועיכוב   כריש

 לחברה   שלחה   אנרג'יאן ,2020 ספטמבר  בחודש  ,עימה  להסכמים  בהתאם  "עליון  כוח " אירועי 2020 שנת   במהלך  התקיימו

 ממאגר  (Gas First) ראשון   גז   הזרמת   כי   וציינה   עימה  ההסכמים   לפי  "עליון  כוח" אירועי   התקיימו  לגישתה   כי  נוספת   הודעה 

 .להסכמים   בהתאם   עליון  בכוח   מדובר  כי   הטענות   את   דחתה   החברה  .2021 שנת   של   השני  החציון  במהלך   להיות  צפויה   כריש 

 שנת  של   הרביעי  הרבעון  במהלך   להיות   צפויה   כריש   ר ממאג  גז  הזרמת   ,2021  ינואר   מחודש   אנרג'יאן  מפרסומי   שעולה   כפי

 ההזרמה   הנוכחי,  במצבה  תישאר  האדם   כוח  מצבת  אם  האדם,  כוח  של  הגדלה  דורשת  זו  תחזית   כי  צוין  האמור,  אף   על  .2021

 14חודשים.   שלושה  עד בשניים  להידחות  עלולה

 כי  צוין  במסגרתו  דוח  Moody's  הדירוג   סוכנות  פרסמה   אנרג'יאן,  של  חוב   אגרות  הנפקת   במסגרת  ,2021  פברואר   בחודש 

 2022.15 שנת  של השני  לרבעון  להידחות עשויה כריש  מאגר  של מלאה  הפעלה 

 לצורך   מאנרג'יאן  להירכש  שתוכננה  הגז  כמות   את   לרכוש  יידרשו  וחדרה   רותם ,כריש  ממאגר  הגז  באספקת   העיכוב  בשל

 ההפעלה   במועד   העיכובים .אנרג'יאן  בהסכם  שנקבע   מהמחיר   הגבוהים  ,הנוכחיים  הגז   במחירי   הכוח   תחנות   הפעלת

  כי  ,יצוין  זה  בהקשר .החברה  רווחיות  על  לרעה  ישפיעו   כריש  ממאגר  הגז  באספקת  עיכוב   ובהתאם  אנרג'יאן  של   המסחרית 

 ,העיכובים  חלו  בגינן  בסיבות   תלוי  גובהם  אשר ,בסכום  מוגבלים  כאמור  עיכובים  בגין  פיצויים  נקבעו   אנרג'יאן  עם   בהסכמים 

 הנזקים  ,כי  יצוין .יותר  נמוכה  (בהסכם  שנקבעו   לתנאים   בהתאם ) עליון   כוח   היא  העיכוב   שסיבת  ככל   הפיצוי  מגבלת   כאשר 

   16 .כאמור  פיצויים  גובה   על לעלות   עשויים עיכוב  בגין לחברה ייגרמו  אשר 

  הייצור,  רכיב   לו  בהתאם  אשר   ,2021  לשנת  החשמל   רשות  של  החשמל  לתעריף  שנתי   עדכון  לתוקף  נכנס  ,2021  בינואר  1  ביום .9

  עלויות  עליון,  מתח   קיץ   בפסגה   "(התעו"ז)"   והזמן  העומס  מתעריף  86%-כ  מהווה  ,5.7%-כ  של   בשיעור   ירידה  כלל   אשר 

 לירידה עליון. מתח   קיץ  פסגה  מהתעו"ז  6%-כ וותמה  תשתית ושירותי עליון  מתח קיץ  פסגה מתעו"ז  8%-כ מהוות  מערכתיות

 תעריף   בדבר  נוסף  למידע  . 2020  שנת  לעומת   2021  בשנת   החברה  רווחיות  על   שלילית  השפעה  צפויה  כאמור   הייצור   ברכיב

 המכירות  ועלות   (6  )פרק   החברה   הכנסות   הפרקים:   היתר,   בין  וראו,  הכספיים   לדוחות   ב'25  ביאור  ראו   קודמות,   בשנים   ייצור

 התאגיד(.  עסקי   )תיאור א'   לחלק   7.7.1  סעיף  ראו  הייצור,  רכיב   על  המשפיעים לגורמים  להלן.  ( 7  )פרק

 
  .https://pua.gov.il/decisions/documents/56805.pdf :החשמל רשות באתר פורסמה ההחלטה  13 
 . 3 עמוד https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0 :בכתובת  ראו  14 
 15  PR_441513--secured-senior-Finances-Israel-Energean-to-rating-Ba3-assigns-https://www.moodys.com/research/Moodys . 
  מידע   כולל ,עיכוב  של  במקרה  גז  רכישת  ותנאי  לחברה  הגז  אספקת  בדבר   וכן  כריש  מאגר  של  המסחרית  ההפעלה  מועד  בדבר ,לעיל  האמור  16 

  פומביים   ונתונים  הדוח  הגשת   למועד   מאנרג'יאן  החברה   שקיבלה  הנתונים  על  מבוסס  אשר ,ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה
  החברה  על  וההשלכות ,למשוער  מעבר  להתעכב  עלול  כריש  מאגר  של  ההפעלה  מועד ,בפועל .להתממשותו  באשר  ודאות  אין  ואשר ,נוספים
 העיכוב   בגין  יתקבל  אשר  הפיצוי  להיקף  באשר  וודאות  אין ,כן  כמו .החברה  בשליטת   שאינם  גורמים  בשל  וזאת ,לאמור  מעבר  להיות  עלולות

 .החברה של נזקיה  מלוא  על לכסות   שלא עשוי  אשר (,שיתקבל   ככל)
 

https://pua.gov.il/decisions/documents/56805.pdf
https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0


 

8 

 שורק   או.פי.סי  )באמצעות   התקשרה   החברה   ,2020  מאי   בחודש   התאגיד(,  עסקי   )תיאור   א'  לחלק   2.3.3  בסעיף   לאמור   בהמשך  .10

 במכרז   זכתה  אשר  "(,IDE)"  בע"מ  איי.די.אי  ס.מ.ס  חברת   עם   החברה(  של   מלאה   בבעלות   ייעודית  חברה   "(,2  שורק )"  בע"מ   2

 בהסכם   "(,ההתפלה  מתקן )"  '"ב  שורק"  באתר   ים-מי  התפלת   מתקן  של   והעברה   תחזוקה  תפעול,  להקמה,  ישראל   מדינת   של 

 כושר   בעל   ההתפלה   מתקן  בחצר   טבעי   גז  מונע   אנרגיה  ייצור   מתקן  ותתחזק   תתפעל  תקים,  הציוד,  את   תספק   2  שורק   לפיו,

 אשר   תקופה   למשך   ההתפלה   למתקן  הדרושה   האנרגיה  את   ותספק   "(ב'  שורק  הייצור   מתקן)"   וואט   מגה   99  עד   של   יצורי

 כקבלן  החברה   ידי   על   תבוצע   ב'  שורק   הייצור  מתקן  הקמת   ההתפלה.  מתקן  של   ההפעלה   ממועד  17שנים   25  בתום   תסתיים

IPP  ה  במסגרת  הזכיין(  של  משנה  )קבלן-BOT  ,והעמדת   התחייבויות  לרבות   ב',  שורק   ההתפלה  מתקן  של  העבר(  הפעל,  )בנה 

  .ים-מי  להתפלת   הרשות   כלפי IPP  קבלן  על  החלות   ערבויות

 רשות   שפרסמה   תחרותי",  הליך  ללא   הקמים  עליון  במתח  ליצרנים  אסדרה"  במסגרת   לקום  צפוי  ב'   שורק  הייצור  מתקן

 מעבר   ההספק  ויתרת  התאגיד(  עסקי  )תיאור   'א  לחלק 8.2.1.4-ו 8.2.1.2  סעיפים  ראו   לפרטים,) 2019  מרץ  בחודש   החשמל 

 לסגירה   שיגיעו  פרויקטים   על   היא   האמורה,   האסדרה   תחולת  18. המערכת  למנהל  להימכר   צפויה   ההתפלה   מתקן   לצריכת 

  .2023 שנת  תום  עד   פיננסית

 חשמל   לייצור  כוח  תחנת  להקמת   תוכנית  ב,20  תת"ל  בעניין  התאגיד(  עסקי  )תיאור  א'  לחלק  א. 8.2.5  יף בסע  לאמור   בהמשך .11

 הוגש   ,2020  ספטמבר   בחודש   "(,התכנית"   זה:   )בסעיף  חדרה   הכוח  לתחנת  הצמודה  חדרה   נייר  בבעלות   הקרקע   על   טבעי,  בגז

 , 2020  בנובמבר   6  ביום  לתחנה.   הסביבה  על   השפעה   תסקיר   "(הות"ל)"  לאומיות   תשתיות  של  ובנייה  לתכנון  הארצית  לוועדה

 הספק   ייקבע   שלא   באופן   רותם   הכח  תחנת   ולהרחבת   חדרה   הכח  תחנת   להרחבת   שניתנו   ההסמכות   את   הממשלה  תיקנה 

 גבוהה   האנרגיה  נצילות  שבהן  ההקמה,  בעת  חדישות  בטכנולוגיות  בטורבינות  שימוש  לאפשר  מנת  על  בהסמכות,  מקסימלי

 הוועדות   להערות  התכנית  את   להעביר  ואישרה  בתכנית  הות"ל   דנה   ,2021  בינואר  11  ביום  .מזהמים  פליטת   יתהומפח  יותר

 19.בפועל  התכנית  הופקדה  2021 בפברואר 19 וביום הציבור, ולהשגות  המחוזיות 

 בגז  חשמל   לייצור   כוח  תחנת  להקמת  תכנית   ,94  תת"ל   בעניין  התאגיד(  עסקי   )תיאור  א'  לחלק   ב.8.2.5  בסעיף   לאמור   בהמשך  .12

 בתכנית   הות"ל  דנה  ,2020  ביולי   13  ביום  "התכנית"(,  זה:   )בסעיף   AGS  קרי   רותם,  הכוח  לתחנת   הסמוכה   הקרקע  על   טבעי,

 תיקנה   ,2020  בנובמבר  6  ביום  לעיל,  כאמור   הציבור.  ולהשגות   המחוזיות  הוועדות  להערות   התכנית  את   להעביר  ואישרה 

 מקסימלי   הספק  ייקבע   שלא   באופן  רותם   הכח   תחנת   ולהרחבת   חדרה  הכח   תחנת   להרחבת   שניתנו  ההסמכות   את   הממשלה 

 יותר  גבוהה  האנרגיה  נצילות  שבהן  ההקמה,  בעת   חדישות  בטכנולוגיות  בטורבינות  שימוש  לאפשר  מנת  על  בהסמכות,

 מזהמים.  פליטת  ומפחיתה

  דיון  לאומיות  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית   הוועדה  של  והשגות   להערות  המשנה  ועדת  קיימה  ,2021  בינואר   4  ביום

 אשר   התכנית,  להוראות  טכניים  תיקונים  לבצע  התבקשה  AGS-ו  נדחו  לתכנית  ההתנגדויות  ,94  לתת"ל  והשגות  בהערות 

 בהתאם   בות"ל   הסופי  לאישורן  כפוף  שיאושרו(  )ככל  94  ותת"ל   ב' 20  תת"ל   של   אישורן  .2021  מרץ   חודש  בתחילת   בוצעו

 ישראל.   ממשלת   ידי   על   תוקף  למתן   לאישור  וכן  לעיל,   והות"ל   הארצית  המועצה  להחלטות 

  

 
  ישראל   למדינת  IDE  בין  BOT-ה  הסכם  נחתם  לאמור,  בהמשך  .המדינה   לידי  ב'  שורק  הייצור  במתקן  הבעלות  תועבר  האמורה  התקופה  בתום 17 

 . "(BOT-ה  הסכם""
  5  מספר   החלטה  וכן  תחרותי",  הליך   ללא  הקמים  עליון   במתח  ליצרנים  "אסדרה  בנושא  2019  במרץ  6  מיום  ,555  מישיבה  10  מספר   החלטה  18 

  ההולכה',   ברשת  חדשים  ליצרנים   מידה  ואמות  ועסקאות  כללים   'פרסום  בנושא  2019  במאי  13  מיום  החשמל  רשות  של   558  מישיבה  (1358)
  ראו   האמורות,  לאסדרות   בהתאם   ההתפלה  מתקן  צרכי   מילוי  לאחר  ההספק  מיתרת   המערכת   למנהל   ואנרגיה  זמינות  מכירת   לעניין   לרבות

 התאגיד(.  עסקי )תיאור א'  לחלק 8.2.1.4- 8.2.1.2  סעיף
  ערך,   ניירות  בחוק כהגדרתו  עתיד  פני  צופה מידע  כולל  ההקמה,  תקופת  סיום ומועד  ב' שורק הייצור  מתקן  הקמת בדבר  לעיל האמור  כי יודגש
  ו/או   תכנוניים  תהליכים  בהשלמת  היתר  בין  תלויה  ב'  שורק   הייצור  מתקן  הקמת  הדוח,  הגשת  למועד  להתממשותו.  באשר  וודאות   אין  אשר

  כתוצאה   היתר  בין  וזאת  תקלות,  ו/או  עיכובים  להיגרם  עלולים  בפועל   כן,  כמו  מהאתר.  חשמל  הוצאת  יכולת  על  אישור  תבקבל  וכן  רישויים
  חשופה   להם  הסיכון  מגורמי  יותר  או  אחד  מהתקיימות  כתוצאה  או  החברה,  בשליטת  שאינם  גורמים  לרבות  לעיל,  כאמור  שונים  מגורמים
  עסקי   )תיאור  א'  לחלק  20.3  סעיף  ראו  בהקמה,  בפרויקטים  הכרוכים  סיכון  גורמי  אודות  םנוספי   לפרטים  הקמה.  סיכון  לרבות  החברה,

 .2020 לשנת התקופתי לדוח התאגיד(
  הארצית  המועצה  והחלטות  מתחדשת  אנרגיה  לקידום  הממשלה  החלטת  בדבר  התאגיד(  עסקי  )תיאור  א'  לחלק 7.8.1 בסעיף  לאמור  המשךב 19 

  קידום   עם  בקשר  הנדרשות  הפעולות  והשלמת  לתת"לים  האישורים  לקבלת  באשר  ודאות  אין  הדוח  הגשת   למועד  כי  יצוין ,והות"ל
 . ורותם חדרה הכוח לתחנות הסמוכים בשטחים החברה מקדמת אותם הפרויקטים
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 באמצעות   )לרבות   בארה"ב   חשמל  ייצור  בתחום   הפועלת   CPV  קבוצת   רכישת  את   החברה   השלימה  , 2021  בינואר  25  ביום .13

 עסקת  אודות   נוספים לפרטים  לעיל. 2 סעיף   ראו  ,2020 בר אוקטו מחודש   CPV  קבוצת   רכישת  הסכם  פי  על  מתחדשת(  אנרגיה

CPV,  קבוצת עסקי  אודות   לפרטים   הכספיים.  לדוחות  יב'25  ביאור  ראו CPV,   התאגיד(.   עסקי   )תיאור  א'   לחלק   17  סעיף   ראו 

 הפרויקטים   צבר   ביצוע  ידי   על   CPV  קבוצת   באמצעות  בארה"ב   שלה   החשמל   ייצור   פעילות  את   להרחיב   החברה   בכוונת

 לרבות )  החשמל  ייצור  בתחום  CPV  קבוצת  פעילות  כי  מובהר .המתחדשות  האנרגיות   בתחום  לרבות ,והרחבתו  הקיים

 ,CPV  של   הכוח   ולתחנות   לפרויקטים   שהוענקו   נות הרישיו  בתנאי   לעמידה  ,לדין  כפופה   ב "בארה (מתחדשת  אנרגיה  באמצעות 

  או /ו  בחברה   ההחזקות   העברת  או/ו  רכישה   עם   בקשר  לרבות )  ופדראליים  מקומיים  רגולטוריים  ולהסדרים   אישורים  לקבלת

 ב."בארה  בתחום  החלים  (CPV  בקבוצת

 )ההסכם   לו  נלווים  םובמסמכי   שותפות   בהסכם  פיננסיים,   גופים  שלושה  עם  החברה   התקשרה   ,2020  אוקטובר  בחודש  .14

LP Venturs Power OPC "( OPC-ב  ישקיעו הצדדים פיו על "(,השותפות  הסכם"  זה: בסעיף  להלן  ייקרא שתוקן, כפי האמור,

Power.)"  Power OPC  קבוצת  רכישת  שתכליתה  ייעודית  שותפות   הינה  CPV  באמצעות  LP Group CPV  בעסקת   )הרוכשת 

CPV,)   ובקבוצת   ברוכשת   נוספות  השקעות   ועביצ   וכן  בבעלותה,   אשר  CPV,   ה  בתחום-  Electricity and Power   למעט   בארה"ב( 

  גרעינית.  אנרגיה  מתקני  או  פחם   במתקני

  הנוספים((  )הפרטים   ד'   בפרק  22  בתקנה  כאמור   בת  חברה  )באמצעות  החברה  כדלקמן:   הינם  בשותפות   המוגבלים  השותפים

 משקיעים  ; 12.75%  המחזיקים   ביטוח   כלל   מקבוצת   מוסדיים   משקיעים  שהינם:   פיננסיים  משקיעים  שלושה   ;70%  המחזיקה 

 נוספים,  לפרטים   . 4.5%  המחזיק  הון  שוקי  פועלים  מקבוצת  ותאגיד 12.75%  המחזיקים   ביטוח  מגדל   מקבוצת  מוסדיים 

 15.3  וסעיף  ם הכספיי  לדוחות   יג' 25  ביאור  ראו  השותפות,  הסכם   פי  על  השותפים   של   ההשקעה   התחייבויות   לעניין  לרבות 

   התאגיד(. עסקי  )תיאור  א'   לחלק 

 ערך   ש"ח   מיליון  956-כ  של  כולל  בהיקף   החברה,  של  ב'(  )סדרה  חוב   אגרות  החברה  הנפיקה   ,2020  ואוקטובר  אפריל  בחודשים .15

 ג'16  וביאור  להלן  11  פרק  ראו  נוספים,  לפרטים   ש"ח.  מיליון  984-כ  של  לסך  הסתכמה  ברוטו,  ההנפקות,  תמורת  נקוב.

 הכספיים. לדוחות

  הפדיון  סכום   החברה.  של   א'(  )סדרה  חוב  אגרות  של  החברה,  ביוזמת  מוקדם,  פדיון  החברה   ביצעה   , 2020  אוקטובר  בחודש  .16

  הפדיון   על   נוספים   לפרטים   "ח. ש  מיליון  313-כ  של   לסך   הסתכם   מוקדם(   פדיון  בגין   ופיצוי  ריבית  קרן,   )בגין  הכולל   המלא 

 הכספיים. לדוחות ג' 16  ביאור ראו  המוקדם,

 החברה   של  אחת   כל  נקוב  ערך  ש"ח  0.01  בנות   רגילות  מניות  להנפקת  מדף   הצעת  החברה  פרסמה  , 2020  אוקטובר  בחודש  .17

 תשקיף  פי  על  הכמות,ו   היחידה  מחיר  על  מכרז  של  בדרך  כמויות,  טווח  עם  אחידה  הצעה  של  בדרך  לציבור,  "(רגילות   מניות)"

 במכרז   להשתתפות  הצעות  הגישה  (,"קנון")  Ltd. Holdings Kenon  בחברה,  השליטה  בעלת  כי  יצוין  החברה.  של   המדף 

 במסגרת   רגילות.  מניות  10,700,200  לה  הונפקו  ההנפקה  ובמסגרת  במכרז,  שנקבע  האחיד  מהמחיר  נמוכים   שאינם  במחירים

 ש"ח.   מיליון  737  -כ   של   לסך  הסתכמה   ברוטו,  ההנפקה,  תמורת  רגילות.   מניות  10023,022,  של  סך   לציבור  הונפקו  ההנפקה

 הכספיים.   לדוחות  ב' 19  ביאור   ראו  נוספים,  לפרטים 

 בהמשך   רגילות,  מניות  11,713,521  של  מהותית  ושאינה   מהותית  פרטית  הצעה  החברה   השלימה  ,2020  אוקטובר  בחודש .18

 רגילה   למניה   המחיר   . 2020  בספטמבר   23  מיום  הפניקס   ומקבוצת   כלל   צת מקבו  מוסדיים  לגופים  פרטית   הנפקה  להסכמי

 ותמורת   הניצעים(  לבין  החברה   בין  ומתן  במשא  נקבעה  )התמורה   רגילה  למניה  ש"ח   29.88  על  עמד   מהניצעים  אחד   לכל  ביחס

 הכספיים.  לדוחות  ג'19  ביאור   ראו  נוספים,  לפרטים   ש"ח.  מיליון 350-בכ   הסתכמה  ברוטו,  ההנפקה,

-לאלטשולר  רגילות   מניות   10,300,000  של  מהותית   ושאינה   מהותית   פרטית   הצעה  החברה  השלימה  , 2021  פברואר   בחודש 

 למניה   ש"ח   34  על  עמד  מהניצעים  אחד   לכל  ביחס  למניה   המחיר   בע"מ.  שחם-אלטשולר  ידי  על  המנוהלים   וגופים  בע"מ   שחם

 ש"ח.   מיליון  350-בכ  הסתכמה   ברוטו,  ההנפקה,  ותמורת   (הניצעים  לבין  החברה   בין   ומתן   במשא  נקבעה   )התמורה  רגילה

 הכספיים.   לדוחות   ג' 26  ביאור   ראו  נוספים,  לפרטים 

 הראל   התחייבה  ההסכם  במסגרת  "(.הראל )"   הראל  מקבוצת   גופים  עם   הסכם  על  החברה  חתמה  ,2020  אוקטובר  בחודש  .19

 נוספים   לפרטים  חודשים.  24  של  לתקופה   ש"ח,   מיליון   400  של  כולל   )קרן(  בסכום  בש"ח,   הלוואות   מסגרת   לחברה  להעמיד 

   התאגיד(.  עסקי  )תיאור   א' לחלק   10  וסעיף  הכספיים לדוחות  4ד' 15  ביאור  ראו  המסגרת,  הסכם  אודות
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 "ממשלה  החלטות   ותיקון  החשמל   במשק   מתחדשת   אנרגיה   קידום "  בנושא   החלטה   הממשלה   קיבלה  ,2020  אוקטובר  בחודש  .20

 הייצור   יעד  את  הממשלה  אישרה  מתחדשת  אנרגיה  לקידום  הממשלה   החלטת  במסגרת (."ההחלטה "  זה,  סעיף  לעניין)

  קונבנציונלי  לייצור  ביחס ,בנוסף (.2025 שנת  סוף  עד  20%  של  ביניים  יעד  עם) 2030  עד  30%  על  שיעמוד ,מתחדשת  באנרגיה

 וואט   מגה 4,000 של  סולר  ובגיבוי  עיטב  בגז  חשמל   ייצור   הספק  תוספת   נדרשת  ,2023  ביולי  31  ליום  עד  כי ,היתר  בין ,נקבע

 הודעת   את  הממשלה   לעצמה   רשמה  ההחלטה  במסגרת  .2030  לשנת   עד  החשמל   משק   לצרכי  כמענה   מאושרות  בתוכניות

 חשמל   לייצור  קונבנציונלי  הספק  הקמת  קידום   לצורך  משרדית   בין   מכרזים   ועדת  מינוי  אודות  האוצר   במשרד  הכללי  החשב

 החשמל   משק   לצרכי  בהתאם  החשמל   רשות   ידי   על   שייקבע   בהיקף  אנרגיה,   אגירת   גם   לכלול   יעשו  אשר   טבעי,  גז   באמצעות 

   וואט. מגה   1,400  ועד

 בפברואר  22 ביום  - ביתיים   ולצרכנים "(וירטואלית  הספקה )" ייצור אמצעי  ברשותם   שאין למספקים   ההספקה   מקטע   פתיחת  .21

 החלטה  החשמל   רשות  קבעה  ,2020 באוגוסט  5 מיום  החשמל   רשות  של  החלטתה   במסגרת  שנקבעו  לעקרונות   בהמשך  ,2021

 פתיחת  לשם  ,קיימים  למספקים   המידה  אמות   את  ותיקנה  ייצור  אמצעי  ברשותם  שאין  למספקים  אסדרה  קביעת  בנושא

 קובעת  ,ההחלטה  במסגרת  20.מדורג  באופן  ביתיים  לצרכנים   ולאספקה  חדשים  למספקים   החשמל  במשק  ההספקה  מקטע

  רישיון  לקבלת  בכפוף ,להם  ויאפשרו  ייצור  אמצעי  ברשותם   שאין  מספקים  על  שיחולו   ותעריפים  מידה  אמות   החשמל  רשות

 SMP-ה  מחיר   מבוסס   רכיב   על   מבוסס  יהיה   התמחור .צרכניו  עבור  אנרגיה   המערכת   ממנהל   לרכוש  ,בטוחה  והעמדת  הספקה 

 ייצור   אמצעי  ברשותם   שאין  למספקים  ההסדרה  .הביקוש  שיא  בשעות  הצריכה  מהיקף  ,היתר  בין  ,המושפעים  ורכיבים

 צרכנים  15,000-וכ  ביתיים   צרכנים  36,000-כ) בלבד  רציף   מונה   בעלי  וללקוחות   ההסדרה   בעקרונות  שנקבעה   למכסה  מוגבלת 

 אמות   את  ההחלטה   במסגרת  החשמל   רשות   תיקנה ,לתחרות  ההספקה  מקטע  פתיחת  לצורך  ,בנוסף (.מסחריים/תעשייתיים

 מספקים   בין  מעבר   ביצוע ,עסקאות  סיום   אופן ,פרטי  למספק  הצרכנים  שיוך  אופן ,היתר  בין ,בעניין  למספקים  המידה 

 .חשבון  ותשלום 

 

  

 
 20   ies/60105https://www.gov.il/he/departments/polic . 

https://www.gov.il/he/departments/policies/60105
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  ש"ח( )באלפי 2020 בדצמבר  31 ליום הכספי המצב  .2

 סעיף 
 31  ליום

 בדצמבר
2020 

 31  ליום
 בדצמבר

2019 
 הדירקטוריון  הסברי 

 

 שוטפים   נכסים 

 1,607-כ  של  בסך   קצר  לזמן  לפיקדונות  מהפקדות   נובע  הקיטון  עיקר  384,748 200,474 מזומנים   ושווי  מזומנים   
-כ  של  בסך  המיעוט(  רכישת   )כולל  צומת  בפרויקט  השקעות  ש"ח,  מיליון

 )סדרה   ובח  אגרות   של  מלא   מוקדם   פדיון  בגין  תשלום   ש"ח,  מיליון  459
 פירעונות   מוקדם(,  פדיון  עמלת  )לרבות   ש"ח  מיליון  324-כ  של   בסך   א'(

 ש"ח,   מיליון  220-כ  של  בסך   ריבית(  )לרבות  שוטפים   חוב  תשלומי
 למזומנים   נטו  הפקדות   ש"ח,   מיליון  92-כ  של  בסך  קבוע   ברכוש  השקעות 
 עסקאות   לבעלי  שחולק  דיבידנד  ש"ח,  מיליון  63-כ  של  בסך  מוגבלים

 בגין   ותשלומים   ש"ח   מיליון  42-כ  של   בסך   שליטה   מקנות   שאינן
 ש"ח.  מיליון  35-כ  של   בסך   נגזרים  מכשירים

 סדרה   והרחבת  ב'   סדרה   חוב  אגרות   הנפקת   ידי  על   בחלקו   קוזז  זה   קיטון
 מניות   בהנפקת   ש"ח,  מיליון  974-כ  של   בסך   הנפקה(  בגין  פרמיה   )לרבות

 המזומנים   יתרותב  מגידול  ש"ח,  מיליון  1,077-כ  של  נטו   בתמורה
 ש"ח   מיליון  362-כ  של   בסך  החברה   של   השוטפת   מהפעילות  כתוצאה 

 251-כ  של   כולל  בסך   פרויקטים   של  המימון  הסכמי  במסגרת  וממשיכות
 ש"ח.  מיליון

 31  ליום  החברה  של  מאוחדים   המזומנים   תזרימי  על   דוחות  ראו  לפירוט,
 הכספיים.  בדוחות  הכלולים  2020  בדצמבר

  
 בבנקים.  קצר  לזמן  לפיקדונות  מהפקדות  נובע  הגידול  - 1,607,130 קצר  לזמן  פיקדונות

 
 ומזומנים   פיקדונות   
  קצר  לזמן  מוגבלים   

 86-כ  של  בסך  גידור  עסקאות   בגין  בטוחות  מהפקדת   נובע  הגידול  עיקר  115,765 206,925
 ש"ח.  מיליון

 
 מיליון  34-כ  של  בסך  בחדרה  לקבל   בהכנסות  מגידול   נובע  הגידול עיקר  134,794 153,488 לקבל   והכנסות  לקוחות  

 חדרה  הכוח  תחנת של המסחרית מההפעלה כתוצאה  בעיקר  ש"ח,
   .2020  יולי  בחודש 

 13-כ  של  בסך ברותם לקבל  בהכנסות   קיטון  ידי   על בחלקו  קוזז זה  גידול
 )כמתואר   הייצור  רכיב   תעריף  של   מהפחתה  כתוצאה  בעיקר  ש"ח,  מיליון
  הכספיים(.  לדוחות  ב'25  ורבביא

 בחדרה   ההקמה   מקבלן  נטו  לקבל,  ביתרה   מקיטון  נובע  הקיטון  עיקר  69,975 62,550 חובה   ויתרות   חייבים   
 לדוחות   ד' 25  ביאור  ראו  נוספים,  לפרטים  ש"ח.  מיליון  22-כ  של  בסך

 הכספיים. 
 מיליון  5-כ  של   בסך   מראש  בהוצאות  גידול  ידי  על   בחלקו   קוזז   זה   קיטון
 הכוח   לתחנת   ביטוח   פרמיית  של   מראש   מתשלום  כתוצאה  בעיקר   ש"ח,

 ש"ח   מיליון  4-כ  של   בסך   לקבל   מוסף   ערך  מס   ביתרת   מגידול   חדרה, 
  ש"ח. מיליון  6-כ  של בסך  החשמל  מחברת  לקבל  ביתרה  ומגידול

 נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 קצר  לזמן

366 188   

 

   705,470 2,230,933 שוטפים  נכסים   סה"כ
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 סעיף   
 31  ליום

 בדצמבר
2020 

 31  ליום
 בדצמבר

2019 
 הדירקטוריון  הסברי 

 

      שוטפים   שאינם   נכסים    

  ומזומנים  פיקדונות
 ארוך  לזמן מוגבלים

 

 58-כ  של   בסך   ברותם   בעלים   ערבות   קרן  משחרור   נובע  הקיטון  עיקר   266,803 231,331
 בגין  ש"ח  מיליון   67-כ  של  בסך   חוב  לשירות  קרן  ומשחרור   ש"ח,  מיליון
 מלא(   מוקדם   פדיון  של   בדרך  )לרבות  שנפרעו  א'(  )סדרה  חוב  אגרות

 השנה.  במהלך
 בסך   בטוחות   של  מהפקדה   הנובע   גידול  ידי   על  בחלקו  קוזז   זה   קיטון
 בסך   מהפקדות   בנקאיות,  ערבויות   להבטחת  ש"ח   מיליון  26-כ  של   כולל
 בעלים   ערבות  ולקרן  חוב  לשירות   לקרן  ש"ח   יליוןמ  44-כ  של  כולל

 בגין  נוספות   בטוחות  ומהעמדת  חדרה   של   המימון  להסכם  בהתאם 
 21-כ  של  בסך  הכספיים(  לדוחות  ד' 22  בביאור  )כמתואר  גידור  עסקאות

  הכספיים.  לדוחות  ד'22 בביאור  ,כמתואר  ש"ח  מיליון
 המימון   הסכמי  במסגרת  נדחות   בהוצאות   מגידול   נובע  הגידול   עיקר  104,317 143,240 ארוך  לזמן מראש  הוצאות 

 ומהשקעות   ש"ח,  מיליון  25-כ  של   בסך  הקבוצה  של  האשראי  ומסגרות 
 ש"ח.  מיליון  12-כ  של  בסך  צומת  של  בתשתיות

  
 עסקה   ועלויות  בצומת   מס   לצורכי   בהפסדים   מגידול  נובע  הגידול  עיקר  5,240 23,706 נטו   נדחים,  מסים   נכסי

 הכספיים.   לדוחות   יב' 25  בביאור   כמתואר   ,CPV  קבוצת רכישת   בגין
  

 נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 ארוך  לזמן

 7-כ  של  בסך  ריבית  החלפת  חוזי  של  ההוגן  בשווי  מקיטון  נובע  הקיטון  7,077 529
 הכספיים.  לדוחות  ד'22 בביאור  כמתואר  ש"ח,  מיליון

  
 מיליון  76-כ  של   בסך   חדרה הכוח  בתחנת   מהשקעה  נובע  הגידול עיקר  2,344,920 2,664,930 קבוע  רכוש

 )לרבות  ש"ח  מיליון  317-כ  של   בסך   צומת  בפרויקט   מהשקעות ש"ח,
 הכספיים( לדוחות  3א' 24  בביאור   כמתואר   מניות, רכישת בגין  תשלום

 מיליון  12-כ של בסך   הצרכן בחצר  אנרגיה ייצור  במתקני  ומהשקעות 
  ש"ח.
 ברותם   קבוע  רכוש   בגין פחת  הוצאות   ידי   על בחלקו  קוזז זה  לגידו

 ש"ח.   מיליון 94-כ  של כולל  בסך  ובחדרה 
  

 ביאור   ראו   נוספים,  )לפרטים   לצומת   קרקע   מהקצאת   נובע  הגידול  עיקר  56,832 276,477 שימוש  זכות   נכסי
  הכספיים(. לדוחות  א'11

   4,259 4,668 מוחשיים   בלתי  נכסים
 

  שאינם נכסים   סה"כ
 שוטפים 

3,344,881 2,789,448   
 

   3,494,918 5,575,814 נכסים   סה"כ
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 סעיף   
 31  ליום

 בדצמבר
2020 

 31  ליום
 בדצמבר

2019 
 הדירקטוריון  הסברי 

 

      שוטפות   התחייבויות 

 של   שוטפות  חלויות
 ארוך   לזמן התחייבויות

  של   כולל  בסך  וחדרה  רותם  של  הבכיר  החוב  מפירעון  נובע  הקיטון  עיקר  157,147 149,404
 של   בסך   החברה  של  א'(   )סדרה  חוב  אגרות  ומפירעון  ש"ח  מיליון  127-כ
 ש"ח.  מיליון 31-כ

 של   שוטפות   חלויות   מעדכון  הנובע   גידול   ידי   על   בחלקו   קוזז   זה   קיטון
 מיליון   015-כ  של  בסך  הפירעונות  ללוח  בהתאם   חוב   ואגרות  הלוואות

 ש"ח. 
  

 מיליון   94-כ  של  בסך  החשמל  חברת  של  ביתרה  מגידול  נובע  הגידול  עיקר  123,812 297,522 שירותים  ונותני  ספקים
 מחברת  חשמל   ברכישות   וגידול  עיתוי  מהפרשי  כתוצאה  בעיקר   ש"ח, 

 של   בסך  צומת  של   ההקמה   קבלן   מול  ביתרה  גידול  חל  כן,  כמו  החשמל.
  ש"ח.  מיליון 80-כ

 ש"ח   מיליון  44-כ  של   בסך  לשלם  בהוצאות  מגידול  נובע  הגידול  עיקר  41,641 95,740 זכות ויתרות   זכאים 
 בביאור   כמתואר   CPV  קבוצת   רכישת   בגין  עסקה   עלויות  לאור   )בעיקר 

 6-כ  של   בסך  לשלם   ריבית  ביתרת   ומגידול  הכספיים(   לדוחות   יב'25
  ש"ח.  מיליון

 נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 קצר  לזמן

 עסקאות   של  ש"ח   מיליון  88-כ  של   בסך   הוגן  שווי  מעדכון  נובע  הגידול  21,678 125,806
 גידור   לצורך  בעיקר  הקבוצה  התקשרה   ובהם  לגידור  שימשו  אשר  הגנה

 ד' 22  ביאור  ראו   נוספים,  לפרטים   .CPV  קבוצת   ברכישת   השקעתה 
   הכספיים. לדוחות

 של   שוטפות  חלויות
 חכירה   בגין התחייבויות

 שולמה   שטרם   צומת  של  הקרקע  על  היוון  דמי   מיתרת  נובע  הגידול  עיקר  2,400 45,182
 לדוחות   א' 11  ביאור  ראו  נוספים,   )לפרטים   ש"ח   מיליון  43-כ  של  בסך

  הכספיים(. 
 התחייבויות סה"כ

 שוטפות 
713,654 346,678   
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 סעיף   
 31  ליום

 בדצמבר
2020 

 31  ליום
 בדצמבר

2019 
 הדירקטוריון  הסברי 

 

 שוטפות   שאינן  התחייבויות 

 ארוך לזמן   הלוואות 
 בנקאיים מתאגידים

 ואחרים 

 וצומת   חדרה  של  המימון  הסכמי  במסגרת  ממשיכות  נובע  הגידול   עיקר  1,740,607 1,850,836
 בהתאמה.   ש"ח,  מיליון  187-וכ  ש"ח   מיליון  64-כ  של  בסך

 של   בסך  הלוואות  של  השוטפות  החלויות  מעדכון  הנובע  קיטון  חל  מנגד,
 חדרה   של   הבכיר  החוב   בגין  הצמדה   בהפרשי   וקיטון  ש"ח   מיליון  128-כ

  ש"ח.   מיליון 10-כ  של  כולל  בסך  ורותם
 הרחבת   לרבות  החברה,   של   ב'(  )סדרה   חוב  אגרות   מהנפקת   נובע   הגידול  252,309 952,109 חוב  אגרות

 לפרטים   הנפקה(.  בגין  פרמיה  )לרבות  ש"ח  מיליון  974-כ  של   בסך  סדרה,
 הכספיים.  לדוחות ג' 16  ביאור  ראו  נוספים,

 של   בדרך  )לרבות  א'(  )סדרה   חוב  אגרות  מפירעון  הנובע  קיטון  חל  מנגד,
 ראו   נוספים,  לפרטים  ש"ח.  מיליון  252-כ  של  בסכום  מלא(  מוקדם   פדיון

 החלויות   מעדכון  הנובע   קיטון  חל  בנוסף,  הכספיים.  לדוחות   ג'16  ביאור
  ש"ח.  מיליון 22-כ של   בסך   ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  השוטפות

 ארוך  לזמן התחייבויות
 חכירה   בגין

14,293 15,960   

 
 נגזרים  פיננסיים  מכשירים

 ארוך  לזמן
 מגדרים.   פיננסיים  מכשירים   של   ההוגן  השווי  את   מייצגת  היתרה   - 22,364

  הכספיים.   לדוחות  ד' 22  ביאור   ראו  נוספים,  לפרטים 
 לזמן אחרות התחייבויות

 ארוך 
2,446 2,307   

 
    177 177 לעובדים   הטבות 

 מסים התחייבויות
 נדחים,נטו

 של   לשנה  מהרווח  כתוצאה  הנדחים  במסים  מעדכון  נובע  הגידול  עיקר  281,105 308,563
  רותם. 

 שאינן  התחייבויות סה"כ
 שוטפות 

3,150,788 2,292,465   

 
   2,639,143 3,864,442 התחייבויות סה"כ

 
 

 

  בדצמבר   31  ביום  ה שהסתיימ  חודשים   שלושה  של  ולתקופה  שהסתיימה  לשנה  הפעילות  תוצאות  ניתוח .3

 ש"ח( )באלפי  2020

 רשות ידי על ומפורסם המפוקח  "(התעו"ז)"  והזמן העומס  בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות  להשפעות  נתונה   הקבוצה  פעילות

  כדלקמן:  עונות,  לשלוש  מתפלגים השנה  חודשי  החשמל.

 בקיץ   החשמל  תעריפי  ככלל,  נובמבר(.  עד   וספטמבר   יוני  עד  ץ)מר  ומעבר   ופברואר(  ינואר   )דצמבר,  חורף  ואוגוסט(,  )יולי  קיץ

  המעבר. עונות  של   מאלה  יותר  גבוהים   ובחורף
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 ביום   שהסתיימה   לשנה סעיף   
  בדצמבר   31

  הדירקטוריון  הסברי

 2020 2019    

  להלן.  6  סעיף   ראו   במכירות,   השינוי בדבר  להסבר  1,329,988 1,325,278 מכירות 

  פחת  )בניכוי המכירות עלות
 והפחתות(

  להלן. 7  סעיף ראו  המכירות,  בעלות   השינוי בדבר  להסבר  910,347 968,047

 
 חדרה   הכוח  תחנת  של  הפחת  בהוצאות  מגידול  בעיקר  נובע  הגידול   עיקר  110,997 113,876 והפחתות   פחת 

 יולי   בחודש   המסחרית   ההפעלה  בעקבות   ש"ח,  מיליון  19-כ  של   בסך 
 בתחנת   מסויימים  רכיבים  בגין  ש"ח  מיליון  3-כ  של  בסך  והפחתה  2020
  והוחלפו.  שימוש  מכלל  שיצאו רותם  הכוח
 נובע  ש"ח,   מיליון  19-כ  של  בסך   קיטון  ידי   על   בחלקו   קוזז   זה   גידול

 הכוח   בתחנת  שונים  רכיבים  של   שימושיים   חיים   אורך   באומדן   משינוי
 ביאור   ראו  נוספים,  )לפרטים   2019  לשנת   הרביעי   מהרבעון  החל   רותם,

 )לפרטים  2020  לשנת  הראשון  מהרבעון  והחל   הכספיים(  לדוחות   ה' 2
 הכספיים(.  לדוחות  ב'1  ביאור  ראו  נוספים,

  
   308,644   243,355   גולמי   רווח

 
 הנהלה   הוצאות 
 וכלליות

 מקצועיים   ושירותים   משפטיות  בהוצאות   מירידה  נובע  הקיטון  עיקר  54,805 51,913
  תמר.  בוררות   סיום   בעקבות   בעיקר ש"ח,  מיליון  6-כ  של  בסך

 מיליון  2-כ  של בסך  אדם   כוח  בעלויות   גידול  ידי  על   בחלקו  קוזז זה   קיטון
  ש"ח. 

 רכישת   בגין עסקה  הוצאות 
 CPV  קבוצת 

 בביאור  כמתואר)  CPV  קבוצת  רכישת  עם  בקשר  הוצאות  ,2020  בשנת  - 42,019
 ש"ח.  מיליון  42-כ  של  בסך   הכספיים(  לדוחות  יב' 25

 
   6,938 6,868 עסקי  פיתוח  הוצאות 

 
 של   בסך   משפטיות  הוצאות   החזר   בגין  הינן  , 2019  בשנת   אחרות   הכנסות   21,409 1,036   נטו  אחרות,  הכנסות 

 ראו   נוספים,  )לפרטים   תמר   בוררות   החלטת   במסגרת   ש"ח   מיליון  14-כ
 5-כ  של  בסך  גז  ממכירת  נטו   והכנסות  הכספיים(  לדוחות  ז'25  ביאור
  ש"ח.  מיליון

   268,310   143,591   רגילות  מפעולות  רווח
 

 של   מלא  מוקדם  מפדיון  נובע   ש"ח  מיליון  41-כ  של  בסך  הגידול   עיקר  93,149 171,820 נטו  מימון,  הוצאות 
 בסך  בחדרה   הבכיר  החוב   של   המימון   מהוצאות  א'(,  )סדרה   חוב   אגרות 

 למדד  הצמדה   בגין  הגידור  תוצאות   )לרבות  ש"ח  מיליון  19-כ  של
 ההפעלה  ממועד  החל  הנכס  לעלות  מהוונות  שאינן  לצרכן(,  המחירים

 לעלות  המימון  עלויות  היוון  והפסקת   דרהח  הכוח   תחנת   של   המסחרית 
 השינויים  מהשפעת  הנובע  המימון  בהוצאות  ומגידול  בהקמה,   הנכס
 בנוסף,   ש"ח.  מיליון  15-כ  של  בסך  לש"ח   ביחס  הדולר  של  החליפין  בשער 

 כתוצאה   ש"ח  מיליון  4-כ  של   בסך  נטו  ריבית,  מהוצאות  נובע  הגידול
 זה   גידול  שלה(.  והרחבה   ב'   )סדרה   חוב   אגרות  של  חדשה   סדרה   מהנפקת 

 בסך   ברותם  הבכיר  החוב של המימון בהוצאות קיטון ידי  על בחלקו קוזז
 למדד  הצמדה   בגין  הגידור  תוצאות   )לרבות  ש"ח   מיליון  7-כ  של

 לצרכן(.   המחירים
 ריבית   בגין   יותר   גבוהות   בהכנסות  החברה   הכירה   ,2019  בשנת   כן,  כמו

 החברה   משיפוי  כתוצאה  בעיקר   ש"ח,  מיליון  5-כ  של   בסך  מפיקדונות
 )לפרטים   תמר  בוררות  החלטת  במסגרת  ריבית  הכנסות  אובדן  בגין

  הכספיים(.  לדוחות ז' 25  ביאור  ראו  נוספים,
 מסים   לפני )הפסד(  רווח

 ההכנסה   על
 (28,229)   175,161   

 
 אשתקד. לעומת  2020  בשנת  יותר   נמוך   מרווח  נובע   הקיטון  50,425 13,619 הכנסה על  מסים   

 
   124,736   (41,848)  לשנה )הפסד(  רווח
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 סעיף   

  חודשים  לשלושה
 31  ביום  שהסתיימו

 בדצמבר 
  הדירקטוריון  הסברי

 2020 2019   
 להלן.  6  סעיף   ראו   במכירות,   השיוי בדבר  להסבר  312,069   347,472 מכירות 

 
 פחת  (ביכוי המכירות עלות

 והפחתות)
  להלן. 7  סעיף ראו  המכירות,  בעלות   השיוי בדבר  להסבר  212,781   266,642

 
 של   ההפחתה   מתחילת   ובע  ש"ח,   מיליון  10-כ  של   בסך   הגידול,   עיקר   28,950   34,157 והפחתות   פחת 

 .2020  יולי  בחודש   המסחרית  ההפעלה  בעקבות  חדרה הכוח  תחת 
 מיליון   5-כ  של  בסך   פחת   בהוצאות  קיטון  ידי  על   בחלקו   קוזז   זה   גידול
 שוים   רכיבים  של   שימושיים   חיים  אורך  באומדן   משיוי  הובע  ש"ח,

 וספים,   (לפרטים  2019  לשת  הרביעי  מהרבעון  החל  רותם,  הכוח  בתחת 
 2020  לשת  הראשון  מהרבעון  והחל  הכספיים)  לדוחות  ה'2  ביאור  ראו

  ההכספיים).  לדוחות   ב' 1  ביאור   ראו  וספים,  (לפרטים 
  70,338   46,673   ולמי ג  רווח

 
 מקצועיים   ושירותים  משפטיות  בהוצאות  מירידה  ובע  הקיטון  עיקר  16,024   13,721 וכלליות   ההלה   הוצאות 

  ש"ח.   מיליון  2-כ  של  בסך
 רכישת   בגין עסקה  הוצאות 
 CPV  קבוצת 

 CPV  קבוצת  רכישת   עם   בקשר   הוצאות   , 2020  שת   של   הרביעי   ברבעון  -  37,661
  ש"ח.   מיליון  38-כ  של  בסך  הכספיים)  לדוחות  יב'25  בביאור  תואר (כמ

   1,585   853 עסקי  פיתוח  הוצאות 

 
      60   811טו  אחרות,  הכסות 

 
 מפעולות (הפסד)  רווח

רגילות
 (5,502)   53,540  

 
 של   מלא  מוקדם  ןמפדיו  ובע   ש"ח  מיליון  41-כ  של  בסך  הגידול  עיקר   88,667   21,086טו  מימון,  הוצאות 

 בסך   בחדרה   הבכיר   החוב   של  המימון   מהוצאות  א'),  (סדרה  חוב   אגרות 
 למדד  הצמדה  בגין  הגידור  תוצאות   (לרבות  ש"ח   מיליון  9-כ  של

 חדרה   הכוח  תחת  של  המסחרית  מההפעלה   כתוצאה   לצרכן),  המחירים
 בהוצאות   ומגידול   בהקמה,   הכס   לעלות   המימון   עלויות  היוון  והפסקת 
 לש"ח   ביחס  הדולר   של   החליפין  בשער  השיויים  מהשפעת   ובעה  המימון
 טו   ריבית,  מהוצאות  ובע  הגידול  וסף,ב   ש"ח.  מיליון  16-כ  של   בסך
 חוב   אגרות   של   חדשה   סדרה   מהפקת   כתוצאה   ש"ח  מיליון  2-כ  של   בסך 

  שלה). והרחבה  ב'  (סדרה 
  

 מסים   לפי (הפסד)  רווח
  על

  ההכסה 

 (94,169)   32,454  

 
 (הטבת   הכסה על  מסים   

 מס) 
 של  הרביעי   ברבעון  יותר   מוכות  מתוצאות   ובע   המס   בהוצאות  הקיטון  11,158   (12,118) 

 אשתקד.   המקביל הרבעון  לעומת  2020 שת

 
  21,296   (82,051)    לתקופה  (הפסד)  רווח

 
 

 ג'  בחלק  פרופורמה  חותדו ראו  הכספיים,  הדוחות  עדמו לאחר CPV  קבוצת רכישת  השלמת   בעקבות   פרופורמה  תוי אודות לפרטים 
     זה.  לדוח



 

17 

4. EBITDA 

 
  אינו  EBITDA  .הכנסה  על  ומסים  נטו  ,מימון  הכנסות  או  הוצאות   , והפחתות  פחת  לפני  (הפסד)  כרווח  EBITDA  מגדירה   החברה

 להיחשב   אמור   ואינו  פיננסיים   ביצועים  למדידת  כמדד  אחרים   מקובלים   חשבונאות  כללי   כל  או  IFRS-ה  תקני  לפי  מוכר   נתון

 שנקבעו   נזילות  או  תפעוליים  ביצועים  של   אחרים   למונחים   או  ,שוטפת  מפעילות   מזומנים   לתזרים  ,הפסד  או  לרווח   כתחליף 

   .IFRS-ה לתקני  בהתאם 

 לשמש  עשויים   אלו  שכספים  מכיוון  , אחרים  לשימושים   או  דיבידנדים  לחלוקת  הזמינים  כספים   לייצג  מיועד  אינו  EBITDA-ה

 כמדד   בו  בשימוש  הפוגעות  במגבלות  מתאפיין  EBITDA-ה  .אחרות  והתחייבויות  חוזר  הון  ,הוניות  הוצאות  ,חוב  לשירות

 להשפיע   עשויות   אשר   , החברה  מעסקי   הנובעות   מסוימות  והוצאות   עלויות   בחשבון   מביא   אינו  שהוא  מאחר   ,החברה  לרווחיות

 . ופחת  ,ההכנסה  על   מסים  ,מימון הוצאות  כגון ,שלה הנקי  הרווח   על  מהותי  באופן

 של   התפעוליים   הביצועים  בסקירת   למשקיעים   ומועיל  שקוף   באופן  מידע   מספק   EBITDA-ה  של   הנתון  כי   סבורה   החברה 

 בעלות   אחרות  בתעשיות  או  ענף   באותו  אחרות  חברות  של   התפעוליים  לביצועים  אלה   תפעוליים  ביצועים   ובהשוואת   החברה

 ביצועיה   בבחינת   החברה   הנהלת   את   גם   משמש   זה  נתון   .שונים  הכנסה  מס   שיעורי  או /ו  שונות  חוב   רמות   ,שונים  הון   מבני

 .החברה של התפעוליים 

 של   זו  הצגה   ולכן   ,שונה  באופן  EBITDA-ה  את   לחשב  עשויות   אחרות  חברות   . המוצגות  לתקופות  EBITDA  תחשיב   להלן

EBITDA  21 .אחרות לחברות  דומה  להיות  שלא  עשויה  

 

  :ש"ח( )באלפי  EBITDA-ה  חישוב

 סעיף   

 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 312,069 347,472 1,329,988 1,325,278 מכירות 

 (212,781) (266,642) (910,347) (968,047) והפחתות(   פחת  )בניכוי המכירות עלות

 (15,377) (12,960) (52,282) (49,006) והפחתות(  פחת   )בניכוי  וכלליות   הנהלה   הוצאות 

 - CPV (42,019) - (37,661)  קבוצת רכישת   בגין עסקה  הוצאות 

 (1,585) (853) (6,938) (6,868) עסקי  פיתוח  הוצאות 

 811 60 21,409 1,036 נטו  אחרות,  הכנסות 

EBITDA 260,374 381,830 29,416 83,137 

 - 37,661 (14,237) 42,019 21  פעמיות  חד  )הכנסות( הוצאות   בניכוי

EBITDA,  83,137 67,077 367,593 302,393 21  פעמיות  חד  והוצאות  הכנסות  בניכוי 
 

 

  

 
  לדוחות   יב'25  ביאור  ראו  נוספים,   )לפרטים  CPV  קבוצת  רכישת   עסקת  בגין  שהתהוו  עלויות  בגין  הינן  2020  בשנת  פעמיות  חד  הוצאות 21 

  ז'25  ביאור  ראו  נוספים,  )לפרטים   תמר  בוררות  החלטת  במסגרת  משפטיות  הוצאות  החזר  הינן  2019  בשנת  פעמיות  חד  הכנסות  הכספיים(.
 הכספיים(.  לדוחות 
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 אנרגיה  מאזן .5

 קווט"ש(:   )במיליוני  הקבוצה  של  הפעילות הכוח תו תחנ  של   חשמל  ורכישות  יצורי  מכירות, פירוט  להלן

 סעיף   

 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 946 1,134 3,928 4,191 ואחרים   פרטיים   ללקוחות  מכירות 

 48 38 102 153 מרותם  מערכת למנהל  מכירות 

 994 1,172 4,030 4,344 מכירות  סה"כ

     

 סעיף   

 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 982 967 3,811 3,925 עומס   בהפחתות ורכישות  חשמל   ייצור

 12 205 219 419 אחרים  ויצרנים   המערכת  ממנהל  חשמל  רכישת 

 994 1,172 4,030 4,344 המערכת   ממנהל   ורכישות   חשמל  יצור   סה"כ

     

 סעיף   

 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 961 802 3,727 3,494 ברותם   עומס  בהפחתות ורכישות  נטו  ייצור

 21 165 84 431 בחדרה*  נטו  ייצור

 982 967 3,811 3,925 המערכת   ממנהל   ורכישות   חשמל  יצור   סה"כ

     
    האנרגיה.  למרכז  ביחס   הינם  2019 לשנת  חדרה  של  הנתונים   *

     

 סעיף   

 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

2020 2019 2020 2019 

 טון   באלפי 

 172 176 745 720 קיטור   ייצור
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 ממכירות הכנסות .6

  ש"ח(:  )באלפי   ממכירות  החברה הכנסות פירוט  להלן

 סעיף   

 31  ביום   שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר 

 שהסתיימו   חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 ו/או   שיוצרה  אנרגיה  של  פרטיים  ללקוחות   ממכירות  הכנסות 
 ( 1)  אחרים מיצרנים  נרכשה 

844,110 930,959 203,869 228,370 

 1,394 41,122 57,516 99,610 ( 2) פרטיים  ללקוחות   בתעו"ז  שנרכשה  אנרגיה ממכירת  הכנסות 

 63,487 69,771 270,772 273,880 ( 3)  תשתית  שירותי   בגין פרטיים  מלקוחות  הכנסות 

 5,653 19,551 11,953 51,989  (4)  המערכת  למנהל  אנרגיה ממכירת  הכנסות 

 13,165 13,159 58,788 55,689  קיטור ממכירת  הכנסות 

 312,069 347,472 1,329,988 1,325,278 הכנסות  סה"כ
 

 ידי   על  המפורסם  הייצור  רכיב  לתעריפי  בהתאם   חשמל  ממכירת   נובעות  פרטיים  ללקוחות  חשמל  ממכירת  נטו  החברה  הכנסות 

 ידי   על  שפורסם   כפי  , 2020  לשנת   היצור  רכיב   תעריף  של   המשוקלל   הממוצע   מהתעריף.  מסוימת   הנחה   מתן  תוך   החשמל,   רשות 

 צריכת  שתמהיל   בעוד  המשקי,  הצריכה  לתמהיל  מיוחס   זה   משוקלל  ממוצע  לקווט"ש,  אגורות  78.62  הינו  החשמל,   רשות

 09.92  על  עמד   היצור  רכיב  תעריף  של  המשוקלל  הממוצע  ,9201  בשנת  המשקי.  הצריכה  לתמהיל  זהה   אינו  הוחדר  רותם   לקוחות

 החל   לצרכן.  המחירים  למדד  ובחלקן  הגז  למחיר  בחלקן   צמודות  קיטור  ממכירת  החברה  הכנסות  בנוסף,  לקווט"ש.  אגורות

 רכיב   תעריף  הופחת   במסגרתה   ,1202  לשנת   עריפיםהת   עדכון  בדבר  החשמל   רשות   החלטת  לתוקף   נכנסה  ,1202  בינואר   1  מיום

 על   שלילית  השפעה  צפויה   הייצור  ברכיב   לירידה  לקווט"ש.  ותאגור   62.52-ל  לקווט"ש   אגורות  78.26-מ  %5.7-בכ  הייצור

   .2020  שנת   לעומת   1202  בשנת   החברה  רווחיות

 : 9201-ו  2020  בדצמבר   31  בימים  שהסתיימו  לשנים 

 48-כ  של  בסך  רותם   הכוח  בתחנת   בזמינות  מירידה  ש"ח,  מיליון  74-כ  של   בסך  הייצור   רכיב  בתעריף  מירידה  נובע   הקיטון ( 1)

 בחודש   מתוכננת   לא  תחזוקה   ,2020  שנת   של   השני  הרבעון  במהלך   בתחנה   מתוכננות  טכניות   מבדיקות   )הנובעת   ש"ח   מיליון

 בעיקר  ש"ח,  מיליון  13-כ  של  בסך   הלקוחות   צריכת  בהיקף   מירידה  ,(2020  אוקטובר  בחודש  מתוכננת  ותחזוקה  2020  אוגוסט

 במהלך   ההתפלה   בתחום  לקוח   של   מתוכננת   לא  תחזוקה  לאור  וכן   ההתפלה  בתחום   לקוחות   של   הצריכה  פרופיל  שינוי  בשל 

 וזאת   ש"ח  מיליון  3-כ  של   בסך   החברה  הכנסות   את  הקטינה   קורונה  משבר   השפעת   כי  יצוין  .2020  ופברואר   ינואר  החודשים 

 חדרה   הכוח   תחנת   של  המסחרית   ההפעלה  בשל   פרטיים   מלקוחות  בהכנסות  גידול  חל  מנגד,  הלקוחות.  בצריכת  ירידה   לאור

 ש"ח.   מיליון  15-כ  של  בסך

 42-כ   של   כולל   בסך   וחדרה   רותם   הכוח   תחנות   של   לקוחות   עבור  התחזוקות   במהלך   אנרגיה  מרכישות   נובע  הגידול   עיקר  ( 2)

 ש"ח.  מיליון

  מנגד,   קצה.  ללקוחות   ומכירות   חדרה   הכוח   תחנת  של   המסחרית   מההפעלה   נובע   ש"ח   מיליון  62-כ  של   בסך   הגידול   עיקר  ( 3)

 ירידה  בשל   ש"ח  מיליון  11-כ  של  סך ב ו  רותם  של  הלקוחות  צריכת  בהיקף   ירידה  בשל  ש"ח   מיליון  21-כ  של   בסך  קיטון

 . 2020  בשנת   התשתית בתעריפי

 אנרגיה   במכירות   ומגידול  המערכת  למנהל  חדרה  הכוח  תחנת   של   קוגנרציה  בתעריף  אנרגיה  ממכירות  נובע  הגידול  עיקר ( 4)

 מרותם. המערכת  למנהל 
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 : 2019-ו  2020 בדצמבר  31  בימים שהסתיימו חודשים   שלושה  של לתקופות 

-כ  של  בסך   רותם  הכוח   בתחנת  בזמינות  מירידה   ש"ח,  מיליון  18-כ  של   בסך  הייצור  רכיב   בתעריף  מירידה   נובע  הקיטון  עיקר ( 1)

  מיליון  3-כ  של  בסך  הלקוחות  צריכת  בהיקף   ומירידה  2020  אוקטובר  בחודש   מתוכננת   מתחזוקה  כתוצאה   ש"ח,   מיליון  23

 חדרה.  הכוח  תחנת של המסחרית מההפעלה הנובע  ש"ח, מיליון  19-כ   של  בסך   גידול חל  מנגד, ש"ח.

 40-כ   של   כולל   בסך   וחדרה   רותם   הכוח   תחנות   של   לקוחות   עבור  התחזוקות   במהלך   אנרגיה  מרכישות   נובע  הגידול   עיקר  ( 2)

 ש"ח.  מיליון

  מנגד,   קצה.  ללקוחות   ומכירות   חדרה   הכוח   תחנת  של   המסחרית   מההפעלה   נובע   ש"ח   מיליון  12-כ  של   בסך   הגידול   עיקר  ( 3)

 . 2020 בשנת  התשתית  בתעריפי  וירידה   רותם  של   הלקוחות   צריכת   בהיקף  ירידה   בשל  ש"ח  מיליון  6-כ של  בסך  קיטון

 המערכת.  למנהל  חדרה  הכוח  תחנת של   קוגנרציה בתעריף  אנרגיה ממכירות   נובע  הגידול עיקר ( 4)

 

 והפחתות(  פחת )בניכוי המכירות עלות .7

 ש"ח(:  )באלפי   הבאים  לרכיבים  בחלוקה  והפחתות(  פחת   )בניכוי  המכירות   עלות  פירוט  להלן

 סעיף   

 31  ביום   שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר 

 שהסתיימו  חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 123,590 114,534 491,417 464,986 ( 1)  וסולר  גז

 64,881 121,152 328,288 399,573 (2)  חשמל   ורכישת   תשתית  שירותי בגין  חשמל   לחברת   הוצאות 

 8,046 8,270 32,009 32,701 גז   הולכת  עלות

 16,264 22,686 58,633 70,787 ( 3) תפעול  הוצאות 

 212,781 266,642 910,347 968,047 והפחתות(  פחת  )בניכוי  המכירות עלות  סה"כ

     

     

 31  ביום   שהסתיימה   לשנה סעיף   
 בדצמבר 

 שהסתיימו  חודשים  לשלושה
 בדצמבר  31  ביום

 2020 2019 2020 2019 

 28,107,959 27,852,606 7,149,737 7,142,949 (MMBTU)  גז  צריכת 

 4.87 4.75 4.83 4.71 )בדולר(  ממוצע   גז   מחיר
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 : 9201-ו  2020  בדצמבר   31  בימים  שהסתיימו  לשנים 

 רותם.  הכוח  בתחנת  עומס  והפחתות  תחזוקות  בשל   ש"ח  מיליון  34-כ  של  בסך  החשמל  בייצור  מירידה  נובע  הקיטון  עיקר ( 1)

  מנגד,  הדולר.  ובשער   הייצור  ברכיב  מירידה   כתוצאה   הגז   במחיר   מירידה   הנובע  ש"ח,   מיליון  32-כ  של   בסך   קיטון  חל   בנוסף,

 חדרה.  הכוח  תחנת של המסחרית ההפעלה בשל  ש"ח  מיליון  39-כ  של  בסך   הגז בהוצאות  גידול   חל

 ש"ח  מיליון   45-כ  של  בסך   קצה   ללקוחות  מכירות   ותחילת   חדרה   הכוח   תחנת   של  המסחרית   ההפעלה  בשל   נובע  הגידול   עיקר  ( 2)

 אנרגיה   רכישות  ובשל  התקופה   במהלך  ברותם  תחזוקות   בשל   בעיקר   ש"ח  מיליון  63-כ  של   בסך  אנרגיה  ברכישות  ומגידול

 . 2020  לשנת   התשתית בתעריפי ירידה  בשל   ש"ח  מיליון 01-כ של  בסך  קיטון חל   מנגד, רותם. הכוח  בתחנת  עומס  בהורדות 

 חדרה. הכוח  תחנת של המסחרית  ההפעלה  בשל  שוטפות   תפעול מעלויות  נובע  הגידול עיקר ( 3)

 : 9201-ו  2020  בדצמבר  31  ביום שהסתיימו חודשים   שלושה  של לתקופות 

 רותם.  הכוח   בתחנת  עומס   והפחתות  תחזוקה   בשל   ש"ח   מיליון  71-כ  של   בסך  החשמל   בייצור  מירידה  נובע  הקיטון  עיקר ( 1)

 מנגד,  הדולר.  ובשער  הייצור  ברכיב  מירידה  כתוצאה  הגז  במחיר  מירידה   הנובע  ש"ח,   מיליון  9-כ  של   בסך  קיטון  חל   בנוסף,

 חדרה.  הכוח  תחנת של המסחרית ההפעלה  בשל  ש"ח  מיליון 16-כ של בסך   גידול   חל

 ש"ח  מיליון  24-כ של  בסך   הקצה ללקוחות  מכירות ותחילת  חדרה  הכוח  תחנת של המסחרית  ההפעלה  בשל נובע הגידול  עיקר ( 2)

 רכישות  ובשל התקופה במהלך  רותם  הכוח  בתחנת ות תחזוק בשל  בעיקר  ש"ח מיליון 33-כ של בסך  אנרגיה רכישותב ומגידול

  .עומס  בהורדות  אנרגיה

 חדרה. הכוח  תחנת של המסחרית  ההפעלה  בשל  שוטפות   תפעול מעלויות  נובע  הגידול עיקר ( 3)

 ש"ח(  )באלפי מימון ומקורות נזילות .8

 סעיף   

 31  ביום   שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר 

 

  הדירקטוריון  הסברי

 2020 2019    
  שנבעו מזומנים תזרימי

 שוטפת   מפעילות 
 נמוכה   רווחיות  לאור   )בעיקר   השוטפת   בפעילות  מקיטון   נובע  הקיטון  עיקר   391,559 361,907

 בהון גידול ידי  על  בחלקו מקוזז זה קיטון ש"ח.  מיליון 135-כ  של  בסך יותר(
 ש"ח.  מיליון 105-כ של  בסך  החוזר

 

 ששימשו  מזומנים תזרימי
 השקעה לפעילות

 מיליון  1,607-כ   של   בסך  קצר   לזמן  לפיקדונות  מהפקדות   נובע  הגידול  עיקר  (146,599) (2,182,529)
  מיליון  43-כ  של  בסך   נטו   מוגבלים,  למזומנים   נטו  בהפקדות  מגידול   ש"ח, 
 מגידול  ש"ח,  מיליון  375-כ  של  בסך   צומת  בפרויקט   בהשקעות   מגידול  ש"ח,

 ומהשקעה   ש"ח  מיליון  10-כ  של  בסך  נגזרים  מכשירים  בגין  בתשלומים
 בשנת   ש"ח   מיליון  8-כ  של   בסך  הצרכן  בחצר   ייצור   מתקני  של   בפרויקטים

2020.  
 

 

 שנבעו מזומנים תזרימי
 מימון לפעילות  )ששימשו(

 סדרה,   הרחבת  לרבות  ב'(,  )סדרה  חוב   אגרות  מהנפקת  נובע  הגידול   עיקר  (187,743) 1,638,282
 מניות   בהנפקת   מגידול   הנפקה(,  פרמיית   )לרבות  ש"ח  מיליון  974-כ  של   בסך

 המימון  הסכמי  ממסגרות  וממשיכות  ש"ח  מיליון  806-כ  של  נטו  בתמורה
 בנוסף,   ש"ח.   מיליון  251  של   כולל   בסך   חדרה   ופרויקט   צומת   פרויקט   של 

 ש"ח.  מיליון 236 של  בסך  דיבידנד  החברה   חילקה   , 2019  בשנת 
 חוב   גרותא  של  מלא   מוקדם  פדיון  בגין  תשלום  ידי  על  בחלקו  קוזז  זה  גידול

 גידול  מוקדם(,  פדיון  עמלת  )לרבות  ש"ח   מיליון  324-כ  של   בסך   א'(  )סדרה 
 מיליון  65-כ  של   כולל   בסך   והלוואות   חוב  אגרות   של  שוטפים  בפירעונות

-כ  של   בסך   בצומת  שליטה   מקנות  שאינן  זכויות  רכישת   בגין  תשלום   ש"ח, 
 חברות   של   המימון  הסכם   במסגרת  נדחות  הוצאות  תשלומי  ש"ח,   מיליון  26

 בסך  נגזרים   מכשירים  בגין  ותשלומים  ש"ח  מיליון  23-כ  של   בסך   הקבוצה
   .2020  בשנת  ש"ח  מיליון 10-כ של
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 סעיף   

 חודשים  לשלושה
 31  ביום  שהסתיימו

 בדצמבר 
 

  הדירקטוריון  הסברי

 2020 2019    
 שנבעו מזומנים תזרימי

 )ששימשו  מפעילות 
 שוטפת  לפעילות(

 בהון  מגידול  נובע  שוטפת   מפעילות  שנבעו  המזומנים  בתזרימי  הגידול  עיקר  (20,097) 55,649
 תשלומים   מהיקף   כתוצאה   )בעיקר  ש"ח   מיליון  124-כ  של  בסך  נטו  החוזר

 קיטון  ידי   על  בחלקו  קוזז  זה   גידול  עיתוי(.  מהפרשי   הנובע  יותר   נמוך
 נמוכה  מרווחיות  בעיקר   הנובע  ש"ח,   מיליון  48-כ  של   בסך   השוטפת   בפעילות 

   יותר.

 

 שנבעו מזומנים תזרימי
 )ששימשו  מפעילות 
 השקעה   לפעילות(

 מגידול   נובע   השקעה  לפעילות   ששימשו   המזומנים  בתזרימי   הגידול   עיקר   71,279 (1,748,985)
 מגידול  ש"ח,  מיליון  1,607-כ  של   בסך  קצר  לזמן  לפיקדונות  בהפקדות
 מגידול   ש"ח,   מיליון  157-כ  של  בסך   נטו   מוגבלים,  למזומנים   נטו  בהפקדות
 בגין  ותשלומים   ש"ח,   מיליון  44-כ  של   בסך   צומת   בפרויקט   בהשקעות 
 רבעון  במהלך  בנוסף,  .2020 בשנת ש"ח  מיליון  7-כ של   בסך   נגזרים מכשירים 

 בפרויקטים   ש"ח  מיליון  8-כ  של  סכום  החברה  השקיעה  2020  שנת  של  רביעי
 הצרכן. בחצר  ייצור  מתקני של

 

 

 שנבעו מזומנים תזרימי
 )ששימשו  מפעילות 
 מימון לפעילות(

 מתמורה   נובע  מימון  מפעילות  שנבעו   מזומנים  בתזרימי  הגידול  עיקר  (291,847) 1,307,856
 חוב   אגרות   מהנפקת  ש"ח,  מיליון  1,077-כ  של   בסך   נטו   מניות,  מהנפקת 

 )לרבות  ש"ח   מיליון   578-כ  של   בסך  סדרה,  הרחבת   לרבות  ב'(,  )סדרה
 בסך  צומת   פרויקט  של   המימון  הסכם   ממסגרת  וממשיכה  הנפקה(  פרמיית

 .2020  שנת   של  הרביעי  ברבעון  כולם  התרחשו   אשר   "ח, ש  מיליון  50  של 
 9-כ  של   כולל   בסך  והלוואות   חוב  אגרות  של   שוטפים  בפירעונות  גידול  בנוסף,
 דיבידנד  חילקה   החברה  ,2019  שנת   של  הרביעי  ברבעון  כן,  כמו   ש"ח.  מיליון

 היתה  החברה   של   המיעוט  מניות  לבעלי  והחלוקה  ש"ח  מיליון  200  של   בסך
 ש"ח.   מיליון 9-בכ  גבוהה
 א'(   )סדרה   חוב  אגרות  פירעון  בגין  תשלום    ידי   על   בחלקו   קוזז  זה   גידול

 ש"ח.  מיליון 324-כ   של בסך  מלא( מוקדם פדיון  של בדרך  )לרבות
 

 

 

 ידי  על   חזוי  תזרים   דוח   פרסום   המחייבים   הדיווח,  לתקנות   (14)ב()10  תקנה  לפי   אזהרה  סימני  מתקיימים   לא ,2020  בדצמבר  31  ליום

 .החברה

 

 ש"ח(:   )באלפי  2020  בדצמבר   31  ליום   מוגבלים  ומזומנים   פיקדונות  מזומנים,  ושווי  מזומנים  חוב,   המפרטת   טבלה  להלן

 מאוחד  אחרות  צומת  חדרה  רותם  החברה  

 2,959,548 1,413 183,507 698,485 1,096,528 979,615 לשלם(   ריבית  )לרבות   חוב

 1,807,604 4,230 34,989 1,786 122,165 1,644,434  קצר  לזמן  ופיקדונות  מזומנים שווי מזומנים,

       
 146,738 - - 43,764 77,941 25,033 המוגבלים(*  המזומנים )מתוך  חוב לשירות  קרנות

 

 החוב.  לערבות  המשמשות   קרנות לרבות  )*(
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 הדוח:  שנתב  שינויים

 מהלוואותיה.  בלבד(  לקרן  מתייחס )הסכום  ש"ח   מיליון 93-כ של סכום פרעה  רותם  (1)

 מיליון   34-כ  של   סכום   ופרעה   שלה  המימון  להסכם   בהתאם   ארוך  לזמן  מהמסגרת   ש"ח   מיליון  64-כ  של   סכום   משכה   חדרה  (2)

 מהלוואותיה.  בלבד(  לקרן   מתייחס   )הסכום   ש"ח 

 ראו  נוספים,   לפרטים   שלה.  המימון  להסכם   התאםב   ארוך  לזמן  הלוואות  ממסגרת   ש"ח  מיליון  187-כ  של   סכום  משכה   צומת  (3)

  הכספיים.  לדוחות  3ד' 15  ביאור

 לקרן   מתייחס   )הסכום   ש"ח   מיליון  286-כ  של   בסך   א'(   )סדרה   חוב  אגרות   ( מלא  מוקדם   פדיון  של  בדרך   )לרבות   פרעה   החברה  (4)

 . כספייםה לדוחות  ג'16  ביאור ראו ,החברה  של  א'(  )סדרה   חוב   אגרות  של מלא מוקדם  פדיון  על   נוספים   לפרטים   .בלבד(

 ואגרות   ש"ח   מיליון  400  של   נקוב   בערך  ב'(  )סדרה   חוב  אגרות   החברה  הנפיקה  ,2020  אוקטובר  ובחודש  2020  אפריל   בחודש  (5)

 ג'16  ביאור   ראו   נוספים,   לפרטים   בהתאמה.  ש"ח,  מיליון  556-כ  של  נקוב   בערך  סדרה   הרחבת   של  בדרך  ב'(  )סדרה   החוב

 הכספיים. לדוחות

 ש"ח(:   )באלפי  2019  בדצמבר   31  ליום   מוגבלים  ומזומנים   פיקדונות  מזומנים,  ושווי  מזומנים  חוב,   המפרטת   טבלה  להלן

 מאוחד  אחרות  צומת  חדרה   רותם  החברה   

 
 2,151,593 1,282 - 670,797 1,196,650 282,864 לשלם(   ריבית  )לרבות   חוב

 
 384,748 5,640 731 9,033 112,927 256,417  מזומנים ושווי  מזומנים

        

 
 204,894 - - - 138,224 66,670 המוגבלים*(  המזומנים )מתוך  חוב לשירות  קרנות

 

 החוב.  לערבות  המשמשות   קרנות  לרבות   )*(  

 הנאמנות   ושטרי   המימון  בהסכמי  שנקבעו  הפיננסיות  המידה   אמות   בכל   שלה   הבנות  והחברות   החברה   עומדות   הדוח,  למועד 

 עסקי   )תיאור   א'   לחלק  10.3  סעיף  ראו  בפועל,  הפעילות  תוצאות  על  המבוססות  להפרה  הפיננסיות  המידה  אמות  לפירוט  שלהן.

 התאגיד(. 

 הדוח  תאריך  ולאחר הדוח  בשנת מהותיים אירועים .9

 .הכספיים  לדוחות    26-ו  25  ,24  ,19 ,17  ,16  ,15  ,11 ,1  ביאורים   וכן  התאגיד( עסקי  )תיאור   א' חלק  ראו   לפרטים, 

 

 פירעון  מועדי לפי התחייבויות מצבת .10

 בד   החברה  שמפרסמת   פירעון  מועדי  לפי  התחייבויות  מצבת  בדבר  מיידי  דוח   ראו  החברה,  של  התחייבויות  מצבת  בדבר   נתונים

 זה.   דוח פרסום  עם   בבד
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 תאגידי  ממשל -ב' חלק

  ופיננסית   חשבונאית  מומחיות   בעלי דירקטורים .11

 ביחס   לפרטים  ופיננסית.  חשבונאית  מומחיות  בעלי  הינם  החברה  של  הדירקטוריון  חברי   מבין  שישה  זה,  דוח   פרסום  למועד  נכון

 סווגו ש   בונייר  אנטואן ו   רוזן  רט רוב  ,בורגס  גרסייה  וויראח  לחמני,  משה   ,בריקמן  מרום   מיכל  , טנא  יוסף  לדירקטורים 

 התאגיד(.  על  נוספים   )פרטים   ד' חלקל 26  תקנה  ראו  ופיננסית,  חשבונאית   מומחיות   בעלי כדירקטורים

 לחוק   (12)א()92  סעיף  לפי  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של   הנדרש   המזערי   המספר   כי  קבע  הדירקטוריון

 פעילותה. ומורכבות  החברה  פעילות היקף  ודלה,ג  החברה,   בסוג  התחשבות   תוך זאת  שניים, הוא  1999-התשנ"ט  החברות,

  תלויים  בלתי דירקטורים .12

 ראו   ,לחמני  משה  מר  לדירקטור  ביחס  לפרטים   .2020  ביולי  22  מיום  החל   בחברה  תלוי  בלתי  כדירקטור  מכהן  לחמני  משה   מר

 התאגיד(.   על  נוספים  )פרטים  ד'  לחלק   26  תקנה 

 תלויים.  הבלתי הדירקטורים  שיעור דברב  הוראה  כולל אינו  החברה  תקנון  הדוח, למועד  נכון

 פנימי  מבקר  .13

  החברה   הפרטים   ריכוז
 "(.הפנימית המבקרת)"  שידלו   שושי  גב'   הפנימי המבקר  שם 

 
 וניסיון  השכלה
 מקצועי 

  .U.S C.I.A().  מוסמכת  פנימית  ומבקרת   חשבון  רואת  
 אביב.-תל  אוניברסיטת   –  וכלכלה   חשבונאות בוגרת
  הפנימית.  הביקורת   בתחום   שנים 20-מ  למעלה   של   ניסיון  בעלת 

  2019  בינואר   17  כהונה  תחילת מועד
 בהוראות  עמידה 

 הדין
 סעיף   בדרישות   עומדת   הפנימית  המבקרת  הפנימית,  המבקרת   להצהרת   בהתאם  החברה,  ידיעת   למיטב  

 הביקורת   חוק)"   1992  -התשנ"ב  הפנימית,  הביקורת   לחוק  8  סעיף  ובהוראות  החברות  לחוק  )ב(146
  "(.הפנימית 

 כמו   מלאה,  במשרה  החברה  עובדת  אינה  והיא  פנים   ביקורת  שירותי  לחברה  מספקת  הפנימית  המבקרת  העסקה  מתכונת 
  פנימית.   כמבקרת   כהונתה   זולת  בחברה   נוסף  תפקיד ממלאת אינה היא  כן,

 ועדת   המלצת לאחר  ,2019  בינואר   17  ביום  הדירקטוריון  ידי  על   אושר  הפנימית  המבקרת   של   מינויה  המינוי דרך
 .2018  בדצמבר  27 ביום   הביקורת 

  פנימית.  בביקורת  וניסיונה   השכלתה  כישוריה, את  בחנו   החברה   ודירקטוריון הביקורת ועדת
 על  הארגוני  הממונה 
 הפנימי  המבקר

  הדירקטוריון   יו"ר 
 שיש  אחרים קשרים
 עם הפנימי למבקר
 החברה 

 החברה.  של ערך   בניירות  מחזיקה   איננה  הפנימית   המבקרת החברה,  ידיעת   למיטב  
 רואה   של  קרובה  אינה   וכן  בתאגיד  עניין  בעל  של  קרובה   או  בתאגיד   עניין  בעלת  אינה  הפנימית  המבקרת 

 מטעמו. מי  או   המבקר  החשבון
  

 תכנית על   ומבוססת  שנתית -חד  הינה   הפנימית,  המבקרת  ידי  על   שהוכנה  ,2020   לשנת   הביקורת תוכנית  העבודה  תכנית
 שיקולים פי  על   היתר,  בין נקבעה,  הבנות  והחברות  החברה   של  העבודה  תכנית   שנתית.-רב עבודה

 הלה,ולהנ   למבקרת  הידועים  וחשיפות   סיכון  מוקדי  החברה,  של  עיקריים פעילות  תחומי  כיסוי   כדלקמן:
 תכנית  המלצות.  ויישום   ליקויים   תיקון אחר  מעקב   וביצוע   מחזוריות  ויעילות,  לחיסכון  פוטנציאל 

 מהותיות.  החזקות  בהם יש  שלחברה התאגידים את  גם   כוללת   הפנימית  הביקורת של  העבודה 
 החברה.  ודירקטוריון   הביקורת ועדת  ואישור  לעיון מוגשת  הפנימית הביקורת של העבודה תכנית

 בהתאם  העבודה,  מתכנית  סטייה   על   הביקורת ולועדת  להנהלה  להמליץ  דעת   שיקול  הפנימית  קרת למב
  לצורך.
 הפנימית  הביקורת  תכנית במסגרת  הדיווח,  תקופת  במהלך   - 2020  שנת  במהלך  הפנימית   הביקורת תכנית

  כדלקמן:   הנושאים  נבדקו  הפנימית  המבקרת  שביצעה
 מכירת  הסכמי  ניהול  כוח,   תחנת הקמת  ניהול  ורישיונות,  היתרים רותם,  בתחנת  שירותים  ונותני  ספקים
 הביקורת.  המלצות  יישום  ומעקב  חשמל
 הביקורת.   דוחות  בדבר   עדכון קיבל החברה דירקטוריון  ולהנהלה.  הביקורת  לועדת  הוגשו ביקורת   דוחות

 הבאים:  במועדים  התקיימו הביקורת   בדוחות  לדיון ביקורת ועדת  ישיבות
  . 2020 בדצמבר 29-ו  2020  בנובמבר   17  ,2020  באוגוסט   17 ,2020 במאי  26
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 הביקורת עריכת
 והתקנים 

 המקצועיים 

 המקובלים   מקצועיים  לתקנים  בהתאם  נעשית  הפנימית   הביקורת  עריכת  לחברה,  שנמסר  למידע   בהתאם 
 הפנימית.  הביקורת   לחוק   )ב(4 לסעיף  ובהתאם   ובעולם   בארץ 

 התקנים   בדרישות  עמידתה  בדבר  החברה  של   הפנימית  המבקרת   אישור  על  הסתמך  הדירקטוריון
 הביקורת,  ועדת   בישיבת   נדונים  בכתב,   המוגשים   ביקורת   דוחות  בנוסף,  האמורים.  המקובלים   המקצועיים 
 דעת   שעלו.  וממצאים  שיישמה  הנהלים   פעולתה,  דרך  על   הפנימית  הביקורת  מדווחת   הדיון  כשבמסגרת

  כאמור.   בתקנים  שנקבעו  הדרישות בכל  עומדת  הפנימית  המבקרת   כי נחה  רקטוריוןהדי
 מתמדת  גישה  זה  ובכלל  הפנימית,  הביקורת  לחוק  9  בסעיף  כאמור  למידע   חופשית  גישה  הפנימית  למבקרת  למידע   גישה

 כספיים.  נתונים  לרבות התאגיד, של  המידע למערכות אמצעית ובלתי
  

 240-כ  של  בסך  הסתכם  2020  בשנת  לחברה   ידיה   על   שניתנו שירותים   בגין הפנימית,  המבקרת  של שכרה   תגמול 
 המבקרת תגמול  הדירקטוריון, לדעת  עבודה.   שעות   840-כ של היקף  בגין  וזאת   מע"מ(   כולל )לא   ש"ח  אלפי

 הפנימית  קרתהמב   של   המקצועי  דעתה   שיקול  בהפעלת   לפגוע או להשפיע  כדי   בו   ואין  סביר  הינו  הפנימית 
 הביקורת.  בעריכת 
 העבודה  בתכנית   שייקבע כפי  העבודה  שעות  היקף  של פונקציה  הינו  הפנימית   המבקרת  של  התגמול 
 החברה.   ובדירקטוריון  הביקורת   בוועדת  שתאושר השנתית

  
 

 תרומות   חלוקת  מדיניות .14

  .המצוינות בתחום  הפועלות ועמותות  בפריפריה  הפועלות  עמותות   על  דגש  שמה אשר  תרומות  חלוקת   מדיניות לחברה  141.

 הבאות:  התרומות  שולמו  ,2020  בשנת   החברה,  של  התרומות  חלוקת   מדיניות במסגרת 241.

 

 התרומה  מקבל 
 התרומה  סכום 

 2020  לשנת
 ש"ח(  )באלפי

 התרומה  למקבל  קשר

 
 1,000 תלמיד' לכל  'סיסמא 

 הקשורים  מגורמים גם  תרומות  מקבלת  תלמיד  לכל  סיסמא
 החברה  של   הכספים   סמנכ"ל   בחברה.  בעקיפין  השליטה  לבעלת 

 שכר. ללא   הפרויקט   של   ההיגוי  בוועדת  נציג  הינו

 - 300 'נירים' עמותת 

 - 138 לב'  'רחשי עמותת 

 - 150 אולגה  גבעת   חדרה  'טכנודע  עמותת 

 
 בתי שליד  הסיעודי 'האגף עמותת
 - 150 גן'   ברמת   האבות 

 - 70 חיים' כדרך  נתינה  -  'נכח  עמותת 

 - 50 'שלוה' עמותת 

 החברה   מנכ"ל   של  משפחה   קרוב  כי  יצוין  הטוב,  הסדר   למען 50 לתת' בשביל  'רצים עמותת 
 תמורה.   ללא  העמותה כמנכ"ל מכהן

  המבקר  החשבון רואה  בדבר   פרטים .15

 "(. המבקר   החשבון רואה)"  חשבון  ירוא  ,חייקין סומך  KPMG  משרד   הינו החברה  של  המבקר החשבון רואה 151.

  , העבודה   לאופי  , העבודה  להיקף   בהתאם   ,המבקר  החשבון  לרואה   החברה   הנהלת   בין   ומתן  במשא   נקבע   הטרחה   שכר  251.

 דירקטוריון   הינו  2020-ו  2019  לשנים   המבקר   החשבון  רואה  של   שכרו  את   אישר  אשר  הגורם  .שוק  ותנאי  העבר   ניסיון

 שנתי   ודוח   סקורים  רבעוניים  דוחות   שלושה   של   וסקירה  ביקורת   שירותי  למתן  גלובלי  שכר  הינו  הטרחה  שכר   .החברה

 הבנות   והחברות   החברה  של   ים השנתי  המס   ות דוח  להכנת   בקשר   מס   שירותי  הטרחה  שכר  כולל   כן   כמו  .אחד  מבוקר 

 . שלה

 : 2020-ו  2019  לשנים   המבקר  החשבון  רואה  של  עבודתו ושעות  טרחה   שכר פירוט  להלן 351.

  2020 2019 

  טרחה  שכר שעות  
  טרחה  שכר שעות ש"ח(  )באלפי

 ש"ח(  )באלפי
 1,463 7,351 2,194 8,674 לביקורת  ונלווים  מס   ביקורת,  שירותי 

 488 1,084 1,160 2,577 אחרים  שירותים 
 

 

  לעיל. למנויים   מעבר  נוספים   שירותים התקבלו לא 451.
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 הפיננסי  הדיווח עם בקשר גילוי - ג' חלק

 '( ב  )סדרה  חוב אגרות .16

  החברה:   של  '(ב )סדרה  החוב אגרות אודות  פרטים   להלן 16.1

 'ב   סדרה   הסדרה  שם

 2020  באפריל   26 ההנפקה  מועד

 ההנפקה   במועד  הנקוב  השווי  כל  סך
 אוקטובר   מחודש  סדרה  תב הרח  )לרבות

2020 ) 

 נקוב   ערך  ח"ש  מיליון 956

 נקוב   ערך  ח"ש  מיליון 956 הדוח  במועד  הנקוב   השווי

 מחדש   מוערך  הוא   כאשר  הנקוב   השווי
 ההצמדה  תנאי  לפי

  נקוב   ערך  ח"ש  מיליון 956

 שנכלל   כפי  שנצברה   הריבית  סכום 
 2020 בדצמבר  31  ליום   הכספיים בדוחות

 ש"ח  מיליון  6

 בדוחות   שנכלל  כפי   שלה  ההוגן  השווי
 2020  בדצמבר   31 ליום   כספיים ה

 ש"ח  מיליון  61,05

 ש"ח  מיליון  61,05 2020  בדצמבר 31 ליום  הבורסאי  השווי

 2.75%  של בשיעור  קבועה  שנתית  ריבית הריבית   ושיעור  הריבית   סוג

 30  וביום   במרץ   31  ביום   ישולמו  אשר  ,שווים  לא   שנתיים   חצי  תשלומים   16 הקרן  תשלום  מועדי
 . (כולל) 2028  עד   2021  מהשנים   אחת   כל  של בספטמבר 

 אגרות   קרן   של  ,לעת  מעת   שתהא   כפי  מסולקת  הבלתי   היתרה   על   הריבית  הריבית  תשלום  מועדי
 בשנה  פעמיים ,2020  ספטמבר   מחודש  החל  משולמת '(ב  סדרה )  החוב

 30-ו  במרץ  31  וביום  ,2020  בספטמבר  30  ביום (2020  בשנת   למעט )
 (.כולל) 2028  עד  2021  מהשנים   אחת   כל  של בספטמבר 

 שהסתיימה   החודשים  ששת  של  התקופה  בעד   ישולמו  הריבית  תשלומי
 תשלום   למעט  ,הרלוונטי  הריבית  תשלום  מועד   שלפני  האחרון  ביום

 התקופה   בגין  ושולם  2020  בספטמבר 30  ביום  שנעשה  הראשון  הריבית
 החוב   אגרות  על   כרזהמ  יום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום  שהתחילה 

 וחושב  ,האמור  התשלום  מועד  שלפני  האחרון  ביום  והסתיימה '(ב   סדרה)
 .בשנה  ימים  365  בסיס   ועל  האמורה בתקופה  הימים  מספר   לפי

 במדד  לעלייה  צמודות  עליה  והריבית '(ב  סדרה )  החוב  אגרות   קרן ותנאיו   ההצמדה   בסיס 
 אשר   2020  מרץ  חודש  בגין  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת  לצרכן  המחירים

 תקופת  במהלך   ישונו  לא  ההצמדה  תנאי .2020  באפריל  15  ביום  פורסם 
  .החוב אגרות

 לא  אחר   ערך  לנייר להמרה  ניתנות  האם

 בשטר  האמורים  לתנאים  בהתאם   מוקדם   פדיון  לבצע  זכות   לחברה  מוקדם   פדיון  לבצע החברה  זכות
 . הנאמנות

 התחייבויות   לתשלום  ערבות  ניתנה   האם
 החוב  אגרות פי על החברה

 לא 

 מ "בע  נאמנויות  נבו   פז  רזניק הנאמן  שם

 תעודות   סדרת   על  האחראי  שם
 הנאמן   אצל  ההתחייבות 

 שאול   הגר   או/ו  אבטליון מיכל

 אביב  תל  ,14  חרוצים  יד  :כתובת התקשרות   פרטי 
 6389200-03 :טלפון

 6389222-03 :פקס
 Michal@rpn.co.il :מייל
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 מחודש "(מעלות)"  בע"מ   מעלות רייטינגס   גלובל  פי אנד אס  ידי  על   ilA-  דירוג ההנפקה   ממועד   החוב  אגרות   דירוג
 . הסדרה  להרחבת   בקשר  2020  אוקטובר בחודש  אושרר   ואשר   2020  פברואר 

 אשר  2020  אפריל  מחודש  "(מידרוג)"  מ"בע  מידרוג  ידי  על   A3.il  דירוג
 למועד   כי  יצויין  . הסדרה  להרחבת   בקשר   2020  אוקטובר   בחודש   אושרר 

 .מידרוג  של   הדירוג הופסק הדוח
2020-  :אסמכתא)   2020  בפברואר  28  מיום   החברה  של   מיידיים  דוחות   ראו

 3  מיום  ,(035221-01-2020  :אסמכתא)   2020  באפריל   20  מיום  , (017383-01
 2020  באוקטובר  4  ומיום   (107493-01-2020  :אסמכתא)   2020  באוקטובר

 . ההפניה  דרך על המובאים , (107604-01-2020 :אסמכתא)

  בו   מהמועד  שהחל  התקופה   במהלך   כי  עתידית  התחייבות  קיימת  .אין משועבדים  נכסים 
 ות אגר  תהיינה   עוד  וכל   במלואן   החברה   של   א'(   )סדרה   החוב   אגרות   תיפרענה 

 על   כללי   שוטף   שעבוד   תיצור   לא   החברה   במחזור,  קיימות   ב'(  )סדרה  החוב 
 מבלי  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ,והעתידיים  הקיימים  ,וזכויותיה  נכסיה

 .הנאמנות  בשטר הקבועים  התנאים  שיתקיימו 

 כן מהותית   הסדרה  האם

 

 לפי   כלשהי  פעולה  לבצע  נדרשה   לא   החברה  הנאמנות.  ושטר   החברה   של  ב'(  )סדרה   החוב  אגרות  תנאי  בכל  עומדת   החברה 16.2

 האמורות. החוב   לאגרות  הנאמן  דרישת 

 

 

     

 2021  במרץ   24  אלמוגי  גיורא  כספי  יאיר

   כללי  מנהל  הדירקטוריון   יו"ר

 



  

 

+ 

 

2020 

ליום דוחות כספיים 
  בדצמבר  31



 

 

 
 
 

 

 בע"מ אנרגיה או.פי.סי

 

 ג'  חלק

 

 דוחות כספיים

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

 



 

 

 

 

 

 

 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 

 מאוחדים   כספיים   דוחות 
 2020  בדצמבר   31  ליום 



 

 

 בע"מ  אנרגיה   או.פי.סי 
 

   2020  בדצמבר   31  ליום   מאוחדים   כספיים   דוחות 
 

   העניינים  תוכן
 עמוד   
   

 3  המבקרים   החשבון  רואי   דוח
   

 4-5  מאוחדים  הכספי  המצב על  דוחות
   

 6  מאוחדים   והפסד   הרווח על  דוחות
   

 7  מאוחדים  הכולל  הרווח על  דוחות
   

 8-9  מאוחדים  בהון  השינויים על  דוחות
   

 10-11  מאוחדים   המזומנים   תזרימי על  דוחות
   

 12  מאוחדים  הכספיים  לדוחות ביאורים
 



 

 

 חייקין  סומך

 KPMG המילניום מגדל

 609  דואר תא ,17 הארבעה  רחוב

 6100601 אביב תל

8000   684   03 

 

   של המניות לבעלי המבקרים  החשבון רואי דוח
   בע"מ אנרגיה או.פי.סי

 
 
 

 –  להלן) מ"בע אנרגיה  סי.פי.או של המצורפים המאוחדים הכספי המצב  על הדוחות את ביקרנו
 הרווח על ,הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות ואת 2019-ו  2020  בדצמבר   31  לימים  "(החברה"

 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל
 אחריותנו  .החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות  .2020  בדצמבר

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה  לחוות היא
 

 בתקנות שנקבעו תקנים לרבות  ,בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על  .1973-ג"התשל  (,חשבון רואה של פעולתו דרך)  חשבון רואי

 הצגה  הכספיים  בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה  ולבצעה הביקורת את
 שבדוחות ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת  .מהותית מוטעית

 המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת .הכספיים
 הכספיים  בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו  . בכללותה
 

 הכספי המצב את  ,המהותיות הבחינות מכל ,נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות  ,לדעתנו
 ותזרימי בהון השינויים  , הפעולות תוצאות ואת  2019-ו  2020  בדצמבר  31  לימים   החברה  של

 בהתאם  2020  בדצמבר   31  ביום  שהסתיימה  בתקופה   השנים  משלוש אחת לכל שלה  המזומנים
  (,שנתיים  כספיים  דוחות)  ערך  ניירות  תקנות   והוראות  (IFRS)  בינלאומיים כספי דיווח לתקני

 .2010-ע"התש
 
 

 חייקין  סומך
 חשבון  רואי

 
 

 2021  במרץ   24
 

ת   של   KPMG  ברשת   וחברה   ישראלית   שותפות   , חייקין   סומך  רמו ת   פי ו י ת  עצמא ו ד ג    המאו

International") ("KPMG Cooperative  International KP  -ב  MG  שוויצרית ישות.
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 או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ 
  בדצמבר   31  ליום  מאוחדים  הכספי   המצב על  תדוחו

 

    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
       

       שוטפים   נכסים 
       

 384,748  200,474  5  מזומנים  ושווי  מזומנים
  -   1,607,130  6  קצר  לזמן  פיקדונות
 115,765  206,925  6  קצר  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות

 134,794  153,488  7  לקבל   והכנסות  לקוחות 
 69,975  62,550  8  חובה  ויתרות  חייבים

 188  366    קצר   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
       

 705,470  2,230,933    שוטפים  נכסים   סה"כ
       

       שוטפים  שאינם   נכסים 
       

 266,803  231,331  6  ארוך  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות
 104,317  143,240  9  ארוך  לזמן מראש  הוצאות 

 5,240  23,706  18  נטו   נדחים,  מסים   נכסי
 7,077  529  22  ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים

 2,344,920  2,664,930  10  קבוע  רכוש
 56,832  276,477  11  שימוש  זכות   נכסי

 4,259  4,668  12  מוחשיים   בלתי  נכסים
       

 2,789,448  3,344,881    שוטפים   שאינם נכסים   סה"כ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 3,494,918  5,575,814    נכסים   סה"כ
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   או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ   

 

 

    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
       

       שוטפות   התחייבויות 
       

 157,147  149,404  16,15   ארוך לזמן  התחייבויות  של   שוטפות  חלויות
 123,812  297,522  13  שירותים  ונותני  ספקים
 41,641  95,740  14  זכות ויתרות   זכאים 

 21,678  125,806  22  קצר   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 2,400  45,182  11   חכירה  בגין  התחייבויות  של   שוטפות  חלויות

       
 346,678  713,654    שוטפות   התחייבויות סה"כ

       
       שוטפות   שאינן  התחייבויות 

       
 1,740,607  1,850,836  15  ואחרים   בנקאיים   מתאגידים ארוך לזמן   הלוואות 

 252,309  952,109  16  חוב  אגרות
 15,960  14,293  11   חכירה בגין  ארוך  לזמן התחייבויות

  -   22,364    ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 2,307  2,446    ארוך לזמן אחרות התחייבויות

 177  177    לעובדים   הטבות 
 281,105  308,563  18  נטו  נדחים,  מסים התחייבויות

       
 2,292,465  3,150,788    שוטפות   שאינן  התחייבויות סה"כ

       
 2,639,143  3,864,442    התחייבויות סה"כ

       
     19  הון

       
 1,433  1,784    מניות   הון

 635,283  1,714,122    מניות   על   פרמיה 
 65,384  (73,965)     הון קרנות

 85,226  28,671    עודפים 
       

 787,326  1,670,612    החברה   של   המניות לבעלי  מיוחס  הון סה"כ
       

 68,449  40,760    שליטה   מקנות  שאינן  זכויות
       

 855,775  1,711,372    הון סה"כ
       

 3,494,918  5,575,814    והון  התחייבויות סה"כ
 

 

     
 גושן   צחי  אלמוגי  גיורא  כספי  יאיר

 כספים   סמנכ"ל   כללי  מנהל  הדירקטוריון   יו"ר
 

 .2021  במרץ   24  הכספיים:  הדוחות  אישור  תאריך 
 
 
 
 

הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 
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 או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ 
 

 בדצמבר   31 ביום שהסתיימה  לשנה  מאוחדים  והפסד  רווח   על  דוחות

 
    2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
         

 1,306,471    1,329,988    1,325,278    20   מכירות 
 929,401    910,347    968,047    20  והפחתות(   פחת  )בניכוי המכירות עלות
 107,208    110,997    113,876      והפחתות   פחת 

         
 269,862    308,644    243,355      גולמי   רווח

         
 47,593*  54,805*  51,913    20  וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 -   -   42,019    יבCPV  25  קבוצת רכישת   בגין עסקה  הוצאות 
 3,593*  6,938*  6,868      עסקי  פיתוח  הוצאות 
 6,235    21,409    1,036    20  נטו  אחרות,  הכנסות 

         
 224,911    268,310    143,591      רגילות  מפעולות  רווח

         
 97,893    100,028    173,035    20  מימון  הוצאות 
 7,302    6,879    1,215    20  מימון  הכנסות 

         
 90,591    93,149    171,820      נטו  מימון,  הוצאות 

         
 134,320    175,161    (28,229)     הכנסה   על   מסים   לפני )הפסד(  רווח

 36,803    50,425    13,619    18   הכנסה  על   מסים 
         

 97,517    124,736    (41,848)     לשנה )הפסד(  רווח
         

         ל:   מיוחס 
 73,034    90,495    (56,555)      החברה   של המניות  בעלי

 24,483    34,241    14,707      שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
         

 97,517    124,736    (41,848)     לשנה )הפסד(  רווח
         

       21  החברה   של   לבעלים  מיוחס  למניה  רווח
         

 0.553  0.661  (0.37)     )בש"ח(  למניה  בסיסי  )הפסד(  רווח
         

 0.547  0.651  (0.37)     )בש"ח(  למניה  מדולל )הפסד(  רווח

         
 

 

 

 

 

 

 

 ו'.2  ביאור  ראו ,מחדש  סווג  (*)

 הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 
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 או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ 
 

  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה מאוחדים  כולל רווח   על  דוחות
 
 

  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       

 97,517    124,736    (41,848)   לשנה   )הפסד(  רווח
       

 הועברו  הכולל   ברווח  לראשונה   שהוכרו  שלאחר  אחר  כולל )הפסד(  רווח פריטי
       והפסד   לרווח  יועברו  או

       
 2,211    (28,989)   (155,751)     מזומנים תזרימי  גידור  בגין   ההוגן  בשווי  השינוי  של   האפקטיבי החלק

       
 המשמשים  נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי

 (590)   4,668    10,540    מגודר  פריט  של  לעלות   שנזקף המזומנים  תזרימי  לגידור
       

 לגידור  המשמשים  נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי
  -   9,778    21,652    והפסד   לרווח  שהועברו  המזומנים תזרימי

       
 (373)   615    4,627    אחר  כולל  רווח   פריטי  בגין  מסים 

       
 1,248    (13,928)   (118,932)    ממס   נטו לשנה,  אחר   כולל )הפסד(  רווח

       
 98,765    110,808    (160,780)    לשנה   כולל   )הפסד(  רווח   סה"כ

       
       
       

       ל:   מיוחס 
 74,282    76,567    (175,487)    החברה   של המניות  בעלי

 24,483    34,241    14,707    שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
       

 98,765    110,808    (160,780)    לשנה   כולל   )הפסד(  רווח   סה"כ
              

 

 

הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 



   בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 מאוחדים  בהון  השינויים על  דוחות
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     החברה של המניות לבעלי מיוחס 

  מניות  הון 
  פרמיה

   מניות על

 הון  קרן
  מעסקאות

  זכויות עם 
 מקנות  שאינן

  גידור  קרן  ומיזוג  שליטה

   הון קרן
 עם מעסקאות

  מניות  בעלי

 הון  קרן
 תשלום
  מניות  מבוסס

 יתרת
  סה"כ  עודפים 

  שאינן זכויות
 מקנות

  שליטה
  סה"כ

 הון 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
                    2020  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה                    
                    

 855,775  68,449  787,326  85,226  4,441  77,930  (13,477)  (3,510)  635,283  1,433 2020  בינואר 1  ליום   יתרה 
                    

 1,077,309  -  1,077,309  -  -  -  -  -  1,076,962  347 הנפקה(  הוצאות   )בניכוי  מניות   הנפקת 
 (21,153)  (6)  (21,147)  -  -  -  -  (21,147)  -  -  שליטה  מקנות  שאינן זכויות  רכישת 
 2,611  -  2,611  -  2,611  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (1,881)  -  -  -  1,877  4 משרה  ונושאי  לעובדים  מניות   מימוש 
 מקנות   שאינן  לזכויות  הון  שטרי  הנפקת 
 110  110  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה 

 (42,500)  (42,500)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה  מקנות  שאינן  זכויות לבעלי   דיבידנד
 (118,932)  -  (118,932)  -  -  -  (118,932)  -  -  - ממס  נטו  אחר,  כולל   הפסד 
 (41,848)  14,707  (56,555)  (56,555)  -  -  -  -  -  - לשנה   )הפסד(  רווח

                    
 1,711,372  40,760  1,670,612  28,671  5,171  77,930  (132,409)  (24,657)  1,714,122  1,784 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

                                        
                    

                    
                    
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                    
             הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 

 

  



   בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 מאוחדים  בהון  השינויים על  דוחות
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     החברה של המניות לבעלי מיוחס 

  מניות  הון 
  פרמיה

   מניות על

 הון  קרן
  מעסקאות

  זכויות עם 
 מקנות  שאינן

  גידור  קרן  ומיזוג  שליטה

   הון קרן
 מעסקאות

  בעלי עם
  מניות 

   הון קרן
  תשלום
  מניות  מבוסס

 יתרת
  סה"כ  עודפים 

  שאינן זכויות
 מקנות

    שליטה
  סה"כ

 הון 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
                    

                    2019  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה
                    

 758,284  80,480  677,804  230,731  3,770  77,930  451  2,598  361,005  1,319 2019  בינואר 1  ליום   יתרה 
                    

 271,595  -  271,595  -  -  -  -  -  271,485  110 הנפקה(  הוצאות   )בניכוי  מניות   הנפקת 
 (6,103)  5  (6,108)  -  -  -  -  (6,108)  -  - שליטה   מקנות  שאינן זכויות  רכישת 
 3,468  -  3,468  -  3,468  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (2,797)  -  -  -  2,793  4 משרה  ונושאי  לעובדים  מניות   מימוש 
 מקנות   שאינן  לזכויות  הון  שטרי  הנפקת 
 240  240  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה 

 (236,000)  -  (236,000)  (236,000)  -  -  -  -  -  - החברה   מניות לבעלי   דיבידנד
 (47,600)  (47,600)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות   שאינן זכויות  לבעלי  דיבידנדים

 בשל   שליטה מקנות   שאינן  זכויות   גריעת
 1,083  1,083  -  -  -  -  -  -  -  - בת   חברה  של   מכירה 
 (13,928)  -  (13,928)  -  -  -  (13,928)  -  -  - ממס  נטו  אחר,  כולל   הפסד 
 124,736  34,241  90,495  90,495  -  -  -  -  -  - לשנה   רווח

                    
 855,775  68,449  787,326  85,226  4,441  77,930  (13,477)  (3,510)  635,283  1,433 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

                    
                    2018  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה

                    
 684,539  84,239  600,300  157,697  548  77,930  (797)  2,598  361,005  1,319 2018  בינואר 1  ליום   יתרה 

                    
 17  17  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה   מקנות  שאינן זכויות  רכישת 
 3,222  -  3,222  -  3,222  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום

 מקנות  שאינן  זכויות  עם  עסקאות  בגין  הון   קרן
 741  741  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה 

 (29,000)  (29,000)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות   שאינן זכויות  לבעלי  דיבידנדים
 1,248  -  1,248  -  -  -  1,248  -  -  - ממס   נטו  אחר,  כולל   רווח
 97,517  24,483  73,034  73,034  -  -  -  -  -  - לשנה   רווח

                    
 758,284  80,480  677,804  230,731  3,770  77,930  451  2,598  361,005  1,319 2018  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

 ש"ח אלפי  1-מ  נמוך  סכום        *                    
             הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 

 



   בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי  

 
 בדצמבר  31  ביום   שהסתיימה   לשנה מאוחדים  מזומנים   תזרימי על  דוחות
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 2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 

      שוטפת   מפעילות מזומנים תזרימי
 97,517  124,736  (41,848) לשנה   )הפסד(  רווח

      התאמות: 
 118,922  146,647  133,358 סולר  וצריכת הפחתות  פחת,

 90,591  93,149  171,820 נטו   מימון,  הוצאות 
 36,803  50,425  13,619 הכנסה  על   מסים 

 -  (1,777)  (712) בת   חברה  ממכירת   רווח
 3,222  3,468  2,611 מניות  מבוסס תשלום  עסקאות 

 4,018    1,080   -  נגזרים   פיננסיים   מכשירים  שערוך 
 278,848  417,728  351,073 
      

 35,306    (3,015)   (47,540) אחרים   וחייבים   בלקוחות  שינויים
 (75,537)   (18,965)   130,352 אחרים  וזכאים  שירותים נותני  בספקים,  שינויים
 (103)  -   -  לעובדים   בהטבות  שינויים

 82,812   (21,980)   (40,334) 
      

  -    -   457  שהתקבלו  הכנסה  על   מסים 
  -   (4,189)   (210) ששולמו הכנסה  על   מסים 

 247  (4,189)   -  
      

 310,739  391,559  361,907 שוטפת  מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 
      

      השקעה  מפעילות מזומנים תזרימי
 837  6,563    974 שהתקבלה  ריבית

 (104,101)   69,695    (1,695,769) נטו  קצר, לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות
 66,450  2,082    133,653 ארוך   לזמן  מוגבלים  ממזומנים  משיכות 
 (58,913)   (91,000)   (107,531) ארוך   לזמן  מוגבלים  למזומנים  הפקדות

 שנמכרו   מזומנים בניכוי  בת חברה ממכירת נדחית  תמורה 
 

1,408    3,158   -  
 (14,834)  (11,184)   (198,579) ארוך  לזמן  מראש  והוצאות  מקדמות 

 (249,197)   (121,681)   (255,153) קבוע רכוש  רכישת 
 בת   חברה  רכישת   בגין נדחית  תמורה 

 
(46,648)   -    (8,125) 

 (473)   (919)   (1,264) מוחשיים  בלתי נכסים  רכישת 
  -   (3,313)   (18,916) נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום
 114     -   5,296 נגזרים   פיננסיים  מכשירים   בגין  תקבול 

      
 (368,242)   (146,599)   (2,182,529) השקעה  לפעילות  ששימשו  נטו  מזומנים 

      
      

     הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים 
      
       

  

  



   בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי  

 
 בדצמבר  31  ביום   שהסתיימה   לשנה מאוחדים  מזומנים   תזרימי על  דוחות
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 2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
      

      מימון  לפעילות   מזומנים תזרימי
      

 -  271,595    1,077,309 הנפקה הוצאות  בניכוי  מניות, מהנפקת תמורה 
 -   -   973,624 הנפקה   הוצאות   בניכוי  חוב,  אגרות  מהנפקת תמורה 
 122,000   -   251,000 ואחרים   בנקאיים מתאגידים  ארוך   לזמן   הלוואות   קבלת 

 -  240    110 בת  חברה   של  בהון שליטה   מקנות  שאינן זכויות  מבעלי  השקעות 
 (88,748)   (75,841)   (85,454) ששולמה  ריבית

 (2,328)   (6,535)   (29,587) הלוואות  נטילת  בגין  מראש   ששולמו   עלויות
  -   (236,000)   - החברה  של המניות לבעלי  ששולם  דיבידנד
 (29,000)   (47,600)   (42,500) שליטה  מקנות  שאינן  זכויות   לבעלי  ששולם  דיבידנד
 -   -   (37,886) א'(  )סדרה  חוב   אגרות   של  מוקדם  פדיון  עמלת  תשלום
 (101,015)   (67,682)  (134,269) ואחרים   בנקאיים מתאגידים  ארוך   לזמן   הלוואות   פירעון
 (22,400)   (11,488)  (286,112) חוב  אגרות   פירעון
 -  (1,500)  (25,680) שליטה   מקנות  שאינן זכויות  רכישת 
  -   (11,370)   (20,930) נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום
  -   (1,562)   (1,343)  חכירה  בגין  התחייבויות קרן  פירעון

      
 (121,491)   (187,743)   1,638,282   מימון  לפעילות(  )ששימשו  מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 

      
 (178,994)   57,217    (182,340) מזומנים   ושווי  במזומנים   נטו  )קיטון(  גידול

      
 508,181  329,950    384,748 השנה  לתחילת מזומנים  ושווי מזומנים  יתרת 

      
 763    (2,419)   (1,934)  מזומנים  ושווי  מזומנים יתרות  על חליפין   בשער   תנודות   השפעת 

      
 329,950  384,748    200,474 השנה  לסוף מזומנים  ושווי מזומנים  יתרת 

      
      

       הכספיים.  מהדוחות   נפרד   בלתי  חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים       
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  כללי - 1 ביאור

 המדווחת  הישות    א.
 

 מנחם   דרך   הוא   החברה  של   הרשום  המען  .2010  בפברואר  2  ביום  בישראל   התאגדה   "החברה"(  -  )להלן   בע"מ   אנרגיה  או.פי.סי
  בסינגפור,   המאוגדת  האם"(  "החברה   -  )להלן  Ltd. Holdings Kenon  בשליטת  הינה  החברה  ישראל.  אביב,  תל  ,121  בגין

 אביב   בתל  ערך   לניירות  ובבורסה   (NYSE)  יורק  בניו  ערך   לניירות  בבורסה  ונסחרות  כפול   ברישום  רשומות   מניותיה  אשר 
 "הבורסה"(.  -  )להלן  בע"מ 

 
 שלה   הבנות  והחברות  החברה  הדוח,  מועדל   עד  בבורסה.  יםנסחר  שלה  הערך  ניירות  אשר  ציבורית   חברה   הינה   החברה

 והספקת  ייצור   אחד   פעילות   בתחום   פעלו   "הקבוצה"(  -  יחד   )להלן,  החברה   של   הכספיים   הדוחות   עם   מאוחדים   שדוחותיהן 
 בישראל,   פרטיים   ללקוחות   ואנרגיה  חשמל  והספקת  בייצור  החברה   עוסקת  זה   פעילות  תחום  במסגרת  ואנרגיה.  חשמל

 כוח  תחנות  של   ותפעול  הקמה   פיתוח,  בייזום,  כןו   ,המערכת  ומנהל  החשמל"(  "חברת   –  )להלן  ע"מב  לישראל  החשמל   לחברת
 2021  בינואר   25  ביום  הדוח,  מועד  לאחר  בלבד.  בישראל   נעשתה  הקבוצה  פעילות  הדוח,  למועד  .אנרגיה  לייצור  ומתקנים 
  פי  על  מתחדשת(  אנרגיה  באמצעות  )לרבות   בארה"ב  חשמל  ייצור  בתחום  הפועלת  CPV  קבוצת  רכישת  את  החברה  השלימה

 למועד   .יב' 25  ביאור  ראו  CPV  קבוצת  לרכישת  הסכם   אודות   לפרטים   .2020  אוקטובר   מחודש CPV  קבוצת   רכישת   הסכם
 אשר   נוספת  זרוע   תחת  בארה"ב  ופעילותה  אחת   זרוע  תחת  בישראל  פעילותה   את  מרכזת  החברה  ,הכספיים  הדוחות   אישור
    . החברה  של  נוסף  פעילות  תחום להוות  צפויה

 
 -  )להלן  בע"מ   רותם   או.פי.סי.  של  מלאה   בבעלות   הינה  אשר   רותם,  הכוח   תחנת  את   בישראל   הקבוצה   מפעילה   הדוח,   למועד 

 מותקן   בהספק   קונבנציונלית  בטכנולוגיה  הפועלת   ((,20%)  נוסף  מניות  בעל   ידי  ועל  ( 80%)  החברה   ידי   על  )המוחזקת   "רותם"( 
 בטכנולוגיית   הפועלת   "חדרה"(,  -  )להלן  בע"מ   חדרה  או.פי.סי  של  מלאה   בבעלות   חדרה,   הכוח  תחנת  ;וואט  מגה   466-כ  של 

  רישיון  קבלת  לאחר  וזאת  מסחרית   להפעלה  הגיעה  2020  ביולי  1  ביום     שרא  וואט  מגה  144  של   מותקן  פקבהס   קוגנרציה
 חדרה   נייר  מפעלי  בשטח  וטורבינה  דוודים)  האנרגיה  מרכזב  מחזיקה   חדרה   בנוסף,  .הספקה  ורישיון  קבוע  חשמל   ייצור
 "צומת"(,   -  )להלן  בע"מ  אנרגיה  בצומת  מלאה  בבעלות  החברה  מחזיקה   כן,  כמו  קיטור.   להספקת   כגיבוי  שמשמש  (,בע"מ
 בהספק   פיקרית(   )תחנה  פתוח  במחזור  קונבנציונלית  בטכנולוגיה  טבעי   גז  באמצעות   המונעת   כוח  תחנת  להקמת  פועלת   אשר 

 לייצור  מתקנים  והפעלת  הקמתל  פועלת   החברה  בנוסף,  .גת  קרית  באזור   פלוגות  לצומת  בסמוך  וואט  מגה  396-כ  של   מותקן
 לצרכנים   אנרגיה  של  ומכירה  להספקה  בהסדרים   התקשרות ו  טבעי   גז   באמצעות  חשמל  המייצרים  צרכןה  בחצר   אנרגיה
 את ותספק  ב' שורק   ייצור ה מתקן  ותתחזק  תתפעל   תקים,  הציוד,  את  תספק  לפיו בהסכם  התקשרה  וכן  יא'25  בביאור  כאמור 

 .10א'24 בביאור   כאמור  ב'  שורק   ההתפלה   למתקן   הדרושה   האנרגיה 
 

  שהותקנו   והתקנות   1996-התשנ"ו  החשמל,   משק   חוק   הוראות   את   היתר,  בין  הכוללת,   לרגולציה,  כפופה   הקבוצה  פעילות 
-התשע"ד  הריכוזיות,  וצמצום   התחרות  לקידום  החוק  הוראות   החשמל,  רשות  החלטות  החשמל"(, משק  "חוק  –  )להלן   מכוחו 

  לתכנון  עסקים,  לרישוי  הנוגעת  ורגולציה  מכוחו  שהותקנו  והתקנות  1988  -התשמ"ח  הכלכלית,  התחרות   חוק  הוראות   ,2013
 עבור   )רישיונות  חשמלה   משק  חוק  פי  על  רישיונות  למתן  הסמכות  בעלת  הינה  החשמל   רשות  הסביבה.  ולאיכות  ובנייה

 )לרבות  הרישיונות  בעלי  על   לפיקוח   האנרגיה(,  שר   אישור   את   גם   טעונים   וואט   מגה  100  -מ  הגבוה  ייצור  כושר   בעלי   מתקנים 
 שנדרשים השירותים   ואיכות טיב לרמת,  מידה אמות ולקביעת  תעריפים לקביעת  פרטיים(, ייצור ורישיונות הספקה רישיונות

 פרטיים.  חשמל  יצרני  על והן  החשמל   חברת על  הן מפקחת  החשמל   רשות  משכך,   חיוני". ותשיר  "ספק   רישיון  מבעל 
 

 ומפורסם  המפוקח  "התעו"ז"(  -  )להלן  והזמן העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות נתונה  הקבוצה  פעילות
 ופברואר(   ינואר  )דצמבר,  חורף   ואוגוסט(,  )יולי  קיץ  כדלקמן:   עונות,  לשלוש  מתפלגים  השנה   חודשי  החשמל. רשות ידי על

  הייצור,  רכיב  על  מתבססות  החברה   תוצאות  שונה.  תעריף   נקבע  עונה   לכל  כאשר   נובמבר(,  עד  וספטמבר   יוני  עד   )מרץ   ומעבר 
 העונתית. ההשפעה  ומכאן   מהתעו"ז,  חלק   המהווה 

 
 קורונה  נגיף   התפשטות  השפעות     ב.
  

 (,COVID-19)  הקורונה  נגיף  העולם   ברחבי   מכן  ולאחר   בסין  התפשט   ,2020  שנת   של   הראשונה   ובמחצית   2019  שנת   בסוף 
 הקורונה   משבר  עקב  "(.הקורונה  משבר" - להלן ) עולמית  כמגיפה   העולמי  הבריאות  ארגון ידי  על הוכר  2020 מרץ בחודש   אשר 

 עסקית.   פעילות  על  ומגבלות   תנועה  מגבלות  בעולם  אחרות   מדינות  ידי  ועל   ישראל  מדינת  ידי  על  הוטלו  ולאחריה   הדוח   שנת ב
 ובעולם.  בישראל  ובכלכלה  הפיננסיים  בשווקים  יציבות  וחוסר  וודאות  לחוסר   היתר  בין  גרם  האמור  הקורונה  משבר  בנוסף,
 חדרה,   הכוח   ותחנת   רותם   הכוח   תחנת   החברה,  של   הפעילות   כוח ה   תחנות   של  פעילותן  ,הכספיים  הדוחות   אישור   למועד 

 והתפרצות  הידבקות   למנוע  מנת   על  זהירות   אמצעי   ונקיטת   העבודה   צוותי  של   היערכות  תוך   חיוניים   מפעלים   בהיותן   נמשכת 
 מושפעת  להיות  עלולה  חדרה  הכוח  בתחנת  השיפוץ  עבודת  או  צומת  הכוח  בתחנת  ההקמה  עבודות  רציפות  החברה.   באתרי

 של  החשמל   שצריכת  הגם   ,2020  שנת   במהלך   .זרים  וצוותים  ציוד  בהגעת   הצורך  לאור  הקורונה  משבר  עקב  תנועה  ממגבלות
  נכון . חשמל  ממכירת  הקבוצה  בהכנסות  משמעותית  ירידה   חלה  לא   הקורונה,  ממשבר   הושפעה  הקבוצה  מלקוחות   חלק 

 החברה. ופעילות  תוצאות  על   מהותית  השפעה   ורונה הק למשבר  הייתה  לא  הכספיים הדוחות  אישור  למועד
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 )המשך(  כללי - 1 ביאור

 )המשך(  קורונה נגיף   התפשטות  השפעות     ב.
 

 :להלן  כמפורט   הקבוצה פעילות על  השפיעו ,לעיל כמתואר  התנועה  ומגבלות   הקורונה  משבר

 של  ההקמה   תקופת  כי  החברה   מעריכה  מחו"ל,  ציוד  בהגעת  והצורך  ובעולם  בישראל   התנועה  מגבלות   הימשכות  בשל     •
 במהלך   להסתיים  צפויה   ,הכספיים  הדוחות  אישור   ולמועד  2022  שנת   לתום  מעבר   להימשך   עשויה  צומת   הכוח   תחנת 
 ד'. 25  ביאור   ראו   בצומת,  הקמה  הסכם  תיקון אודות  לפרטים   .2023  ינואר  חודש 

 

 רותם  הכוח   בתחנת   תוכננה  אשר   התחזוקה  עבודת  הקורונה,  משבר   עקב   ישראל,   למדינת  כניסה   על   המגבלות   לאור  •
 את   רותם   השביתה  כאמור,   התחזוקה   עבודת  דחיית   לאור   .2020  אוקטובר   בחודש   ובוצעה   נדחתה   2020  אפריל   לחודש 
 מספר   של  להשבתה   ייזומים.  וטיפולים   טכניות  בדיקות  לבצע   מנת  על   2020  אפריל   בחודש   ימים   למספר   הכוח  תחנת 
 רותם,   הכוח  תחנת  של  הייצור  פעילות  על   מהותית  השפעה  הייתה  לא   כאמור   התחזוקה  במועד  ולדחייה   ימים

 במהלכם   למתוכנן,  בהתאם   ימים,  13  נמשכה  התחזוקה  עבודת  החברה.  של  הכספיות  תוצאותיה  וכן   תוצאותיה
 הפחתת   את  רותם   האטה   ,2020  מרץ   בחודש   התחזוקה,  עבודת  מועד   דחיית  לאור  ם.רות  הכוח  תחנת   פעילות  הושבתה

 של   לסך   הסתכמה   הדוח  שנתב  הפעילות  תוצאות  על  הפחת  האטת  השפעת   רותם.  הכוח  בתחנת  התחזוקה  עבודת  רכיב
   ש"ח. מיליון  4-כ

 

  ז'.25 ר ביאו  ראו  תנין,  כריש   ממאגר הגז הזרמת  מועד על הקורונה משבר  השפעת אודות לפרטים  •
 

 הגדרות 
 
 בע"מ. אנרגיה יס  או.פי.  -  החברה .1
 

 שלה. המאוחדות והחברות  בע"מ אנרגיה  או.פי.סי  -  הקבוצה .2
  

 בעקיפין,   או  במישרין  מלא,  באופן  מאוחדים  שדוחותיהן  ת,יושותפו  לרבות  חברות,  -  בנות  מאוחדות/חברות  חברות .3
  .החברה  דוחות  עם

 

 קשורים. צדדים  בדבר   (2009) 24  בינלאומי  חשבונאות  בתקן  כמשמעותם - קשורים  צדדים .4
 

 . 1968-התשכ"ח ערך,  ניירות  לחוק  1  בסעיף   בתאגיד  עניין"  "בעל  להגדרת   (1)  בפסקה  כמשמעותם   -  עניין  בעלי .5
 

 הכספיים הדוחות  עריכת בסיס - 2 ביאור
 

 בינלאומיים   כספי   דיווח  בתקני  עמידה על  הצהרה  א.
 

 כספיים   דוחות  (.IFRS)  בינלאומיים  כספי דיווח לתקני בהתאם   הקבוצה   ידי  על  נערכו המאוחדים  הכספיים הדוחות
 .2010–התש"ע   שנתיים(, כספיים   )דוחות  ערך  ניירות לתקנות  בהתאם   גם   נערכו   אלו

 
 .2021  מרץ  24  ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום אושרו החברה של הכספיים הדוחות

 
 הצגה  ומטבע פעילות מטבע .ב

 
 לכך,  בהתאם   "ש"ח"(.  –  )להלן  החדש   השקל   הינו  החברה   פועלת   בה   העיקרית  הכלכלית   הסביבה   את   שמייצג   המטבע 
 מטבעות  אלו.  כספיים   דוחות  של   הצגה  כמטבע  הש"ח  משמש  כן,  כמו  החברה.  של  הפעילות  מטבע   את   הש"ח   מהווה

 .חוץ  מטבע  מהווים  הש"ח שאינם  אחרים
 

 המדידה  בסיס .ג
 

 והפסד,   רווח   דרך   הוגן  בשווי  הנמדדים   נגזרים  פיננסיים מכשירים למעט  ההיסטורית,  העלות בסיס על הוכנו הדוחות
 ביאור  ראו נוספים,  לפרטים  .והפרשות נדחים מסים  ,אחר  כולל   רווח   דרך הוגן  בשווי  נמדדים  אשר   פיננסיים מכשירים

3. 
 

 התפעולי  המחזור  תקופת .ד
 

 כוללים שוטפות והתחייבויות שוטפים נכסים  לפיכך,  אחת. שנה הינה הקבוצה  של הרגילה התפעולי המחזור  תקופת
  .הקבוצה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת במהלך וצפוי מתוכנן שמימושם פריטים
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 ביאור
 

 דעת  ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 אומדנים  בהערכות,  דעת,  בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת  ,IFRS-ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הכנסות  והתחייבויות, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות בפועל התוצאות והוצאות.
 

 להניח ההנהלה נדרשה  הקבוצה, של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 מתבססת  האומדנים,  בקביעת דעתה בשיקול  משמעותית.  וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות
 המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים  שונות, עובדות  העבר, ניסיון  על הקבוצה הנהלת

 אומדן.  לכל
 

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים  שוטף.  באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
  מושפעת. עתידית תקופה ובכל האומדנים

 
 שקיים  לאומדנים,  בקשר  ודאות   לחוסר  אחרים   עיקריים  וגורמים  העתיד  לגבי  הקבוצה   שהניחה  הנחות  בדבר   מידע
 הכספית   השנה  במהלך  והתחייבויות  נכסים  של  בספרים  לערכים  מהותי  תיאום  תהייה  שתוצאתם  משמעותי  סיכון

 הבאים:  בסעיפים  נכלל   הבאה,
 

 קבוע  רכוש של צפוי שימושי חיים אורך .1
 

 של השייר בערך בהתחשב   הצפוי, השימושי החיים אורך פני על  הישר הקו שיטת  לפי מופחת קבוע רכוש
 את לקבוע מנת על שוטף באופן נכסים  של הצפוי השימושי החיים אורך את מחדש  בוחנת הקבוצה  .הרכוש

 ביחס  הקבוצה של העבר ניסיון  על  מתבסס השימושי החיים אורך   לתקופה. שייזקף הפחת הוצאות סכום
 על מותאמות  עתידיות תקופות בגין הפחת הוצאות  צפויים. טכנולוגיים שינויים בחשבון ולוקח דומים לנכסים

  .קודמים לאומדנים ביחס משמעותיים שינויים לשקף מנת
 

 מס  לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס .2
 

 הכנסה תהיה שבעתיד הצפי היא מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס ליצירת המשמשת העיקרית ההנחה
  מס.  לצרכי הפסדים בגין  והפסד רווח בדוח מבוטל או נזקף נדחה מס  אותם. לנצל יהיה  ניתן שכנגדה חייבת
 .18  ביאור ורא  ,נדחה  מס נכס הוכר בגינם הפסדים על למידע

 
 תלויות התחייבויות  סיכויי הערכת .3
 

 הקבוצה.   תוצאות  על   מהותית   השפעה  להיות  עשויה  לתוצאותיהן  אשר   תלויות  התחייבויות  קיימות  לקבוצה 
 יצאו   כי   לא   מאשר   סביר  יותר   האם   ההנחה   על   מבוסס   תלויות   התחייבויות  אותן   בגין   הפרשה   יצירת  או   ביטול

 תלויות. התחייבויות אותן בגין  כלכליים  משאבים 
  

 וודאיות   לא  מס  עמדות  .4
 

 יועציה   על   בהתבסס   הקבוצה,  של   והערכות  אומדנים   על   מבוסס   בקבוצה  עקיפים   ומסים  למס  ההפרשה  חישוב 
 שעמדות  וככל היה (.Positions Tax Uncertain)  וודאיות  בהכרח  שאינן שונות  מס   לעמדות  בקשר המשפטיים, 

 וריבית.  נוספות   מס  הוצאות לשלם  הקבוצה   צפויה  המס   רשויות  ידי  על   תתקבלנה   לא   אלו   מס 
 

 באומדן   שינוי
 

 וזאת   ברותם   הכוח   בתחנת   שונים   רכיבים   של   השימושיים   החיים  אורך   יתרת  אומדן   את   רותם  בחנה ,2019  בשנת 
 תחזוקות   סבב  והשלמת   2013  יולי  בחודש   התחנה   הפעלת   תחילת  ממועד  שנים   6-כ  של  בתקופה  הנצבר  הניסיון  לאור
 ביצעה   תלוי,  בלתי  חיצוני  מומחה   דעת   חוות  על   בהתבסס   .Overhaul Major  מסוג   משמעותית  תחזוקה  כולל   נדרש 
 שנים   19-כ   של  מתקופה  אלו  רכיבים  של  2019  באוקטובר  1  ליום  השימושיים  החיים   אורך  יתרת   לאומדן  עדכון  רותם

 :כדלקמן  הינה  האומדן  שינוי השפעת  שנים. 24-כ  של  לתקופה

 מכן  לאחר  2023 2022 2021 2020 2019 ש"ח  באלפי

 בהוצאות  )קיטון(  גידול
 הפחת 

 
(4063,) 

 
(12,898) 

 
(12,898) 

 
(12,898) 

 
(12,898) 

 
99854, 
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 ביאור

 מחדש   סיווג .ו
 

 בדוח  נפרד  לסעיף   וכלליות  הנהלה   הוצאות   בסעיף   בעבר  הוצגו  אשר  עסקי  פיתוח   הוצאות   החברה  סיווגה  הדוח,  שנת ב
 אלפי   6,938  של   סך   עסקי   פיתוח   הוצאות   לסעיף   וכלליות  הנהלה   מסעיף   מחדש   החברה   סיווגה  בהתאם   והפסד.   רווח
  בהתאמה. , 8201-ו  2019  בדצמבר 31 מיםבי   ושהסתיימ  ים נלש ש"ח  אלפי  593,3  -ו  ש"ח 

 
 פעילות  מגזרי על מידע .ז

 
 פועלת   החברה  החברה,  מנכ"ל  שהינו  (,CODM)  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  למקבל  המדווח  המידע  על  בהתבסס 

 CODM-ה   ידי  על  סדיר  באופן  נסקרים  אשר   המגזר   רווחי  פעילות.  מגזרי  ,IFRS 8-ב  כהגדרתו  אחד,  פעילות  במגזר
  .החברה של המאוחד  והפסד   רווח   בדוח   למדווח  עקבי   שהינו  פחת,   בניכוי  הגולמי הרווח  בסיס  על   נמדדים 

 
 החשבונאית  במדיניות   שינויים           .ח

 
 ופרשנויות  לתקנים  תיקונים חדשים, תקנים  של   לראשונה  יישום    
 

 "התיקון"(   – )להלן  עסקים צירופי   ,IFRS 3-ל   תיקון    .1
 

 התווספה   זו,  בחינה   לצורך  נכס.  או  "עסק"  לרכישת  עסקה  מהווה  פעילות  לרכישת  עסקה  האם  מבהיר   התיקון
 שנרכשו  הנכסים  של   ההוגן  השווי  מלוא   מהותי   ובאופן  שבמידה   כך  הריכוזיות  במבחן   להשתמש  לבחור  האפשרות 

 בנוסף,   נכס.  ברכישת   מדובר  היהי  בודד,  לזיהוי  ניתן  לנכס  או  לזיהוי  הניתנים   דומים  נכסים  של   לקבוצה   מיוחס 
 כך   משמעותיים   יהיו   הנרכשים   שהתהליכים   הדרישה   למשל  כמו  עסק,   של   להגדרתו   המינימליות   הדרישות  הובהרו 

 ביחד  אשר   אחד,   משמעותי   ותהליך   אחד   תשומה   אלמנט  הפחות   לכל   הפעילות  תכלול   בעסק,  מדובר   שיהיה  מנת   שעל 
 הנדרש   התפוקות לאלמנט   ההתייחסות צומצמה  בנוסף, תפוקות. לייצר   הפעילות  של  ליכולת  משמעותי   באופן  תורמים 

 לרכישת   עסקאות  עבור  יושם  התיקון  האמורה.  הבחינה   להמחשת   דוגמאות   והתווספו   עסק   בהגדרת   לעמוד  מנת   על
  .2020  בינואר 1  מיום  המתחילות   שנתיות  בתקופות  חל שלהן  הרכישה   מועד  אשר  עסק   או נכס

 
 מכשירים ,IFRS 7  -ו  ומדידה  הכרה   פיננסיים:  מכשירים  IAS 39  פיננסיים,  מכשירים  IFRS 9-ל   תיקונים     .2

 "התיקונים"(   -  )להלן  (benchmark)  עוגן ריביות  שיעורי רפורמת   גילויים:  פיננסיים:
 

 מחוסר  המושפעים  חשבונאי  גידור  יחסי  כשירות   לבחינת  הרלוונטיות  מנדטוריות  הקלות  מספר   כוללים  התיקונים 
  -ו   LIBOR  כמו  ריבית  שיעורי  של  לביטולם  להביא  עתידה  זו  רפורמה)  IBOR-ה  ריביות  מרפורמת  הנובע  וודאותה

EURIBOR.) לדוגמה  כך : 
  החוזיים  המוזמנים   תזרימי  על   להתבסס   יש   המגודרים,  המזומנים   תזרימי   להתרחשות   ההסתברות   קביעת   בעת  -

 . IBOR  -ה   מרפורמת  כתוצאה עתידיים משינויים  ולהתעלם   הקיימים 
 והמכשיר   המגודר   הפריט  של  הקיימים  החוזיים  בתנאים  להתחשב   יש   פרוספקטיבית,   אפקטיביות   בחינת   בעת -

 מהרפורמה.  כתוצאה  וודאויות  מאי  ולהתעלם  המגדר,
 

 ייפסקו   התיקונים  במסגרת   הנכללות   ההקלות  .2020  בינואר  1  מיום  החל   רטרוספקטיבי  באופן   יושמו  התיקונים 
 הגידור  יחסי  שבו  המועד  לבין  מהרפורמה  העולה  הוודאות  אי  התבהרות  :מבין  המוקדם  במועד   פרוספקטיבי  באופן

 . הופסקו
 

 . הכספיים  הדוחות   על מהותית   השפעה   הייתה  לא  התיקונים ליישום
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 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 ישויות  ידי  על   אלה  מאוחדים  בדוחות  המוצגות   התקופות  לכל  בעקביות   יושמו  להלן  המפורטת  החשבונאית  המדיניות   כללי
 .ופרשנויות  לתקנים  תיקונים חדשים, תקנים של לראשונה יישום   –  ח' 2  בביאור כמתואר  למעט,  הקבוצה,

 
 האיחוד   בסיס  א.

 
 בנות   חברות  .1

 
 בדוחות   נכללים   בנות  חברות   של  הכספיים   הדוחות  החברה.   ידי   על  הנשלטות  ישויות  הינן  בנות   חברות 

  השליטה.  אובדן   ליום   ועד  השליטה  השגת  מיום   המאוחדים   הכספיים 
 

 החשבונאית   למדיניות  להתאימה  מנת  על  הצורך  במידת  שונתה  הבנות   החברות  של   החשבונאית  המדיניות
  הקבוצה.  ידי  על   שאומצה 

 
 שליטה   מקנות  שאינן  זכויות .2
 

 האם   לחברה  בעקיפין,  או  במישרין  לייחוס,  ניתן  שאינו  בת   בחברה  ההון   הן   שליטה   מקנות   שאינן  זכויות
 נוספים.  מרכיבים  בתוכן  וכוללות

 
 העסק   צירוף  במועד  שליטה  מקנות  שאינן זכויות  מדידת 

 
 חלק  בהן  למחזיק   והמעניקים   בהווה  בעלות  זכות  המקנים  מכשירים  שהינן  שליטה,   מקנות   שאינן  זכויות

 בנכסים  היחסי  חלקן  לפי  או  הוגן  בשווי  העסקים  צירוף  במועד  נמדדות  פירוק,  של  במקרה  נטו  בנכסים
 בנפרד.  עסקה  כל בסיס  על  הנרכשת,   של   המזוהים  והתחייבויות

 
 המניות   בעלי  בין אחר  כולל  ורווח   הפסד  או  רווח   הקצאת 

 

 סך  שליטה.   מקנות   שאינן  ולזכויות  החברה   של   לבעלים  מיוחסים  אחר   כולל   רווח  של  רכיב   וכל  הפסד   או   רווח
 אם   גם   שליטה  מקנות  שאינן  ולזכויות  החברה  של  לבעלים   מיוחס  האחר  הכולל  והרווח   ההפסד  או  הרווח

  שלילית. תהיה  שליטה מקנות   שאינן  הזכויות   יתרת   מכך  כתוצאה
 

 שליטה  שימור   תוך   שליטה,   מקנות  שאינן  זכויות  עם   עסקאות 
 

 בין   הפרש   כל  .הוניות  כעסקאות   מטופלות   ,שליטה  שימור  תוך  שליטה   מקנות  שאינן  זכויות  עם  עסקאות
 החברה  של   הבעלים   לחלק   נזקף   שליטה   מקנות   שאינן   בזכויות  השינוי  לבין  התקבלה  או   ששולמה   התמורה 

 ומיזוג.  שליטה   מקנות  שאינן זכויות  עם  מעסקאות   הון לקרן
 

 כלהלן:  מחושב שליטה מקנות  שאינן  הזכויות   מתואמות  שבו הסכום
 הכספיים   בדוחות   שליטה   מקנות   שאינן  הזכויות  מיתרת   הנרכש   היחסי  החלק  לפי   ההחזקה,   בשיעור   בעלייה

  העסקה.  ערב   המאוחדים 
 

 שליטה   אובדן .3
 

  שאינן   כלשהן  זכויות  הבת,  החברה   של   ההתחייבויות  ואת  הנכסים  את  גורעת  הקבוצה   שליטה,  אובדן  בעת
 שנגרעו   היתרות  לבין  התמורה   בין  ההפרש   הבת.  לחברה   המיוחסים   הון  של   אחרים  ורכיבים  שליטה   מקנות 

 אחרות. הכנסות  בסעיף  והפסד  ברווח  מוכר
 

 באיחוד   שבוטלו  עסקאות  .4
 

 במסגרת   בוטלו  חברתיות,  בין  מעסקאות  הנובעות  מומשו,  שטרם   והוצאות  והכנסות  בקבוצה   הדדיות  יתרות
 שטרם  רווחים   בוטלו  לפיו  אופן   באותו  בוטלו  מומשו  שטרם   הפסדים  המאוחדים.  הכספיים   הדוחות  הכנת 

  ערך.   לירידת   ראיה   היתה  לא עוד כל מומשו,
 

 שליטה   אותה   תחת  עסקים  צירופי  ב.

 בוצעה  כאילו  בספרים,   הערכים   גישת   לפי  טופלה   בקבוצה,  השולט   המניות   בעל   שבשליטת   בעסקים   זכויות  רכישת 
 ההשוואה.   מספרי  מחדש  הוצגו   כך,  לצורך  בקבוצה.  השליטה  בעל  ידי  על  לראשונה  השליטה  הושגה  בו  ביום  הרכישה
 בעל  של   המאוחדים  הכספיים  בדוחות   ןלכ  קודם   שהוצגו  כפי   הערכים  לפי   מוצגים  שנרכשו  וההתחייבויות  הנכסים 

 בקבוצה   השליטה   בעל   ידי  על  לראשונה   השליטה   השגת   מיום  מחדש   הוצגו  הקבוצה   של  ההון  רכיבי  בקבוצה.  השליטה 
  בקבוצה.  הקיימים  הון רכיבי לאותם  נוספו   הנרכשת הישות  של   ההון שרכיבי כך
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך(   שליטה   אותה   תחת  עסקים  צירופי  ב.
 

 השליטה   השגת  ביום  שנרכשו  וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לבין  הרכישה  עבור  ההנפקה  תמורת  בין  הפרש  כל
 מעסקאות   הון  כקרן  בהון  ישירות  מוכר  השליטה   השגת   לאחר  בתקופה   הנרכשת  בחברה  השליטה   בעל  של  והשקעות

 ומיזוג.  שליטה  מקנות   שאינן זכויות  עם
 
 חוץ מטבע .ג

 
 חוץ   במטבע  סקאות ע

 העסקאות.  בתאריכי   שבתוקף   החליפין  שער  לפי   הקבוצה  חברות  של  הפעילות  למטבע  מתורגמות חוץ במטבע  עסקאות 
 החליפין   שער   לפי   הפעילות   למטבע   מתורגמים   הדיווח,   במועד   חוץ   במטבע  הנקובים   כספיים   והתחייבויות  נכסים 

 מתורגמים   הוגן,  שווי  לפי  והנמדדים  חוץ  במטבעות  הנקובים  כספיים  לא  והתחייבויות  נכסים  יום.  לאותו   שבתוקף
 למטבע   מתרגום  הנובעים  שער  הפרשי  ההוגן.  השווי  נקבע  בו  ביום  שבתוקף  החליפין  שער  לפי  הפעילות  למטבע

 אחר,   כולל   ברווח   מוכרים   אשר   מזומנים   תזרימי   מגידור  להפרשים  ט )פר  והפסד   ברווח  כלל   בדרך   מוכרים  הפעילות 
 מתורגמים   היסטורית,  עלות  לפי  והנמדדים  חוץ   במטבע   הנקובים  כספיים   לא   פריטים   בגידור(.  האפקטיבי   החלק   בגין
  העסקה.  למועד שבתוקף  החליפין שער  לפי

  פיננסיים   מכשירים  .ד

  נגזרים  שאינם  יננסייםפ  נכסים  .1
 
  פיננסיים   בנכסים  לראשונה ומדידה  הכרה 

 מוכרים   הפיננסים  הנכסים  יתר  היווצרותם.  במועד  שהונפקו  חוב  ומכשירי  בלקוחות  לראשונה  מכירה  הקבוצה
  המכשיר.  של  החוזיים  לתנאים לצד  הופכת הקבוצה בו  במועד  לראשונה

 
 הנכס   של  להנפקה   או   לרכישה   במישרין  לייחס   שניתן   עסקה  עלויות  בתוספת  הוגן  בשווי  לראשונה  נמדד  פיננסי  נכס
 בנכסי   שמקורם   חייבים   שלו.  העסקה   מחיר  לפי  לראשונה   נמדד   משמעותי   מימון  רכיב  כולל   שאינו  לקוח   יננסי.הפ

 לחייבים. חוזה   מנכס   הסיווג  שינוי במועד  החוזה  נכסי   של  בספרים   ערכם   לפי   לראשונה נמדדים  חוזה,

 פיננסיים  נכסים   גריעת

 פוקעות,   הפיננסי  מהנכס  הנובעים  המזומנים  לתזרימי  הקבוצה  של  החוזיות  הזכויות  כאשר  נגרעים  פיננסיים  נכסים
 כל   בה  בעסקה   הפיננסי  מהנכס  הנובעים  המזומנים  תזרימי  את  לקבל  הזכויות  את  מעבירה  הקבוצה  כאשר  או

 מהותי.  באופן  הועברו  הפיננסי  הנכס  על  מהבעלות   וההטבות   הסיכונים
 

 ממשיכה   הקבוצה הפיננסי, הנכס   על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל מהותי באופן נותרו הקבוצה  בידי אם 
 הפיננסי.   בנכס  להכיר

 קבוצה בכל  החשבונאי והטיפול  לקבוצות  פיננסיים  נכסים   סיווג

 הוגן  שווי  או  מופחתת;   עלות  הבאות:  המדידה  מקטגוריות  לאחת  מסווגים  פיננסיים  נכסים  לראשונה,  ההכרה  במועד
 והפסד.  רווח   דרך

 שלה   העסקי  המודל   את   משנה  הקבוצה   כאשר,  ורק   אם,   אלא   עוקבות   בתקופות   מחדש   מסווגים   לא   פיננסיים   נכסים 
 הדיווח  תקופת   בתחילת  מחדש  מסווגים  המושפעים  הפיננסיים  החוב  נכסי  כאמור  ובמקרה  פיננסיים,  חוב  נכסי   לניהול

 העסקי.  ל במוד  לשינוי  העוקבת
 

 בשווי   למדידה  מיועד   אינו  וכן   להלן  המצטברים  התנאים  שני   את   מקיים  הוא   אם  מופחתת   בעלות  נמדד  פיננסי  נכס
 והפסד:   רווח  דרך   הוגן

 וכן  החוזיים; המזומנים  תזרימי  את  לגבות  כדי  בנכסים  להחזיק   שמטרתו  עסקי  מודל במסגרת  מוחזק  -
 קרן   תשלומי  רק  שהם  מזומנים   לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  הפיננסי  הנכס  של  החוזיים  התנאים -

 נפרעה.   שטרם  הקרן  סכום  בגין  וריבית
 

  והפסד.  רווח דרך  הוגן  בשווי  נמדדים  מופחתת  בעלות  למדידה מסווגים שאינם   הפיננסיים  הנכסים   כל
 המזומנים   תזרימי   גביית  שמטרתו   עסקי   מודל   במסגרת   המוחזקים   ופיקדונות  אחרים   חייבים   לקוחות   יתרות   לקבוצה 

 משקפת   אשר   וריבית   קרן   תשלומי  ורק   אך   כוללים  אלו,  פיננסיים   נכסים   בגין  החוזיים   המזומנים   תזרימי  החוזיים.
 מופחתת.  בעלות  נמדדים  אלו פיננסיים  ם נכסי  לכך,  בהתאם   האשראי.  וסיכון  הכסף של הזמן  ערך  עבור   תמורה 
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך(   פיננסיים   מכשירים  .ד
 
 )המשך(   נגזרים  שאינם  פיננסיים  נכסים  .1
 

 בלבד   וריבית  קרן כוללים מזומנים  תזרימי האם  הערכה 

 במועד   הפיננסי  הנכס  של  ההוגן  השווי  הינה  'קרן'   בלבד,  וריבית  קרן  כוללים  המזומנים  תזרימי  האם  הבחינה  לצורך
 הקרן   לסכום  המיוחס   האשראי  סיכון  עבור  הכסף,  של   הזמן  ערך   עבור  מתמורה   מורכבת   'ריבית'   לראשונה.  ההכרה
 רווח.   מרווח גם   כמו  הלוואה, של אחרים יסייםבס  ועלויות  סיכונים  ועבור  מסוימת   זמן  תקופת   במהלך   נפרעה   שטרם 

 של   החוזיים  התנאים   את   בוחנת   הקבוצה  בלבד,  וריבית  קרן   של   תזרימים   הם   חוזיים   מזומנים   תזרימי  האם   בבחינה 
 תזרימי  של  הסכום  או  העיתוי  את   לשנות  שעשוי   חוזי  תנאי  כולל  הפיננסי  הנכס  האם   מעריכה   זו   ובמסגרת  המכשיר,

 השיקולים את   בחשבון  לוקחת הקבוצה זו, הערכה  בביצוע האמור.  התנאי את   יקיים לא  שהוא  כך  החוזיים המזומנים 
 הבאים: 

 המזומנים;  תזרימי  של  הסכום או  העיתוי  את  ישנו  אשר   כלשהם   מותנים אירועים -
 משתנה;   ריבית  כולל   הנקובה,  הריבית   שיעור את  לשנות   שעשויים  תנאים  -
 וכן   מוקדם;  פירעון  או   הארכה  מאפייני -
 זכות   ללא פיננסי  נכס  )לדוגמה  מוגדרים  מנכסים  מזומנים   לתזרימי  הקבוצה  של  זכותה  את  המגבילים  תנאים -

 . recourse)-(non  חזרה 

 מהותי   באופן  מייצג  המוקדם   הפירעון   סכום   אם   בלבד   וריבית   קרן   קריטריון  עם   עקבי  הינו  מוקדם   פירעון  מאפיין
 או  המתקבל  סביר,  פיצוי  לכלול   עשוי  אשר  נפרעה,  שטרם   הקרן  סכום  בגין  וריבית  קרן  של   שולמו   שטרם   סכומים 
 החוזה.  של מוקדם  סיום בגין  משולם,

  והפסדים  ורווחים  עוקבת  מדידה 

 והפסד   רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסים נכסים

 מוכרים  דיבידנדים, או  ריבית הכנסות   לרבות נטו, והפסדים  רווחים הוגן. בשווי נמדדים  אלו   נכסים עוקבות בתקופות 
 מגדרים(.  כמכשירים   מיועדים אשר  מסוימים,  נגזרים   מכשירים  )למעט   והפסד   ברווח

 מופחתת  בעלות פיננסים נכסים

 הפסדים   ובניכוי  האפקטיבית   הריבית   בשיטת  שימוש   תוך  מופחתת,   בעלות  עוקבות   בתקופות   נמדדים   אלו  נכסים 
 הפסד  או   רווח   והפסד.   ברווח  מוכרים   ערך  וירידת   שער   פרשי מה  הפסדים   או   רווחים   ריבית,   הכנסות   ערך.  מירידת 
 והפסד.   ברווח   הוא   אף  מוכר   מגריעה,  הנובע   כלשהו 

 
 נגזרים   שאינן פיננסיות התחייבויות .2

 אגרות   אחרים,  אשראי  ומנותני  בנקאיים  מתאגידים   ואשראי  הלוואות  כוללות:   נגזרים  שאינן  פיננסיות  התחייבויות
 אחרים.   וזכאים   ספקים מניות, מבעלי הון שטרי  חוב,

 
 פיננסיות בהתחייבויות  לראשונה   הכרה 

 לראשונה   מוכרות  הפיננסיות  ההתחייבויות   יתר   היווצרותם.   במועד   שהונפקו  חוב   במכשירי  לראשונה   מכירה  הקבוצה 
 המכשיר. של החוזיים לתנאים  לצד   הופכת   הקבוצה בו  העסקה  קשירת  במועד

 עסקה   עלויות  לייחוס.   הניתנות   העסקה  עלויות   כל   בניכוי  הוגן  בשווי  לראשונה   ת מוכרו  פיננסיות  התחייבויות 
 בעת  הפיננסית  מההתחייבות   מנוכות   פיננסית,  כהתחייבות   יסווג  אשר   מכשיר  של  להנפקה  ישיר   באופן  המיוחסות

 בה.  לראשונה  ההכרה

 פיננסיות   התחייבויות של עוקבת  מדידה 

  האפקטיבית.  הריבית לשיטת  בהתאם  מופחתת  בעלות  נמדדות   פיננסיות  התחייבויות  לראשונה,   ההכרה  לאחר 

 פיננסיות   התחייבויות גריעת

 בוטלה.  או סולקה היא כאשר   או   פוקעת  בהסכם,  כמפורט  הקבוצה, מחויבות  כאשר   נגרעות   פיננסיות התחייבויות

 פיננסיים   מכשירים   קיזוז

 באופן  קיימת   לקבוצה  כאשר  הכספי המצב  על  בדוח  בנטו מוצגים   והסכומים מקוזזים פיננסית  והתחייבות פיננסי  נכס
 נטו  בסיס  על  וההתחייבות  הנכס  את   לסלק  כוונה  וכן  שהוכרו  הסכומים  את   לקזז  לאכיפה  ניתנת  משפטית  זכות  מיידי

 זמנית.-בו ההתחייבות את  ולסלק   הנכס  את  לממש  או
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 ( המשך)  פיננסיים   מכשירים  .ד
 

 גידור  חשבונאות   לרבות ,נגזרים  פיננסים  מכשירים   .3
 

 גידור  חשבונאות
 

 והפריט  המגדר  המכשיר   בין  הגידור   יחסי  את   פורמלי  באופן   מתעדת   הקבוצה  החשבונאי  הגידור  תחילת   במועד 
 את   תעריך   הקבוצה   בו   האופן  וכן   הגידור  לביצוע  הקבוצה   של   והאסטרטגיה   הסיכונים  ניהול   מטרת  לרבות   ,המגודר

 . הגידור  יחסי  אפקטיביות
 

  highly)  גבוהה  אפקטיביות   בעל   להיות   חזוי  הגידור   האם   , עוקבות  ובתקופות  הגידור  יצירת   בעת   ,מעריכה  הקבוצה 
effective )   התקופה   במשך  המגודר   לסיכון  לייחס   שניתן  המזומנים   בתזרימי   או  הוגן  בשווי   מקזזים   שינויים   בהשגת 

 .125%  עד 80% של בטווח  נמצאות  הגידור   של  בפועל  התוצאות  האם  וכן  ,הגידור מיועד שאליה
 

 לחשיפה   ולגרום  גבוהה  ברמה  צפויה   להיות  צריכה  מגודר  פריט   המהווה  חזויה   עסקה   ,מזומנים  תזרים  גידור  לגבי
 .והפסד  רווח  על   להשפיע  דבר  של בסופו  שעשויים מזומנים  בתזרימי  לשינויים

 
 רווח  דרך   נזקפים  ,האפקטיבי  המגדר   החלק   בגין   ,מזומנים  תזרימי   לגידור  המשמשים   נגזרים   של   ההוגן  בשווי  שינויים

 הסכום   .והפסד  לרווח  ההוגן  בשווי  השינויים  נזקפים   ,אפקטיבי  שאינו  החלק   בגין  .גידור  הון   לקרן  ישירות  אחר   כולל
 בה   בתקופה   והפסד   רווח   לדוח  או  הכספי   המצב   על   בדוח  המגודרים   לנכסים   מחדש   מסווג   גידור  הון  בקרן   שנצבר 

 בדוחות  הסעיף   באותו  ומוצג   בהתאמה,   והפסד,   רווח  דוח   על   או   נכסים  אותם  על  משפיעים  המזומנים  תזרימי 
 המגודר.  הפריט  נמצא  בו   הכספיים 

 
 אזי   ,ממומש  או  מבוטל   ,נמכר  ,פוקע  שהוא  או  ,חשבונאי  גידור  של   לקריטריונים  עוד  עונה  אינו  המגדר  המכשיר  אם

 נשאר   אחר  כולל   רווח   דרך  גידור  הון  בקרן  לכן  קודם  שנצבר  ההפסד  או  הרווח  .גידור  חשבונאות   לפי  הטיפול   נפסק
 והעסקה   במידה  . להתרחש  עוד   צפויה   אינה  החזויה  העסקה   אשר   עד   או   החזויה  העסקה   מתקיימת   אשר   עד   בקרן

 יסווג   גידור  הון  בקרן  שנצבר  המגדר  המכשיר  בגין  המצטבר  ההפסד  או  הרווח  ,להתרחש  עוד  צפויה  אינה  החזויה
  . והפסד  לרווח מחדש

 
 בעת  ,הנכס  של  בספרים  לערך  מצטרף  גידור  הון  לקרן  שנזקף   הסכום  ,פיננסי  לא  נכס  הינו  המגודר  הפריט  כאשר

  .בו  ההכרה
 

 לגידור  משמשים שאינם   נגזרים
 

 משמשים   שאינם  נגזרים  של  ההוגן  בשווי  שינויים  ,לראשונה  ההכרה   לאחר  .הוגן  שווי  לפי  לראשונה  מוכרים   נגזרים
   .אחרות   הכנסות  או   מימון (הוצאות)  כהכנסות  ,והפסד  לרווח נזקפים   לגידור

 
 הוגן שווי  לפי נמדדות   שאינן "(המדד" -  להלן)  לצרכן  המחירים למדד  צמודות התחייבויות .4

 
 לשיעור  בהתאם  תקופה   בכל   משוערך  ,הוגן  שווי  לפי  נמדדות  שאינן  ,מדד   צמודות   פיננסיות  התחייבויות  של  ערכן

   . בפועל  המדד  ירידת  /  עליית
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 קבוע   רכוש .ה
 

 ומדידה   הכרה  .1
 

  .שנצבר פחת בניכוי העלות לפי  נמדדים  קבוע רכוש  פריטי
 

 עצמי   באופן  שהוקמו   נכסים  עלות  .הנכס  לרכישת   במישרין  לייחוס   הניתנות  יציאות   כוללת   קבוע  רכוש  של   העלות 
 ולמצב   למיקום  הנכס  להבאת  במישרין  לייחס  שניתן  נוספת  עלות  כל  וכן  ,ישיר  עבודה  ושכר  החומרים  עלות  את  כוללת

 בו   האתר   ושיקום  הפריטים   ופינוי  פירוק  עלויות  אומדן  , ההנהלה  שהתכוונה  באופן   לפעול  יוכל   שהוא   לכך   הדרושים
 כחלק  מוכרים  עצמאי  באופן  שנבנו  נכסים  בגין  שבוצעו  מקדמות  תשלומי  .שהוונו  אשראי  עלויות  וכן  הפריט   ממוקם
  .האמור  הציוד   מעלות 

 
  .זה  ציוד  מעלות   כחלק   מוכרת ,הקשור  הציוד  מתפעול   נפרד  בלתי  חלק  המהווה   , שנרכשה תוכנה עלות

 
 , IAS 16-ל  בהתאם   קבוע   רכוש   בהגדרת   עומדים   הם   כאשר   קבוע   כרכוש   מסווגים  גיבוי  וציוד   עזר   ציוד  , חילוף  חלקי 
 . קבוע רכוש

 
 הם   ,שונה  חיים  אורך  יש  (משמעותיות  תקופתיות   בדיקות  של  עלויות  לרבות )  משמעותיים  קבוע  רכוש  לחלקי   כאשר

 .הקבוע  הרכוש   של   (משמעותיים רכיבים)  נפרדים   כפריטים  מטופלים
 

 עוקבות   עלויות .2
 

 צפוי   אם  קבוע  רכוש   של  בספרים  מהערך  כחלק  מוכרות   אחרות  עוקבות  ועלויות  קבוע  רכוש  מפריט   חלק  החלפת   עלות
 הערך   .מהימן  באופן  למדידה  ניתנת  עלותן  ואם  הקבוצה  אל  תזרום  בהן   הגלומה  העתידית  הכלכלית  ההטבה  כי

 לרווח  נזקפות  קבוע   רכוש   פריטי   של   שוטפות  תחזוקה   עלויות   . נגרע  שהוחלף  קבוע   רכוש   מפריט   חלק   של   בספרים 
 . התהוותן  עם   והפסד 

 
 פחת  .3

 
 של  העלות   הוא  פחת -בר  סכום  השימושיים.  חייו  אורך   פני  על   נכס   של  פחת -בר  הסכום  של  שיטתית   הקצאה   הוא  פחת 

  שלו. השייר  ערך  בניכוי  העלות,  את  המחליף אחר  סכום   או הנכס,
 

 לפעול  יוכל  שהוא  מנת  על  הדרושים  ולמצב  למיקום   הגיע  הוא   כאשר  דהיינו  , לשימוש  זמין   הוא   כאשר   מופחת  נכס
 .ההנהלה  שהתכוונה באופן

 
 אורך   אומדן   פני  על   הישר   הקו   שיטת   לפי  (אחר  נכס   של  הספרים   בערך  נכלל   אם   אלא )  והפסד   רווח   לדוח  נזקף   פחת 

 של   החזויה  הצריכה   תבנית  את  משקפת  זו  ובשיטה   מאחר  ,הקבוע  הרכוש  מפריטי  חלק  כל   של  השימושי  החיים
 במועד  במלואם  מופחתים   סולר   ומלאי חילוף  חלקי .ביותר  הטובה  בצורה בכנס   בגלומות העתידיות  הכלליות ההטבות 
 .צריכתם

 
 דיווח   שנת  סוף  בכל  לפחות  מחדש  נבחנים  השייר  וערך  השימושיים  החיים   אורך  ,הפחת   שיטת  בדבר  האומדנים
  ה'.2  ביאור  ראו  ,2019 בשנת  שבוצע ברותם   אומדן שינוי  לגבי   לפרטים  . הצורך  בעת   ומותאמים 

 

 :כדלקמן  הינו   ההשוואה   ולתקופות   השוטפת  לתקופה  השימושיים החיים  אורך  אומדן

 שנים(  30 )בעיקר  שנים  30  -  5 וציוד   מכונות  מתקנים,
 שנים                 23-30                 ומבנים   כבישים 

 שנים   3   מחשבים 
 שנים    16  -  3  משרדי   וציוד   ריהוט

 שנים    30  -  9  )*(  במושכר שיפורים
 שנים    15  -  5   אחרים 

  השימושיים. החיים  אורך  לבין  החכירה תקופת  מבין  הקצר   לפי  )*(
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

  מוחשיים בלתי  נכסים  .ו
 
 מוניטין .1

 
 .מוחשיים בלתי  נכסים  במסגרת  מוצג  ,בנות חברות   של   מרכישה  כתוצאה שנוצר   מוניטין

 
 אחרים   מוחשיים   בלתי  נכסים .2

 
 בניכוי   עלות  לפי   נמדדים  , מוגדר  חיים   אורך  בעלי  והם  הקבוצה   ידי  על   שנרכשו  ,אחרים  מוחשיים  בלתי  נכסים

 .הפחתות
 

 הפחתה  .3
 

 פחת -בר  סכום  .השימושיים  חייו  אורך   פני  על   מוחשי  בלתי  נכס   של  פחת -בר  הסכום   של  שיטתית   הקצאה   היא   הפחתה 
 . שלו השייר  ערך  בניכוי  ,הנכס של העלות  הוא

 הבלתי   הנכסים  של  השימושיים  החיים  אורך  אומדן  פני  על  ,הישר  הקו  שיטת  לפי  והפסד   רווח  לדוח   נזקפת  ההפחתה 
 ההטבות  של  החזויה  הצריכה  תבנית  את  משקפת   זו  ושיטה  מאחר   ,לשימוש  זמינים  הנכסים  שבו  מהמועד  מוחשיים 

 בלתי   חיים  אורך  בעלי   מוחשיים   בלתי  ונכסים   מוניטין  .ביותר  הטובה   בצורה  נכס  בכל   הגלומות   העתידיות  הכלכליות 
 .ערך  לירידת  לשנה  אחת  לפחות   נבחנים  לאא ,שיטתי באופן  מופחתים אינם מוגדר

  :כדלקמן  הינו  ההשוואה   ולתקופות  הנוכחית לתקופה  השימושיים החיים  אורך  אומדן

 שנים   10  -  3    תוכנות
 שנים   23   רישיון

 דיווח   שנת  סוף  בכל  לפחות  מחדש  נבחנים  השייר  וערך  השימושיים  החיים  אורך   ,ההפחתה  שיטת  בדבר  האומדנים
 . הצורך  בעת   ומותאמים 

 לקבוע   מנת  על  שנה  מדי  לפחות  מופחת  שאינו  מוחשי  בלתי  נכס   של   השימושי  החיים  אורך  אומדן  את  בוחנת   הקבוצה
 . מוגדר  בלתי  חיים   אורך   מוחשי  הבלתי   לנכס כי  בקביעה  לתמוך  ממשיכים   והנסיבות   האירועים  האם

 ערך   ירידת .ז
 

 נגזרים   שאינם  פיננסיים  נכסים  .1
 

 : בגין  חזויים  אשראי   להפסדי  בהפרשה  מכירה  הקבוצה

 וכן  המופחתת;   בעלות  הנמדדים פיננסיים נכסים -

 חכירה בגין  חייבים -

 האשראי   להפסדי  השווה  בסכום   חוזה  ונכסי  לקוחות   בגין  חזויים   אשראי   להפסדי   ההפרשה   את  למדוד   בחרה  הקבוצה
 המכשיר.  חיי כל  לאורך   החוזיים

 לכך   אובייקטיבית  ראייה  קיימת  כאשר  נבחנת  והפסד  רווח   דרך   הוגן  בשווי   מוצג  שאינו  פיננסי  נכס  של  ערך   ירידת
 תזרימי  אומדן  על  שלילי  באופן  השפיע  זה  הפסד  ואירוע  בנכס  לראשונה   ההכרה  מועד  לאחר  התרחש  הפסד  שאירוע

 . מהימנה  לאמידה  הניתן  הנכס   של   העתידיים  המזומנים 

 מחדש   ארגון  ,חייב  ידי   על   חוזה   הפרת  לכלול  עשויה   פיננסיים   נכסים   של   ערך   ירידת   שחלה   לכך   אובייקטיבית   ראייה 
 או  שחייב   לכך   סממנים  קיום  ,אחרים  במקרים  שוקלת  הייתה   לא  הקבוצה  אשר  בתנאים  לקבוצה  המגיע  סכום   של

 .ערך  נייר  עבור פעיל   שוק  היעלמות או  רגל   יפשוט  חוב מנפיק
 

 .ספציפי בסיס   על  והלוואות  לקוחות   יתרות  לגבי   ערך לירידת  ראיות   בוחנת   הקבוצה

 תשלומים   כאשר  לראשונה,  ההכרה   ממועד  משמעותי   באופן  עלה   פיננסי  נכס  של  האשראי  סיכון  כי  מניחה   הקבוצה
  יום.   30-מ  יותר  של בפיגור  נמצאים   חוזיים
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 (המשך)   ערך  ירידת .ז
 

 ( המשך)  נגזרים  שאינם  פיננסיים  נכסים  .1
 

 כאשר:  בכשל,  כנמצא  פיננסי   נכס  מחשיבה הקבוצה
 
 או   החברה;   כלפי  לתשלום  מחויבויותיו  במלוא   יעמוד  שהלווה  סביר   זה   אין -
-  
 יום.   90-מ  יותר של בפיגור נמצאים  הפיננסי  הנכס  בגין  החוזיים  התשלומים  -
 

 הגלובלית   להגדרה  שקול   שלו  האשראי  סיכון   דירוג  כאשר  נמוך,  אשראי   סיכון  כבעל   חוב   מכשיר  מחשיבה  הקבוצה
 השקעה'.  'דרגת  של   והמובנת 

 
 האפשריים  הכשל   אירועי  מכל   הנובעים  חזויים   אשראי  הפסדי  הינם   המכשיר  חיי  כל  לאורך   החזויים  אשראי   הפסדי 
 האשראי   הפסדי  של   החלק  הינם  חודשים  12  של  בתקופה  חזויים   אשראי  הפסדי  הפיננסי.  המכשיר  חיי  כל  לאורך

 שנלקחת  המרבית  התקופה  הדיווח.  ממועד  חודשים  12  של   תקופה  במהלך  אפשריים   כשל  מאירועי  הנובעים  החזויים
 אשראי.   לסיכון  חשופה   הקבוצה  שלאורכה   המרבית   החוזית התקופה  היא החזויים  האשראי  הפסדי   בהערכת  בחשבון 

 
 חזויים  אשראי הפסדי  מדידת 

 
 הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי .אשראי הפסדי של  הסתברויות -משוקלל  אומדן  מהווים חזויים אשראי  הפסדי
 צופה שהקבוצה המזומנים תזרימי לבין החוזה  לפי להם זכאית שהקבוצה המזומנים תזרימי  בין הפער של  הנוכחי
  לקבל.

 
 הפיננסי.  הנכס  של  האפקטיבית הריבית שיעור  לפי  מהוונים  החזויים   האשראי  הפסדי 

 
 אשראי   סיכון עקב  פגומים   פיננסיים  נכסים 

 
 אשראי.   סיכון  עקב   לפגומים   הפכו  מופחתת   בעלות   הנמדדים   פיננסיים   נכסים  האם   מעריכה   הקבוצה   דיווח,  מועד   בכל 
 על   שלילית  השפעה   להם   שיש  מהאירועים  יותר,  או   אחד,  התרחש   כאשר  אשראי  סיכון  עקב   פגום  הינו  פיננסי  נכס

  זה.  פיננסי  נכס   בגין שנאמדו  העתידיים   המזומנים תזרימי
 

 הבאים:   האירועים  את  כוללת  פגום   הינו  פיננסי  נכסש ראיה
 הלווה;   או   המנפיק של משמעותי  פיננסי   קושי •
 בתשלומים;   פיגור  אירוע   או   כשל  אירוע   כגון  חוזה, של  הפרה  •
 ; אחרים  במקרים   שוקלת  הייתה  לא הקבוצה  אשר  בתנאים   לקבוצה   המגיע  תשלום  או הלוואה  של מחדש   ארגון •
 או  אחר;   פיננסי  מבני  לשינוי או  רגל   לפשיטת   יגיע  שהלווה  צפוי •
 פיננסיים   קשיים  עקב   פיננסי  לנכס   פעיל   שוק היעלמות    •
 

 הכספי   המצב   על   בדוח  חזויים   אשראי להפסדי  ההפרשה  הצגת 
 

 של  ברוטו  בספרים  מהערך  בניכוי  מוצגת  מופחתת,  בעלות  הנמדד   פיננסי  נכס  בגין  חזויים  אשראי  להפסדי  הפרשה
 הפיננסי. הנכס

 
 מחיקה 

 
 כלל   בדרך  זה  להשבה.  סבירות  ציפיות  אין   כאשר   בחלקו  או  במלואו  נמחק  פיננסי  נכס   של  ברוטו  בספרים  הערך

 על   מספיקים  מזומנים  תזרימי להניב  שעשויים  הכנסה  מקורות או נכסים   אין לחייב  כי   קובעת   הקבוצה  כאשר   המקרה 
 לפעולות  כפופים   להיות  עדיין  עשויים   חקושנמ   פיננסיים  נכסים  זאת,  עם  למחיקה.  הכפופים  הסכומים  את   לשלם  מנת

 גריעה.   אירוע  מהווה  מחיקה סכומים.  להחזר  הקבוצה   נהלי   את  לקיים מנת   על   אכיפה 
 

 פיננסיים  שאינם   נכסים  .2
 

 ערך   ירידת  בחינת   עיתוי
 

 לקבוע  כדי  דיווח   מועד   בכל  נבדק  ,נדחים  מס  נכסי   שאינם  ,הקבוצה  של   פיננסיים   הלא  הנכסים  של  בספרים   הערך 
 של  ההשבה   בר   סכום   אומדן  מחושב   ,כאמור  ,סימנים  קיימים   באם   .ערך  ירידת   על   המצביעים   סימנים  קיימים   האם 
  .הנכס
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 (המשך)   ערך  ירידת .ז
 

 (המשך)   פיננסיים שאינם   נכסים  .2
 

 השבה   בר סכום  מדידת 
 

 עלויות   בניכוי  ,הוגן  שווי  לבין  שימוש   שווי  מבין   הגבוה   הינו  מזומנים   מניבת  יחידה  של   או  נכס   של   ההשבה   בר  הסכום
 לפני   היוון  שיעור  לפי  החזויים  העתידיים   המזומנים  תזרימי  את   הקבוצה  מהוונת  ,השימוש  שווי  בקביעת  .מימוש
 .לנכס  המתייחסים  הספציפיים  והסיכונים  הכסף  של  הזמן  ערך   לגבי  השוק   משתתפי   הערכות   את   המשקף   ,מסים

 מזומנים   תזרימי  מניבה  אשר  ביותר   הקטנה  הנכסים  לקבוצת  יחד  מקובצים  הנכסים   , ערך  ירידת   בחינת   למטרת 
 מניבת   יחידה )"  אחרות   נכסים  ובקבוצות   אחרים  בנכסים   בעיקרם   תלויים  בלתי   הינם  אשר   ,מתמשך  משימוש 
   "(.מזומנים

 
 ערך   מירידת  בהפסד   הכרה 

 
 בר   הסכום  על  עולה   מזומנים  מניבת  יחידה  של   או   נכס  של  בספרים  הערך   כאשר  מוכרים   ערך  מירידת  הפסדים
   .והפסד   לרווח  ונזקפים  ,ההשבה

 
 ערך   מירידת  הפסד   ביטול

 
 ערך   מירידת  הפסד  .עוד  קיימים  שאינם  או  קטנו  אלו  שהפסדים  לכך  סימנים  קיימים  האם  נבדק  דיווח  מועד  בכל

 ,הנכס  של  בספרים   שהערך   במידה   ורק   אך   ,ההשבה  בר  הסכום  לקביעת  ששימשו   באומדנים  שינוי  חל   אם   מבוטל 
 הוכר   אלמלא   נקבע   שהיה   ,הפחתות  או   פחת   בניכוי  בספרים   הערך   על   עולה  אינו   , הערך  מירידת   ההפסד   ביטול   לאחר 
 .ערך מירידת  הפסד 

 
 לעובדים   הטבות .ח

 
  מוגדרת   להפקדה  תוכניות 

 
 משלמת   הקבוצה   שלפיה   העסקה  סיום   לאחר   תוכנית   הינה  מוגדרת   להפקדה   תכנית   .מוגדרת  הפקדה   תוכנית   לקבוצה 

 . נוספים  תשלומים  לשלם  משתמעת   או  משפטית  מחויבות  לה   שתהיה  מבלי  נפרדת  לישות  קבועים  תשלומים
 סיפקו  שבמהלכן   בתקופות   והפסד   לרווח   כהוצאה   נזקפות   ,מוגדרת  הפקדה  בתכנית   להפקיד  הקבוצה  מחויבויות

 12-מ  יותר   תוך  לתשלום   עומדות  אשר  מוגדרת  הפקדה   בתכנית   להפקיד   התחייבויות   . קשורים  שירותים   העובדים 
 .הנוכחי  ערכן   לפי   מוכרות  , השירות  את סיפקו העובדים  בה  התקופה מתום   חודשים 

 
 מניות  מבוסס תשלום  עסקאות   ט.
 

 על  בהון לגידול  במקביל  שכר  כהוצאת נזקף לעובדים מניות מבוסס תשלום מענקי של ההענקה במועד ההוגן השווי
 מניות,  מבוסס תשלום מענקי  בגין כהוצאה שנזקף הסכום  למענקים. מותנית בלתי זכאות מושגת בה התקופה פני

  להבשיל. צפויים אשר המענקים מספר את לשקף מנת על מותאם  שירות,  תנאי שהינם הבשלה בתנאי המותנים
 

 הפרשות  .י
 

 הסכום   .המחויבות  את   תסלק   הקבוצה   אם   יתקבל   שהשיפוי  למעשה  וודאי  ,אם  ורק   ,אם  שיפוי  בנכס  מכירה  הקבוצה
 . ההפרשה  סכום   על עולה   אינו  השיפוי  בגין  שמוכר 

 
 שהתרחש  מאירוע  כתוצאה  משתמעת  מחויבות  או  בהווה  משפטית   מחויבות  קיימת   לקבוצה  כאשר   מוכרת   הפרשה

 המחויבות   לסילוק   הכלכליים  למשאביה   תידרש   הקבוצה   כי  (not than likely more)   לא   מאשר   סביר  יותר   ,בעבר
 .הנוכחי לערכה  בהתאם   ההפרשה  נמדדת   ,מהותית  הזמן  ערך  השפעת  כאשר   .מהימן באופן אותה  לאמוד   וניתן
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 הכנסות  .יא
 

 סכום   לפי  נמדדת  ההכנסה   שהובטחו.  השירות  או  הסחורה   על   שליטה   משיג  הלקוח   כאשר   בהכנסות  מכירה  הקבוצה
 ממכירת  הכנסות  ללקוח.  שהובטחו   שירותים  או  סחורות   להעברת   בתמורה  זכאית  להיות  מצפה  הקבוצה  לו  התמורה

 ללקוחות   חשמל  ממכירת  ותהכנס  בעיקר   כוללות   החברה  הכנסות  המכירה.  מתרחשת  בה   בתקופה   מוכרות   חשמל
 החשמל.   ולחברת  פרטיים 

 
 חוזה   זיהוי

 הבאים:   התנאים   כל   מתקיימים  כאשר  רק   לקוח  עם  בחוזה  מטפלת הקבוצה
 

 והם   אחרות(  נהוגות  עסקיות   לפרקטיקות   בהתאם   או  פה   בעל  )בכתב,   החוזה   את   אישרו   לחוזה   הצדדים  )א(
 להם;  המיוחסות   המחויבויות  את  לקיים  מחויבים 

 
 יועברו;  אשר  השירותים   או  המוצרים   לגבי  צד   כל   של   הזכויות  את  לזהות יכולה  הקבוצה )ב(
 

 יועברו; אשר   השירותים   או   הסחורות   עבור   התשלום   תנאי את  לזהות יכולה  הקבוצה )ג( 
 

 חזויים   הישות   של  העתידיים  המזומנים  תזרימי   של  והסכום  העיתוי  הסיכון,  )כלומר  מסחרית   מהות  יש  לחוזה )ד(
 וכן  מהחוזה(; כתוצאה להשתנות

 
  ללקוח. יועברו   אשר השירותים  או   הסחורות  עבור   זכאית  היא  לה  התמורה את  תגבה  שהקבוצה  צפוי )ה(
 

 בחוזה,  התשלומים  פריסת  ואופן  שהתקבלו   המקדמות  אחוז  את  היתר,   בין בוחנת,   הקבוצה )ה(  בסעיף   העמידה  לצורך 
 מספיקים.   בטחונות  של  וקיומם   ומצבו   הלקוח  עם   קודם   ניסיון

 
 חוזים  קיבוץ

 )או   לקוח  אותו   עם  סמוך  במועד  או  מועד  באותו  הייתה  בהם  שההתקשרות  יותר  או  חוזים  שני  מקבצת  הקבוצה
 :   מתקיימים  הבאים   מהקריטריונים יותר  או   אחד  כאשר   יחיד   כחוזה  בהם   ומטפלת   הלקוח(  של   קשורים   צדדים 

 
 אחת;   מסחרית  מטרה לה  אשר  כחבילה  החוזים  על  ומתן  משא  נערך )א(
 

  או  האחר; החוזה  של בביצוע או  במחיר תלוי  אחד  בחוזה  שישולם התמורה  סכום  )ב(
 

 מהחוזים(  אחד  בכל  שהובטחו  אחדים   שירותים   או   סחורות   )או  בחוזים   שהובטחו   השירותים   או   הסחורות  )ג( 
 יחידה.   ביצוע   מחויבות מהווים

 
 ביצוע   מחויבויות  זיהוי

 ומזהה   לקוח   עם   חוזה   במסגרת   שהובטחו   השירותים   או  הסחורות  את   בחוזה   ההתקשרות   במועד   מעריכה  הקבוצה 
 הבאים:  מהשניים   אחד  ללקוח  להעביר  הבטחה  כל   ביצוע  כמחויבות 

 
 או   נפרדים;   שהם  שירותים( או סחורות  של חבילה  )או   שירות  או   סחורה  )א(

 
 ללקוח.   העברה  דפוס   אותו  להם   ויש  זהים  למעשה  שהם   נפרדים   שירותים או סחורות  של סדרה      )ב(

 או   מהסחורה   תועלת  להפיק  יכול   הלקוח   כאשר   כנפרדים   ללקוח   שהובטחו  שירותים   או   סחורות   מזהה   הקבוצה
 את   להעביר   הקבוצה  של  ההבטחה  וכן  ללקוח  בנקל   להשגה  הניתנים  אחרים  משאבים   עם  ביחד  או  בעצמם  השירות 
 להעביר   הבטחה  האם  לבחון  מנת   על  בחוזה.  אחרות  מהבטחות  בנפרד  לזיהוי  ניתנת  ללקוח  השירות  או  הסחורה

 השירות   או  הסחורה   שילוב  של   משמעותי   שירות   מסופק   האם   בוחנת   הקבוצה  בנפרד,  לזיהוי   ניתנת   שירות   או   סחורה 
 בחוזה.  התקשר   הלקוח  עבורו   משולב לתוצר  בחוזה שהובטחו אחרים  שירותים  או סחורות עם

 חוזה. בכל  אחת  ביצוע  מחויבות  הקבוצה  זיהתה   חשמל, למכירת  לקוחות   עם   חוזים  במסגרת
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 (המשך)  הכנסות  .יא
 

 העסקה  מחיר  קביעת 

 שהובטחו  שירותים  או  סחורות  להעברת  בתמורה  זכאית  להיות  מצפה  הקבוצה  לו   התמורה  סכום   הוא  העסקה   מחיר
 את  בחשבון  מביאה  הקבוצה  העסקה   מחיר  קביעת   בעת  שלישיים.  צדדים  לטובת  שנגבו   סכומים   מלבד   ללקוח,

 שיש   ותמורה   במזומן  שלא   תמורה   בחוזה,  משמעותי  מימון  רכיב   של  קיומו  משתנה,  תמורה  הבאים:   כל  של   ההשפעות 
 ללקוח.   לשלם

 משתנה  תמורה

 מחיר,  על   ויתורים  זיכויים,  מהנחות,   כתוצאה   להשתנות  שעשויים  וסכומים  קבועים   סכומים  כולל  העסקה   מחיר 
 צדדים.ה ידי  על   הוסכמה  טרם בגינם  שהתמורה  בחוזה   שינויים וכן  ומחלוקות   תביעות  קנסות,

 ביטול   כי  גבוהה  ברמה  צפוי  כאשר  רק  חלקו,  את  או  המשתנה,  התמורה   סכום  את  העסקה  במחיר  כוללת   הקבוצה
 תתברר   המשתנה  לתמורה  הקשורה  הודאות  אי  כאשר  יתרחש  לא  שהוכרו  המצטברות   ההכנסות  סכום  של  משמעותי

 שנכלל   המשתנה  התמורה  סכום  אומדן   את   הצורך   במידת  הקבוצה   מעדכנת   דיווח,  תקופת  כל  בסוף  מכן.  לאחר 
 העסקה. בתמורת

 מהותי.  לא   בהיקף  הינה חשמל  ממכירות הנובעת משתנה תמורה 

 ביצוע   מחויבויות קיום

 עבור   ללקוח.  שהובטחו  סחורה  על  שליטה  העברת  ידי  על  ביצוע  מחויבות  מקיימת  הקבוצה  כאשר  מוכרות  הכנסות
 החשמל  העברת  במועד  בהכנסה   מכירה   הקבוצה  ך ולפיכ  הייצור   בעת   הסחורה  על   שליטה   משיג  הלקוח   חשמל,   מכירות 

 . החשמל לרשת

 חוזה   עלויות

 להשגת   עלויות  אלו.  עלויות  תשיב   הקבוצה   כי   צפוי  כאשר   כנכס   מוכרות  לקוח  עם   חוזה  השגת   של   תוספתיות  עלויות
 בגין   הלקוח   את   לחייב   ניתן  אם  אלא  התהוותן,  בעת   כהוצאה   מוכרות   הושג  החוזה   אם   קשר   ללא   מתהוות  שהיו   חוזה

 אלה.   עלויות

 במישרין   מתייחסות  הן:   כאשר  כנכס  מוכרות  אחר,   תקן  של   בתחולה   אינן  אשר   לקוח   עם  חוזה  לקיום  שהתהוו  עלויות
 מחויבות   לקיום   שישמשו   הקבוצה   משאבי   את  משפרות   או  מייצרות  הן  ספציפי;   באופן  לזהות   יכולה   שהקבוצה  לחוזה
 התהוות.  בעת כהוצאה  מוכרות כאמור  עלויות  אחר,  מקרה בכל  יושבו.  יותשהעלו צפוי  וכן  בעתיד;  ביצוע

 
 אליהם   הסחורות  של  ההעברה  עם  עקבי  שהינו  שיטתי   בסיס  על  והפסד  רווח  לדוח  מופחתות   כנכס  שהוונו  עלויות

 הנכס.   מתייחס

 התמורה   של  הסכום  יתרת  על  עולה   כאמור  שהוכר  הנכס  של   בספרים   הערך  האם  בוחנת  הקבוצה   דיווח  תקופת  בכל
 במישרין   המתייחסות  העלויות  כויבני  הנכס,  מתייחס   אליהם  השירותים  או  לסחורות  בתמורה   לקבל   מצפה   שהישות

 או   ברווח  ערך  מירידת   הפסד  מוכר  הצורך,  ובמידת  כהוצאות,  הוכרו   לא  אשר  אלה  שירותים  או  סחורות  ספקת אל
 הפסד. 

 בחוזה   שינויים

 להיות   יכול  חוזה  שינוי  לחוזה.  הצדדים   ידי  על  שאושר  חוזה  של   שניהם(   )או  במחיר   או  בתחולה  שינוי  הוא   חוזה   שינוי
 במקרים   גם  להתקיים   עשוי  חוזה  שינוי  נהוגות.  עסקיות  מפרקטיקות  להשתמע   או  פה  בעל  בהסכם  בכתב,  מאושר
  השינוי   את   אישרו  שהצדדים   או  השינוי  של   ם(שניה   )או  המחיר  או   התחולה  לגבי  מחלוקת  יש   לחוזה   לצדדים   שבהם

 במחיר.  המקביל השינוי את  קבעו  טרם  אך   החוזה של בתחולה

 הקיים,  לחוזה  בהתאם   בהכנסות   להכיר   ממשיכה  הקבוצה   הצדדים,   ידי  על   אושר   טרם   החוזה   שינוי  בהם   במקרים 
 משפטית.  לאכיפה   ניתן  החוזה   שינוי  כאשר   או   מאושר  החוזה   ששינוי למועד  עד החוזה,   בשינוי התחשבות ללא

 החוזה   שינוי  לאחר   השירותים   או  הסחורות  ויתרת  מאחר   הקיים   החוזה  של   כהתאמה  חוזה  בשינוי  מטפלת  הקבוצה
 השפעת  החוזה.  שינוי  במועד  חלקי  באופן  מתקיימת   אשר  אחת  ביצוע  ממחויבות  חלק  מהווים   ולכן  נפרדים  אינם

 להכנסות   כתיאום  מוכרת  הביצוע   מחויבות  של   מלא  קיום  לקראת   ההתקדמות  מידת   ועל  העסקה  מחיר  על   השינוי
   (.basis up-catch)  מצטבר עדכון  בסיס  על  כלומר  ,החוזה  שינוי  במועד   קיטון(  או  )גידול

 
 מחיר   כאשר  מובחנים   שירותים   או   סחורות   של   תוספות   בשל   החוזה   בהיקף  גידול  הינו  החוזה   שינוי  הם ב  במקרים 

 הקבוצה   שהתווספו,  השירותים  או  הסחורות  של  העצמאיים  המכירה  מחירי  את  המשקף  תמורה   בסכום  גדל  החוזה
  נפרד.  כחוזה  חוזה בשינוי מטפלת
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  מניות   הון .יב
 

 מוצגות , המס השפעת בניכוי  מניות להנפקת ישירות המתייחסות  תוספתיות עלויות  .כהון מסווגות רגילות מניות
 הוני כמכשיר יסווג אשר מכשיר של צפויה להנפקה ישיר  באופן המתייחסות תוספתיות עלויות  .מההון כהפחתה
 לראשונה  ההכרה  בעת מההון מנוכות העלויות הכספי. המצב על בדוח נדחות הוצאות סעיף במסגרת כנכס  מוכרות 

 להתקיים. עוד  צפויה אינה ההנפקה כאשר  והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות או ההוניים, במכשירים
 

 מימון והוצאות  הכנסות  .יג
 

 נגזרים   פיננסיים   ממכשירים   הפסדים   ,שהתקבלו  חוב   ואגרות  הלוואות   בגין  ריבית   הוצאות  כוללות  מימון  הוצאות 
 שיטת  לפי  והפסד  רווח  לדוח  נזקפות  אשראי  עלויות  .חובה   אגרות  של  מוקדם  פירעון  ועמלת  והפסד  ברווח  המוכרים

  .האפקטיבית הריבית
 

 נגזרים  פיננסיים  ממכשירים  ורווחים  שהושקעו  סכומיםו  שניתנו  הלוואות  בגין  ריבית   הכנסות  כוללות  מימון  הכנסות
  .והפסד  ברווח  המוכרים

 
 .בנטו  מדווחים  שער  מהפרשי והפסדים  רווחים

 
 ששולמו   ריביות  . השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי   במסגרת  מוצגת   שהתקבלה  ריבית  ,מזומנים  תזרימי  על   בדוחות 
 הריבית   עם  יחד   מוצגות  ,כשירים  לנכסים  שהוונו  אשראי  עלויות  .מימון  מפעילות  מזומנים  תזרימי  במסגרת  מוצגות

 מכשירים   בגין  התקבלו(  )או  ששולמו  ם מזומני  תזרימי  .השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי  במסגרת  ששולמה
  השקעה.  מפעילות מזומנים   תזרימי  במסגרת  מוצגים   לגידור  יועדו  שלא נגזרים  פיננסיים

 
 הכנסה   על מסים   הוצאות  .יד

 
 ישירות   נזקפו  המסים  אם  אלא  והפסד  רווח  לדוח  נזקפים  הכנסה  על  מסים  .נדחים  מסים  כוללים   הכנסה  על  מסים 

  .אחר  כולל לרווח  או   להון
 

 שוטפים  מסים 
 

 לפי  מחושב   כשהוא   לשנה,   במס   החייבת   ההכנסה   על   (להתקבל   ו )א  להשתלם   הצפוי   המס   סכום   הינו  השוטף   המס 
 מסים   היתר,  בין  ,כוללים  שוטפים   מסים   הדיווח.   למועד   למעשה   נחקקו   או   שנחקקו   החוקים  לפי   החלים   המס   שיעורי

 קודמות. שנים  בגין
 

 נדחים   מסים 
 

 כספי  דיווח לצורך  והתחייבויות נכסים  של  בספרים הערך בין זמניים  להפרשים  בהתייחס  הינה  נדחים  במסים   ההכרה
 לראשונה  הכרה  (1)  :הבאים  הזמניים   ההפרשים  לגבי  נדחים  במסים  מכירה  לא  הקבוצה  .מסים  לצרכי  ערכם  לבין

 לצרכי   הרווח  ועל   החשבונאי  הרווח  על  משפיעה   ושאינה   עסקים   צירוף  מהווה  שאינה  בעסקה   ובהתחייבויות  בנכסים 
 לא   שהם   צפוי  וכן,  ההפרש   היפוך   במועד   שולטת  והקבוצה   במידה   ,בנות  בחברות   מהשקעה   הנובעים   הפרשים   (2)  ; מס

 . השקעה בגין  דיבידנדים חלוקת של בדרך  אם   ובין השקעה  מימוש  של  בדרך  אם   בין  לעין,  הנראה  בעתיד  יתהפכו
 

 על  בהתבסס   , ימומשו  בו   במועד  הזמניים   ההפרשים   על  לחול   הצפויים   המס   שיעורי  לפי   נמדדים   הנדחים   המסים 
  .הדיווח למועד  למעשה שנחקקו  או   שנחקקו החוקים

 
 צפוי   כאשר  לניכוי  הניתנים  זמניים   והפרשים   מס   הטבות  , מועברים  הפסדים   בגין  בספרים   מוכר  נדחה   מס   נכס

 ובמידה   ,דיווח  מועד   בכל  נבדקים  הנדחים   המסים  נכסי   .אותם  לנצל   יהיה  ניתן  שכנגדה   ,חייבת  הכנסה   תהיה   שבעתיד
 .מופחתים  הם   ,יתממשו  המתייחסות   המס  הטבות כי  צפוי  ולא

 
 נדחים   מסים   והתחייבויות  נכסי  קיזוז
 

 נכסי  לקיזוז  לאכיפה  ניתנת  משפטית   זכות   וקיימת  במידה   נדחים  מסים   והתחייבויות  נכסי  מקזזת  הקבוצה
 באותה   מס   רשות   אותה   ידי   על   הממוסה   במס   חייבת   הכנסה   לאותה   מיוחסים   והם   , שוטפים  מסים   והתחייבויות 

 שנכסי   או  נטו  בסיס   על  שוטפים  מסים   והתחייבות   נכסי  לסלק  בכוונתן  אשר   ,שונות  בחברות  או   ,נישומה  חברה 
 .זמנית בו   מיושבים  השוטפים  המסים  והתחייבויות
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 למניה  )הפסד(  רווח .וט
 

 ידי   על  מחושב  למניה  הבסיסי  הרווח  .שלה  הרגילות  המניות  הון  לגבי  למניה  ומדולל  בסיסי  רווח  נתוני  מציגה   הקבוצה
 הרגילות  המניות של  המשוקלל  הממוצע  במספר החברה  של  הרגילות המניות לבעלי המיוחס ההפסד  או  הרווח  חלוקת 

 . השנה  במשך   במחזור   שהיו

 והתאמת   החברה  של  הרגילות  המניות  לבעלי  המיוחס  ההפסד  או  הרווח  התאמת  ידי  על   נקבע   למניה  המדולל  הרווח
 . שישנם  ככל   ,מדללים ערך  ניירות  של   התאמה   לאחר   ,שבמחזור הרגילות  המניות  של  המשוקלל הממוצע

 
 אשראי  עלויות  היוון .טז
 

 ספציפי   אשראי  עלויות  למכירתו.  או  לו  המיועד  לשימוש   להכינו  כדי   מהותי  זמן   פרק   נדרש   אשר   נכס  הינו  כשיר  נכס
 הפרשי  .המיועד  לשימושו   מוכן   הוא   בו   למועד  עד   ולהקמה   להשלמה   הנדרשת  התקופה   במהלך   כשיר   לנכס   מהוונות

 אחרות   אשראי   עלויות   .הריבית  לעלויות  כתיאום  נחשבים  שהם   במידה  מהוונים  , חוץ  במטבע  מאשראי   הנובעים   שער 
 .התהוותן עם  והפסד   לרווח  נזקפות

 
 חכירות  . זי
 

 : 2019 בינואר 1 מיום החל המיושמת חשבונאית מדיניות
 

 חכירה  מכיל  הסדר אם  קביעה  .1
 

 ההסדר האם בחינה  תוך  חכירה,  מכיל  או  חכירה מהווה  ההסדר  אם   קובעת  הקבוצה  בחכירה,  ההתקשרות  במועד
 את   מעביר  הסדר האם  ההערכה   בעת  לתשלום.  בתמורה   זמן  לתקופת  מזוהה   בנכס  בשימוש   לשלוט   זכות   מעביר 
 הזכויות  שתי   ת א  לה יש  החכירה   תקופת   לאורך  האם   בוחנת   הקבוצה  מזוהה,  בנכס   בשימוש  לשלוט   הזכות 

 הבאות: 
 
 וכן המזוהה; בנכס משימוש הכלכליות ההטבות  כל  את  למעשה   להשיג  הזכות   )א(
 המזוהה. בנכס השימוש את  לכוון הזכות  )ב(
 

 חכירה,   לרכיב   הקשורים  תחזוקה,  או  שירותים  כגון  חכירה,  רכיבי  שאינם  רכיבים  הכוללים   חכירה  חוזי   עבור
 .החכירה  מרכיב  בנפרד   לטפל  בחרה   הקבוצה

 
 חכירה   בגין  והתחייבויות  חכורים  נכסים  .2

 
 כחכירות.   מטופלים  תמורה, עבור זמן תקופת במשך חכירה בגין בנכס בשימוש שליטה לקבוצה המקנים  חוזים

 העתידיים   החכירה  תשלומי של הנוכחי הערך בסכום בהתחייבות מכירה הקבוצה לראשונה ההכרה בעת
 שימוש זכות בנכס  הקבוצה מכירה ובמקביל   מסוימים(, משתנים חכירה  תשלומי כוללים אינם אלו  )תשלומים

 ישירות עלויות ובתוספת  שנצברו,  או מראש ששולמו חכירה תשלומי בגין מותאם  חכירה, בגין ההתחייבות בגובה
 .בחכירה שהתהוו

 הריבית  בשיעור  משתמשת הקבוצה  בנקל, לקביעה ניתן לא הקבוצה בחכירות הגלום הריבית  ששיעור  מכיוון
 החוכר. של התוספתי

 או החכירה  תקופת לאורך ומופחת  העלות, למודל בהתאם  שימוש זכות הנכס מטופל  לראשונה, ההכרה לאחר
 .מבניהם כמוקדם הנכס של השימושיים חייו אורך

 
 הבסיס  נכס  בהן חכירות או שנה עד של  קצר לטווח חכירות לפיה הפרקטית  ההקלה את ליישם בחרה הקבוצה

 תקופת לאורך  ,הישר הקו שיטת לפי והפסד  לרווח נזקפים החכירה דמי בו באופן מטופלות  נמוך, ערך בעל הוא
 .הכספי המצב על בדוח התחייבות או/ו בנכס הכרה ללא  החכירה, 

 
 החכירה  תקופת .3

 
 אופציה  ידי  על המכוסות תקופות עם יחד   לביטול, ניתנת  אינה החכירה שבה כתקופה נקבעת החכירה תקופת

 .בהתאמה  האופציה, את יממש לא או יממש שהחוכר סביר באופן ודאי אם החכירה את לבטל או להאריך
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך(  חכירות  . זי
 

 :)המשך(  2019 בינואר 1 מיום החל המיושמת חשבונאית מדיניות
 

 משתנים   חכירה  תשלומי .4
 

 החכירה תחילת במועד הקיים במדד שימוש ידי על לראשונה נמדדים במדד, שתלויים משתנים חכירה  תשלומי
 הנובע עתידיים  חכירה דמי של  המזומנים  בתזרים  שינוי חל כאשר  החכירה.  התחייבות של  במדידה ונכללים
 השימוש. זכות  נכס כנגד מעודכנת ההתחייבות יתרת   בשער,  או במדד מהשינוי

 
 התנאים שבו במועד והפסד  לרווח נזקפים  ההתחייבות, במדידת נכללים שאינם אחרים משתנים חכירה  תשלומי

 מתקיימים.  אלו  לתשלומים

  
 שימוש   זכות  נכס  הפחתת  .5

 
 מירידות  הפסדים  ובניכוי  שנצבר  פחת   בניכוי  העלות,  בשיטת   נמדד  שימוש  זכות  נכס  החכירה,   תחילת  מועד  לאחר 

 פני   על  ישר-קו  בסיס  על  מחושב  הפחת  החכירה.  בגין  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות  בגין  ומתואם   שנצברו  ערך
 כדלקמן:   מבניהם  כמוקדם  החוזית, החכירה   תקופת   או השימושיים   החיים  אורך

 
 שנים   49 -  25                        ותקרקע •
 שנים                 9                       משרדים •
 שנים           PRMS              24  מתקן •

 
 : 2019 בינואר 1 יוםל שקדמו  בתקופות   שיושמה  חשבונאית  מדיניות

 
 חכירה  מכיל  הסדר אם  קביעה  .1

 
 הסדר   . חכירה  מכיל  הוא  אם  או  חכירה  הוא  הסדר  אם   קובעת  הקבוצה  ,מחדש  בחינתו  בעת   או  ההסדר  בתחילת

 : הבאים התנאים  שני  מתקיימים  אם  חכירה  מכיל או   חכירה  הוא

  וכן  ; ספציפיים בנכסים   או בנכס בשימוש  תלוי  ההסדר  קיום •

 .בנכס  לשימוש  זכות  מכיל  ההסדר •

 לתשלומים  מחדש   הבחינה  בעת  או  ההסדר   בתחילת   מופרדים  ההסדר  לפי  שנדרשים   אחרת  ותמורה  תשלומים
 . שלהם  היחסי   ההוגן  השווי  בסיס   על  אחרים  ולרכיבים   החכירה   עבור

 

 חכירה   בגין  והתחייבויות  חכורים  נכסים  .2
 

 הקבוצה   נושאת   בהן   ,אחרים  שלישיים   מצדדים   או  ישראל  מקרקעי   ממינהל   קרקעות   של   חכירות   לרבות   ,חכירות
 של   הקבוע  מרכוש  כחלק  והוצגו  מימוניות  כחכירות   מסווגות  ,מהנכס  והתשואות   הסיכונים   בכל  מהותי   באופן

  .זה  נכס   לגבי   הנהוגה  החשבונאית  למדיניות  בהתאם   הנכס מטופל  ,לראשונה  ההכרה   לאחר   הקבוצה.

 של   הכספי  המצב   על  בדוח  מוכרים   ינםא  החכורים   הנכסים  כאשר   , תפעוליות  כחכירות  מסווגות   החכירות  יתר
  .הקבוצה

 

 חכירה  תשלומי .3
 

 ,   הישר  הקו  שיטת   לפי  והפסד   לרווח  נזקפים   ,מותנים  חכירה   דמי  למעט   ,תפעולית  חכירה   במסגרת  תשלומים 
 הקו   שיטת   לפי   החכירה   הוצאות   כל   מסך   נפרד   כחלק   מוכרים   שנתקבלו  חכירה  תמריצי  . החכירה  תקופת   לאורך 
 עם  נזקפים  ,תפעולית  חכירה   במסגרת  המשולמים  מינימליים   חכירה  תשלומי  .החכירה  תקופת  לאורך   ,הישר

 . והפסד  לרווח  התהוותם 
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 אומצו  שטרם  ופרשנויות חדשים  תקנים  .חי
 

 שוטפות   בלתי   או  כשוטפות  התחייבויות  סיווג כספיים:  דוחות  הצגת   ,IAS 1-ל   תיקון    .1
 

 ,התיקון  פי  על ,למשל  כך .שוטפות  בלתי   או  כשוטפות   התחייבויות  של  מסוימות   סיווג  דרישת  מחליף   התיקון
 לאחר  חודשים   12  לפחות   של   לתקופה   התשלום   את   לדחות   זכות   יש   לישות   כאשר   שוטפת   כבלתי   תסווג  התחייבות 

 אם   רק  הדיווח  לתאריך  קיימת   זכות .הדיווח  תקופת  לסוף  וקיימת "מהות  בעלת"  הינה  אשר ,הדיווח  תקופת
 התחייבות   של   ההמרה  זכות   כי   מבהיר  התיקון ,בנוסף .זה  למועד  נכון  התשלום  לדחיית   בתנאים   עומדת   ישות

 . הוני  הינו  ההמרה  רכיב  כן  אם  אלא ,שוטפת בלתי  או כשוטפת  סיווגה  על   תשפיע 

 למפרע,   ייושם   התיקון  אפשרי.  מוקדם   יישום  .2023  בינואר   1-ב  המתחילות  דיווח  בתקופות   לתוקף   ייכנס   התיקון
  השוואה. מספרי תיקון לרבות

 הכספיים. הדוחות  על  התיקון יישום  של  ההשלכות  בבחינת  החלה  טרם הקבוצה
 

  מיועד  שימוש לפני  תקבולים קבוע:   רכוש  ,IAS 16-ל  תיקון .2

 בדיקת   מעלויות  לנכות  יש  ,קבוע  לרכוש  במישרין  לייחס  שניתן  עלויות  בחישוב  לפיה  הדרישה  את  ביטל  התיקון
 בעת  שיוצרו  דוגמיות  כגון)  בתהליך  שיוצרו  כלשהם  פריטים  ממכירת  נטו  התמורה  את  נכסה  פעולות   תקינות
 שנמכרו  הפריטים   ועלות  הרלוונטיים  לתקנים   בהתאם  והפסד  ברווח  תוכר   זו  תמורה ,זאת  במקום (.הציוד  בדיקת 
  .מלאי IAS 2  של  המדידה לדרישות  בהתאם   תימדד 

 התיקון  .אפשרי  מוקדם   יישום  .לאחריו  או   2022  בינואר  1  ביום   תהמתחילו  דיווח  בתקופות   לתוקף   ייכנס   התיקון
 הדרושים   ולמצב  למיקום  הובאו  אשר   קבוע  רכוש   פרטי  עבור  רק  אך ,השוואה  מספרי  תיקון  לרבות ,למפרע  ייושם

 יישום  במועד   המוצגת   ביותר  המוקדמת  הדיווח  תקופת  לאחר   ההנהלה  שהתכוונה  באופן   לפעול  שיוכלו  לכך
 הדיווח   תקופת  של  העודפים  של  הפתיחה  יתרת   את  תתאים  התיקון  של  המצטברת   ההשפעה .נהלראשו   התיקון

  .המוצגת  ביותר  המוקדמת 

 .הכספיים הדוחות  על  התיקון יישום  של  ההשלכות  בבחינת  החלה  טרם הקבוצה
 

 חוזה   לקיום   עלויות  -  תלויים   ונכסים   תלויות   התחייבויות   הפרשות,  IAS 37-ל   תיקון    .3

 עלויות   הן  בחשבון   לקחת  יש   אותן  חוזה   לקיום   העלויות  ,מכביד  הינו  חוזה   האם   בבחינה  ,התיקון  פי  על
 : הבאות  העלויות את  הכוללות  ,לחוזה  במישרין  המתייחסות 

 וכן   תוספתיות;  עלויות -
  למילוי   המשמש  קבוע  רכוש  של   פחת  הוצאות  )כגון  חוזה  לקיום  במישרין   הקשורות  אחרות  עלויות  של  הקצאה -

 אחרים(.   נוספים   וחוזים   זה  חוזה

 את   סיימה  טרם   הישות  אשר  חוזים  עבור  ,2022  בינואר   1  מיום  החל  רטרוספקטיבי  באופן  ייושם   התיקון
 אלא  השוואה,   מספרי  מחדש  תציג  לא   הישות  התיקון,  יישום   בעת  אפשרי.  מוקדם   יישום   בגינם.  מחויבויותיה

 התיקון.  של  המצטברת ההשפעה  בגובה   לראשונה,  היישום  במועד  העודפים  של   הפתיחה  יתרת  את  תתאים 

 . הכספיים  הדוחות  על   התיקון  של  ההשלכות  בבחינת  החלה  טרם הקבוצה

 הוגן שווי קביעת - 4 ביאור

 והתחייבויות  נכסים של ההוגן  השווי את לקבוע הקבוצה נדרשת  ,הגילוי ודרישות החשבונאית המדיניות מכללי כחלק
 נוסף מידע  .להלן המתוארות השיטות בסיס על גילוי  או/ו מדידה לצרכי נקבעו ההוגן השווי ערכי  .פיננסיים ושאינם פיננסיים

 .התחייבות או נכס לאותו המתייחסים  בביאורים ניתן ההוגן השווי ערכי בקביעת  ששימשו ההנחות לגבי

 נגזרים  שאינן פיננסיות התחייבויות

 לפי המהוונים  (,וריבית קרן בגין)   העתידיים  המזומנים תזרימי של  הנוכחי הערך לפי נאמד  ,דיווח לצרכי המחושב  ,הוגן שווי
 .הדיווח למועד השוק ריבית שיעור
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 מזומנים   ושווי מזומנים - 5 ביאור

       

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 62,154  102,629   בנקאיים  בתאגידים  עו"ש  יתרות 
 322,594  97,845   בנקאיים   בתאגידים  פיקדונות 
       
    200,474  384,748 

       
 

 מכשירים"  ,22  בביאור מוצגים פיננסיים  נכסים של רגישות וניתוח חליפין שער ,ריבית  ,אשראי לסיכוני הקבוצה חשיפת
 ". סיכונים  וניהול  פיננסיים

 מוגבלים ומזומנים פיקדונות - 6 ביאור
 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
      שוטפים  בנכסים   מוצג 
 -  1,607,130   בנקאיים   בתאגידים   קצר  לזמן  פיקדונות 

 115,765  206,925   )*(  בנקאיים   בתאגידים  קצר  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות 
      שוטפים   שאינם בנכסים   מוצג 
 266,803  231,331   )*(  בנקאיים  בתאגידים   ארוך  לזמן  מוגבלים מזומנים 
        

 .ד' 23-ו  ד'22  ד',15  ים ביאור  ורא  ,מוגבלים מזומנים על  נוספים  לפרטים    )*(
 

 לקוחות - 7 ביאור
 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 4,904  8,913   פתוחים   חשבונות  
 129,890  144,575   לקבל   הכנסות  
       
    153,488  134,794 

 

 
 חובה  ויתרות חייבים - 8 ביאור

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 2,912  2,816   לספקים  מקדמות  
 6,453  11,292    מראש  הוצאות  
 574  6,004   לקבל   החזרים  
 5,826  10,215   ממשלתיים   מוסדות  
 50,976  29,086   ד'( 25 ביאור   )ראו  בחדרה ההקמה  מקבלן  שיפוי נכס 
 1,055  241   קשורים   צדדים  
 2,179  2,896    אחרים 
       
    62,550  69,975 
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 ארוך  לזמן  מראש הוצאות - 9 ביאור
 
 הרכב  .א

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 78,105  86,085   ( 1)ב. נדחות  הוצאות  
 16,316  16,190   (2)ב.  חוזה   עלויות 
 3,905  10,315   ( 2א'   25 ביאור   )ראו   ללקוחות  פיצויים 
 5,991  30,650   ( 3)ב.  נדחות מימון  הוצאות  
       
    143,240  104,317 

 
 נוספים   פרטים .ב

 ארוך לזמן  נדחות הוצאות        .1

 

 בדצמבר  31 ליום    

    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 101,468  113,097   נדחות   הוצאות  
 (23,363)  (27,012)   נצברת   הפחתה  
       
    86,085  78,105 

 

 

 להלן:  כמפורט  החשמל,  הולכת  ולרשת   הגז הולכת  למערכת  חיבור  עלויות   מייצגות ארוך  לזמן  הנדחות ההוצאות

 לרשת  בחיבור  ןחלק  בגין  "(נתג"ז"  -  להלן )  מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי  לחברת  וצומת  רותם  ו ששילמ  עלויות  א.
 גז  הולכת   צינור  בגין  וכן  "(PRMS-ה  מתקן"   -  להלן)  ומניה   לחץ   הפחתת  מתקן  באמצעות  הארצית   הגז   הולכת 

 '(.ו25 ביאור  גם  ואר)  וצומת   רותם  הכוח תותחנ  של   ןלשטח   ועד  PRMS  -ה ממתקן
 

 תותחנ  לחיבור  המשמשים  החשמל  הולכת  קווי  תשתית  בגין  החשמל  לחברת   הקבוצה  חברות   ששילמו   עלויות   ב.
 . החשמל חברת   של  ההולכה  לרשת   ,הקבוצה  של  הכוח

 תשתיות.  לאותן  נוספים צרכנים של  חיבור  לצורך  בפועל משמשות  אף חלקןו נועדו האמורות החיבור תשתיות כי יצוין
 ת תקופ   פני  על  ישר   בקו   מופחתות  ארוך  לזמן  נדחות   הוצאות   ארוך.  לזמן  נדחות  כהוצאות   מטופלות  אלו  עלויות  כן,  על

 והפחתות   פחת  לסעיף  נזקפת  כאמור  ההפחתה  החלה.  טרם  השימוש   תקופת  בצומת,  . שנים  30-ל  21  שבין  השימוש
  והפסד.  רווח   בדוח

 חוזה  עלויות         .2

 היתר  בין  התחייבה  במסגרתו   ( 3א' 25  בביאור  כמתואר )  ארוך   לטווח   הספק א  בהסכם   חדרה   התקשרה   , 2015  בשנת 
 התשתיות   הקמת  עבור   ששולמה  בפועל   מהעלות   50%  בגין  "(חדרה  נייר"  -  להלן)  בע"מ  חדרה  נייר  מפעלי  את  לשפות 

 צפויהו  התשתיות  גשר   של  הקמתו   הסתיימה   , 2019  שנת   במהלך   ."(התשתיות  גשר"  -  להלן)  חדרה   נייר  שבאחריות 
 של   לסך   תסתכם   התשתיות   גשר   של   ההקמה   בעלות   חדרה   של   חלקה   לפיה  חדרה   נייר   מול  סופית   התחשבנות  להתבצע 

 ש"ח.  מיליון 17-כ

 נדחות   מימון הוצאות        .3

 במסגרת   "(.המימון   מיהסכ "   -  להלן)  'ד51  בביאור   כמתואר   מימון  בהסכמי  אשראי  ומסגרות  מימון  הסכמי  לקבוצה 
 נוצלה   שטרם   אשראי   מסגרת  בגין  תקופתית   ועמלה  פיננסית   סגירה   עמלת  כגון   שונות  עמלות  שולמו  המימון   מיהסכ 

 המימון   הסכמי  במסגרת  ושהועמד  המימון  מימהסכ   המשיכות  אחוז  לפי  מופחתות  העמלות  "(.העמלות"  -  להלן)
   ואחרים.  בנקאיים  מתאגידים הלוואות  מיתרת   כחלק   האפקטיבית   הריבית   בשיטת   מטופלות ו
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 קבוע  רכוש - 10 ביאור
 

 הרכב            א.
 כבישים
  ומבנים 

 מתקנים,
 מכונות 

  מחשוב     וציוד
 וציוד  ריהוט

  משרדי 
  שיפורים
  במושכר 

 סולר
   חילוף וחלקי

 נכסים
  אחר   בהקמה

 מקדמות
 ע"ח 

 סה"כ    קבוע רכוש
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
                    

                    העלות 
 יישום  לאחר  2019  בינואר 1  ליום   יתרה 

 IFRS16 131,696  1,761,463  1,620  1,250  8,807  93,252  779,960  3,262  10,639  2,791,949  תקן  של   לראשונה
 105,859  383  33  53,011  46,066  709  51  517  5,089  - *   נטו  תוספות,

 36,765  -  136  -  35,417  -  75  82  1,055  - גריעות
                    

 2,861,043  11,022  3,159  832,971  103,901  9,516  1,226  2,055  1,765,497  131,696 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה 
 461,427  8,850  184  389,839  46,239  663  206  614  14,832  - *   נטו  תוספות,

 46,976  -  -  -  32,409  -  19  216  14,332  - גריעות
 -  -  -  (811,921)  -  -  -  -  722,065  89,856 בהקמה  מנכסים  סיווג

                    
 3,275,494  19,872  3,343  410,889  117,731  10,179  1,413  2,453  2,488,062  221,552 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

                    
                    נצבר   פחת 

  יישום  לאחר  2019  בינואר 1  ליום   יתרה 
 IFRS16 24,099  383,750  566  441  868  -  -  1,498  -  411,222  תקן  של   לראשונה

 106,249  -  372  -  -  854  97  375  100,164  4,387 לשנה   פחת 
 1,348  -  136  -  -  -  75  82  1,055  - גריעות

                    
 516,123  -  1,734  -  -  1,722  463  859  482,859  28,486 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה 
 109,008  -  325  -  -  937  100  481  100,837  6,328  לשנה  פחת 

 14,567  -  -  -  -  -  19  216  14,332  - גריעות
                    

 610,564  -  2,059  -  -  2,659  544  1,124  569,364  34,814 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה 
                    

 2,664,930  19,872  1,284  410,889  117,731  7,520  869  1,329  1,918,698  186,738 2020  בדצמבר  31  ליום מופחתת  יתרה 
                    

 2,344,920  11,022  1,425  832,971  103,901  7,794  763  1,196  1,282,638  103,210 2019  בדצמבר  31  ליום מופחתת  יתרה 
                    

 2,380,727  10,639  1,764  779,960  93,252  7,939  809  1,054  1,377,713  107,597 2019 בינואר   1  ליום מופחתת  יתרה 
                     

(. ד' 25 ביאור ראו  נוספים,  )לפרטים ההקמה מקבלן מוסכמים פיצויים בניכוי מוצגות בהקמה  נכסים בגין  תוספות  *
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 )המשך(   קבוע  רכוש - 10 ביאור
 

 שהוונו  אשראי  עלויות .ב

  מיליון 41-כו  ח "ש  מיליון  28-כ  של  לסך הסתכמו  ,2019-ו  2020  יםשנה   במהלך   בהקמה  לנכסים  שהוונו אשראי  עלויות
   .בהתאמה  ,ח"ש

 
 במזומן  שלא   קבוע  רכוש  רכישת .ג

 .בהתאמה , ח"ש מיליון  39-ו  ח" ש  מיליון 113-כ  של  בסך במזומן  שלא   קבוע  רכוש   נרכש   ,2019-ו  2020 השנים  במהלך
 
 

 חכירות - 11 ביאור
 

 קרקעות,  חוכרת   הקבוצה   החכירה,   הסכמי   במסגרת   חכירות.  ,IFRS 16  תקן  את   יישמה   הקבוצה   2019  בינואר  1  מיום   החל 
 החברה.  ומשרדי  PRMS  מתקן

 
 מהותיים   חכירה   הסכמי לגבי מידע .א

 ברותם   כוח   תחנת  הוקמה  עליה  קרקע 
 

 לחכירת  ,"המחכיר"(  -  )להלן  לישראל   קיימת   וקרן  הפיתוח  רשות  ,ישראל  מקרקעי   רשות  עם  חכירה   הסכם   לרותם 
 שנים  49  הינה  ההסכם   פי  על  החכירה   תקופת  .רותם  הכוח   תחנת   הוקמה   עליו ,רותם  במישור   דונם  55  של  בשטח   מגרש 

 או   להשכיר  ,רלהחכי  זה   ובכלל ,החכירה  הסכם   מכוח   זכויות  להעביר   רשאית  אינה   רותם   . 2010  בנובמבר  4  מיום   החל 
 זכויות   או   המגרש  את  לשעבד   רשאית   אינה  וכן ,החכירה  בהסכם  האמור  על   העולה   לתקופה  במגרש  החזקה  את  למסור 
 הסכמתו   מתן  את  להתנות  רשאי  המחכיר .ובכתב  מראש  המחכיר  בהסכמת  אלא ,החכירה   הסכם  מכוח  כלשהן

 זר   לנתין  זכויות  להעברת   כלל  להסכים   שלא   רשאי   וכן  ,החכירה  בהסכם   המפורטים   בתנאים  כאמור   זכויות  להעברת 
 תקופת   להארכת   זכאית  רותם   .החכירה  להסכם  במבוא  ויסודי  מוקדם   תנאי  מקיים   שאינו  למי  או  (בהסכם  כהגדרתו)

 הקרקע   בייעוד  שינוי של  מקרה בכל .בהסכם  כמפורט   מראש  להודעה   בכפוף ,שנים 49 בת אחת   נוספת   לתקופה  החכירה 
 הסכם   את  לבטל  רשאי  יהיה  המחכיר   החכירה.  תקופת   את  להאריך   חייב  יהיה  לא   המחכיר ,החכירה  תקופת   במהלך

  .יסודית  כהפרה  שהוגדרו  במקרים  החכירה 
 

 כוח   תחנת   מוקמת  עליה  קרקע  חכירת   בגין  2020  בדצמבר   31  ליום   הכספי  המצב  על  בדוח   שימוש   זכות  נכס   יתרת 
 ש"ח.  מיליון  7-כ  הינה   ברותם 

 
 AGS של קרקע 

 
 דונם.   55-כ  של   כולל   בשטח   מגרשים   לחכירת  במכרז   "(AGS"   –  )להלן   בע"מ   רותם   איי.ג'י.אס.  זכתה   , 2014  בשנת 

 49  הינה  בהסכם,  שנקבעו  לתנאים  בכפוף  ,החכירה  תקופת  רותם.  הכוח  תחנת  הוקמה   עליו  לשטח  סמוכה  הינה  הקרקע
 .יסודית  כהפרה   שהוגדרו במקרים   החכירה   הסכם   את  לבטל  רשאי  יהיה  המחכיר  .2014  במרץ   9  מיום  החל  שנים

 
-ב   כוח  תחנת   מוקמת  עליה  קרקע   חכירת   בגין  2020  בדצמבר   31  ליום  הכספי  המצב   על  בדוח   שימוש  זכות  נכס  יתרת
AGS ש"ח מיליון  8-כ  הינה . 

 
 בחדרה   כוח   תחנת  הוקמה  עליה  קרקע 

 
 )להלן   חדרה   מנייר   חדרה,  כוח  תחנת  הוקמה   עליה  חירום(,  דרך  )הכוללת   דונם   28-כ  של  בשטח   קרקע   שוכרת  חדרה

 בכפוף   למדד(,  )צמוד  אש"ח  117-כ  של  לסך  מסתכמים  חודשיים  שכירות  דמי  להסכם  בהתאם  "ההסכם"(.  –  זה  בסעיף
 בהסכם  . 2018  דצמבר   מחודש  החל   ם חודשי  11-ו  שנים  24  הינה   השכירות   ותקופת   מסוימים,  במקרים   להתאמות 

 ביטול   זכות  לצדדים   מקנה   ההסכם   .2019  בשנת   ששילמה  השכירות   דמי  בגובה   לחדרה  שנתית   אחריות  תקרת  נקבעה
 חדרה,   מצד  מהותית  הפרה  של  במקרה  ביטול  זכות   חדרה   לנייר  מעניק   וכן   שנקבעו,  שונים  פירעון  חדלות  באירועי

  ימים. 45  תוך תוקנה  שלא   ככל   שכירות, ידמ  לתשלום  ההתחייבות   הפרת   זה   ובכלל
 

 חכירת   בגין  2020  בדצמבר   31  ליום   הכספי   המצב   על   בדוח  שימוש   זכות  נכס  יתרת ו  חכירה  בגין  ההתחייבות  יתרת 
 . ש"ח מיליון  7-כ  הינן  בחדרה  כוח תחנת  מוקמת  ועלי  קרקע 
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 )המשך( חכירות - 11 ביאור
 

 )המשך(   מהותיים  חכירה   הסכמי לגבי מידע .א

  בצומת  כוח   תחנת  מוקמת עליה  קרקע 

 תחנת   הקמת   למטרת   דונם   85-כ  של   שטח   הקצאת  "(רמ"י"  –  )להלן  ישראל  מקרקעי  רשות   אישרה  ,2020  ינואר   בחודש 
 2020  ינואר  בחודש   גם,   כך  "המקרקעין"(.  -  זה  בסעיף  )להלן   צומת  ידי  על   בהקמה   נמצאת  אשר  חשמל  לייצור   כוח

 בנובמבר   5  ליום   עד  שתוקפו  למקרקעין  בקשר  פיתוח  בהסכם  "הקיבוץ"(  -  )להלן  הל"ה  נתיב  וקיבוץ  רמ"י  התקשרו
  דהיינו  העסקה,  אישור  מיום  חודשים  11-ו  שנים   24  של  לתקופה  חכירה  הסכם  ייחתם  תנאיו  התקיימות  ושלאחר  2024

 התקשרו   שבו  האופציה  הסכם  חלף  ,2020  ינואר   בחודש  כן,  כמו   .פיתוח"(  "הסכם  –  )להלן  2044  בנובמבר  4  ליום   עד
 משותף   תאגיד  להקמת   עקרונות  בהסכם  והקיבוץ  צומת  התקשרו  ביטולו,  ותוך   המקרקעין  לשכירות  והקיבוץ   צומת 
 "הסכם   -ו  המשותף"   "התאגיד  -  בהתאמה   )להלן  לכך   רמ"י   אישור   קבלת  עם   במקרקעין  הזכויות   בעל   יההי  אשר 

 העברת   הושלמה  ובהתאם  כאמור  רמ"י  אישור  התקבל  ,2020  אימ  בחודש  המשותף"(.  התאגיד  להקמת  העקרונות
 המשותף.  לתאגיד  הזכויות

 

 מוגבלת",  שותפות  נתיב  "צומת  השם  תחת   מוגבלת  כשותפות  הקיבוץ  ידי  ועל  צומת  ידי  על  הוקם  המשותף  התאגיד
 ( 74%)  צומת  ידי  על  המוחזק  (1%)  בע"מ  כללי  שותף  הל"ה  צומת  ,כלליה  שותףה  (1)  הוא:  בה   השותפים   הרכב  כאשר

 .(%26)  קיבוץהו  ( 73%צומת)  הינם  מוגבלים ה שותפים ה   (2)  ;( 26%)  קיבוץהו
 

 במקרקעין   זכויותיו  את   המשותף  לתאגיד   מוכר  הקיבוץ  כי  נקבע   המשותף   התאגיד  להקמת  העקרונות   הסכם   במסגרת 
 שולמה   אשר  מע"מ תוספתב  ש"ח מיליון 30 של כולל לסך  בתמורה  וזאת פיתוח,   בהסכם רמ"י  עם להתקשר ניתן מכוחן

 המשותף   התאגיד  של   כנאמן  פעל   הקיבוץ  כי  הובהר,  המשותף   התאגיד  להקמת  העקרונות   בהסכם   הדוח.  שנתב  לקיבוץ
 הוסדר   מכוחו  הכספי   המפרט  על  כשחתם   המשותף   התאגיד  של   כשלוח  ופעל  רמ"י  מול  הפיתוח   הסכם  על   כשחתם 
 כשלוח   יפעל  כי  הקיבוץ   התחייב  כן  להלן(.  )כמפורט  ש"ח   מיליון  207-כ  של   בסך  המקרקעין  עבור  היוון  דמי  תשלום

 הנ"ל   העקרונות  הסכם  מושא   העסקה   עם  בקשר  שיידרש   דיווח  כל  שעניינו  ועניין  דבר  לכל  המשותף   התאגיד  של  ונאמן
 הסכם   גם  נחתם  ,2020  פברואר  בחודש  לעיל,  לאמור  בהמשך  המשותף.  התאגיד  ידי  על  ממנו  שיידרש  אחר  עניין  בכל  וכן

 הפרויקט. לטובת  לצומת,  המקרקעין את  ישכיר  המקרקעין,  של  כבעלים  המשותף,  התאגיד   פיול  מעודכן  שכירות 
 

 מרמ"י  התקבל   , 2020  ינואר  בחודש   צומת,   הכוח   תחנת   הקמת  למטרת   הקרקע  להקצאת   רמ"י  מוסדות   אישור   לאחר 
 מיליון   207-כ  של   סך   על   שומה  פי  על  נקבע  פיתוח(  הוצאות  כולל  )לא  המקרקעין  ערך  לפיו  היוון  דמי  בגין  כספי  מפרט 

 הראשונית   בשומה  לאמור בהתאם  .בקרה להליכי כפופה   הייתה  הראשונית  שומהה הראשונית"(.  "השומה - )להלן ש"ח 
 השומה   תשלום  את   הסדירה  הקיבוץ,  ובאמצעות  המשותף  התאגיד  בשם  צומת  הקרקע,  עסקת  השלמת  ולצורך

 היתרה   את  החברה,  באמצעות  והעמידה,  הראשונית  השומה  מסכום  75%  של  בשיעור  2020  ינואר  בחודש  הראשונית
 תשלום   לצורך  החברה  שנטלה  קצר  לזמן  הלוואה  אודות  לפרטים   רמ"י.  לטובת  בנקאית  כערבות  25%  של  בשיעור
 סופית   שומה  מרמ"י  התקבלה  ,2021  ינואר  בחודש  הדוח,  מועד  לאחר  . 4ד' 15  ביאור  ראו  כאמור,  הראשונית  השומה

 , וואט  מגה  396  של  בהספק   כוח  תחנת  להקמת   שנה,  25  למשך   במקרקעין,  השימוש   דמי  שווי  לפיה  ,ין קרקעמ ה  בגין
 הגיש   המשותף   התאגיד   2021  פברואר   בחודש   כי  יצוין,  "(.הסופית  השומה "   -  )להלן   ש"ח   מיליון  200  של  סך ל  מסתכמים

 2021  מרץ   בחודש  רמ"י.  לנהלי  בהתאם   שמאית  השגה  להגיש  בכוונתו  וכן  הסופית  השומה   גובה  על   משפטית   השגה 
 לבין   בפועל  ששולמו  ההיוון  דמי   בין  ההפרש   בגין  וריבית  הצמדה  הפרשי   הכולל   ש"ח   מיליון  7-כ  של   בסך  החזר   התקבל
 .(4ד' 15  ביאור   גם   )ראו  כאמור  מההפרש  25%  של  בסך הבנקאית  הערבות  גם   הופחתה   כן,  כמו   .הסופית השומה

 של   הכספי   המצב   על   בדוח  סווגו  ,ש"ח  מיליון  231-כ  של   בסך  , כאמור  המקרקעין   לרכישת   המיוחסים   הסכומים   כל
  מיליון  44-כ  של  בסך   שולמה,  שטרם  הראשונית  השומה  יתרת  שימוש.  זכות  נכסי  בסעיף  2020  בדצמבר  31  ליום  החברה

 .חכירה  בגין  התחייבויות  של   שוטפות   מחלויות  כחלק  2020  מבר דצב  13  ליום   הכספי  המצב   על   בדוח סווגה ש"ח,
 

 בחדרה  PRMS  מתקן

  מיליון   21-כ  הינה  בחדרה  PRMS  מתקן  בגין  2020  בדצמבר   31  ליום  הכספי  המצב  על  בדוח   שימוש   זכות  נכס  יתרת
 '. ו25  ביאור ראו נוספים  לפרטים ש"ח.

 
 החברה   משרדי

 עזריאלי   במרכז  וחניות  משרדים   להשכרת   בהסכם   בע"מ   עזריאלי  קבוצת   עם   רותם   התקשרה  ,2017  פברואר   בחודש 
 למועד   נוספות.  שנים   5  של  לתקופה   להארכה   אופציה  עם   (2017  דצמבר   מחודש   )החל   שנים   10  של   לתקופה  שרונה,
 תמומש.   כאמור,   הארכה  שאופציית  סביר  באופן  וודאות  אין הדוח,

 השכרת   בגין  2020  בדצמבר  31  ליום  הכספי  המצב   על   בדוח  שימוש   זכות  נכס   ויתרת  חכירה  בגין  ההתחייבות  יתרת 
 .ש"ח  מיליון 8-כ  הינן החברה  משרדי
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 )המשך( חכירות - 11 ביאור
 

 שימוש  זכות   נכסי .ב

 הרכב 

 סה"כ  רכבים  משרדים   מתקן PRMS  קרקעות   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
           
 62,030  1,585  10,212  25,734  24,499 2019  בינואר 1  ליום   יתרה  
 (3,680)  -  (1,135)  (1,606)  (939) שימוש  זכות נכסי   בגין  פחת  
 (1,518)  -  -  (1,642)  124 אחר  
           
 56,832  1,585  9,077  22,486  23,684 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה  
 (10,035)  -  (1,135)  (1,542)  (7,358) שימוש  זכות נכסי   בגין  פחת  
 229,680  (1,585)  -  -  231,265 אחר  
           
 276,477     -  7,942  20,944  247,591 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה  

 
 חכירה   בגין   התחייבות .ג

 הקבוצה   של  חכירה  בגין  התחייבויות  של   פירעון  מועדי   ניתוח

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 2,400  45,182   שנה  עד 
 5,437  5,112   שנים  לחמש   שנה   בין 
 10,523  9,181   שנים   חמש  מעל 
       
 18,360  59,475   הכל  סך 
       
 2,400  45,182   חכירה  התחייבות   של   שוטפות  חלויות 

 15,960  14,293   חכירה  בגין  ארוך  לזמן התחייבויות 

 
 והפסד  ברווח  שהוכרו  סכומים .ד

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 340  640   חכירה  התחייבות  בגין ריבית   הוצאות  

 
 מזומנים   תזרימי  על   בדוח   שהוכרו  סכומים .ה

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 2,331  189,046   חכירות   עבור ששולם המזומנים  תזרים  סך 
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   מוחשיים  בלתי נכסים - 12 ביאור

          הרכב 
          

  רישיון   תוכנות   מוניטין  

 אופציות 
 לזכויות 

 סה"כ  במקרקעין 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
          

          העלות 
 7,467  750  1,770  3,355  1,592 2019  בינואר 1  ליום   יתרה 

 974  -  -  974  - תוספות 
 159  -  -  159  - גריעות
 1,888  750  -  -  1,138 מאיחוד  יציאה

          
 6,394     -  1,770  4,170  454 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

 1,264  -  -  1,264  - תוספות 
 12  -  -  12  - גריעות

          
 7,646  -  1,770  5,422  454 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה 

          
           הפחתות 

 2,573  600  183  1,452  338 2019  בינואר 1  ליום   יתרה 
 659  -  52  607  - לשנה   פחת 

 159  -  -  159  - גריעות
 938  600  -  -  338 מאיחוד  יציאה

          
 2,135  -  235  1,900  - 2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה 
 855  -  102  753  - לשנה   פחת 

 12  -  -  12  - גריעות
          

 2,978  -  337  2,641     - 2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה 
          

 4,668  -  1,433  2,781  454 2020  בדצמבר  31  ליום מופחתת  יתרה 
          

 4,259     -  1,535  2,270  454 2019  בדצמבר  31  ליום מופחתת  יתרה 
          

 4,894  150  1,587  1,903  1,254 2019 בינואר   1  ליום מופחתת  יתרה 
          

 
 

 ביאור 13 - ספקים ונותני  שירותים  

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 71,303  231,702   לשלם   הוצאות  
 52,509  65,820   פתוחים   חובות 
       
    297,522  123,812 
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 זכות ויתרות  זכאים - 14 ביאור
 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 17,177  19,065   שכר   בשל   ומוסדות  עובדים 
 442  893   עניין  ובעלי  קשורים   צדדים  
 11,028  54,550   לשלם   הוצאות  
 1,340  7,027   לשלם   ריבית 
 6,815  10,109   ממשלתיים   מוסדות  
 4,500     -   בת*  בחברה   שליטה מקנות  שאינן  מזכויות  מניות   רכישת  בגין  התחייבות  
 339  4,096    אחרים 
       
    95,740  41,641 

      . 3א' 24  ביאור  ראו   לפרטים,  (*)
 

 
   וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור

 
 ההרכב  .א

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
       
 1,282  1,413   קשור  לצד  שהונפקו הון  שטרי  
 1,865,917  1,977,065   פיננסיים  ומוסדות  בנקאיים   מתאגידים  הלוואות  
 (126,592)  (127,642)   שוטפות  חלויות 
       
    1,850,836  1,740,607 

 
 הפירעון תקופת .ב

 כדלקמן:   הדוח,  מועד   לאחר  הבאות בשנים  לפירעון  עומדות  ואחרים   בנקאיים מתאגידים  ההלוואות  

       

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 126,592  127,642   ראשונה  שנה 
 128,189  126,628   שניה  שנה 
 127,056  153,238   שלישית  שנה 
 144,490  164,004   רביעית  שנה 
 151,746  301,967   חמישית  שנה 
 1,189,126  1,104,999   ואילך  שישית שנה 
       
    1,978,478  1,867,199 
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  )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור
 

 מימון  מפעילות  הנובעת  בהתחייבויות תנועה .ג

 לשלם(  ריבית )לרבות פיננסיות התחייבויות   

   
  הלוואות
  חוב  אגרות  ואשראי 

  התחייבות
  חכירה  בגין

 החלפת חוזי
  ריבית

  המיועדים
 סה"כ  לגידור 

 ש"ח אלפי   
            
            
 2,184,806  14,601  18,611  282,864  1,868,730  2020  בינואר 1  ליום   יתרה  

           מימון מפעילויות מזומנים מתזרימי כתוצאה  שינויים 
 (20,930)  (20,930)  -  -  -  נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום 
 973,624  -  -  973,624  -  הנפקה   הוצאות   בניכוי  חוב,  אגרות  מהנפקת תמורה  
 251,000  -  -  -  251,000  בנקאיים  מתאגידים  ארוך   לזמן   הלוואות   קבלת  
 (420,381)  -  -  (286,112)  (134,269)  חוב   ואגרות   הלוואות   פירעון 
 (85,454)  -  (481)  (12,419)  (72,554)  ששולמה  ריבית 
 (1,343)  -  (1,343)  -  -  חכירה   בגין  התחייבויות קרן  פירעון 
 (29,587)  -  -  -  (29,587)  הלוואות  נטילת  בגין  מראש   ששולמו   עלויות 
            
 666,929  (20,930)  (1,824)  675,093  14,590  מימון  מפעילויות  שנבעו   נטו  מזומנים  סה"כ 
            
 41,740  41,740  -  -  -  הוגן בשווי  שינויים 
 92,992     -  977  18,810  73,205  בתקופה   ריבית 
 68,207  -  41,951  2,848  23,408  בתקופה   ותוספות  אחרים   שינויים 
            
 3,054,674  35,411  59,715  979,615  1,979,933  2020  בדצמבר 31  ליום   יתרה  

 
 לשלם(  ריבית )לרבות פיננסיות התחייבויות   

   
  הלוואות
  חוב  אגרות  ואשראי 

  התחייבות
  חכירה  בגין

 החלפת חוזי
  ריבית

  המיועדים
 סה"כ  לגידור 

 ש"ח אלפי   
            
            
 2,219,581  -  19,797  293,875  1,905,909  2019  בינואר 1  ליום   יתרה  

           מימון מפעילויות מזומנים מתזרימי כתוצאה  שינויים 
 (11,370)  (11,370)  -  -  -  נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום 
 (79,170)  -  -  (11,488)  (67,682)  חוב   ואגרות   הלוואות   פירעון 
 (75,841)  -  (257)  (13,080)  (62,504)  ששולמה  ריבית 
 (1,562)  -  (1,562)  -  -  חכירה   בגין  התחייבויות קרן  פירעון 
 (6,535)  -  -  -  (6,535)  הלוואות  נטילת  בגין  מראש   ששולמו   עלויות 
            
 (174,478)  (11,370)  (1,819)  (24,568)  (136,721)  מימון לפעילויות ששימשו   נטו  מזומנים  סה"כ 
            
 25,971  25,971  -  -  -  הוגן בשווי  שינויים 
 111,793    340  13,557  97,896  בתקופה   ריבית 
 1,939  -  293  -  1,646  בתקופה   ותוספות  אחרים   שינויים 
            
  2,184,806  14,601  18,611  282,864  1,868,730  2019  בדצמבר 31  ליום   יתרה  
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   )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור
 

 וערבויות   נוספים   פרטים .ד

 רותם  .1

 : רותם של המימון הסכם 

 של   המימון הסכם  רותם"(.  של   המימון "הסכם  -  )להלן  פרויקטים מימון בשיטת מומן רותם   של   הכוח  תחנת פרויקט 
-ו  רותם"  של  "המלווים   -  בהתאמה  )להלן  מ "בע לישראל לאומי  בנק בראשות מלווים של קונסורציום עם  נחתם  רותם 
  לאומי"(. "בנק

 הרמטיק   לטובת  רותם  של   ועתידיות   קיימות   וזכויות   נכסים  על   שעבודים  נוצרו  רותם   של  המימון  להסכם  בהתאם  
 על   וכן  בע"מ,  לישראל  לאומי  בנק   של  לנאמנות  החברה  לשעבר  "הרמטיק"(,  -  )להלן  בע"מ   (1939)  נאמנות  שירותי
 .ברותם  החברה החזקות   ועל   רותם  של   הבנק   חשבונות  מרבית 

 עד   רבעוני  בסיס  על  נפרעותו  5.4%-ל  .%94  שבין  בשיעורים  קבועה  ריבית  נושאות   למדד(  צמודות  )שהינן  ההלוואות 
 .2013  שנת  של  הרביעי  מהרבעון  החל   זאת  , 2031  לשנת 

   .דיבידנד לחלוקת ביחס מסוימות מגבלות קובע רותם של המימון הסכם

 הקרן סכום "(.חוב   לשירות  הקרן "   -  להלן) חוב  לשירות קרן להחזיק מחויבת רותם  , רותם  של  המימון להסכם בהתאם
 סכום  ,9201-ו  2020 בדצמבר  31 לימים נכון  .העוקבים הרבעוניים החוב תשלומי שני של  לסכומם שווה חוב  לשירות

 .בהתאמה ,ח"ש מיליון 76-כ   סך  ועל ח"ש מיליון  74-כ  של   סך  על עמד חוב לשירות הקרן

 והעמדת   החוזר ההון לצרכי שהועמדו  ח"ש  מיליון 21 של בסך לאומי מבנק אשראי מסגרות עומדות רותם של לרשותה
 ערבויות   לצורך  כאמור  מהמסגרות  ח"ש  מיליון  8-כ  רותם  ניצלה  ,2020  בדצמבר  31  ליום  נכון  .בנקאיות  ערבויות

 .אקדמה חוזי  עבור   ובטוחות  בנקאיות 

 מיליון   58-כ  של  בסך   קרן  להחזיק  רותם  מחויבת  ,2017  בשנת  נחתם  אשר   רותם  של  המימון  להסכם  תיקוןל  בהתאם 
 הבעלים   ערבות  קרן  את   לצבור  רותם   סיימה  ,2019  בדצמבר  31  ליום   בעלים"(.  ערבות  "קרן  –  )להלן  למדד  צמוד  ש"ח, 

 זכויות   בעליו   החברה   ידי  על  הועמדו   אשר   תאגידיות  מערבויות  חלק   בוטלו  , 2020  פברואר  בחודש  ,ולפיכך  מלא   באופן
 בחודש  . בהתאמה ,ח"ש מיליון 12-כ של   וסך ח "ש  מיליון 46-כ  של  בסך  "(רידיס"ו – )להלן ברותם  שליטה   מקנות  שאינן

 וסך  חש"  מיליון  46-כ  של   בסך  בנקאיות  ערבויות  רותם  של  המלווים  לטובת  וורידיס  החברה  העמידו   , 2020  ספטמבר
 .רותםב  בעלים   ערבות  קרן העמדת  חלף  וזאת   בהתאמה,  ש"ח,  מיליון 12-כ של

 וורידיס   החברה  ידי  על  הועמדו  אשר  תאגידיות  ערבויות  קיימות ,לעיל  המתוארות  בנקאיות  לערבויות  בנוסף   כי  יצוין  
  .בהתאמה ,ח"ש  מיליון 3-ו  ח "ש  מיליון 12-כ  של  בסך

 והתחזוקה   התפעול   כקבלן   רותם   של  תפקידה  הוסדר   לפיו  רותם,  של  המימון  להסכם   תיקון  נחתם  ,2019  ינואר  בחודש 
 רשאית   רותם   כי  יצוין  למדד.  צמוד   ש"ח,  מיליון  4-כ  של  בסך   קרן  להחזיק  רותם   מחויבת  ובמסגרתו  התחנה   של

  בנקאית.  בערבות  האמורה   הקרן את  להחליף 

 .רותם  של  המימון להסכם  בהתאם   המידה   אמות  בכל  והחברה  רותם  עומדות  ,הדוח למועד  נכון

  :2020  בדצמבר, 31  ליום   רותם  של מהותיות  בנקאיות ערבויות רשימת להלן

 הממונה  לטובת  (למדד  צמודה )  ח" ש  מיליון  2-כ  של   בסך  בנקאית  ערבות  רותם  העמידה   ,2017  פברואר   בחודש •
 על   מבלו  פטור   לקבלת  כתנאי   שנים  לשלוש  ערבות  הפקדת   המחייב  הבלו   לחוק   בהתאם  וזאת   דלק  יחידת   הארצי 
   .יגיבו  כמלאי  המשמש הסולר   רכישת 

 -  )להלן  ארה"ב  של  דולר   מיליון  1  של  בסך  האנרגיה  משרד  לטובת  בנקאית  ערבות   רותם   העמידה  כן   כמו •
 .רותם  של   החשמל   ייצור  רישיון מכוח וזאת  "דולר"(

 : רותם  דירוג

 רותם   של  ארוך  לטווח  הדירוג  את  "מידרוג"(  –  )להלן  בע"מ  מידרוג  של  הדירוג   ועדת  אישררה  ,2020  פברואר   בחודש
 , 2020  דצמבר   בחודש   יציב.  אופק  עם   Aa2  של  ברמה  רותם  של   הבכיר   החוב  של  הדירוג  ואת   יציב   אופק  עם  Aa2  ברמה 

 תחזית   עם  AA-  בדירוג  "מעלות"(  –  )להלן  בע"מ  מעלות  רייטינגס   גלובל  פי  אנד   אס   ידי  על   רותם   של   הבכיר  החוב  דורג
 יציבה.
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 )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור

 )המשך(  וערבויות  נוספים   פרטים .ד

 חדרה    .2

 : חדרה של המימון הסכם  
 

  של   קונסורציום  עם   חדרה"(   של   המימון  "הסכם   –  )להלן  בכיר  חוב   מימון  בהסכם   חדרה   התקשרה   ,2016  יולי   בחודש 
 חברה   והראל   דיסקונט"(,  "בנק  -  )להלן  בע"מ  לישראל   דיסקונט  בנק   בראשות  חדרה"(  של  "המלווים  -  )להלן  מלווים
 מסגרות   לחדרה   להעמיד  המלווים  התחייבו  לפיו  דרהח  הכוח  תחנת  הקמת  למימון  "הראל"(  -  )להלן  בע"מ   לביטוח
 לזמן  אשראי  מסגרת   (1)  חליפיות(:  )חלקן  מסגרות  במספר  ש"ח   מיליון  1,006  של  סכום  עד  למדד,  צמודות  ברובן  מימון,

 ומסגרת   חוב  שירות  עתודות  חשבון  (3)  חוזר;  הון  מסגרת  (2)  קשורות(;  ולעלויות  בבניה  לשינויים  מסגרת  )לרבות  ארוך
 דרך   באבן  עמדה   חדרה  כי  החשמל  רשות   אישרה  ,2017  מרץ   בחודש  גידור.  מסגרת  (5)-ו  ערבויות;  מסגרת  (4)  מע"מ; 

 .כוח תחנת להקמת  המותנה   ברישיון  שנקבע   כפי   פיננסית  לסגירה 

 מההלוואות   חלק  .ש"ח  מיליון  64  של  כולל  בסך  שלה  המימון   הסכם  במסגרת  משיכות  חדרה  ביצעה  הדוח  שנתב
 בין ש  בשיעורים  ריבית   נושאות   ההלוואות   למדד.  צמודות   אינן  וחלקן   למדד  צמודות  חדרה  של   המימון  הסכם   במסגרת 

 בסיס   על  נפרעותו  (צמודות  שאינן  להלוואות  )ביחס  5.4%-לכ  3.6%  ובין  הצמודות(  להלוואות  )ביחס  3.9%-לכ  %2.4
  .2020 שנת  של  הראשון  מהרבעון החל  זאת   ,2037  לשנת עד  רבעוני

 של   המלווים  מטעם   הבטוחות  כנאמן   דיסקונט  בנק   לטובת   שעבודים   הועמדו   חדרה,   של   המימון  הסכם  עם   בקשר
 הסכם   בחדרה.   החברה   החזקות   ועל   חדרה,   של   הזכויות   על  חדרה,  של   והעתידים   הקיימים   מהנכסים   חלק   על   חדרה, 

 כי   היתר  בין  קובעות,  אשר  המניות  מבעלי  הלוואות  של  ופירעון  חלוקות  בגין  ויימותמס  מגבלות  כולל   חדרה  של  המימון
 חדרה   הכוח   תחנת   של   המסחרית  ההפעלה   ממועד   חודשים   12  לאחר   המוקדם   לכל   יבוצעו  כאמור   ופירעונות  חלוקות 
 מסחרית, ה  ההפעלה   ממועד   החל   חדרה,   של   המימון   להסכם   בהתאם   כן,  כמו   חוב.   פירעונות   שלושה   לפחות   ולאחר 

 31  )ליום   העוקבים  הרבעוניים  החוב  תשלומי  שני  של  לסכומם   השווה  בסכום   חוב  לשירות   קרן  חדרה   העמידה
  ש"ח.  מיליון  15 של בסך   בעלים  ערבות  וקרן  ש"ח(  מיליון 29-כ 2020  בדצמבר

 יהיה   שלא  ככל  לפיה   חברה   ערבותב  חדרה   של   המלווים  לטובת  ערבה  החברה  , הכספיים  הדוחות   אישור  למועד  כן,  כמו
 הסילוקין   לוח  פי   על   2021  שנת   של  השני  ו/או  הראשון  ןברבעו  החלים   והריבית   הקרן   סכומי  לפירעון  מקור   לחדרה 
  האמורים.   הפירעונות   ביצוע  לצורך  ש"ח   מיליון  30  עד   של   מצטבר   סכום   לחדרה  תזרים   החברה  המימון, בהסכם  שנקבע 

 הסכמי   עמלות,   לתשלום   החברה   של   התחייבויות  כולל   (2017  מאי   בחודש   שתוקן   )כפי   חדרה   של   ההון  הזרמת   הסכם 
 עד   הפרויקט   של  ההקמה  תקופת  עם   בקשר   לאירועים  הקשורה  ערבות   -  ערבויות  מספר  להעמדת   התחייבויות  וכן  גידור

 של   במקרים   פירעון   חדלות   תרחישי  בגין  בותער  מסוימות;   בנסיבות   להפחתה   ניתנת   אשר   ש"ח,   מיליון   100  של   לסכום 
 כן,   כמו  מסוימים.  במקרים  נוספות   בנקאיות  ערבויות  והעמדת  ש"ח;  מיליון  8  של   לסכום  עד  מלקוחות  גבייה  כשל

 של   מינימלי   עצמי   הון  ,20%  לפחות  של   )סולו(  למאזן   הון  יחס  הכוללות  מסוימות,  מידה   באמות  לעמוד   מחויבת  החברה
 )אחריות   הבדק  אחריות   תקופת  לאחר   ש"ח   מיליון  200  של  מינימלי   עצמי  והון   הבדק   תקופת  לתום  עד   ש"ח  מיליון  250
 של  בנקאית   ערבות  או  מינימלית   מזומנים   ושווי   מזומנים   יתרת   ד'(,25  בביאור  המתואר   חדרה   של  ההקמה   הסכם   לפי

 של   בסך   בנקאית   ערבות   או  מינימלית   ויתרה   חדרה   של   המסחרית  ההפעלה   מועד   עד   ש"ח   מיליון   100  של  בסך   החברה 
 המזומנים   סכום   מסוימים   בתנאים   מסוימים.  בתנאים   יפחתו  אשר  הבדק,  אחריות   תקופת  לתום  עד  ש"ח   מיליון  50

 ש"ח   מיליון  50  בסך   בנקאית   ערבות   החברה   העמידה   ,2020  מאי   בחודש   בהתאם,   המממנים.  לטובת   ישועבד   כאמור 
 הערבות   בוטלה  ,2021  מרץ  בחודש   הדוח,  מועד   לאחר  כי  יצוין  .(חש"  מיליון  25-כ  של  בסך   בפיקדון  הובטחה   )אשר

 ההפעלה  במועד  חדרה,  מימון  הסכם   מכוח  החברה   והתחייבויות  הערבות   להבטחת   בנוסף,  .שוחרר  והפיקדון  האמורה
 משועבד   פיקדון  חדרה  מממני  לטובת  מהחברה(  בעלים  הלוואת  )באמצעות  חדרה  העמידה  הכוח,  תחנת  של   המסחרית 

 . ש"ח מיליון 15 בסך
 

 . חדרה  של   ההון  הזרמת  והסכם  המימון להסכם  בהתאם  המידה אמות  בכל   עומדות   והחברה  חדרה  הדוח, למועד  נכון

 מסגרת ש"ח(, מיליון 58-כ  של סך  הדוח  למועד  נוצל   )מתוכה   מיליון  60 בסך  ערבויות  מסגרת  עומדת  חדרה של לרשותה
  נוצלה.  שלא  ש"ח  מיליון 30  בסך  חוזר  הון מסגרתו   מהותי( לא  סכום  נוצל   מתוכה )  ש"ח  מיליון  68  של  בסך   גידור

 
 :2020  בדצמבר, 31  ליום   חדרה  של מהותיות  בנקאיות ערבויות רשימת להלן

 
 הגז   הסכם  במסגרת  חדרה   של   ההתחייבות  עם   בקשר   תמר   שותפי  לטובת   דולר  מיליון  7-כ  של   בסך   ערבויות .א

 לסך   הופחתו  הערבויות  חדרה,  של  דירוג  עליית  בעקבות  הדוח,  מועד  לאחר  '(.ז25  ביאור  ורא  נוספים  לפרטים)
  .דולר מיליון 1-כ של

  .הרשיונות מכוח   כנדרש לדולר( צמודות )חלקן ש"ח   מיליון  7-כ  של  בסך  החשמל   רשות לטובת  בנקאיות ערבויות .ב
   שוחררו. ש"ח  מיליון  2-כ  של  בסך  ערבויות   הדוח מועד  לאחר 

 של   המידה  לאמות   בהתאם  כנדרש  למדד(,  )צמוד   ש"ח  מיליון  27  של  בסך   החשמל   חברת   לטובת  בנקאית   ערבות .ג
  .למדד  צמוד   ש"ח   מיליון 17-לכ  הופחתה הערבות  ,הדוח מועד  לאחר  החשמל.  רשות 



 בע"מ   אנרגיה  או.פי.סי.
  2020 בדצמבר 31 ליום המאוחדים  הכספיים  לדוחות ביאורים

 

41 
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 )המשך(  וערבויות  נוספים   פרטים .ד
 
 : )המשך(  חדרה  .2

   
 : חדרה  דירוג 

 
   יציבה.  תחזית  עם  +A בדירוג  מעלות ידי  על  חדרה של הבכיר  החוב  דורג  ,2020 דצמבר  בחודש 

 
 : צומת   .3
 

 צומת:  של המימון הסכם

 בנק "  -  להלן)  מ "בע  הפועלים  בנק   בהובלת   מממנים   גופים  סינדיקציית   לבין   צומת   בין  נחתם  ,2019  דצמבר   בחודש 
 ון למימ   פרויקטלי(  )מימון  בכיר  לחוב   מימון  הסכם  "(,צומת  של  המלווים "  -  המממנים   הגופים  יתר  עם  ויחד  "הפועלים

   כדלקמן:  עיקריו אשר ,(צומת"  של  המימון "הסכם   -  )להלן  צומת  של הכוח תחנת  הקמת 

 מסגרת   ארוך,  לזמן   הלוואות  מסגרת   לצומת   להעמיד   צומת   של   המלווים   התחייבו   צומת   של   המימון   הסכם   במסגרת 
Standby,   בסכום   גידור,  ומסגרת   ג'  צד  ערבויות   מסגרת   מע"מ,   מסגרת   חוב,   לשירות   רזרבה   מסגרת   חוזר,   הון   מסגרת 

 יצברו   ההלוואות  .לדולר  צמוד  יהיה  אחר  וחלק  למדד  צמוד  יהיה  המסגרות  מסכומי  חלק  ש"ח.  מיליון  1,372  של   כולל
  צומת.  של המימון בהסכם  המפורטים  יעוריםבש  ריביות

 לריבית   משתנה   מריבית   ארוך  לזמן   ההלוואות  ריבית   להמרת   בנוגע  הוראות   נקבעו  צומת   של   המימון   הסכם   במסגרת 
 הסכם   חתימת  מועד   לאחר   שנים 6  בתום  אוטומטי  באופן (א) :מקרים  בשלושה   תתרחש  כזו  המרה  .מדד  צמודת 
 (ג) ;צומת  של  המימון  הסכם  חתימת  ממועד  החל  הראשונות  השנים 6  במהלך ,צומת  לבקשת (ב) ;צומת  של  המימון

 . צומת  של   המימון   הסכם   חתימת   ממועד  החל   הראשונות  השנים  6  במהלך  מסוימים  במקרים ,הפועלים  בנק  לדרישת
 ,צומת  של   מימוןה   הסכם   חתימת  מועד   לאחר   שנים   6  בתוך  ההלוואות   של  מוקדם   לפירעון  זכות   קיימת   לצומת   כן,  כמו

 ההלוואות  ,המוקדם  הפירעון  למועד   שעד   ובלבד (,מוקדם  פירעון  עמלות  תשלום  וללא)  מופחת  פעמי  חד   לתשלום   בכפוף
  לעיל.  כאמור  מדד   צמודת   קבועה  ריבית הנושאות להלוואות הומרו לא

 בהסכמים   כמקובל  םשוני  בתנאים   ולעמידה ,הפרה  אירועי  התקיימות  להיעדר   כפופות  השונות  מהמסגרות  המשיכות
 מידה   באמות   ועמידה  צומת  של  המלווים  של   הטכני  היועץ  אישור  קבלת  מסוימות  בנסיבות   היתר  ובין ,זה  מסוג

   פיננסיות.

 מטעם   הבטוחות  כנאמן  בע"מ   נאמנות   שירותי  פועלים   לטובת  שעבודים   הועמדו   צומת,   של   המימון  הסכם   במסגרת 
  בצומת.  החברה   של  ההחזקות  ועל  צומת  של  הזכויות   על  צומת,  של םוהעתידי  הקיימים   מהנכסים  חלק על  המלווים,

 בין   קובעות,  אשר  המניות  מבעלי  הלוואות   של   ופירעון   חלוקות  בגין  מסוימות   מגבלות   כולל   צומת   של   המימון  הסכם 
 הכוח   תחנת   של  המסחרית  ההפעלה  ממועד  חודשים  12  לאחר  המוקדם  לכל  יבוצעו  כאמור  ופירעונות  חלוקות  כי  היתר
 .Standby-ה  וממסגרת   ארוך לזמן   האשראי  ממסגרת ההלוואות בגין  וריבית  קרן   של  אחד  פירעון לפחות ולאחר  צומת 

  .צומת  של  המימון להסכם  בהתאם   המידה   אמות  בכל  עומדות  והחברה  צומת ,הדוח למועד  נכון

 נושאות   ההלוואות   ארוך.   לזמן  הלוואות   ממסגרת   ש"ח   מיליון  187  של   כולל   בסך   משיכות  צומת   ביצעה   הדוח   שנת ב
 לתום   בסמוך  יחלו  אשר  רבעוניים,  בתשלומים   פרענהית  ההלוואות  .0.95%  בתוספת   פריים  של  בשיעור  שנתית  ריבית

 הריבית   תשלום  למועד  עד)   צומת  הכוח  תחנת  של  המסחרית   ההפעלה  תחילת  מועד  שלאחר  השני  או  הראשון  הרבעון
 תום  מבין במוקדם  יחול   אשר  הסופי   הפירעון למועד   ועד   ההלוואה(   לקרן  עונירב  באופן  יצטברו  הריבית   סכומי  הראשון,

 יאוחר   לא  )אך  צומת  של  המימון   הסכם  על   החתימה  ממועד  שנים  23-ו  המסחרית,  ההפעלה  תחילת  ממועד  שנים  19
  (.2042  בדצמבר  31  מיום
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 )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור
 

 (המשך)   וערבויות  נוספים   פרטים .ד
    

 : )המשך(  צומת    .3
 

 : צומת של ההון הזרמת  הסכם
 

  ( Agreement Subscription Equity)  הון  הזרמת   הסכם   צומת  של   והמלווים  צומת  בין  נחתם  ,2019  דצמבר  בחודש
 בהתחייבויות   המלווים   כלפי  התחייבה   החברה   האמור   ההסכם   במסגרת   צומת"(.  של   ההון   הזרמת   "הסכם   -  )להלן

 ליום   נכון  ש"ח.  מיליון  293-כ  של   בהיקף   לצומת  עצמי  הון  להעמדת   התחייבות  ובהן  ופעילותה,  לצומת   בקשר  מסוימות 
 תועמד   כאמור   העצמי  ההון  יתרת   ש"ח.  מיליון  208-כ  של   בסך   עצמי  הון  לצומת   החברה   העמידה   ,2020  בדצמבר   31

 ש"ח   מיליון  85-כ  של  סך  על  עומדת  2020  בדצמבר   31  ליום  אשר  בנקאית  ערבות  החברה  ההעמיד  ולהבטחתו  לשיעורין,
 יתרת   את  לצומת   החברה   העמידה  הדוח,  מועד  לאחר   ש"ח.   מיליון  43-כ  של  בסך   בפיקדון  הובטחה  ואשר   למדד(   )צמוד

  .זה  בהקשר  הבנקאית ערבותה בוטלה  ובהתאם  הנדרש   עצמי ה   הוןה
 

 בין  וזאת  ,מסוימים  במקרים  נוסף   עצמי  הון  להעמדת  בקשר   החברה   של  נוספות   התחייבויות  כולל   ההון  הזרמת   הסכם 
 בעלי   מסוימים  ובמקרים ,ח "ש  מיליון 50-כ  של  לסכום  ועד   הדין  לפי  העצמי  ההון  דרישות  שינוי  של  במקרה ,היתר

 בהם   אשר (,הכוח  תחנת   פעילות  על  מסוימות  מגבלות   או  נדרשים   היתרים  היעדר  כגון)  הפרויקט   על   שלילית  השפעה
 ולמימון ,החוב  לשירות  הנדרשים   הסכומים   מלוא  את   גם  לכלול  עשוי  אשר   נוסף   עצמי  הון  להעמיד  החברה   תידרש 

 מועד   לפני  בסמוך  כי   התחייבה  החברה  ,בנוסף  .המקרה  לסוג   בהתאם  ,ותפעולו  הפרויקט   הקמת   הוצאות   יתרת 
 על   צומת של לחוב  כבטוחה שתשמש  "(ותחזוקה  תפעול  ערבות"  -  להלן)  בנקאית ערבות  תעמיד  היא  המסחרית ההפעלה

 וכן  (,ח"ש  מיליון 22.5-לכ  לגדול   עשוי   מסוימות  בנסיבות   אשר )  ח "ש  מיליון 15-כ  של  בהיקף  ,המימון  הסכם   פי
 תונפקנה   לא  שאלה   ככל ,לפרויקט  הנדרשות  וספות נ  מסוימות  בנקאיות  ערבויות  מסוימים  במקרים  להעמיד  התחייבה

 . צומת של המימון הסכם במסגרת  שהועמדה  הערבויות  מסגרת   מתוך 
 

 : צומת  דירוג
 .יציבה  תחזית  עם  -AA  בדירוג  מעלות  ידי  על   צומת  של  הבכיר  החוב דורג  ,2020  ספטמבר  בחודש 

 
 
 : החברה   .4
 

 : קצר לזמן   הלוואות 
 

 קצר  לזמן  אשראי  ממסגרת  ש"ח  מיליון  169-כ  של  בסך  בנקאי  מתאגיד  הלוואה  החברה  נטלה  ,2020  ינואר  בחודש
 . א'11  בביאור  כמתואר   צומת   של   הראשונית   השומה   לתשלום  שימשה   אשר   "ההלוואה"(,  –  )להלן  לה   שהועמדה 
 אפריל  בחודש   ונפרעה   מהתקופה   בחלק   1.7%  ובתוספת   0.6%  בתוספת   פריים  בשיעור   שנתית  ריבית  נשאה  ההלוואה

2020.  
 

 בסך   החברה,  של  קשור  צד  ,מזרחי"(  "בנק  –  )להלן  בע"מ  טפחות  מזרחי  מבנק  הלוואה  החברה  נטלה  ,2020  מרץ  בחודש
   .2020  מאי  בחודש   ונפרעה  1.25%  בתוספת   פריים  בשיעור  שנתית ריבית  נשאה  ההלוואה   ש"ח.  מיליון 50 של
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 )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור
 
 (המשך)   וערבויות  נוספים   פרטים .ד
 
 :)המשך(  החברה   .4
 

 :מהראל  אשראי ה מסגרת  הסכם
 

 הראל   התחייבה  לפיו  "הראל"(  –  )להלן  הראל  מקבוצת  גופים   עם  הסכם   על   החברה  חתמה   ,2020  אוקטובר  בחודש
 חודשים   24  במשך  למשיכה   נת נית  אשר   ש"ח,  מיליון  400  של   כולל  בסכום  בש"ח   הלוואות   מסגרת  לחברה  להעמיד 
 קבוצת   של  הרכישה   הסכם  פי  על  העסקה  להשלמת  בכפוף  המסגרת"(  "תקופת  -  )להלן  ההסכם  על  החתימה  ממועד 
CPV   פרעו יי  אשר   קצר,  לזמן   הלוואות  )א(   למשוך:  רשאית   החברה  תהא  המסגרת  בתקופת   . יב' 25  בביאור   המתואר 
    ארוך. לזמן  הלוואות  )ב(  וכן,  המסגרת(,  תקופת   )בתום   ארוך  לזמן  להלוואות   יומרו  או המסגרת  תקופת   בתום 

 
 על   מהתמורה  חלק   תשלום  )א(  הבאות:  מהמטרות  יותר  או  אחת  לצורך  ישמשו  האשראי  ממסגרת  שימשכו  ההלוואות 

 לצורך  )ב( או  עסקיה;  לפיתוח CPVלקבוצת   הדרושים סכומים  העמדת לצורך  או  ,CPV  קבוצת  של  הרכישה  הסכם  פי
 . CPV קבוצת  לרכישת  העסקה שהושלמה ובלבד  הרגיל העסקים במהלך החברה   של  השוטפת  פעילותה 

 
 או   ארוך   לזמן  הראשונה  המשיכה  ביצוע  ממועד   חודשים   36  בתום  פרעית   לחברה   שיועמדו  ארוך  לזמן  ההלוואות   קרן

 שנתי   בשיעור  ריבית  יישאו  ההלוואות   הסופי"(.  הפירעון  "מועד  -  )להלן  מבינהם  כמוקדם  המסגרת,  תקופת  תום  ממועד
 בתשלומים   תשולם  אשר   2.75%-ל  2.55%  בין  של   בטווח  המצוי  מרווח  בתוספת   ישראל   בנק   ריבית   לשיעור  השווה 

   רבעוניים.
 

 עם   אשר  הפיננסיות  המידה  באמות   לעמוד  הראשונה,  מהמשיכה  החל  , החברה  התחייבה  האמור,  להסכם  בהתאם
 המידה   אמות  ההלוואות.  יתרת  כל  של  מיידי  פירעון  על   לחברה  להודיע  היתר,  בין  זכאית,  הראל   תהיה   הפרתן,

 המשיכה   ממועד  החל   החברה,  של   הרבעוניים  הכספיים   דוחותיה   פרסום   מועד   לאחר   בסמוך   ייבדקו  הפיננסיות
 850-מ  יפחת   לא   דיבידנד,   חלוקת   לביצוע   )וכתנאי   ש"ח   מיליון  550-מ  יפחת   לא   החברה   של  העצמי  ההון  )א(  הראשונה: 

 20%-מ  יפחת  לא  "סולו"  הכספיים  דוחותיה  לפי  החברה  של  למאזן  החברה  של  העצמי  ההון  בין  היחס  )ב(  ש"ח(;  מיליון
 של   מתואם   DAEBIT  -ל   החברה  של   נטו  החוב   בין   היחס  )ג(  (;30%  -מ  יפחת   לא   דיבידנד,  חלוקת   לביצוע   )וכתנאי
 יהיה   המשועבדות  הזכויות  של   LTV-ה  )ד(  (;11-מ  נמוך  יהיה  דיבידנד,  חלוקת  לביצוע  )וכתנאי  12  על  יעלה  לא  החברה

 החברה   נדרשת   הסופי,  הפירעון  מועד   עד  בנוסף,  (.35%-מ  נמוך   יהיה  דיבידנד,  חלוקת   לביצוע  )וכתנאי  50%-מ  נמוך
   המינימלי"(.  הנזילות  "תנאי  -  )להלן  מסוימים  בסכומים  פיקדונות או  מזומנים  יתרת  על   לשמור 

 
 הנזילות  בתנאי  עמידה  אי  )א(   :2%-ב  יגדל  ההלוואות   ריבית  שיעור  הבאים,  מהאירועים  איזה   בקרות   כי  קובע   ההסכם 

 של   LTV-ה  )ג(-ו  ; 25%-מ  יפחת   לעיל   כאמור  החברה  של  למאזן  החברה   של  העצמי  ההון   בין  היחס  )ב(  המינימלי;
  .40%-מ  גבוה  יהיה  המשועבדות  הזכויות

 
 הפיננסיות  המידה  באמות   עמידה   היתר,   בין   הכוללים,  מסוימים   לתנאים  כפופות  החברה  ידי  על   דיבידנד  חלוקות 
 כלפי   החברה  של   התחייבויותיה  להבטחת   הפרה.  אירועי  של  קיומם  ואי  המינימלי  הנזילות  בתנאי  עמידה   לעיל,   כאמור 
 חשבונות   וכן  מוגבל(,  )כשותף   החברה   של   יפות והעק  הישירות  זכויותיה   הראל   לטובת   ישועבדו  ההסכם,  פי   על   הראל 

 .(' יג25  בביאור  השהוגדר  )כפי   בשותפות הכללי  השותף   ושל   החברה  של מסוימים בנק
 

 : מזרחי מבנק  קול   און מסגרת  הסכם
 

 75  של   בסך   החברה,   של  קשור  צד   מזרחי,  בנק  עם  קול  און  מסגרת  הסכם  על   החברה  חתמה  ,2020  נובמבר   בחודש 
 שיימשכו   ההלוואות  .2021  נובמבר   חודש   עד   למשיכה  ניתנת  המסגרת   ."המסגרת"(  -זה   בסעיף  )להלן  ש"ח   מיליון

 החברה   כן,  כמו   .0.9%  בתוספת   פריים   ריבית  של   בשיעור   ריבית   ויישאו   חודשים   12  עד   של   לתקופה   יעמדו  מהמסגרת
 550  של   מינימלי  עצמי  והון  20%  לפחות   של  )סולו(  למאזן   הון  יחס   הכוללות  מסוימות,   מידה   באמות   לעמוד   מחויבת 

 ה. נוצל   לא  המסגרת  הדוח,  למועד  .חש"   מיליון
 

 : מידה  אמות 

 
   הפיננסיות. המידה אמות  בכל   שלה   הבנות  וחברות   החברה עומדות  הדוח, למועד  נכון
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 )המשך( וערבויות ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות - 15 ביאור
 

 (המשך)   וערבויות  נוספים   פרטים .ד
    

 :)המשך(  החברה   .4
 

 :ותערבוי 
 

 :2020  בדצמבר,   31  ליום  החברה של מהותיות  בנקאיות ערבויות רשימת להלן
 

 בסך   בפיקדון   הובטחה   הדוח   למועד   )אשר   ש"ח   מיליון  60.5-כ  של   בסך   רמ"י   לטובת   צומת   בשם   בנקאית   ערבות  .א
 15-כ   של  לסך  והבטוחה  ש"ח  מיליון  58-כ  של  לסך  הערבות  הופחתה  הדוח  מועד  לאחר  (.ש"ח  מיליון  30  -כ  של

  .א' 11  ביאור  ראו , נוספים  לפרטים   .ש"ח  מיליון

 של   הון  הזרמת   להסכם   בהתאם   הנדרש   העצמי   ההון  יתרת   להבטחת   ש"ח   מיליון  85  של   בהיקף   בנקאית   ערבות  .ב
  יצוין   ש"ח.  מיליון  43-כ  של   בסך  פיקדון  החברה  הפקידה  הערבות,  הבטחת   לצורך  .3' ד15  בביאור  כאמור  צומת 

  לצומת.   העצמי  ההון יתרת  העמדת  לאור  הדוח  מועד   לאחר   בוטלה האמורה הערבות  כי

 מועצה  של   פיתוח   היטלי  לתשלום  צומת  של  התחייבויותיה  להבטחת  ש"ח   מיליון  21-כ  של  בסך   בנקאית   ערבות .ג
 הערבות   של  תוקפה   הסתיים   הדוח  מועד   לאחר  כי  יצוין  '(.3א24  ביאור   ראו   נוספים,  )לפרטים  .שפיר  האזורית 

 שקיבל   הפשרה  הסכם   במסגרת  הצדדים  הסכימו  פשרה,   של  בדרך  ההיטלים   בגין  המשפטי  ךיההל  סיום   ולאור
    הערבות. של פקיעתה  על  דין פסק   של   תוקף 

 מתקנים  הקמת  עבור החשמל  רשות  של  מכרז ל   הגשה  לטובת   ש"ח  מיליון 4-כ  של  כולל   בסכום   בנקאיות ערבויות .ד
 , נוספים  )לפרטים  החלוקה  לרשת   ומחוברים  טבעי  גז  באמצעות  חשמל   המייצרים  הצרכן  בחצר  אנרגיה  לייצור

 '(.יא25  ביאור  ראו

  מיליון  25-כ  של  בסך  בפיקדון  הובטחה  )אשר  ש"ח  מיליון  50  של  בסך  חדרה  של  המלווים  לטובת  בנקאית  ערבות .ה
  .בוטלה האמורה  הערבות הדוח  מועד  לאחר   כי  יצוין  . 2' ד15  ביאור  ראו  ,נוספים לפרטים  .ש"ח(

 לקבוע  בהתאם  לדולר(  )צמוד  ש"ח  מיליון  15-כ  של   בסך  החשמל  רשות  לטובת  צומת  בשם  בנקאית   ערבות . ו
  צומת.  של המותנה  ברישיון

 ביאור   ראו  ,רותם  של  המלווים  לטובת  רותם  בשם  החברה  ידי  על   הועמדה  אשר  בנקאית  ערבות  על  לפרטים  .ז
 . 1' ד15

 ד'. 23  ביאור   ראו  ,החשמל חברת  לטובת   רותם  בשם   החברה   ידי  על   הועמדה   אשר  בנקאית   ערבות  על   לפרטים  .ח

 
 חוב  אגרות -16 ביאור

 
 ההרכב  .א

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
       
 282,864  973,871    סחירות חוב אגרות 
 (30,555)  (21,762)   שוטפות  חלויות  בניכוי 
       
    952,109  252,309 
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 הפירעון תקופת .ב

   כדלקמן:   הדוח,  מועד   לאחר  הבאות בשנים  לפירעון  עומדות   החוב  אגרות 

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 30,555  21,762  ראשונה  שנה 
 34,382  21,806  שניה  שנה 
 18,817  31,343  שלישית  שנה 
 32,354  98,145  רביעית  שנה 
 14,481  97,880  חמישית  שנה 
 152,275  702,935  ואילך  שישית שנה 
      
   973,871  282,864 

 

 
 נוספים   פרטים .ג

 
 א'(:  )סדרה  חוב אגרות

 
 320  היה  א'   אג"ח  של   הנקוב  ערכן  .א'"(  "אג"ח   –  )להלן  א'(  )סדרה  חוב  אגרות  החברה  הנפיקה  ,2017  מאי  בחודש
 והריבית   והקרן  ,4.95%  של  בשיעור  שנתית  ריבית  יישאו  החוב  אגרות  כי  נקבע  הנאמנות  שטר  במסגרת  ש"ח.  מיליון

 ,2018  ביוני   30  מיום   החל   וזאת   קלנדרית(,   שנה   כל   של   בדצמבר  30-ו  ביוני  30  )בימים   שנתי  חצי   בסיס   על   ייפרעו  בגינן
 ח אג"  של  רישומן  של  במקרה  0.5%-ב  תפחת   א'  אג"ח  ריבית  כי  קבע  הנאמנות  שטר  כן,  כמו  .2030  בדצמבר   30  ליום  ועד
 במסגרת   בבורסה,  למסחר  א'  אג"ח  את  החברה  רשמה   2017  אוגוסט  בחודש  בבורסה.  הראשית   ברשימה   למסחר   א' 

 4.45%  על   עמדהו  0.5%-ב  א'   אג"ח  ריבית   הופחתה   מועד   מאותו   החל   לכך  ובהתאם   למסחר,  מניותיה   ורישום   הנפקה 
  לשנה.

 
 החברה   ביצעה   הדירקטוריון,  אישור   קבלת   ולאחר   להלן   כמתואר   ב'  אג"ח  הרחבת   לאחר  , 2020  אוקטובר  בחודש 

 של   בסך  חוב  לשירות  הקרן  שוחררה  האמור  המוקדם   הפדיון  במסגרת  א'.  אג"ח  יתרת  של  ומלא  מוקדם  פדיון  ביוזמתה
-כ  של  בהפסד  החברה   הכירה  לעיל,  האמור  ורלא  ש"ח.  מיליון  313-כ  של  סך  א'   אג"ח  למחזיקי  ושולם  ש"ח  מיליון  67-כ

 .2020  שנת  של הרביעי  ברבעון ש"ח  מיליון  41
 

 '(: ב   )סדרה  חוב אגרות
 

 עלויות   ב'"(.  "אג"ח   -  )להלן  ש"ח   מיליון  400  של   נקוב   בערך  ב'(   )סדרה   חוב  אגרות   החברה   הנפיקה   ,2020  אפריל   בחודש 
 שנתית   ריבית  ונושאות   למדד  צמודות   בבורסה,  למסחר  רשומות   ב'  אג"ח  ש"ח.  מיליון  4-כ  של  לסך   הסתכמו  ההנפקה 
 30-ו  במרץ   31  )בימים   שווים  לא   שנתיים   חצי   בתשלומים   ייפרעו   ב'  אג"ח  בגין   והריבית  הקרן   .2.75%  של   בשיעור 

 של   ראשון  )תשלום  2028  בספטמבר  30  ליום  ועד   ,2021  במרץ  31  מיום   החל   וזאת   קלנדרית(,  שנה   כל  של   בספטמבר 
 בחודש   מעלות.  ידי   על   A-  ובדירוג   מידרוג  ידי  על   A3  בדירוג  דורגו  ב'  אג"ח   (.2020  בספטמבר  30  ביום   חל   הריבית 

 יציב.   באופק  A-  דירוג מעלות  אשררה  ,2020  וגוסט א
 

 של   בדרך  החברה  של   הנוספות"(  ב'  "אג"ח   -  )להלן  ב'   אג"ח  של  נוספת  הנפקה  החברה  ביצעה   ,2020  אוקטובר  בחודש 
-כ  של  לסך   הסתכמה   הנוספות   ב'  אג"ח   של  ההנפקה   תמורת  נקוב.  ערך  ש"ח   מיליון  556-כ  של   בהיקף   , סדרה  הרחבת 

 יציב   אופק  עם  A3  בדירוג  דורגו  הנוספות  ב'   אג"ח  ש"ח.  מיליון  7-כ  של  לסך  הסתכמו  ההנפקה  עלויות  ש"ח.  מיליון  584
 .מידרוג של הדירוג  הופסק   הדוח  למועד  כי  יצוין  .מעלות  ידי  על   A-  ובדירוג  מידרוג ידי  על
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 )המשך(   נוספים   פרטים .ג
 

 :)המשך(  '(ב   )סדרה  חוב אגרות
 

 )בכפוף  ב'  אג"ח  של  מיידי לפירעון להעמדה מקובלות   עילות מכיל הנאמנות"( "שטר  - )להלן ב'  אג"ח   של  הנאמנות  שטר 
 שינויי   נושים,  והסדרי   הליכים  הקפאת   כינוס,  פירוק,   הליכי  פירעון,  חדלות   אירועי  זה   ובכלל  שנקבעו(,  ריפוי  לתקופות 

 לפירעון  העמדה   זכות   נקבעה   כן,   כמו  וכו'.   במועד   כספי   דוח  פרסום   אי  החברה,  במצב   מהותית  הרעה   מסוימים,  מבנה 
 אחרת   וסדי(מ  רצף  במערכת  או  בבורסה  )סחירה   חוב   אגרות  סדרת   של   מיידי  לפירעון  העמדה   של  במקרה  (1)  מיידי:

 )למעט   מאוחדות  חברות  ושל  החברה   של   במצטבר(   כאמור  חובות  מספר  )או   אחר   פיננסי  חוב   של   או   החברה  שהנפיקה
 )המבטיחות   ערבויות   חילוט  כולל  (,Recourse Non  -  חזרה  יכולת  ללא  חוב  של  מיידי  לפירעון  העמדה   של   במקרה
  ( 2)  דולר;  מיליון  40-מ  יפחת  שלא   בסכום  לנושה,  מאוחדות  חברות  או  החברה  שהעמידה  פיננסי(  לנושה  חוב  של  פירעון

 )וזאת   (2)  בס"ק  כאמור   במקרה  (3)  ברציפות;  בדיקה   תקופות  שתי   במשך  שנקבעו   פיננסיות  מידה  אמות   של   הפרה  בעת
 החברות   תקנות  לפי  )שאינה  שליטה  בעל   עם  חריגה  עסקה   ביצעה  החברה  אם  שני(,  בדיקה  למועד  להמתין  מבלי  אף

 (4)  מיוחדת(;  בהחלטה  ב'  אג"ח  מחזיקי  של  מוקדם  אישור  קבלת  ללא  (2000-התש"ס  ענין,  בעלי  עם  עסקאותב   )הקלות
 הכספיים  בדוחות  הנכסים   של   ערכם   מסך   50%  מעל   המהווה  בהיקף   החברה   של   נכסים  מספר  או   נכס   נמכרו  אם 

 החברה"  פעילות  )"עיקר החברה  פעילות עיקר של  שינוי  בוצע  אם או  רצופים  חודשים  12 של   תקופה  במהלך המאוחדים 
 אובדן  אירועי  בקרות  (5)  מתחדשים(;  אנרגיה  וממקורות   כוח   בתחנות   החשמל  ייצור  תחום   לרבות   האנרגיה  תחום   –

 זמן   לפרק   מסחר   השעיית   של  במקרה   (7)  מסוים;   זמן   פרק  פני  על   דירוג  הפסקת   של   במקרה   (6)  מסוימים;   שליטה
 בדוחותיה   תירשם  בו  במקרה  (9)  מדווח;  תאגיד  להיות  תחדל  החברה  אם  (8)  ;ב'   אג"ח  של  מהמסחר  מחיקה  או  מסוים

 וכן   רצופים;  רבעונים  שני  של   תקופה   למשך  בלבד,  עצמה  לחברה  המתייחסת  חי"  "עסק  הערת  החברה  של   הכספיים 
 טובת ל   והעתידיים,  הקיימים   וזכויותיה,  נכסיה   על   כללי   שוטף   שעבוד   יצירת   לאי   התחייבותה   את   תפר   החברה  אם   (10)

 לאי  התחייבות  הנאמנות   שטר  כולל   כן,  כמו  הנאמנות.  בשטר   שנקבעו   התנאים   שיתקיימו  מבלי  כלשהו  שלישי   צד
 מבלי   כלשהו   שלישי   צד   לטובת   והעתידיים,   הקיימים   החברה,  של   וזכויותיה   נכסיה  על   כללי  שוטף   שעבוד   יצירת

   הנאמנות. בשטר  קבעושנ בתנאים   הכל  הנאמנות, שטר  בטיוטת   שנקבעו  מהתנאים  אחד  שיתקיים
 

 על   מגבלות  של  )לרבות  שנקבעו  ובמגבלות  פיננסיות  מידה  באמות  לעמוד  החברה  התחייבות  כולל  הנאמנות  שטר  בנוסף,
 פיננסיות(.   מידה  מאמות  חריגה  או  דירוג  שינוי  של  במקרה  ריבית   התאמת  הוראות  סדרה,  ת הרחב  על   מגבלות  חלוקה,

 להקמת   המיועד   הפיננסי  החוב  בניכוי  במאוחד   נטו   הפיננסי  החוב  בין  ביחס   עמידה   כוללות  הפיננסיות  המידה   אמות 
 יעלה   שלא  חלוקה  )ולצורך   13  על   יעלה   שלא  המתואם  EBITDA-ה  לבין  ,EBITDA  להפיק   החלו   שטרם  פרויקטים 

 שלא   בשיעור  למאזן  עצמי  הון  ויחס   ש"ח(  מיליון  350  חלוקה  )ולצורך  ש"ח  מיליון  250  של   מינימלי  עצמי  הון  (,11  על
 (. 27%  של   משיעור  יפחת   לא חלוקה, )ולצורך  17%-מ יפחת

 
 החברה   של  צמיהע   ההון  (1)  כדלקמן:  האמורות  הפיננסיות  המידה   באמות   עומדת   החברה   2020  דצמבר ב   13  ליום  נכון
  נטו   הפיננסי  החוב  בין  היחס  (3)  ;%60  של  בשיעור  הינו  החברה   של  למאזן  עצמי  הון  יחס  (2)  ש"ח;  מיליון  ,1671  הינו

 EBITDA-ה   לבין   , EBITDA  להפיק   החלו  שטרם   פרויקטים   להקמת   המיועד   הפיננסי  החוב   בניכוי  במאוחד 
   .2.7  הינו  המתואם 

 
  לעובדים הטבות - 17 ביאור

 
 מוגדרת   להפקדה  תכנית  -  העסקה סיום  לאחר  הטבה תוכניות .א

 
 כל   ובגין  גמל  קופות של החיסכון  מרכיב לתשלום  הקבוצה  של  התחייבותה בגין  מוגדרת להפקדה תכנית  לקבוצה 
 .1963-התשכ"ג פרישה,  פיצויי  חוק   של   14  לסעיף   הכפופים עובדיה

       

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 3,027  3,734  3,933 מוגדרת  להפקדה  תוכנית בגין  כהוצאה שהוכר  הסכום 
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 הוני  תגמול  תכנית  .ב

 אורגניה  להחלטת   בהתאם   ויוענקו   יכול   פיה  על   לעובדים,   אופציות   תכנית   החברה   דירקטוריון  אישר   ,2017  יולי   בחודש 
 תמורה,   ללא   החברה,  ויועצי  החברה   דירקטוריון  חברי   המנכ"ל(,  כולל   )לא   החברה  לעובדי  החברה,  של   המוסמכים 

 רגילה   למניה  למימוש  ניתנת  אופציה   כל  אשר  אופציות(,  1,500,000  מעל  לא  הכל  )ובסך  נקבע  שטרם  בהיקף  אופציות
 בכל   זהות   תהיינה  האופציות   מימוש   בעקבות   שתוקצינה   הרגילות   המניות  החברה.   של   נקוב   ערך   ש"ח   0.01  בת   אחת 

 הקצאתן.  עם מיד החברה,  של  הרגילות  למניות  יותיהןזכו

 להקצאת   אפשרות  הוספת  (1)  תיקונים:   שלושה  הכולל  באופן  לעובדים  האופציות   תוכנית  עודכנה  ,2018  מאי  בחודש
 RSU  -ה  יחידות  ו/או  האופציות  לכמות   797,168  של   הוספה   (2) "(;RSU-ה  "יחידות   –  )להלן  חסומות  מניות  יחידות

  שליטה.  שינוי  של  במקרה  ההתאמה  מנגנון  תיקון   (3)-ו  התכנית;  מכוח  להקצאה  שניתנות

 ערך   ש"ח   0.01  בת   החברה  של  רגילה   מניה  תמורה,  וללא  הקצאה   של   בדרך  מהחברה   לקבל  זכות   תקנה   RSU  יחידת   כל
 החברה,   למניות  מימושן  טרם  מניות,  לבעל  המוקנית  כלשהי  זכות  בהן  למחזיק   התקנינ  לא   RSU-ה  יחידות  נקוב.

   דיבידנד.  לחלק   החברה תחליט  שבו במקרה   דיבידנד  שווה   סכום  לקבלת  הזכות למעט  אך הצבעה, זכות  לרבות
 

 למנכ"ל  הקצאה  .1

 
 האופציות  .החברה  ל"למנכ  אופציות  1,000,000  של  הקצאה   על  החברה  דירקטוריון  החליט   ,2017  יולי  בחודש 
 "פקודת  - )להלן 1961 התשכ"א   חדש[ ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  102  לסעיף  בהתאם   נאמן(  )עם  הוני  במסלול  הוקצו 

 ל "למנכ  האופציות   של   הפקיעה   ומועדי  ההבשלה   תנאי   .נטו  למימוש   ניתנות   ואשר   שוות   מנות   בארבע   ,הכנסה"(  מס 
 : כדלקמן  הינם

 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 

 

 בגין   לרבות)  מסוימות   להתאמות  כפוף  המימוש  מחיר   (.צמוד  לא )  ח "ש  12.5  הינו  אופציה  כל   של   של   המימוש   מחיר 
 '(.וכו  זכויות  הנפקת   ,דיבידנדים  חלוקת 

 ח "ש   2.5  -ב  ושולס  בלק   במודל   שימוש  תוך   ההענקה  ביום  מוערך   שהוענקה  אופציה  כל   של  הממוצע   ההוגן  השווי
 חברות   של   היסטורית  תנודתיות  על   בהתבסס )  20.7%-21.5%  של   תקן  סטיית  על   מבוסס  החישוב   . אופציה  לכל

 שיעור   (,למימוש  עד  האופציה  של  הצפוי  החיים  לאורך  מקבילות  לתקופות  החברה  של   הפעילות  בתחום  מקבילות 
 . שנים 6 עד  4  של  צפוי  חיים ואורך  1.4%  עד  0.7% של  סיכון חסרת  ריבית

 רווח   במסלול  נאמן  באמצעות  הינה  ההענקה  .הכנסה  מס  לפקודת   102  סעיף   הוראות   חלות   שהוענקו  האופציות  על
 לרבות   ,כהטבה  לעובד   הנזקפים  סכומים  מס  לצורכי  כהוצאה  לתבוע  זכאית   אינה   החברה  ,זה  למסלול  בהתאם   .הון

 מרכיב   למעט   ,התכנית  במסגרת  קיבל   שהעובד  האופציות   בגין  ,החברה  בחשבונות  שכר  כהטבת  הנרשמים   סכומים 
  . ההענקה  / ההקצאה במועד  שנקבע  , קיים  אם  ,פירותי  הטבה

 מימוש   הודעת  בעקבות   למנכ"ל   החברה  של  רגילות   מניות  329,040  של   סך   החברה  הנפיקה  ,2019  אוקטובר  בחודש 
 מימוש   במועד  בבורסה   המניה   מחיר   .למניה  ש"ח  28.9  של   במחיר  לבורסה  מחוץ  בעסקה   אופציות  500,000  של  בנטו

 החברה   של   רגילות   מניות  172,584  של   סך  החברה  הנפיקה  ,2020  נובמבר  בחודש  .ש"ח  29.87  היה   האופציות 
 מחיר   למניה.  ש"ח   32  של  במחיר  לבורסה  מחוץ   בעסקה  אופציות  250,000  של  בנטו  מימוש  הודעת   בעקבות  למנכ"ל 
   למניה.  ש"ח  032.9 היה   האופציות  מימוש  במועד   בבורסה  המניה
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 )המשך(  לעובדים הטבות - 17 ביאור
 

 (המשך) הוני  תגמול  תכנית          .ב
 
  משרה   לנושאי  ות הקצא .2

 : 2018  יוני  בחודש   הקצאה 

 של   כוללת  בכמות   בקבוצה,  משרה   ונושאי  למנהלים   פרטית   הקצאה   החברה   דירקטוריון  אישר  ,2018  יוני  חודש ב
 241,684-ו  החברה   של   נקוב   ערך   ש"ח   0.01  בנות   רגילות  מניות   1,165,625-ל  להמרה   הניתנות   אופציות  1,165,625

 נאמן(  )עם   הוני  במסלול   הוקצו  המוצעים   הערך   ניירות  המוצעים"(.  הערך  "ניירות   -  זה   בסעיף   )להלן  RSU  יחידות
 ומועדי   ההבשלה  תנאי  . נטו  למימוש   ניתנות  ואשר  שוות  מנות   ארבע ב   הכנסה,  מס   לפקודת  102  לסעיף   בהתאם 
 כדלקמן:   הינם  המוצעים  הערך   ניירות  של הפקיעה

 
 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 

 

 

 בגין  )לרבות  מסוימות  להתאמות  כפוף  המימוש   מחיר   צמוד(.  )לא   ש"ח  18.41  הינו  אופציה   כל  של  המימוש   מחיר 
 וכו'(.  זכויות  הנפקת   דיבידנדים,  חלוקת 

 -ב  ושולס   בלק  במודל   שימוש  תוך   ההענקה,  למועד   בסמוך  הוערך   שהוענקה   אופציה   כל   של   הממוצע   ההוגן  השווי
 של  סיכון  חסרת  ריבית  שיעור   ,20.93%  עד   21.41%  של   תקן  סטיית   על   מבוסס   החישוב  אופציה.  לכל   ש"ח   3.84

 מחיר   על  בהתבסס   הוערך  RSU-ה  יחידות  של   ההוגן  השווי  שנים.  6  עד   4  של  צפוי  חיים  רך ואו  1.43%  עד   0.88%
  ש"ח. 18.52  על  עמד  אשר 2018  ביוני  20  ביום  החברה  של  המניה

 : 2020  מאי  בחודש   קצאה ה

 הניתנות  אופציות  99,228  של  בכמות  משרה  לנושא  פרטית   הקצאה  החברה  דירקטוריון  אישר  ,2020  מאי  בחודש
 המוצעים"(.   ערך   "ניירות  -  זה   בסעיף   להלן )  RSU  יחידות  28,732-ו   החברה   של   רגילות  מניות   99,228-ל  להמרה 
 שוות.  מנות  בארבע   הכנסה,   מס   ודת לפק  102  לסעיף   בהתאם   נאמן(   )עם   הוני  במסלול   הוקצו  המוצעים   ערך   ניירות

 כדלקמן:  הינם  האופציה כתבי  של   הפקיעה   ומועדי ההבשלה  תנאי
 

 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 
 

 להתאמות   כפוף  המימוש  מחיר   צמוד(.  )לא   ש"ח  25.81  יהיה   שהוקצו  מהאופציות  אחת  כל  של  המימוש   מחיר
 וכו'(.  זכויות  הנפקת   דיבידנדים, חלוקת בגין  )לרבות  מסוימות 

-ב  ושולס,   בלק   במודל   שימוש   תוך   ההענקה,  למועד   בסמוך  הוערך   שהוענקה   אופציה   כל   של   הממוצע   ההוגן  השווי
 עד   0.36%  של   סיכון  חסרת  הריבית   שיעור  ,31.48%  של   תקן  סטיית   על  מבוסס  החישוב  אופציה.  לכל  ש"ח  7.76

 על   בהתבסס   הוערך  (RSU)  החסומות   המניה  יחידות   של  ההוגן  השווי  שנים.   6  עד   4  של   צפוי  חיים  ואורך  0.58%
 ש"ח.   26.80  על עמד  אשר  2020 במאי  11 ביום   החברה   של המניה  מחיר

-כ  של  לסך  הסתכמה   הקצאתן  במועד  ההוגן  השווי  על  שמתבססת   המוצעים  ערך   בניירות  מה הגלו  ההטבה  עלות
 מנה.   כל  של  ההבשלה  תקופת   פני  על   והפסד  לרווח  ייזקף  זה  סכום  ש"ח. אלפי  1,540

 

  



 בע"מ   אנרגיה  או.פי.סי.
  2020 בדצמבר 31 ליום המאוחדים  הכספיים  לדוחות ביאורים

 

49 

 )המשך(  לעובדים הטבות - 17 ביאור
 
 (המשך) הוני  תגמול  תכנית          .ב
 

 )המשך(  משרה   לנושאי  ות הקצא .2

 :2020  אוקטובר   בחודש   קצאה ה

 אופציות  28,508  של  בכמות  משרה  לנושא  פרטית  הקצאה  החברה  דירקטוריון  אישר  ,2020  אוקטובר  בחודש
 ערך  "ניירות  -  זה   בסעיף  להלן)  RSU  יחידות   10,500-ו  החברה  של   רגילות   מניות  28,508-ל  להמרה  הניתנות

 בארבע   הכנסה,  מס  לפקודת  102  לסעיף  בהתאם  אמן(נ  )עם  הוני  במסלול  הוקצו  המוצעים  ערך  ניירות  המוצעים"(.
 כדלקמן:  הינם  האופציה  כתבי  של  הפקיעה   ומועדי  ההבשלה   תנאי שוות. מנות

 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 

 להתאמות   כפוף   המימוש   מחיר   צמוד(.  )לא  ש"ח   30.28  יהיה   שהוקצו  האופציה   מכתבי  אחד   כל   של   המימוש   מחיר 
 וכו'.   זכויות  הנפקת   דיבידנדים, חלוקת בגין  לרבות  מסוימות, 

-ב  ושולס,   בלק   במודל   שימוש   תוך   ההענקה,  למועד   בסמוך  הוערך   שהוענקה   אופציה   כל   של   הממוצע   ההוגן  השווי
 עד   0.25%  של  סיכון  חסרת  הריבית   שיעור  , 36.65%  של  תקן   סטיית  על   מבוסס  החישוב  אופציה.  לכל  ש"ח   12.98

 של   המניה   מחיר  על   בהתבסס   הוערך   RSU-ה  יחידות   של  ההוגן   השווי  שנים.  6  עד   4  של   צפוי   חיים   ואורך   0.43%
 ש"ח.  35.24  על  עמד  אשר   2020  באוקטובר   25  ביום  החברה

 ולפיכך   ההבשלה  תקופת  סיום   לפני  בחברה,  תפקידם  את  משרה   נושאי  מספר  סיימו  2019-ו  2018  השנים  במהלך
 יחידות  51,701-ו  אופציות  249,349)  םלה  הוקצו  אשר   RSU-ה  ויחידות  האופציות  לכל  ביחס   זכויותיהם  כל  פקעו
RSU.)  ה  ויחידות  האופציות-RSU  ותהיינה   לעובדים   האופציות  כנית תו  של  המניות  מאגר  אל  חזרו  כאמור  שפקעו 

 מחדש.  להקצאה  ניתנות

 של  הבשלה   לאור  בקבוצה   משרה ה   נושאי ל  החברה   של   רגילות   מניות  55,289  החברה   הנפיקה   ,2019  יולי  בחודש 
 במהלך  כן,  כמו  החברה.  לעובדי  הוני  תגמול  תכנית  במסגרת  להם  שהוענקו  RSU-ה  יחידות   של  הראשונה  המנה

 הודעות  בעקבות  בקבוצה   המשרה  לנושאי  החברה  של  רגילות  מניות  60,281  של   סך  החברה  הנפיקה  ,2019  שנת
  .ש"ח 27.31  היה   האופציות  מימוש  במועדי  המניה  מחיר של  המשוקלל   הממוצע   אופציות. 180,076 של  נטו  מימוש 

 של  הבשלה   לאור  בקבוצה   משרה ה   נושאי ל  החברה   של   רגילות   מניות  44,899  החברה   הנפיקה   ,2020  יולי  ודש בח
 שנת  במהלך  כן,  כמו   בחברה.  לעובדים   הוני תגמול  תכנית  במסגרת   להם  שהוענקו RSU-ה יחידות   של  השנייה  המנה 
 מימוש   הודעות   בעקבות   קבוצה ב   המשרה   לנושאי  החברה  של  רגילות  מניות  57,723  של   סך   החברה  הנפיקה   ,2020

 לאחר  .ש"ח  32.90  היה   האופציות   מימוש   במועדי   המניה  מחיר   של  המשוקלל  הממוצע  אופציות.  115,366  של   נטו
 משרה   לנושאי   החברה   של  נוספות   רגילות  מניות   101,989  של   סך   החברה   הנפיקה   ,2021  ינואר   בחודש   , הדוח  מועד 

 מימוש   במועדי  המניה  מחיר   של  המשוקלל  הממוצע  אופציות.  187,760  של  נטו  מימוש  הודעות  בעקבות  בקבוצה 
   ש"ח.  36.45  היה הדוח  מועד   לאחר  האופציות 

 
 לשעבר   הדירקטוריון ליו"ר  הקצאה  .3

 

 כהונתו  תנאי  את   בחברה  המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה   הדירקטוריון  אישרו  ,2019  ויוני  מאי   בחודשים
 )להלן  ותאופצי   352,424  של  הקצאה  היתר  בין  הכוללים  החברה,  דירקטוריון  כיו"ר  פז  אבישר  מר  של  והעסקתו

 מניות   352,424  של   למסחר   לרישום  הבורסה  אישור  התקבל  ,2019  ביוני  23  ביום  "(.ותאופציה"   -  זה  בסעיף
 , ות סחיר  לא   ות אופצי  ןהינ   ות האופצי  .2019  ביולי   1  ביום   פז   למר   הוקצו  ות האופציו   ,ותהאופצי  ממימוש  שתנבענה 

 0.01  בנות  החברה   של   רגילות  מניות  352,424-ל  הכל   ובסך  החברה   של   אחת  רגילה   למניה  ת אח   כל   למימוש  ותהניתנ
 )עם  הוני  ובמסלול  לעיל  כאמור  החברה  של  האופציות  לתוכנית  בהתאם  הוקצו  ותהאופצי  אחת.  כל  נקוב   ערך  ש"ח

 כתבי  של  הפקיעה   ומועדי  ההבשלה  תנאי  שוות.   מנות  בארבע   הכנסה,  מס   לפקודת   102  לסעיף  בהתאם   נאמן(
 :כדלקמן הינם  האופציה 

 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 
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 )המשך(  לעובדים הטבות - 17 ביאור
 

 (המשך) הוני  תגמול  תכנית          .ב
 

 )המשך(   לשעבר   הדירקטוריון ליו"ר  הקצאה  .3

 מסוימות   להתאמות   כפוף  המימוש   מחיר (.צמוד  לא)  ח "ש 22.80  יהיה  תה שהוקצ   אופציה   כל  של  המימוש   מחיר
 '(.וכו  זכויות   הנפקת ,דיבידנדים  חלוקת בגין  לרבות)

 בלק   במודל  שימוש  תוך  הדירקטוריון,  ידי   על  ההקצאה  אישור  במועד  האופציה  כתבי  של   הממוצע   ההוגן  השווי 
 שיעור   ,21.0%  עד   21.6%  של   החודשית   התקן  סטיית   על  מבוסס   החישוב   אופציה.   כתב   לכל   ש"ח   5.67  הינו  ושולס,
 של   המניה  ושער  שנים  6  עד   4  של  צפוי  חיים  אורך  ,1.44%  עד  1.04%  של  לתקופה  הסיכון  חסרת   השנתית  הריבית
 ש"ח.  24.24  על   ד עמ אשר  2019  במאי  12  ביום  החברה

 סיום   לפני  החברה,  דירקטוריון  כיו"ר  בתפקידו  לכהן  פז   אבישר  מר  חדל   ,1202  ינואר  בחודש  הדוח,  מועד  לאחר 
  זכויותיו  כל   יפקעו  המוקדמת  ההודעה   תקופת   תום  עם  ולפיכך  לו  שהוקצו  אופציות  49,614  של   ההבשלה  תקופת

 ניתנות   ותהיינה  לעובדים   האופציות   תוכנית  של   המניות  מאגר   אל   יחזרו  שיפקעו   האופציות  אלו.  לאופציות  ביחס 
   מחדש.  להקצאה 

 המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה  הדירקטוריון  ידי  על  אושרה  אשר   החדש   הדירקטוריון  ליו"ר  הקצאה  על   למידע
 א'.26 ביאור  ראו  הדוח, מועד לאחר   בחברה 

 סיימו  אשר   המשרה   נושאי  של   חלקם   )בניכוי  כאמור   שהוקצו  המוצעים   הערך   וניירות  באופציות  הגלומה  ההטבה   עלות
 לרווח   יזקף  זה  סכום  ש"ח.  אלפי  12,771-כ  של  לסך  הסתכמה  הקצאתן  במועד  ההוגן  השווי  על  שמתבסס  תפקידם(  את

 2,611  של  בסך  הוצאה  ,2019-ו  2020  בשנים  החברה  כללה  לכך,  בהתאם   מנה.  כל   של  ההבשלה  תקופת  פני  על  והפסד
 .בהתאמה ,הנ"ל  המוצעים   הערך   וניירות האופציות   בגין ש"ח אלפי 3,468-ו ש"ח אלפי

 
 ההכנסה על מסים - 18 ביאור

 
  הקבוצה  פועלת  בה  המס  סביבת  בדבר  פרטים  .א

 
 החברות  מס  שיעור    . 1
 

  .23%  הינו 2020  עד  2018 בשנים  הקבוצה   על   החל   החברות  מס  שיעור
 

 התעשייה"(   עידוד   "חוק   -)להלן   1969-התשכ"ט   )מסים(,   התעשייה   עידוד   חוק   מתוקף   הטבות    . 2
 

  כך,  ומתוקף   אחד   ייצור   קו   בני   הם   בישראל   החברה   של   המאוחדות   מהחברות   חלק   שבבעלות   התעשייתיים   המפעלים 
  עידוד   לחוק   23  סעיף   לפי   מאוחד   מס   דוח   להגיש   אלו,   בחברות   המחזיקה   מאוחדת   חברה   עם   יחד   הללו,   החברות   זכאיות 

  מההכנסה  מס   לצורכי   הפסדיה   את   לקזז   ורות, האמ   מהחברות   אחת   כל   זכאית   האמור,   לחוק   23  לסעיף   בהתאם   התעשייה. 
 החברות.   יתר   של   החייבת 

 
 יצרנית  כפעילות  תיחשב  החשמל  הפקת  שפעילות  לכך  בישראל  המסים  מרשות  אישור  רותם  קיבלה  , 2011 יוני  בחודש 
 התנאים  כל  של  התקיימותם  עם  זאת   , התעשייה  עידוד  בחוק  כהגדרתו   " תעשייתי  מפעל "   תהווה  רותם  של  הכוח  ותחנת 

 . בישראל  המסים  רשות  שהעמידה 
 
 :הן  שבהן  העיקריות  אשר  להטבות  זכאיות   התעשייה  עידוד  בחוק  כהגדרתן   " תעשייתיות  חברות "
 

 .מוגדלים בשיעורים פחת  )א(
 מניות  רישום משנת החל שווים שנתיים שיעורים בשלושה בבורסה למסחר הנרשמות מניות להנפקת הוצאות ניכוי   )ב(

 .למסחר
 .המפעל של לפיתוחו המשמשים וידע פטנטים של שנים 8 במשך הפחתה  )ג(
 אחד. ייצור קו בעלות חברות של מאוחדים דוחות להגשת אפשרות  )ד(
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  )המשך(  ההכנסה על מסים - 18 ביאור
 

 מס  שומות .ב
 

  מס   שומות   הוצאו   לרותם   בחוק(.   שנקבעו   לסייגים   )בכפוף   2018  המס   שנת   וכולל   עד   סופיות   מס   שומות   הוצאו   חברה ל 
  הנחשבות   מס   שומות   הוצאו   הקבוצה   חברות   ליתר   בחוק(.   שנקבעו   לסייגים   )בכפוף   2016  המס   שנת   וכולל   עד   סופיות 

   בחוק(.   שנקבעו   לסייגים   )בכפוף   2015  שנת   וכולל   עד   כסופיות 
 

 הכנסה   על   מסים   )הכנסות(   הוצאות מרכיבי .ג

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 2,031  82     - שוטפים:  מסים   הוצאות  
       
      נדחים:  מסים   הוצאות  
 34,857  50,033  14,833 נדחים   מסים  
 (85)  310  (1,214) קודמות  שנים  בגין נדחים  מסים  
  13,619  50,343  34,772 
       
 36,803  50,425  13,619 הכנסה:   על מסים   הוצאות  

 

 
 המסים:   הוצאות  לבין  הכנסה   על   מסים   לפני   הרווח   על  התיאורטי  המס בין  התאמה .ד

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 134,320  175,162  (28,229) ההכנסה   על   מסים  לפני  )הפסד(  רווח 
       
 23%  23%  23% החברה   של   הסטטוטורי  המס שיעור 
       

 
  של   הסטטוטורי  המס שיעור לפי   מחושב   במס(  )חיסכון  מס 

 30,894  40,287  (6,493) החברה 
       
      בגין:   במס   )חיסכון(  תוספת 
 116  70  73  מוכרות לא  הוצאות  
 -  -  (163) נדחים   מסים   נוצרו   לא   בגינם הפסדים   ניצול 

 
 שבגינם  אחרות מס  והטבות   מס  לצרכי   הפסדים

 5,878  9,758  22,706 נדחים   מסים  נרשמו   לא
    -     -  (1,290) העיקרי  מהמס  שונה   מס  בשיעור נדחים  מסים  יצירת   השפעת 
 (85)  310  (1,214) קודמות  שנים בגין  מסים  

 36,803  50,425  13,619 ההכנסה   על מסים   הוצאות  

 
 והון  אחר   כולל  רווח מרכיבי בגין  הכנסה   על  מסים         .ה

  של   בסך   מס   הכנסות ו   ח " ש   אלפי   4,627-כ   של   בסך   מס   הכנסות   הכולל   הרווח   על   בדוח   החברה   רשמה   , 9201-ו   2020  בשנים 
   . אחר   כולל   רווח   פריטי   בגין   , בהתאמה   , ח " ש   אלפי   615-כ 
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 )המשך(  ההכנסה על מסים - 18 ביאור
 

 נדחים  מסים והתחייבויות נכסי .ו

 בספרים  שנזקפו נדחים מסים והתחייבויות נכסי (1)
 

 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה

  
 רכוש 
  קבוע 

 הפסדים
 וניכויים 

  מועברים
  מס  לצרכי

 מכשירים 
 סה"כ  אחרים  פיננסיים 

 ש"ח אלפי  

 

 ליום  נדחה  מס   )התחייבות(  נכס   יתרת 
 (226,171)  472  (381)  70,054  (296,316) 2019  בינואר   1

           
 (50,343)  618  252  (61,347)  10,134 הפסד   או   לרווח   נזקפו  אשר   שינויים 
 615  -  615  -  - אחר   כולל   לרווח   נזקפו  אשר   שינויים 
 34  34  -  -  - בת  חברה ממכירת כתוצאה  שינויי 

 

 ליום  נדחה  מס   )התחייבות(  נכס   יתרת 
 (275,865)  1,124  486  8,707  (286,182) 2019  בדצמבר   31

           
 (13,619)  10,333  727  (3,269)  (21,410) הפסד   או   לרווח   נזקפו  אשר   שינויים 
 4,627  -  4,627  -  - אחר   כולל   לרווח   נזקפו  אשר   שינויים 
           

 

 ליום  נדחה  מס   )התחייבות(  נכס   יתרת 
 (284,857)  11,457  5,840  5,438  (307,592) 2020  בדצמבר   31

  
 :כדלקמן הכספי המצב על בדוח מוצגים הנדחים המסים      2)(

 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 5,240  23,706   שוטפים  שאינם  נכסים   במסגרת 
 (281,105)  (308,563)   שוטפות   שאינן  התחייבויות במסגרת 
 (275,865)  (284,857)   נטו  נדחים  מסים  

       
  

 הוכרו  שלא   מסים   התחייבויות  (3)
 
 , בהתאמה   ,ח"ש   אלפי  61,873-וכ  ח" ש  אלפי  44,857-כ  של   בסך   נדחים  מסים   התחייבות  יתרת  ,9201-ו  2020  בדצמבר   31  ימיםל

 , בנות   בחברות   להשקעות  המתייחסים  ,בהתאמה  ,ח"ש  אלפי  269,011-וכ  ח "ש  אלפי  195,030-כ  של   בסך  זמניים  הפרשים  בגין
  .לעין הנראה  בעתיד לממשן  שלא  ובכוונתה   ,החברה  בידי  נתונה  אלו   בנות   חברות למכור  האם  וההחלטה  מאחר הוכרו לא

 
 : נדחים  מסים נכסי  הוכרו לא  שבגינם  להעברה הפסדים (4)

 
 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       

 93,565  176,778   מס   לצורך   הפסדים 
 12,387  6,336   לניכוי הניתנים זמניים  הפרשים 

    183,114  105,952 

       
  .לניכוי  הניתנים   הזמניים  ההפרשים   ניצול   ועל   מס   לצורכי   הפסדים   ניצול   על   זמן  הגבלת   אין   ,בישראל  הקיימים   המס   חוקי   לפי

 את לנצל  יהיה   ניתן  שכנגדה   ,חייבת הכנסה בעתיד  תהיה כי  צפוי זה   שאין  כיוון  ,אלה  פריטים   בגין  הוכרו   לא   נדחים  מסים  נכסי
 . המס  הטבות 
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 הון - 19 ביאור
 

 ההרכב  .א

 2019 בדצמבר 31 ליום  2020 בדצמבר 31 ליום   

  רשום  המניות   מספר   
 מונפק 
  רשום   ונפרע 

 מונפק 
 ונפרע 

          
 143,359,571  500,000,000  178,370,397  500,000,000 נקוב   ערך  ש"ח 0.01  בנות  רגילות   מניות 

 

 
 נוספים   פרטים .ב

 אחת,  כל נקוב ערך  ש"ח  0.01 בנות רגילות  מניות  5,179,147 מוסדיים גופים לשלושה החברה  הנפיקה ,2019 יוני בחודש 
 1.6-כ  של   לסך  הסתכמו  ההנפקה  הוצאות   ש"ח.  מיליון  120-כ  של   לסך  בתמורה  החברה,  מניות   מהון  4%-כ  המהוות 

 בתום   בבורסה   המניה  )מחיר   למניה   ש"ח   23.17  היה   מהניצעים   אחד   לכל  ביחס   המוקצות   המניות  מחיר  ש"ח.  מיליון
  להנפקה(.  שקדם  המסחר  יום

 כל   נקוב  ערך  ש"ח  0.01  בנות  רגילות  מניות  5,849,093  ייםמוסד  גופים  לארבעה  החברה  הנפיקה  ,2019  ספטמבר  בחודש
-כ  של   לסך  הסתכמו  ההנפקה   הוצאות  ש"ח.  מיליון  155-כ  של   לסך   בתמורה  החברה,  מניות  מהון  4%  -כ  המהוות  אחת, 

 במשא  נקבע  המניה  מחיר)  למניה   ש"ח   26.5  היה   מהניצעים  אחד  לכל   ביחס  המוקצות  המניות   מחיר  ש"ח.  מיליון  1.9
 הניצעים(.  לבין  החברה יןב  ומתן

 ההנפקה   אחת.  כל  נקוב   ערך  ש"ח   0.01  בנות  רגילות   מניות  23,022,100  לציבור  החברה   הנפיקה  ,2020  אוקטובר  בחודש 
 האם   החברה  כי  יצוין  והכמות.  היחידה  מחיר  על  מכרז  של   בדרך  כמויות,  טווח  עם   אחידה  הצעה  של  בדרך  הייתה
 הונפקו   ההנפקה  ובמסגרת  במכרז,  שנקבע   האחיד  מהמחיר  נמוכים   שאינם   במחירים   במכרז  להשתתפות  הצעות  הגישה 

 ההנפקה   הוצאות  ש"ח.  מיליון  737-כ  של  לסך  הסתכמה   ברוטו,  ההנפקות,  תמורת  רגילות.  מניות  10,700,200  לה
 ש"ח.  מיליון  5  -כ של לסך   הסתכמו 

 -  זה  בסעיף  )להלן  הפניקס   ומקבוצת  כלל  צתמקבו  מוסדיים   לגופים   החברה  הנפיקה  ,2020  אוקטובר   בחודש   כן,  כמו
 אחד   לכל  ביחס  רגילה   למניה  המחיר  אחת.  כל  נקוב  ערך  ש"ח   0.01  בנות   רגילות   מניות  11,713,521  "הניצעים"(

 ההנפקה,   ותמורת  הניצעים,  לבין  החברה  בין  ומתן   במשא   נקבע  אשר  רגילה,   למניה   ש"ח   29.88  על  עמד   מהניצעים 
 ש"ח.  מיליון  5-כ  של   לסך  הסתכמו  ההנפקה  הוצאות  ש"ח.  מיליון  350-כ  של  לסך  הסתכמה  ברוטו,

 הנפקת   על  לפרטים  להון.  נזקפה   ש"ח  ליוןימ  1,077-כ  של  בסך  הנפקה,  הוצאות  בניכוי  ,2020  בשנת  ההנפקות  תמורת
 ג'.26  ביאור ראו הדוח  מועד  לאחר   מניות

 דיבידנד ג.

 דיבידנד   יחולק  ,קלנדרית  שנה   בכל  לפיה  ,דיבידנד   חלוקת   מדיניות  לאמץ   החברה  דירקטוריון  החליט  ,2017  יולי  בחודש 
 חלוקת   למועד  שקדמה   הקלנדרית  בשנה   ,מס   לאחר   ,החברה  של   מניות  לבעלי  הנקי  מהרווח  לפחות  50%  של   בשיעור

 להוראות   כפוף  יהיה   החברה   דירקטוריון  ידי  על   לעת   מעת   חלוקתו   ואישור   הדיבידנד  חלוקת   מדיניות   יישום  .הדיבידנד
 יכולת   ומבחן  הרווח  מבחן)   1999-ט" תשנ  ,החברות  לחוק  302  בסעיף  הקבועים   החלוקה  מבחני  זה  ובכלל   ,דין  כל

 , בהן   מחויבת   שהחברה   פיננסיות  התניות   או  מידה   אמות   , להם  צד   שהחברה   בהסכמים   הקבועות  מגבלות  (,הפירעון
 נוספות   ומגבלות  (עתידיים  או   נוכחיים )  החברה  של   בפרויקטים   נדרשות   השקעות   , מס  שיקולי  ,עתידיים  או   נוכחיים
 .זו  מדיניות ושינוי  לרווחיה  אחר  ייעוד  לרבות   ,לקבל  רשאית   שהחברה  והחלטות  ,שיחולו ככל   ,החברה  על   שיחולו

  , דין  כל  להוראות  ובהתאם  עסקיים   בשיקולים  בהתחשב   ,עת  בכל  רשאי  יהיה  החברה  דירקטוריון   ,ספק  הסר  למען
 ככל  ,שנה  מדי  ,החלוקה  עיתוי  כי  יובהר  כן  כמו  .כלל  לחלקו  שלא  להחליט  או  לעיל  האמור  הדיבידנד  שיעור  את  לשנות

 .החברה של השנתיים הכספיים  הדוחות  פרסום   לאחר  בהכרח   יהיה  לא  ,שתבוצע

  דיבידנדים. החברה חילקה לא  ,2020 בשנת  .ש"ח מיליון  236  של  בסך   דיבידנדים  החברה   חילקה   , 2019  ת בשנ
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   והפסד רווח דוחות פריטי על נתונים - 20 ביאור
 

 הכנסות  א.

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
       
 1,248,584  1,271,200  1,269,589 חשמל   ממכירת  הכנסות  

 57,887  58,788  55,689 קיטור  ממכירת  הכנסות  
       
  1,325,278  1,329,988  1,306,471 

 

 
 (: ח"ש באלפי)  החברה  הכנסות  מסך  ושיעור  מהותיים ללקוחות  הקבוצה   מכירות  סך אודות פירוט  להלן

 

 2018 שנת  2019 שנת  2020 שנת  לקוח 

  הכנסות סך   
 מהכנסות  שיעור

  הכנסות סך  החברה 
 מהכנסות  שיעור

  הכנסות סך  החברה 
 מהכנסות  שיעור

 החברה 
              

 16.97%  221,711  21.67%  288,214  22.53%  298,637   1 לקוח 

 20.42%  266,759  20.54%  273,215  19.37%  256,702   2 לקוח 

 15.08%  197,033  15.11%  201,001  -*  -*   3 לקוח 

 10.84%  141,632  10.69%  142,230  -*  -*   4 לקוח 

 11.73%  153,211  13.06%  173,666  -*  -*   5 לקוח 

         מהכנסות.   10%  מסף  הנמוך סכום  מייצג  )*( 
 

 
 והפחתות(   פחת   )ללא המכירות עלות ב.

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
        
 423,978  491,417  464,986 )*(  דלקים  
 451,806  360,297  432,274 תשתיות  ושירותי  חשמל 
 21,928  23,743  24,894 ונלוות  עבודה   שכר  
 22,383  22,549  29,641 חיצוניים   וקבלנים   ותפעול  ייצור  הוצאות  
 5,567  8,413  12,038 ביטוח  
 3,739  3,928  4,214 אחרות   הוצאות  
           968,047  910,347  929,401 

        

      סולר.   בהוצאות   החשמל   חברת השתתפות ניכוי  לאחר   )*( 
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  )המשך( והפסד רווח דוחות פריטי על נתונים - 20 ביאור
 
 וכלליות   הנהלה   הוצאות  ג.

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
        
 19,655  24,737  27,448 ונלוות  עבודה   שכר  
 1,805  2,296  2,251 דירקטורים   שכר  
 16,465  15,516  10,141 מקצועיים  שירותים  
 1,061  2,523  2,907 פחת  
 981  1,121  347 ואירוח   נסיעות 
 3,402  3,792  3,216 משרד   אחזקת  
 1,557  1,471  1,908 תרומות  
 2,667  3,349  3,695 אחרות  
        
   51,913  54,805  47,593 

 
 נטו   אחרות,  )הוצאות(  הכנסות  .ד

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
        
 7,173  5,395  324 נטו   גז,  ממכירת  הכנסות  
 -  14,237  - ז'(25  ביאור   )ראו   בוררות במסגרת הוצאות  החזר  
 -  1,777  712 אחרות   הכנסות  
 (938)  -  - אחרות   הוצאות  
           1,036  21,409  6,235 

 
 מימון והוצאות  הכנסות  .ה

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
        
      מימון הכנסות  
 4,208  -  - שער   הפרשי  
 1,405  -  - נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי 
 1,689  6,879  1,215 ואחרים   בבנקים  פיקדונות  בגין ריבית   הכנסות  
        

 1,215  6,879  7,302 
      מימון  הוצאות  
 -  7,352  17,307 שער   הפרשי  
 14,289  13,557  17,055 חוב   אגרות   בגין ריבית   הוצאות  
 81,004  66,352  66,807 הלוואות   בגין ריבית   הוצאות  

 
 הגידור  עלות  וקרן  גידור  מקרן  והפסד   לרווח   מחדש   שסווגו סכומים 

 -  9,778  21,652 מזומנים   תזרים גידור  בגין  
 -  340  640 חכירה   התחייבויות  בגין ריבית   הוצאות  
 -  191  4,678 נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי 
 -  -  40,732 א' סדרה  אג"ח  של   מוקדם   מפדיון  הפסד  
 2,600  2,458  4,164 ואחרות   עמלות  

 
 והפסד   רווח   לדוח  שנזקפו   נטו  מימון,  הוצאות 

173,035  100,028  97,893 
 171,820  93,149  90,591 
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  למניה  )הפסד( רווח - 21 ביאור
 

 : למניה  והמדולל  הבסיסי  )ההפסד(  הרווח בחישוב  ששימשו  הנתונים 
 

 רגילות   מניות  לבעלי  המיוחס  )הפסד(  רווח א.

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   2020  2019  2018 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
        
 73,034  90,495  (56,555) החברה   של   לבעלים  המיוחס לשנה  )הפסד(  רווח 

 

 
 הרגילות   המניות  מספר  של  משוקלל  ממוצע  ב.

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה הבסיסי  החישוב לצורך ששימשו  המניות  מספר  של  משוקלל  ממוצע  
 2018  2019  2020 נקוב  ערך   ש"ח  0.01 מניות באלפי 

 131,887  131,887  143,360  בינואר  1 ליום יתרה 
 -  4,845  7,359 השנה   במהלך  שהונפקו  מניות השפעת 
 -  77  26 למניות שמומשו אופציות השפעת 
 RSU 133  185  117  יחידות   השפעת 
        
 132,004  136,994  150,878 הבסיסי  החישוב לצורך ששימשו  המניות  מספר  של  משוקלל  ממוצע  
        
 1,564  2,049  -* אופציות של עתידי מימוש השפעת 
 133,568  139,043  150,878 המדולל  החישוב לצורך ששימשו  המניות  מספר  של  משוקלל  ממוצע          
        

 
 0.01  בנות   מניות אלפי 1,615-כ של לסך  הסתכם  אופציות  של עתידי  ממימוש נבעו   אשר  המניות מספר 2020 שנת במהלך   )*(

 מדללת.  אנטי היא  האופציות  של   העתידי המימוש  השפעת  הפסד, יש  לחברה  2020 שבשנת   מכיוון נקוב.  ערך   ש"ח 
 

 
   סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור

 כללי .א
 :פיננסיים במכשירים משימוש הנובעים הבאים לסיכונים חשופה הקבוצה

 אשראי  סיכון 
 נזילות סיכון 
 שוק סיכון 

 אשראי  סיכון .ב
 כאשר מהחברה הנגדי לצד המגיעים כלשהם סכומים בניכוי  ,נגדיים מצדדים לקבוצה המגיעים מזומנים  סכומי כולל זה סיכון

 בדוחות המוצגים פרטניים  נגדיים צדדים עם חוזים של ההוגן השווי סכומי גם בזאת נכללים  .לקיזוז משפטית זכות קיימת
  . הכספיים

 אשראי  לסיכון מירבית  חשיפה
  , הדיווח במועד האשראי לסיכון המירבית החשיפה  .המירבית האשראי חשיפת את מייצג פיננסיים נכסים של בספרים הסכום

 :כדלקמן היתה

 בדצמבר  31 ליום  
  2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
     
 384,748  200,474 מזומנים  ושווי  מזומנים 
 382,568  2,045,386 מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות 
 192,270  194,407 )*(   אחרים וחייבים  לקוחות  
 7,265  895 נגזרים   פיננסיים  מכשירים 
  2,441,162  966,851 

     
 

   .בפיגור  לקוחות  ואין  לקוחות   אשראי   של  שוטפים  מחובות  נובעת   הלקוחות  יתרת  ,9201-ו   2020  בדצמבר 31 לימים נכון )*( 
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   (המשך) סיכוים  ויהול פיסיים מכשירים - 22 ביאור
  

  זילות סיכון  .ג
 

 בהתחייבויותיה לעמידה המספקת הזילות מידת את   ,היתן ככל  ,להבטיח היא שלה הזילות סיכוי  ליהול הקבוצה גישת
 .במויטין פגיעה או רצויים בלתי הפסדים לה שיגרמו מבלי לחץ ובתאי רגילים בתאים  ,במועד

 
  :צפויים ריבית תשלומי לרבות, פיסיות התחייבויות של החוזיים  הפירעון מועדי להלן

  
 2020 בדצמבר 31 ליום   

 
הערך 

 חוזי  סכום בספרים 
 חודשים 12
  פחות  או

 עד  שה
 שים  5 מעל  שים  5-2  שתיים

ש"ח אלפי 
            

           גזרים   שאין  פיסיות  התחייבויות 
 -  -  - 297,522297,522297,522  שירותים  וותי  ספקים
 -  -  - 59,12759,12759,127 זכות ויתרות   זכאים 
 1,935  -  - -1,4131,935 קשור  לצד  שהופקו הון  שטרי 
 745,282 289,805  44,732 979,6151,124,82545,006 לשלם)  ריבית  (לרבות  חוב אגרות

 16,686 5,916  2,144 59,71570,87146,125 לשלם)  ריבית (לרבות   חכירה  בגין  התחייבות 
 ומוסדות  בקאיים   מתאגידים  הלוואות 
 1,318,741  836,109  202,824 1,978,5202,567,733210,059 לשלם)  ריבית  (לרבות  פיסיים

    
   גזרים מכשירים  -   פיסיות התחייבויות

 ביאור  (ראו   לגידור  המשמשים   ריבית  החלפת   חוזי
 49,799  44,762  17,992 35,411132,11119,558 ד') 22

 - -  5,696 110,189107,408101,712 לגידור  המשמשים  חליפין  שערי  על  אקדמה  חוזי
 - -  - 2,4632,4042,404  חליפין שערי על  אחרים  אקדמה  חוזי

        
 2,132,443 1,176,592  273,388 3,523,9754,363,936781,513 פיסיות  התחייבויותסך

          
           
 2019 בדצמבר 31 ליום   

 
הערך 

 חוזי  סכום בספרים 
 חודשים 12
  פחות  או

 עד  שה
 שים  5 מעל  שים  5-2  שתיים

ש"ח אלפי 
            

          גזרים  שאין  פיסיות התחייבויות
 -  -  -  123,812  123,812  123,812  שירותים  וותי  ספקים
 -  -  -  15,867  15,867  15,867 זכות ויתרות   זכאים 
 1,935  -  -  -  1,935 1,282 קשור  לצד  שהופקו הון  שטרי 
 182,134 92,205  45,778  43,461  363,578  282,864 חוב  אגרות

 18,438 6,246  2,556  3,387  30,627  18,611 לשלם)  ריבית (לרבות   חכירה  בגין  התחייבות 
 ומוסדות  בקאיים   מתאגידים  הלוואות 
 1,444,977  628,018  209,142  213,672  2,495,809  1,867,448 לשלם)  ריבית  (לרבות  פיסיים

      
     גזרים מכשירים  -   פיסיות התחייבויות

 ביאור  (ראו   לגידור  המשמשים   ריבית  החלפת   חוזי
 58,560  47,825  19,050  20,435 145,870 14,601 ד') 22

            
 1,706,044 774,294  276,526  420,634  3,177,498 2,324,485 פיסיות  התחייבויותסך
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 שוק סיכון .ד
 

   .שוק סיכוני  ניהול לצורך פיננסיות התחייבויות ונוטלת נגזרים ומוכרת קונה הקבוצה  ,הרגיל העסקים במהלך
 

 ומטבע  מדד סיכוני
 

 המטבעות  .הקבוצה של הפעילות ממטבע השונים במטבעות  הנקובים לספקים תשלומים בגין מטבע לסיכוני חשופה הקבוצה
 .והדולר  רואיה הינם העסקאות עיקר נקובות שבהם

 
 הצמודות יתרות  .הדוח ליום  היציג החליפין שער לפי הכספיים בדוחות  מוצגות אליו הצמודות או חוץ במטבע הנקובות  יתרות
 .מוצמדים התחייבות או נכס לכל המתייחס המדד בסיס על מוצגות  למדד 

 
 :והמדד היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן

  
 המדד 

  )נקודות( 

 חליפין  שער
 הדולר של

 ביחס
  לש"ח

 החליפין  שער
 האירו  של

 ביחס
 לש"ח

       

 3.944  3.215  100.2 2020  בדצמבר   31 
 3.878  3.456  100.8 2019  בדצמבר  31 
 4.292  3.748  100.5 2018  בדצמבר  31 

       
      ביום:  שהסתיימה השנה  במהלך   שינויים 
 1.7%  (7.0%)  (0.6%) 2020  בדצמבר   31 
 (9.6%)  (7.8%)  0.3% 2019  בדצמבר  31 
 3.3%  8.1%  1.2% 2018  בדצמבר  31 

 

 
 :כדלקמן  הינה  (,להלן ורא)  נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ  ומטבע  מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת

 
   חוץ  מטבע  חדש שקל  
 סה"כ  אחר   אירו   דולר   הצמדה  ללא  למדד  צמוד  
 ש"ח אלפי  
            2020  בדצמבר   31 
             
            נכסים  
 200,474  25  48  23,246  177,155  - מזומנים  ושווי  מזומנים 
 2,045,386  -  -  121,156  1,924,230  - מוגבלים   ומזומנים  פקדונות 
 194,407  -  -  31,565  162,842  - אחרים  וחייבים  לקוחות  
             
 2,440,267  25  48  175,967  2,264,227  - פיננסים   נכסים   סה"כ 
             
            התחייבויות  
 (297,522)  (10,129)  (33,990)  (121,424)  (131,979)  - שירותים  ונותני  ספקים 
 (59,127)  (129)  (53)  (35,390)  (23,555)  - זכות ויתרות   זכאים  
 (979,615)  -  -  -  -  (979,615)  חוב אגרות 
 (1,413)  -  -  -  (1,413)  - קשור  לצד  שהונפקו הון  שטרי  
 (59,715)  -  -  -  (43,794)  (15,921)  חכירה   בגין  התחייבויות   

 

 מתאגידים  הלוואות 
 (1,978,520)  -  -  -  (420,015)  (1,558,505)  פיננסיים   ומוסדות  בנקאיים 

             
 (3,375,912)  (10,258)  (34,043)  (156,814)  (620,756)  (2,554,041) פיננסיות   התחייבויות סה"כ 
             
 (935,645)  (10,233)  (33,995)  19,153  1,643,471  (2,554,041) פיננסיים   מכשירים סה"כ 
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 (המשך)  שוק סיכון .ד
 

 ( המשך)  ומטבע  מדד סיכוני
 

 :כדלקמן  הינה  (,להלן ורא)  נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ  ומטבע  מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת
 

   חוץ  מטבע  חדש שקל  
 סה"כ  אחר   אירו   דולר   הצמדה  ללא  למדד  צמוד  
 ש"ח אלפי  
             
            2019  בדצמבר   31 
             
            נכסים  
 384,748  42  3,498  36,979  344,229  - מזומנים  ושווי  מזומנים 
 382,568  -  -  13,852  368,716  - מוגבלים   ומזומנים  פקדונות 
 192,270  -  -  54,142  138,128  - אחרים  וחייבים  לקוחות  
             
 959,586  42  3,498  104,973  851,073  - פיננסים   נכסים   סה"כ 
             
            התחייבויות  
 (123,812)  (8,155)  (27,196)  (56,850)  (31,611)  - שירותים  ונותני  ספקים 
 (15,867)  (140)  (21)  (2,862)  (8,344)  (4,500) זכות ויתרות   זכאים  
 (282,864)  -  -  -  (282,864)  -  חוב אגרות 
 (1,282)  -  -  -  (1,282)  - קשור  לצד  שהונפקו הון  שטרי  
 (18,611)  -  -  -  (1,585)  (17,026) חכירה   בגין התחייבויות 

 

 מתאגידים  הלוואות 
 (1,867,448)  -  -  -  (226,624)  (1,640,824)  פיננסיים   ומוסדות  בנקאיים 

             
 (2,309,884)  (8,295)  (27,217)  (59,712)  (552,310)  (1,662,350) פיננסיות   התחייבויות סה"כ 
             
 (1,350,298)  (8,253)  (23,719)  45,261  298,763  (1,662,350) פיננסיים   מכשירים סה"כ 
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 (המשך)  שוק סיכון .ד
 

 ( המשך)  ומטבע  מדד סיכוני
 

 :כדלקמן הינה לגידור  משמשים  שאינם  נגזרים פיננסיים מכשירים חוץ  מטבע   לסיכון הקבוצה חשיפת
 

             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל הצמדה

 מטבע/
  לשלם  הצמדה

 סכום
  לקבל 

 סכום
  לשלם 

 מועדי 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 (2,463)  2021  127,105  38,787  ש"ח   דולר יןחליפ  שערי  על  אקדמה  חוזי 
             
             
 895  2021-2022  609,627  161,662  ש"ח   דולר  חוץ   מטבע   על  רכש  אופציות 
             
             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לשלם  הצמדה

 מטבע/
  לקבל הצמדה

 סכום
  לשלם 

 סכום
  לקבל 

 מועד 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 (107)  2021  113,642  30,136  ש"ח   דולר  חוץ   מטבע   על מכר  אופציות    
             
             
             
 כדלקמן: הינה   לגידור   משמשים אשר נגזרים  פיננסיים מכשירים  חוץ  מטבע   לסיכון  הקבוצה  חשיפת 
             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל הצמדה

 מטבע/
  לשלם  הצמדה

 סכום
  לקבל 

 סכום
  לשלם 

 מועדי 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 (110,189)  2021-2022  1,923,520  564,887  ש"ח   דולר יןחליפ  שערי  על  אקדמה  חוזי 
             
             
             
 2019 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל הצמדה

 מטבע/
  לשלם  הצמדה

 סכום
  לקבל 

 סכום
  לשלם 

 מועד 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 188  2020  23,316  6,058  ש"ח   אירו יןחליפ  שערי  על  אקדמה  חוזה 
             

 

 
 

 של  העיקריים  הגידורים  תמצית   להלן  חוץ.  במטבע  מתשלומים  המזומנים  בתזרימי  לשינויים  חשיפתה   את  מגדרת  הקבוצה
 הקבוצה: 

 
 הסכם   עם  בקשר   והדולר   האירו  במטבע  מתשלומים  המזומנים  בתזרימי  לשינויים  חשיפתה  את  חדרה  גידרה  ,2016  בשנת  •

 עסקאות   בחדרה   אין   הדוח   למועד  . אקדמה  עסקאות  באמצעות   ( ד' 25  בביאור  המתואר )  בחדרה   הכוח   תחנת   של   ההקמה 
  האמור.  הגידור  עם   בקשר  פתוחות  אקדמה 

 עם   בקשר  הדולר  במטבע   מתשלומים  המזומנים   בתזרימי   לשינויים  חשיפתה   את   צומת  גידרה   ולאחריה,   הדוח  שנת   במהלך •
 סיכון   גידור  לצורך  אקדמה  עסקאותב  ימוש ש  עושה  צומת   (.ד' 25  בביאור  המתואר)  צומת  הכוח  תחנת  של   ההקמה   הסכם

 במידת   .2022  מרץ  חודש  ועד  2021  פברואר  חודש  בין  בתקופה   שיחולו  פירעון  מועדי  אלה  אקדמה  לעסקאות  שלה.  המטבע
 מזומנים.  תזרים לגידור  מיועדות אלו עסקאות  שלהן.  הפירעון במועדי  נעשה  נוספת  לתקופה  העסקאות  חידוש הצורך,
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  )המשך( סיכונים  לוניהו פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 (המשך)  שוק סיכון .ד
 

 ( המשך)  ומטבע  מדד סיכוני

 הדולר   במטבע  מתשלומים   המזומנים  בתזרימי  לשינויים  חשיפתה  את   חלקי  באופן  החברה  גידרה  ,2020  אוקטובר  בחודש  •
 הכספיים,   הדוחות  אישור  למועד  אקדמה.  עסקאות  באמצעות  יב'(25  בביאור  )כמתואר  CPV  קבוצת  תרכיש  עם  בקשר
 .ואל אקדמה עסקאות  נפרעו  ,CPV  קבוצת   רכישת   השלמת לאור

 ים הנגזר  משערוך  כתוצאה  בהתחייבויות  גידול  הקבוצה  רשמה  הש"ח,   מול   אל  הדולר  של  החליפין  בשער  שינויים  בעקבות 
 בטוחות  מפקידה  הקבוצה  אחר.  כולל  לרווח  בעיקרו  סווג  אשר  ש"ח  מיליון  89-כ   של   כולל   בסך  אקדמה   חוזי  בגין  יםננסיהפי

 ש"ח.  מיליון  86-כ  של   לסך  ותהבטוח  והסתכמ  הדוח,  למועד  .האקדמה  עסקאות  עם   בקשר  הבנק  מול  התחייבויותיה  להבטחת 
 בין  הפער  הינו  אקדמהה   עסקאות  של  שוויה   תלוי.  בלתי   יצוניח  שווי  מעריך  ידי  על  ובוצע  האקדמה   עסקאות   של  השווי  ת והערכ
   הדוח. במועד  הפורוורד  מחיר לבין  העסקה  ביום   נקבע   אשר  העסקה,  שער 

 
 כדלקמן:  הינה   לגידור  משמשים   אשר נגזרים  פיננסיים  מכשירים מדד  לסיכון  הקבוצה  חשיפת 
            
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  פקיעה  מועד  לשלם ריבית  לקבל הצמדה  
 הקרן  סכום

  הוגן  שווי  הצמודה 
  ש"ח אלפי        
            

  (23,699)  773,085  2031  1.70%  המדד  ריבית החלפת חוזה 
            
  (11,712)  350,715  2036  1.76%  המדד  ריבית החלפת חוזה 

 

 
 ממוסדות  ההלוואות   קרן  בגין  למדד  מהחשיפה  80%-כ  עד  של   לגידור  הפועלים  בנק   עם   הקבוצה   התקשרה  ,2019  יוני  בחודש 

 המדד  עסקאות  את   לייעד  בחרה   הקבוצה  .1.76%  לבין  0%1.7  בין  של  שנתי  בשיעור  נוספת  ריבית  לתשלום   בתמורה  פיננסיים
  החזויים,  הריבית  בשיעורי  השינויים  לאור   וכן  האינפלציה  בציפיות  שינויים  בעקבות  ,2020  שנתב   חשבונאי.  כגידור  כאמור
 -  זה  בסעיף   )להלן  כאמור  ריבית  החלפת   חוזי   בגין   הפיננסי  הנגזר  משערוך   כתוצאה   בהתחייבויות  גידול   החברה   רשמה 

 הבנק  מול  התחייבויותיה  להבטחת   בטוחות  מפקידה  החברה   אחר.  כולל   לרווח  סווגו  אשר  ש"ח  מיליון  42-כ  של  בסך  "הנגזר"(
 הערכת  .שוחררה  הבטוחה  הדוח   מועד  ולאחר  ש"ח  וןמילי  35-כ  של  לסך   הבטוחה  הסתכמה  הדוח,  למועד  הנגזר.  עם  בקשר
 הצפוי   הצמוד   השקלי   התזרים   היוון  פי  על   חושב   הנגזר   שווי  תלוי.  בלתי  חיצוני  שווי   מעריך   ידי  על   בוצעה   הנגזר  של   השווי

 . הצדדים  אשראי  לסיכוני  התאמה בוצעה  זה  לשווי  לשלם. הקבוע   השקלי התזרים  היוון פחות   להתקבל 
  

 ההפסד או הרווח את   (מקטינה)  מגדילה היתה הבאים המטבעות מול 10%  או  5% של בשיעור ח"הש  של  (חלשותיה) התחזקות
 . קבועים נשארו  ,הריבית שיעורי ובמיוחד   ,המשתנים שאר שכל בהנחה נעשה זה ניתוח .להלן המוצגים בסכומים  הכולל

 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 9201 שנת לגבי הניתוח
 2020 בדצמבר 31 ליום   
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח על השפעה   
          
 10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% של קיטון   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
    
         נגזרים   שאינם מכשירים 
 1,475  737  (737)  (1,475)  דולר/ש"ח  
   (1,475)  (737)  737  1,475 
          
         נגזרים   שאינם מכשירים 
 (2,618)  (1,309)  1,309  2,618  אירו/ש"ח  
   2,618  1,309  (1,309)  (2,618) 
          
         נגזרים   מכשירים 
 153,487  75,951  (75,153)  (149,990)  דולר/ש"ח  
   (149,990)  (75,153)  75,951  153,487 
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 (המשך)  שוק סיכון .ד
 

 ( המשך)  ומטבע  מדד סיכוני
 

 2019 בדצמבר 31 ליום   
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח על השפעה   
          
 10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% של קיטון   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
    
         נגזרים   שאינם מכשירים 
 3,485  1,743  (1,743)  (3,485)  דולר/ש"ח  
   (3,485)  (1,743)  1,743  3,485 
          
         נגזרים   שאינם מכשירים 
 (1,826)  (913)  913  1,826  אירו/ש"ח  
   1,826  913  (913)  (1,826) 
          
         נגזרים   מכשירים 
 1,809  904  (904)  (1,809)  אירו/ש"ח  
   (1,809)  (904)  904  1,809 

 

 
 על מבוסס  להלן הניתוח  .להלן המוצגים בסכומים הכולל  הפסד  או הרווח את  (מקטין)  מגדיל היה במדד 10%-5%  של שינוי

 ,המשתנים יתר שכל ההנחה על מתבסס הניתוח  .הדיווח  תקופת לסוף נכון סבירה היתכנותם הקבוצה שלדעת במדד שינויים
 נעשה 9201 שנת לגבי הניתוח  .כלשהן צפויות ורכישות מכירות בחשבון לוקח ואינו קבועים נותרו   ,הריבית שיעורי בפרט

 .בסיס לאותו בהתאם
 

 2020 בדצמבר 31 ליום  
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח על השפעה  
         
 2% של גידול  1% של גידול  1% של קיטון  2% של קיטון  
 ש"ח אלפי  
   
 (24,147)  (12,073)  10,757  19,594 )מדד(  ארוך לזמן   הלוואות  
         
 (19,111)  (9,556)     -     - )מדד(  חוב אגרות 
         
 17,270  8,635  (8,646)  (17,304) ריבית  החלפת   חוזי 
         
         
         
 2019 בדצמבר 31 ליום  
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח על השפעה  
         
 2% של גידול  1% של גידול  1% של קיטון  2% של קיטון  
 ש"ח אלפי  
   
 (18,413)  (9,207)  9,207  18,413 )מדד(  ארוך לזמן   הלוואות  
         

 18,799  9,400  (9,423)  (18,861) ריבית  החלפת   חוזי 
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 (המשך)  שוק סיכון .ד
 

 ריבית   ןסיכו
 

 לדיווחים   בהתאם  , הדיווח  תקופת  לתום  הקבוצה  של  הריבית  נושאי  הפיננסיים  המכשירים   של  הריבית  סוג  בדבר פרטים להלן
 :הקבוצה  להנהלת

     למדד:   הצמדה  עם  קבועה   בריבית  מכשירים  
 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
  -    -   פיננסיים  נכסים 
 1,639,522   2,531,152  פיננסיות התחייבויות 
   (2,531,152)  (1,639,522) 
      
     למדד:   הצמדה  ללא   קבועה   בריבית  מכשירים  
 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 252,142  1,866,652  פיננסיים  נכסים 
 509,259  236,277  פיננסיות התחייבויות 
   1,630,375  (257,117) 

      

     קבועה:  בריבית מכשירים  לגבי ההוגן  השווי רגישות   ניתוח 
      

 
 הריבית   בשיעורי  לשינוי  לכן  והפסד,  רווח   דרך  הוגן  בשווי  נמדדים  אינם  קבועה בריבית  הקבוצה של  הפיננסיים  המכשירים 

 והפסד.  הרווח  על   השפעה  כל  צפויה לא הדוח,  לתאריך 

      
     משתנה:   בריבית  מכשירים  
 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 452,990  276,579  פיננסיים  נכסים 
  -   183,507  פיננסיות התחייבויות 
   93,072  452,990 
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  )המשך( סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 22 ביאור
 

 פיננסיים  מכשירים  של  הוגן  שווי .ד
 

 ומזומנים  פיקדונות  ,מזומנים ושווי מזומנים  :כגון  ,נגזרים שאינם נכסים כוללים הקבוצה של הפיננסיים המכשירים   
 , זכות  ויתרות זכאים  ,קצר לזמן אשראי  :כגון  ,נגזרים שאינן התחייבויות  ,הון  ושטרי  חובה ויתרות חייבים  , מוגבלים
 .נגזרים פיננסיים מכשירים וכן   ,אחרות והתחייבויות ארוך לזמן הלוואות

 
 לערכם קרוב או זהה לרוב הקבוצה של החוזר בהון הכלולים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי  ,אופיים בשל   

 לערכם הוא אף קרוב ארוך לזמן התחייבויות ושל ארוך לזמן חובה ויתרות פיקדונות של ההוגן השווי  .בספרים
 .בשוק המקובלת הריבית של לזה דומה  בשיעור ריבית נושאים אלה שמכשירים משום   ,בספרים

 
  , בעקיפין או ישירות  ,נצפים נתונים  -  2  רמה של הערכה שיטת בסיס על הוגן  בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים   

 .דומים מכשירים עבור פעיל בשוק מצוטטים במחירים נכללים אינם אשר
 
 

 , הכספיים  בדוחות המוצגים  ,פיננסיים מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי  בספרים הערך את מפרטת להלן הטבלה   
 :ההוגן שוויים פי  על  שלא

 2020 בדצמבר 31 ליום   
 הוגן  שווי  )*(  בספרים  ערך   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 2,359,684  1,978,520  (2  )רמה  ואחרים  בנקאיים   מתאגידים  הלוואות  
 1,055,888  979,615  ( 1  )רמה  חוב אגרות 
   2,958,135  3,415,572 

      

      
 2019 בדצמבר 31 ליום   
 הוגן  שווי  )*(  בספרים  ערך   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 2,243,290  1,867,448  (2  )רמה  ואחרים  בנקאיים   מתאגידים  הלוואות  
 324,623  282,864  ( 1  )רמה  חוב אגרות 
   2,150,312  2,567,913 
      
      
     לשלם.   וריבית  שוטפות  חלויות לרבות  )*( 
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 ביאור 23 - צדדים קשורים ובעלי עניין 

  דירקטורים(  )לרבות  ניהוליים  מפתח  לאנשי והטבות  תגמול  .א

 להטבות   ,לשכר  בנוסף  ,םזכאי  "(ל"המנכו  הדירקטוריון  יו"ר"  –  להלן)  בקבוצה  יםהמועסק  יםהניהולי  המפתח  אנשי 
 הפקדה   תכנית  במסגרת   כספים   ם עבור  מפקידה  הקבוצה   , כן  כמו   (.וכדומה  רפואי   ביטוח  , רכב  כגון)   במזומן   שלא 

 ,נוסף  למידע  .החברה  של   האופציות  בתכנית  גם  פיםמשתת  ל"המנכו  הדירקטוריון  יו"ר  .העסקה  סיום  לאחר  מוגדרת
 '.ב17  ביאור  ורא

 
  : בקבוצה ים המועסק  ל"המנכ ו  הדירקטוריון  יו"ר  בגין והטבות  תגמול

 

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020    2019    2018   
 ש"ח אלפי  אנשים מס'  ש"ח אלפי  אנשים מס'  ש"ח אלפי  אנשים מס'  
             
 3,509  1  4,067  2  3,988  2 לעובדים   הטבות  
 238  1  314  2  359  2 העסקה   סיום  לאחר   הטבות  
  1,017  1  1,019  2  638  2 מניות מבוסס תשלום 
  2  4,985  2  5,400  1  4,764 
             
             
         בקבוצה:  מועסקים   שאינם  דירקטורים   בגין תגמול 
             
             
 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020    2019    2018   
 ש"ח אלפי  אנשים מס'  ש"ח אלפי  אנשים מס'  ש"ח אלפי  אנשים מס'  
             

 
 דירקטורים   בגין   הטבות סך

 1,805  7  1,274  8  1,020  9 בקבוצה   מועסקים  שאינם 
 

 

 עניין  ובעלי  קשורים  צדדים  עם  יתרות .ב

 בדצמבר  31 ליום  
  2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
     
 -  1,501 מזומנים  ושווי  מזומנים 
 -  1,107,130 קצר  לזמן  פיקדונות 
 -  25,033 קצר  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות 
 26,163  29,089 (1)  לקוחות  
 1,055  241 אחרים  חייבים 
 (442)  (893)  אחרים   זכאים  
 (539,343)  (503,661) ( 2)  ואחרים   מבנקים  הלוואות  
 (1,282)  (1,413) א'( 15  ביאור   )ראו קשור  לצד  שהונפקו הון  שטרי  

 

 
 עניין  ובעלי  קשורים  צדדים  עם   עסקאות  .ג

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 289,455  279,281  276,364 (1)  מכירות  
 (50)  (50)  (54) המכירות  עלות 
 (1,805)  -  (159) וכלליות   הנהלה   הוצאות  
 24,767  -  -  אחרות   הכנסות  
 -  (4,475)  (7,410) (2)  הלוואות   בגין ריבית   הוצאות  
 25  -  33 נטו   אחרות,  מימון  הכנסות  
 -  (1,112)  (409) קבוע  לרכוש  שהוונו ריבית   הוצאות  
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 ביאור 23 - צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( 

 (המשך)  עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות .ג

 
 עם   חשמל  רכישת   הסכמי  על   למידע   א' 25  ביאור   ראו  קשורים.   לצדדים   גם   היתר  בין   חשמל   מוכרת  הקבוצה  .1

  רותם.  של  פרטיים  לקוחות 
 

 ראו   פיננסיים.  מוסדות  שהינם  עניין  מבעלי  הינן  הקבוצה   של  וההלוואות  הפיקדונות  המזומנים,  מיתרת   חלק    .2
 החברה   שנטלה  קצר  לזמן  הלוואה  לגבי   לפרטים  כן,  כמו  הקבוצה.  של   מימון  הסכמי  לגבי  למידע  ' ד 15  ביאור
  . 4' ד15  ביאור ראו   פיננסי   מוסד  שהינו  קשור  מצד  2020 שנת במהלך ופרעה

 
  קשורים מצדדים ערבויות .ד

 
 חברת   לטובת  בנקאיות  ערבויות  בעקיפין(  )כולל  ברותם  אחזקותיהן  ליחס  בהתאם   אחת  כל   מעמידות   וורידיס  החברה
 31  לימים   .ג' 25  בביאור   המתואר   החשמל   רכישת   להסכם   בהתאם  כנדרש   "(,החשמל  חברת ל  "ערבויות   –  )להלן   החשמל 
 ש"ח   מיליון  90-וכ  למדד(  צמוד)  ש"ח   מיליון  94-כ  של   לסך  החשמל  חברתל  ערבויות   הסתכמו  ,2019-ו  2020  בדצמבר

 החברה   העמידה  ,2019  בדצמבר   31-ו  2020  בדצמבר  31  לימים   ,החשמל חברתל  הערבויות  כנגד   בהתאמה.  למדד(,  )צמוד
 חברת ל  הערבויות  סכומי   ,2021  פברואר   בחודש   הדוח,   מועד  לאחר   .ש"ח  מיליון  38-כ  של   בסך   משועבדים   פיקדונות 

 .4א'24 ביאור   ו רא  התפעול ערבות  לעניין  למדד(.  )צמוד  ש"ח  מיליון  86-כ  של   לסך   התעדכנו  החשמל 

 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות 

  בנות חברות .א

  בעקיפין(: קות)המוחז  הקבוצה של המהותיות בנות החברות על  פרטים להלן

 הבת בחברה הקבוצה  של בעלות זכויות    
 בדצמבר  31 ליום    

  

 עיקרי  מיקום
 פעילות של

 2019  2020  החברה 
       
      החברה  שם 
       
 80%  80%  ישראל  בע"מ   רותם   או.פי.סי. 
 100%  100%  ישראל  בע"מ   חדרה   או.פי.סי. 
 95%  100%  ישראל  בע"מ   אנרגיה   צומת  
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 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 (המשך) בנות חברות .א

 רותם  .1

 פועלת   אשר ,2013  ביולי  6  מיום  החל  (רותם  במישור)  רותם   הכוח  תחנת   את  המפעילה  פרטית  חברה  הינה  רותם
 חשמל   של   ולמכירה  לייצור  רישיון  לרותם  הוענק  במכרז,  זכייתה   מתוקף  כן,  כמו .2001  בשנת  שנערך  מכרז  מכוח

 משולב.  במחזור  קונבנציונלית  בטכנולוגיה  הפועלת   תחנה  הינה   ברותם   התחנה  שנה. 30  של  לתקופה

 חדרה  .2

 קבוע   רישיוןב   מחזיקה  חדרה  .2020  ביולי  1  מיום  החל   חדרהב  הכוח  תחנת  המפעילה  פרטית  חברה  הינה  חדרה
  ן רישיו  .הספקה  וברישיון  וואט   מגה   144  של   מותקן   בהספק   קוגנרציה  נולוגיתכבט  הכוח  נת חלת  חשמל   לייצור
 החשמל   רשות  ידי  על  שנים  10  של   נוספת   לתקופה  להארכה   ניתנת  אשר  שנים   20  של  לתקופה   והינ  הייצור

 הממוקם   (חדרה  נייר  בשטח   וטורבינה  דוודים )  האנרגיה  מרכז ב  מחזיקה  חדרה   בנוסף,  .האנרגיה  שר   ובאישור 
 כגיבוי   משמש  האנרגיה  מרכז  ,הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  האנרגיה"(.  "מרכז  –  )להלן  חדרה  נייר  בחצר 

 מופעלת   אינה   האנרגיה  במרכז   הטורבינה  , הכספיים  הדוחות   אישור   למועד  חדרה.   הכוח   תחנת מ  קיטור  להספקת 
 .וואט  מגה   16-כ  על   העולה  בהיקף  מופעלת  להיות  צפויה   ואינה

 חדרה,   הכוח  לתחנת   בסמוך  הממוקמים   חדרה,  נייר  מפעלי  לש   והקיטור  החשמל  צרכי  כל  את   מספקת   חדרה 
 חשמל   מספקת   חדרה   הכוח  תחנת   כן,  כמו  האנרגיה.  ומרכז  חדרה   הכוח  תחנת   באמצעות  שנים   25  של   לתקופה

 התבצעו   2021  פברואר   עד  2020  דצמבר  חודשים  במהלך  כי  יצוין,  .החשמל  חברתול  נוספים   פרטיים  ללקוחות 
 לאמור   ובהמשך   צפויות,  מפעולות   כחלק  והקיטור   הגז  בטורבינות  מסוימים   רכיבים  של  ושיפוץ   החלפה   פעולות
 ביצועי   לשיפור  הכרחיות   אשר   נוספות   שיפוץ   או   החלפה   פעולות   להתבצע  צפויותו   התבצעו   2021  שנת   במהלך 

 של   צפוי  מצטבר  זמן  לפרק  חלקי,  באופן  וח הכ  תחנת  ותופעל  הופעלה  כאמור  הפעולות  במהלך  .חדרה  הכוח   תחנת
 עקב   תנועה  ממגבלות  מושפעת   להיות עלולה  כאמור   והשיפוץ  ההחלפה  פעולות   רציפות כי  ,יצוין .חודשים כארבעה 

 . זרים  וצוותים  ציוד  בהגעת   הצורך  לאור   הקורונה  משבר

  צומת  .3

  קונבנציונלית  בטכנולוגיה  טבעי  גז  באמצעות   המונעת  כוח   תחנת   להקים   הפועלת  פרטית   חברה  הינה   צומת 
 הסדרה   מכוח  ,גת  קרית  באזור  פלוגות  לצומת  בסמוך  וואט  מגה   396-כ  של  בהספק  (פיקרית  תחנה)   פתוח  במחזור

 בדצמבר   31  ליום  נכון  .2020  שנת  במהלך  החלו  צומת  הכוח  תחנת  הקמת   עבודות  "(.צומת  פרויקט"  –  להלן)  914
  ש"ח.  מיליון  694-כ  של  לסך  צומת  בפרויקט  ההשקעה  מסתכמת  ,2020

 

  צומת   רכישת 

 . 2018  מרץ   בחודש   הושלמה   העסקה   .מצומת  95%  של   לרכישה   הסכמים   במערך  החברה  התקשרה   ,2017  בשנת 
 45-)כ  דולר  מיליון  15.8  של  בסך  האחרון  התשלום  כאשר  דולר  מיליון  23-כ  של  סך   על   עמדה  בעסקה  התמורה

  .2020  פברואר  בחודש שולם  ש"ח(  מיליון
 

 נכס.   כרכישת   טופלה  ולכן  IFRS 3-ב  כהגדרתה   עסק לכדי  מגיעה   אינה   שנרכשה   הפעילות 
 

 בצומת  שליטה  מקנות  שאינן זכויות  רכישת 

-כ  בנאמנות  הוחזקו  עבורם  בצומת,  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בעלי  עם  החברה  התקשרה  ,2019  ינואר  בחודש
 התמורה   .לחברה  בצומת  מניותיהם  את  המוכרים  מכרו  לפיו  בהסכם  "המוכרים"(,  –  )להלן  צומת  מניות  מהון  5%

 .ש"ח  מיליון 27-כ של סך   על  עמדה המניות עבור  החברה  ששילמה  הכוללת 
 

 פיננסית   סגירה  אישור  וקבלת   צומת  של   יוןריש

 פתוח   במחזור  קונבנציונאלית  בטכנולוגיה  הכוח  תחנת  להקמת  מותנה  רישיון  צומת  קיבלה ,2019  אפריל  בחודש
 שר   אישור  וקבלת  החשמל  רשות  להודעת  בהמשך  זאת  ,וואט  מגה 396-כ  של  מותקן  בהספק  פיקרית(   )תחנה

 5-כ  של  בסך  כדין  ערבות  הפקידה  שצומת  ולאחר  האנרגיה"(  "שר  –  )להלן   והמים  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות
 בעמידה   ומותנה (האנרגיה  שר  חתימת  מועד) 2019  באפריל 11  ביום  לתוקפו  נכנס  המותנה   הרישיון  .ח"ש  מיליון
 מקובלים   נוספים  תנאים  וכן  חודשים  66  בתוך   מסחרית  להפעלה  הגעה   ובהן  ברישיון,  שנקבעו  כפי   דרך  באבני

   .914 הסדרה במסגרת מוקמת  הכוח  תחנת  .זה  מסוג  ברישיונות
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 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 (המשך)  מאוחדות  מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 ( המשך)  צומת  .3

 )המשך(   פיננסית  סגירה  אישור  וקבלת   צומת  של   רישיון

 על   שנקבעו  לתעריפים  בהתאם   שייוצר  חשמל  בגין  הוצאות  והחזר  זמינות   תשלומי  מקבלות   פיקריות  כוח  תחנות
 הספק   מלוא  יוקצה  קבוע,  ייצור  רישיון  וקבלת   צומת  הכוח  תחנת  של  ההקמה  להשלמת   בכפוף  .החשמל  רשות  ידי

 פרטיים   לקוחות   עם  להתקשר  רשאית   תהיה   לא  וצומת  קבועה   זמינות  הסדר  מסגרתב  המערכת   מנהל ל   התחנה
 .חשמל  למכירת  בהסכמים 

 
 רשות   הודעת   התקבלה 2020  בפברואר  10  ביוםו ,להלן(  )כמתואר  תעריף  אישור   צומת   קיבלה  2019  דצמבר   חודש ב

 .דין  כל  ולפי  המותנה  ברישיונה  לקבוע  בהתאם  ,פיננסית  סגירה   להוכחת  בתנאים  עומדת  צומת  לפיה  החשמל
 החשמל   רשות   הודעת   ממועד   חודשים   36  עד   הינו  מסחרית  הפעלה   למועד  הצפי  כי  צוין  התעריף   באישור  כי  יצוין,

 .פיננסית  סגירה  השלמת   על   לצומת 
 

 בצומת   תעריף אישור קבלת 

  בטכנולוגיה  טבעי   בגז  מונעת   כוח   לתחנת  תעריף   אישור  החשמל   מרשות  צומת   קיבלה 2019  בדצמבר 24  ביום
 "(.התעריף  אישור "  -  להלן )  פלוגות   צומת  באזור   וואט   מגה  396  עד   של   בהיקף   גמיש   פתוח   במחזור   קונבנציונאלית 

 זכאית  תהא  צומת  התעריף לאישור  בהתאם  ,קבוע  ייצור רישיון ולקבלת  הכוח  תחנת   של   ההקמה  להשלמת  בכפוף
  רישיון   קבלת   ביום   שתחילתה  שנים   עשרים   של   לתקופה   המערכת   למנהל   ואנרגיה  זמינות  מכירת   בגין  לתעריפים 

 זמינות   תעריף   אישור  כולל  ,צומת  שקיבלה   החיבור  בסקר   שנכללה   במגבלה   בהתחשב   כי   יוער  .הקבוע  הייצור
  .שמלהח  רשות  להחלטת   בהתאם  2023 שנת במהלך  מופחת 

 נמחקה   אשר  לבג"צ   עתירה 
 

 להלן ) לצדק  הגבוה  המשפט  כבית בשבתו העליון המשפט  לבית   עתירה העתק  החברה   קיבלה ,2019  דצמבר  בחודש 
 אנרגיות   אור  ידי  על   הוגשה  אשר  "הבקשה"(,  -  )להלן  ביניים   וצו  תנאי  על  צו  מתן   התבקש  במסגרתה  ("בג"צ"  –

 )להלן  החשמל  רשות   מליאת   החשמל,   רשות   כנגד  "העותרות"(  -  )להלן  בע"מ   כוח   אנרגיות   ודליה   בע"מ   )דליה(  כוח
 העניין(.   לפי  "העתירה",-ו   "המשיבות"  )ביחד:  וצומת,  האנרגיה  משרד   -  ישראל  מדינת  "המליאה"(,  -

 
 עם  ובקשר  , 914  הסדרה   עם   בקשר  החשמל,  רשות  של  ופעולות  החלטות   עם  בקשר  טענות   בעיקרה,   ,כללה העתירה 
 כדין   שלא  זו   הסדרה  של  גדרה הל   להיכנס  לצומת   מאפשרות  העותרות,  לטענות   אשר  צומת,  של  מותנהה   הרישיון

 והמליאה   החשמל   רשות  התנהלות  העותרות,  לטענת   הסדרה.  לאותה   דרכן  חסימת  העותרות,  לטענת  ושתוצאתן,
 ימים   בעוד  149  הסדרה   של  פקיעתה   נוכח   ביניים  צו  וכן   תנאי,  על  צו   ומתן   המשפט  בית   התערבות   את   מצדיקה
 מלא.  באופן   להסדרה   להיכנס  העתירה, קבלת  לאחר   לטענתן,  לעותרות, שיאפשר ספורים,

 
 מדוע  לנמק  ולמליאה  החשמל   לרשות  המורה תנאי על לצו בקשה ,היו  העותרות ידי  על המבוקשים   הסעדים עיקרי

 המותנה   שהרישיון  ייקבע  )ב(  "ההחלטה"(;  -  )להלן  זמינות  תעריף  תיקון  החשמל  רשות  החלטת   תבוטל   )א(  לא:
 זכאית   אינה   שצומת   ייקבע   )ד(  בטל;   2019  ספטמבר   מחודש   צומת   של   החיבור  שסקר   ייקבע   )ג(  בטל;   צומת   של 

 ולהשית   המשפט   לבית  שנראה  נוסף   סעד  כל   ליתן   וכן  לעיל;  )ג(-ו  )ב(  בס"ק  האמור   בשל  , 914  הסדרה   לפי   למכסה 
 1  ביום  לפקוע   צפויה   914  שהסדרה  מאחר   כי  העותרות,  מבקשות   כן,  כמו  .לעתירה  שיתנגד   מי  כל   על   הוצאות 
 תעוכב  )ב(-ו לעותרות;  ביחס   914 הסדרה  של  תוקפה   יפוג לא   )א( בעתירה: להכרעה  עד  כי  בג"צ יקבע 2020 בינואר

  .בהול  לדיון  העתירה   תיקבע   לחילופין,  או עליה;  המבוססת פעולה  כל   תבוצע  ולא  ההחלטה   של   לתוקף   הכניסה 

 
 התקבלה   כאמור,  העתירה  למחיקת  בהמשך   להוצאות.  צו  ללא  העתירה  את   בג"צ  מחק  ,2020  פברואר   בחודש
 המותנה   ברישיונה  לקבוע  בהתאם  פיננסית,  סגירה  להוכחת  בתנאים  עומדת  צומת  לפיה  החשמל,  רשות  הודעת 

 דין. כל  ולפי
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 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 (המשך)  מאוחדות  מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 ( המשך)  צומת  .3

  פיתוח  היטלי

 קיבלה   במסגרתו   הסדר  "המועצה"(   –  )להלן   שפיר   המקומית   המועצה   לבין   צומת   בין   נחתם   2019  דצמבר  בחודש 
 "תחשיב - )להלן מע"מ(  כולל )לא  ש"ח  מיליון 28 של  בסכום  הפרויקט בגין פיתוח היטלי של ראשוני תחשיב  צומת

 עליה   אותו   הסכום   כי  צומת  עמדת   לאור   ש"ח.   מיליון  36.5-כ  של  לסך  2020  ינואר  בחודש   עודכן   אשר  ההיטלים"(
 והנפקת   צומת   פרויקט  התקדמות   את  לאפשר   מנת   ועל   ההיטלים   מתחשיב  משמעותית  נמוך  הינו  למועצה   לשלם
 סכום   הראשון  בשלב  תשלם  צומת   יכ  ההסדר   במסגרת  המועצה  הסכימה  המועצה,  אישור  את   המחייב  בניה  היתר

 הגישה   , 2020  מרץ  בחודש  (.2019  דצמבר  בחודש  בפועל  שולם   )ואשר  מחלוקת  לגביו  אין  אשר  ש"ח   מיליון  13  של
 המועצה   עדכנה   לעתירה,  תגובה  במסגרת  כאמור.  שבמחלוקת   הסכום  בגין  המועצה  כנגד   מנהלית  עתירה  צומת 

 בערבות   הובטח   ש"ח  מיליון  21  של   בסך  שבמחלוקת  הסכום  ש"ח.  מיליון   34-כ  של  לסך   הפיתוח   היטלי  סכום   את
 של   תוקפה   הסתיים   ,הכספיים  הדוחות  ור ישא  )למועד  המועצה  לטובת  צומת   עבור  החברה   העמידה   אשר   בנקאית 

 המועצה   הסכימה   הפשרה  במסגרת   פשרה.  של   בדרך  המשפטי   ההליך  לסיומו  הגיע  ,2021  בפברואר  .הערבות(
  מיליון  13-ל  מעבר  למועצה,  לשלם  יהא  צומת  שעל  באופן   ש"ח,  מיליון  20-כ  של  לסך  ההיטלים  סך  את  להפחית

 של   בנוי  שטח   בגין  היטלים   כולל   זה   סכום   כאשר   נוספים,  ש"ח   מיליון  7-כ  של   סך   לעיל,  כאמור   שולמו  אשר   ש"ח 
 הוגש   2021  פברואר   בחודש  . היטלים  של   נוסף  תשלום  ללא  לבנותו  זכות   יש   ולצומת   נבנה   שטרם   מ"ר   11,600
 הפרשה  צומת  כללה  ,2020 בדצמבר  31  ליום   .דין  פסק   של  תוקף  לו  ניתןו  בעתירה   הדן המשפט לבית הפשרה  הסדר 
  פשרה.ה  הסדר ל  בהתאם   הכספי  המצב  לע   בדוח

 חדרה  תפעול ה   חברת  .4

 הסכם "  -  להלן)  חדרה  הכוח  תחנת  של  שוטפים  ותחזוקה  תפעולל  בהסכם  חדרה  התקשרה  ,2016  יולי  בחודש
 ההפעלה   ממועד   שנים   20  של   לתקופה   "( חדרה  התפעול   חברת "  –  )להלן  בע"מ   תפעול  או.פי.סי   עם   "( חדרה  תפעול 

 בשלב   חדרה   הכוח   לתחנת  שירותים  להעניק  התחייבה  חדרה  התפעול  חברת  ההתקשרות  במסגרת  .המסחרית
 הפעלתה   לאחר   חדרה  הכוח   תחנת   של  השוטפים   והתחזוקה  לתפעול  אחראית  להיות  וכן  בהסכם  כמפורט  ההקמה 

 י השנת  לתקציב  בהתאם  והכל  ה'(,25  ביאור   ו רא)  בחדרה  תחזוקה   בהסכם   הכלולים  שירותים   למעט  , המסחרית
 לשיעור   התחייבה  וכן  שנקבעו   לסטנדרטים   בהתאם   השירותים   את  לבצע   התחייבה  חדרה   התפעול   חברת   .שאושר
 , 2019  אוקטובר   בחודש  חדרה,  תפעול  הסכם   במסגרת   חדרה.  הכוח  תחנת   פעילות  הפסקת  של   מינימלי  זמינות

 התפעול   חברת  של  תיההתחייבויו  להבטחת  ש"ח  מיליון  21-כ  של  בסך   תאגידית  ביצוע   ערבות   החברה  העמידה
  חדרה.  כלפי   חדרה 

 רותם  התפעול   חברת  .5

 חברת "   -  להלן )  מ "בע  ותחזוקה   תפעול  רותם   פי.פי.איי  בחברת   35%  חזיקה ה  החברה   , 2019  אוקטובר  חודש   עד
 התפעול   בחברת   ההחזקות   יתרת   .ברותם  כוח   התחנת   את   ולתחזק   לתפעל   במטרה   הוקמה   אשר  "(רותם  התפעול 

  .רותם עובדי  ידי  על   מבוצעת הכוח  תחנת תחזוקת   בפועל  .ורידיס  בידי  נמצאו  רותם 

 התפעול   לפיו  ,"ההסכם"(  –  זה   בסעיף  )להלן   רותם   של   המימון  להסכם   תיקון  נחתם   ,2019  ינואר   בחודש 
 בחודש   .בהסכם  כנדרש  רותם   התפעול  חברת  חלף   עצמה   רותם   ידי  על   תהיה  ברותם   כוח  תחנת   של  והתחזוקה

   מרצון. פירוק בהליך רותם  התפעול  חברת פורקה  ,2019  אוקטובר

  רותם  איי.ג'י.אס .6

 תכנית   ,94  ל"תת  לאומית,  לתשתית   תכנית   מקדמת ה   פרטית  חברה   הינה  "(AGS"  -  )להלן  בע"מ   רותם  איי.ג'י.אס
 אגירת   גם  מאפשרת   התכנית) רותם  הכוח  לתחנת  הסמוכה  הקרקע על טבעי,  בגז  חשמל לייצור  כוח  תחנת  להקמת 
 AGS  של   מניותיה  ויתרת AGS  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 80%-ב  מחזיקה  החברה  .בסוללות(  אנרגיה

  ורידיס.  ידי  על   מוחזקות 

 התוכנית   את  להעביר  ואישרה   בתכנית  ( "ות"ל"ה  –  להלן)  לאומיות  לתשתיות  הועדה   דנה   ,2020  יולי  חודש ב
 ה שניתנ   ה ההסמכ   את  הממשלה   תיקנה  2020  נובמבר  בחודש  .הציבור  ולהשגות  המחוזיות  הוועדות  להערות

 בטורבינות   שימוש  לאפשר  מנת  על  ,הבהסמכ   מקסימלי  הספק  ייקבע  שלא  באופן  רותם   הכח  תחנת   להרחבת
 מועד   לאחר  .מזהמים  פליטת   ומפחיתה   יותר   גבוהה   האנרגיה   נצילות  שבהן   ההקמה,   בעת   חדישות   בטכנולוגיות

 תשתיות  של  ולבניה  לתכנון  הארצית   הוועדה   של  והשגות  להערות   המשנה  ועדת   קיימה  ,2021  ינואר  בחודש   הדוח,
 טכניים   תיקונים  לבצע  ה התבקש  AGS-ו  נדחו  לתוכנית  ההתנגדויות  ,94  לתת"ל  והשגות   בהערות  דיון  לאומיות
 ה לאישור  כפוף  שתאושר(  )ככל  94  תת"ל  של   אישורה  .2021  מרץ   חודש   בתחילת  בוצעו   אשר  התכנית,  להוראות 

 . ישראל  ממשלת  ידי על   תוקף  למתן  לאישור  וכן  לעיל,  והות"ל   הארצית המועצה  להחלטות  בהתאם   בות"ל   הסופי
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 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 (המשך)  מאוחדות  מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 גרינדיי  .7

 מניותיה   כל  את   ,הקבוצה(  של  המלאה  בבעלות  )שותפות  מוגבלת   שותפות   סולאר   או.פי.סי  מכרה  ,2019  בשנת
 ייצור  בתחום  פרויקטים   בייזום   החברה  פעלה   באמצעותה  ,בע"מ  מתחדשת   אנרגיה  גרינדיי  חברת ב   והחזקותיה

 ש"ח   מיליון  2.75-כ  של  לסך  בתמורה  "סולגרין"(  –  )להלן   בע"מ   לסולגרין  וולטאית,-פוטו  בטכנולוגיה  חשמל
   ההבנות. במזכר  שהוגדר כפי הצלחה בגין מותנית  תמורה ובתוספת 

 מאי   החודשים  ובמהלך  העסקה   הושלמה   הכלכלית   התחרות   על   הממונה  אישור   קבלת  ולאחר   ,2019  מאי   בחודש 
 תמורה   התקבלה  כספיים,ה  הדוחות   אישור  למועד   נכון  כן,  כמו   .ש"ח  מיליון  2.75-כ  של   סך   התקבל  2019  ויוני

 , 2020-ו  2019  השנים  במהלך   .לעיל  כמתואר  המותנית  מהתמורה   חלק  המהווה  ש"ח  מיליון  1.8-כ  של  בסך   נוספת
 בסעיף   והפסד   רווח  לדוח  נזקף   אשר   ש"ח  מיליון  2.5-כ  של  כולל  בסך   גרינדיי  ממכירת  ברווח  החברה   הכירה

   .אחרות   הכנסות 

 לצורך   2021  בדצמבר   31  יום   עד   בתוקף   שתהיה   תאגידית  ערבות   החברה   העמידה   ההבנות,  מזכר   במסגרת   כן,  כמו 
 סכום   על   יעלה   לא   השיפוי  נכונים.   אינם  לגרינדיי  בקשר   או.פי.סי.סולאר   מצגי  כי   יתברר  בו   במצב   סולגרין  שיפוי

  ש"ח.  מיליון 2.75 של

 חובב   רמת  נוי  או.פי.סי .8

 במסגרת   רכישה   הצעת   נוי"(,  "קרן  –  )להלן  מוגבלת   שותפות   כוח,  תחנות  ונוי  החברה  הגישו   ,2020  מאי  בחודש 
 –  )להלן   החשמל   חברת   פרסמה   אשר   טבעי,   גז   מונעת   כוח   תחנת   חובב,  רמת   הכוח   תחנת   למכירת   המכרז 

 בסעיף   )להלן  שווים   בחלקים  נוי  וקרן  החברה   ידי  על  יוחזקו  שמניותיה  תייעודי  חברה  באמצעות  וזאת  "המכרז"(
 העמידו  למכרז  ההצעה  במסגרת  המשותף  התאגיד  של  התחייבויותיו  הבטחת  לצורך  .המשותף"(  גיד"התא  –  זה

 יוני   בחודש  ."הערבות"(  –  )להלן  ש"ח   מיליון  30  של  כולל   בסך   פיננסית  ערבות   שווים,  בחלקים  נוי,  וקרן  החברה
 " שני  כ"כשיר  הוכרזה   החברה   וכי  במכרז,  הזוכה   ההצעה  היא  ג'  צד  של   הצעתו  כי  הודעה   לחברה   נמסרה  ,2020

 שוחררה.   המכרז   לצורך  הצדדים  שהעמידו  פיננסית  ערבות  ,2020  דצמבר  בחודש  .המכרז  למסמכי  בהתאם 
  .2021  שנת  במהלך   להתפרק   צפויו  מרצון  פירוק   בהליכי  נמצא   המשותף  התאגיד 

 חדרה   הרחבה  או.פי.סי .9

 לאומית,   לתשתית   תכנית  המקדמת   פרטית   חברה   הינה  חדרה"(   "הרחבה  –  )להלן  בע"מ   חדרה   הרחבה  או.פי.סי
 חדרה   הכוח  לתחנת  הצמודה  חדרה   נייר  בבעלות  קרקע  על  יטבע  בגז  חשמל   לייצור  כוח  תחנת  להקמת  ב' 20  תת"ל 

 בנוגע   חדרה  נייר  עם   אופציה  הסכם ב  מחזיקה   חדרה  הרחבה   .(בסוללות  אנרגיה   אגירת   גם   מאפשרת   התכנית )
 דמי   .2022  לדצמבר   31  ביום  תסתיים  האופציה   תקופת   חדרה.  הכוח   לתחנת   מוד בצ  דונם   68-כ  של   שטח  להשכרת 
 פי   על   כאשר,  ח " ש  מיליון  3  של   סך   על  עומדים   (כולל)  2022  עד   2019  מהשנים   אחת   כל  בגין  השנתיים   האופציה 

 הרחבה   תממש   בו  ובמקרה  ש"ח   מיליון  2.2  של   סך   חדרה   לנייר  חדרה  הרחבה   שילמה   , 2019  שנת   עבור   ההסכם 
 גורם   עם   פיננסית   סגירה  במועד   , חדרה  לנייר   חדרה   הרחבה   תשלם   שכירות,   הסכם   וייחתם   האופציה   את   חדרה 
  . ש"ח  מיליון 0.8  של  נוסף  סך  חדרה,  הכוח  תחנת  להקמת ביחס  מממן

 להקמת   לאומית  תשתית  תכנית  לקידום  חוקית   הסמכה  להשגת   לפעול  חדרה  הרחבה   התחייבה  ההסכם  במסגרת
 הרחבה   האופציה.  תקופת  בתוך  הסטטוטורית  התכנית  ואישור  לקידום  לפעול  וכן  המושכר,  בשטח  כוח   תחנת 
 נוספת,   בשנה   האופציה   את   להאריך   רצונה   על   אופציה  שנת   כל   תום   לפני   ימים   90  לפחות   להודיע  תידרש   חדרה 
 במינהל   "ל שהות  ככל   תפקע   ה האופצי  כי   קובע   ההסכם   שנה.  אותה   בתום   תפקע   האופציה   כן,  תעשה  שלא   וככל

 לסירוב   בקשר   משפטיים   הליכים  תנהל  לא  חדרה   הרחבה ו  הסטטוטורית  התכנית  את   לאשר  תסרב  התכנון
 החל   חודש,   פחות  שנים  25  על  שתעמוד  לתקופה   יהיה  שיחתם   השכירות  הסכם  תמומש,  שהאופציה   ככל   מור.כא

 בהסכם,  כמפורט   המסחרית,  ההפעלה   ממועד  או   האופציה(  מימוש   מועד   )קרי,  במושכר  החזקה  מסירת   ממועד 
 תישא   החברה  וכי  אחריות,  מגבלת  יכלול  לא   השכירות  הסכם  כי  נקבע  כן,  כמו  ההתקשרות.  להארכת   אופציה  עם

 במושכר.  כוח  תחנת   הקמת   בגין  שיוטלו  והתשלומים  המסים   האגרות,  בכל

 ,בהתאםו  2021  לשנת   האופציה   תקופת  הארכת   על  חדרה   לנייר   חדרה  הרחבה   הודיעה  ,2020  אוקטובר  בחודש 
 בגין  ש"ח  מיליון  3  של   בסך   אופציה   דמי  חדרה   לנייר  חדרה   הרחבה   שילמה   , 2021  ינואר  בחודש   הדוח,  מועד   לאחר 

 . 2021 שנת

  



 בע"מ   אנרגיה  או.פי.סי.
  2020 בדצמבר 31 ליום המאוחדים  הכספיים  לדוחות ביאורים

 

71 

 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 (המשך)  מאוחדות  מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 המשך() חדרה הרחבה  או.פי.סי    .9

 הממשלה   תיקנה  ,2020  נובמבר  חודשב   לתחנה.  הסביבה  על  השפעה  תסקיר  לות"ל  הוגש  ,2020  ספטמבר  בחודש
 לאפשר   מנת   על   ,מכהבהס  מקסימלי   הספק  ייקבע  שלא  באופן  חדרה   הכח   תחנת   להרחבת  שניתנה  ההסמכה  את 

 פליטת   ומפחיתה   יותר  גבוהה  האנרגיה  נצילות  שבהן  ההקמה,  בעת  חדישות  בטכנולוגיות  בטורבינות  שימוש
 להערות   התכנית   את  להעביר  ואישרה  בתכנית   הות"ל  דנה  ,2021  ינואר   בחודש  הדוח,  מועד   לאחר  .מזהמים
 ב'20  תת"ל  של   אישורה   בפועל.  התכנית  הופקדה   ,2021  פברואר  ובחודש  הציבור  ולהשגות   המחוזיות  הוועדות

 למתן  לאישור   וכן  לעיל,  והות"ל   הארצית  המועצה  להחלטות  בהתאם   בות"ל  הסופי שורהלאי  כפוף שתאושר(  )ככל
 ישראל.  ממשלת  ידי   על  תוקף 

 2 שורק  או.פי.סי .10

 בע"מ   2  שורק   או.פי.סי  ,החברה  של  מלאה  בבעלות   ייעודית  חברה   באמצעות  החברה,  התקשרה   ,2020  מאי  בחודש 
 ישראל   מדינת   של   במכרז  זכתה   אשר   , "(IDE"  –  )להלן  בע"מ   איי.די.אי  ס.מ.ס   חברת   עם   "(, 2  שורק "   -  )להלן

  "(, ב   שורק  ההתפלה  "מתקן  -  )להלן  ב'"  "שורק   באתר   ים -מי  התפלת   מתקן  של  והעברה  תחזוקה  תפעול,  להקמה,
 שורק   ההתפלה   מתקן  בחצר  אנרגיה   ייצור   מתקן  ותתחזק  תתפעל  תקים,  הציוד,  את  תספק  2  שורק  לפיו,  בהסכם 

 למתקן   הדרושה   האנרגיה  את   ותספק  "(ב'  שורק   הייצור  מתקן"   -  )להלן  וואט   מגה  99  עד  של  ייצור  כושר   בעל   ב' 
 )להלן   ב'   שורק  ההתפלה  מתקן  של   ההפעלה  ממועד  שנים   25  בתום  תסתיים  אשר  לתקופה  ב'   שורק   ההתפלה

 בהמשך   המדינה.   לידי  ב'   שורק   הייצור  במתקן   לות הבע  תועבר   האמורה  התקופה   בתום   ."ההסכם"(  –  זה   בסעיף 
 מתקן  ."(BOT-ה  "הסכם  –  )להלן   ישראל   למדינת   IDE  בין   העבר(  הפעל,   )בנה,  BOT-ה  הסכם   נחתם   לאמור, 
 רשות   שפרסמה   תחרותי",  הליך   ללא   הקמים   עליון  במתח   ליצרנים  "אסדרה   במסגרת   לקום   צפוי  ב'   שורק   הייצור

 זמנים   ללוחות   החברה  של   התחייבויות  היתר,   בין   כוללת,  IDE  עם  החברה   התקשרות  . 2019  מרץ   בחודש   החשמל 
 הדוח   למועד   )אשר  לאומית  לתשתית  התכנית   אישור  ממועד  חודשים  24  בתוך  ב'   שורק  הייצור  מתקן  להקמת 

 להבטחת   כן,  כמו  ב'.   שורק   ההתפלה   למתקן  מסוים   בהיקף   בזמינות  אנרגיה   להספקת   והתחייבות   התקבל(  טרם 
 IDE-  ל   ערבות   החברה  העמידה   ב'   שורק  הייצור   מתקן   של   ההקמה   הסכם  מכוח  2  שורק  של  התחייבויותיה 

 החברה   פועלת  הכספיים   הדוחות   אישור  למועד   '.ב   שורק   ההקמה   הסכם  תקופת   כל   לאורך  בתוקף   שתהיה 
 להתפלת   הרשות   לאישור  כפופים  יהיו  אשר   תחזוקה,  ובהסכם  הקמה   בהסכם   ,ציוד  אספקת   בהסכם   להתקשרות

  .ים-מי

 שפרסמה   תחרותי",   הליך  ללא   הקמים   עליון  במתח   ליצרנים   "אסדרה   במסגרת   לקום  צפוי   ב'  שורק  הייצור  מתקן
 . המערכת   למנהל   להימכר   מיועדת   ההתפלה   מתקן   לצריכת   מעבר   ההספק   ויתרת   2019  מרץ   בחודש   החשמל   רשות 

 הייצור  מתקן  הקמת   .2023  שנת  תום  עד   פיננסית  לסגירה  שיגיעו  פרויקטים  על  היא  האמורה,  האסדרה  תחולת 
 ההתפלה   מתקן  של   BOT-ה  הסכם   במסגרת  (הזכיין  של  משנה  קבלן)  IPP  כקבלן  החברה   ידי  על  תבוצע   ב'   שורק
 .ים-מי להתפלת  הרשות  כלפי  IPP  קבלן  על   החלות   ערבויות  והעמדת התחייבויות   לרבות  ב',   שורק 

 על   אישור   בקבלת   וכן   רישויים  ו/או   תכנוניים  תהליכים  בהשלמת   היתר  בין  תלויה  ב'  שורק  הייצור  מתקן   הקמת 
   .התקיימו טרם  הדוח  הגשת   למועד  אשר ,מהאתר חשמל הוצאת  יכולת

 2023  שנת  של   השני   החציון  במהלך   להסתיים  צפויה  ב'  שורק   הייצור  מתקן   של  ההקמה   תקופת   החברה,  להערכת 
  .ש"ח  מיליון 200-כ של סך   על   לעמוד  צפויה   בפרויקט  כוללת  ההשקעה  ועלות

 בנות   בחברות  בהחזקות   פנימי   ארגון רה .11

 –  )להלן  בע"מ   אנרגיה  ישראל   לאו.פי.סי  החברה  העבירה  הנדרשים,   האישורים   קבלת   לאחר   ,2020  דצמבר   בחודש 
 צומת,   חדרה,  הבנות   בחברות  חזקותיה ה  מלוא  את   החברה,  של   מלאה   בבעלות  בת  חברה   ישראל"(,  "או.פי.סי

 גם   ראליש  לאו.פי.סי  מועברות   וכן  ,הכנסה  מס   לפקודת  א104  לסעיף  בהתאם  זאת   ,2  ושורק   חדרה   התפעול  חברת 
 ברותם.   החברה  של  זכויותיה

 המממנים  הגורמים   הסכמות   התקבלו   ישראל   לאו.פי.סי  וצומת   חדרה  רותם,   מניות  העברת   עם   בקשר   כי  יצוין
 המבנה   לשינוי  המימון   הסכמי   של   התאמות   היתר   ןבי  הכוללים   הרלבנטיים,  המימון  להסכמי   תיקונים   ונחתמו 
 מלוא   את  תשעבד   ו/או  שעבדה   ישראל   או.פי.סי  המימון,  להסכמי   האמורים  התיקונים   במסגרת   הפנימי.

  העניין,   לפי  וצומת,  חדרה  רותם,  כלפי  החברה  וזכויות  המממנים,  לגורמים   ובצומת  בחדרה  ברותם,  החזקותיה
 כן,   כמו  המממנים.  הגורמים  לטובת  משועבדות   נותרו  להן  שתעמיד   או   שהעמידה  בעלים   הלוואות  עם  בקשר

 הזרמת   הסכמי  מכוח   החברה  של  להתחייבויותיה  תשלום(  כפל   ללא  )אך  ולחוד  יחד  הצטרפה,  ישראל  או.פי.סי
  באו.פי.סי   החזקותיה   את   להעביר   או   למכור   שלא   התחייבה   החברה   כאמור.  הבנות  מהחברות   אחת   בכל   ההון

  .המממנים הגורמים   הסכמת  ללא  ישראל 

 הקבוצה  בתוך ישויות בין משאבים העברת על  משמעותיות מגבלות .ב

 . ד' 15 ביאור ורא  ,וצומת  חדרה   ,רותם נכסי  על  ושעבודים דיבידנדים חלוקת על למגבלות  באשר
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 ביאור 24 - חברות בנות וחברות כלולות )המשך( 

 )המשך(   מאוחדות  בחברות   שליטה   מקנות  שאינן  זכויות   ג.

 31  לימים  20%  של  בשיעור  שליטה   מקנות  שאינן  זכויות  קיימות  בה  אשר  ,רותם  בדבר  מידע  מרכזות  שלהלן  הטבלאות
 (. חברתיות  בין  עסקאות   ביטול לפני)  לקבוצה   מהותיות   ושהינן  2018-ו  2019 ,2020  בדצמבר

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 247,029  300,297  שוטפים  נכסים 
 1,698,124  1,564,741  שוטפים  שאינם נכסים 
 218,258  337,844  שוטפות  התחייבויות 
 1,392,493  1,284,027  שוטפות   לא  התחייבויות 
 66,880  48,633  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות 
      
 267,522  194,534  נטו  נכסים,  סה"כ  

      תוצאתיים:  נתונים 
       
 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 1,223,881  1,246,666  1,118,767 מכירות  
 123,555  174,463  121,265 לשנה   רווח 
 123,555  174,463  121,265 כולל  רווח   סה"כ  
 24,711  34,893  24,253 שליטה  מקנות  שאינן  לזכויות  מיוחס  רווח 
       
       
      מזומנים:   תזרימי  על   נתונים 
       
 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
       
 316,322  386,944  399,029 שוטפת  מפעילות  מזומנים תזרימי 
 (56,263)  (1,019)  (23,339) השקעה   מפעילות  מזומנים תזרימי 

 
 דיבידנד  ללא   מימון,  מפעילות  מזומנים תזרימי
 (265,183)  (369,506)  (364,596) שליטה   מקנות  שאינן  לזכויות

 828  (569)  (1,856) מזומנים   ושווי  מזומנים יתרות  על  חליפין בשער  תנודות  השפעת 
       
 (4,296)  15,850  9,238 מזומנים   ושווי במזומנים   )קיטון(  גידול  סה"כ  

 

 
 דיבידנדים  חלוקת  .ד

 42.5  של   כולל  סכוםב  ולורידיס  ח" ש  מיליון 170  של   כולל בסכום  לחברה   דיבידנדים   רותם  חילקה   ,2020  שנת   במהלך
 .ח" ש  מיליון

 
 47.6  של   כולל  סכום ב   ולורידיס  ח "ש  מיליון 190.4  של   כולל בסכום  לחברה   דיבידנדים  רותם  חילקה  ,2019  שנת  במהלך
 .ח" ש  מיליון

 
 29  של   כולל  סכוםב  ולורידיס  ח "ש  מיליון  116 של כולל בסכום  לחברה דיבידנדים רותם  חילקה  ,2018 שנת במהלך
 .ח" ש  מיליון
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 והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 פרטיים   לקוחות עם חשמל  רכישת הסכמי       .א

 התקופה  יתרת  ,הדוח למועד אשר  ,"(PPA-ה  "הסכמי   –  )להלן  לקוחותיה  עם  חשמל למכירת הסכמים  על  חתומה   רותם  .1
 חברה ה   עם   ייצור   מתקני  להקמת  הסכמים   על   חתמו   רותם   של   מלקוחותיה   ק חל .שנים  6.5  היא   שלהם   הממוצעת 
 שנים   20  עד   15  של   לתקופה   רותם   עם   שלהם   PPA-ה  ימהסכ   כוהואר  החתימה,  ובמסגרת   ,(יא' 25  ביאורב  )כמתואר 

 התקשרה  ייצור,ה  מתקני  להקמת  החברה  עם  תקשרותהה   במסגרת  .ייצורה  מתקן  של  המסחרית  ההפעלה  ממועד
 תשנקבע   התמורה  שנים.  20  עד  15-ל  נקבעה  ההתקשרות  תקופת   עמם  חדשים,   לקוחות  עם  גם PPA  בהסכמי  רותם

 תעריף   ."ההנחה"(  –  )להלן   הייצור  לרכיב   ביחס  הניתנת   מסוימת  בהנחה   ז"התעו  תעריף   על   מבוססת   PPA-ה  בהסכמי
 ,ההסכמים  תנאי  לפי   .לעת  מעת  ידה  על   ומתעדכנים  החשמל  רשות  ידי   על  נקבעים   הייצור  רכיב   תעריף   ובכללו  ,ז"התעו
 זמינות   העמדת  אי   של   במקרה  כספיות   סנקציות  עם )  חשמל  ת הספקל   התחנה  של   מינימלית  לזמינות  מחויבת   רותם 

   (.כאמור מינימלית

 במקרה   מההסכמים,   ובחלק   טבעי   גז   אספקת -אי  כגון   מסוימים,  במקרים   ההנחה   למתן   מחויבות   אין   לרותם   כי  יצוין
 כמו   בהסכם.  הקבוע  למנגנון  בהתאם  ההנחה  אחוז  את  להפחית  הזכות  עומדת  לרותם  הייצור  רכיב  בתעריף  ירידה   של
 לתעריף   מתחת   הייצור   רכיב  ירידת  של  במקרה  ההסכם   לביטול   זכות   יש   לרותם  מההסכמים  חלק  תנאי  פי   על  כן,

 שהוקצה   הרלוונטי  ההספק   את   למכור   אפשרות  לרותם   החשמל.  חברת   עם   חשמל  לרכישת   בהסכם   הקבוע  המינימום 
 קבועה.  זמינות  לתשלומי  זכאית  ולהיות  חודשים,  12  של  מראש   בהודעה   החשמל,   לחברת  בחזרה   פרטיים  ללקוחות 

 חלק  להביא   יש   מסוימים,  בתנאים  רותם,  של  המימון  להסכם   בהתאם נות.בבטחו  מגובים  אינם PPA-ה  הסכמי   ככלל,
 המממנים.  הגורמים  לאישור  שלהם,  תיקונים לרבות   ,PPA-ה  מהסכמי 

 חלק   בנוסף  שנים.  11.4  היא  שלהם   הממוצעת   התקופה  יתרת  ,הדוח  למועד  אשר  ,PPA-ה  הסכמי  על  חתומה  חדרה .2
 ובמסגרת   ,(יא' 25  ביאור ב  )כמתואר  חברה ה   עם   הייצור   מתקני  להקמת   הסכמים   על   חתמו  חדרה   של  מלקוחותיה 

 . ייצורה  מתקן   של  המסחרית   ההפעלה  ממועד  שנים   15  של  לתקופה   חדרה  עם   שלהם  מים סכ הה   כוהואר  החתימה,
 מינימלי   מתעריף  פחותה  תהיה  התמורה   אם   . הייצור  מרכיב  הנחה   בניכוי  ז "תעו  תעריף  בסיס  על   נקבעה  התמורה 

 במקרים   ההנחה  למתן  מחויבות  אין  לחדרה   כי  יצוין  .ההסכמים  את  לסיים  הזכות  תהא  לחברה   ,הייצור  לרכיב  שנקבע
 בהתאם   ההנחה   אחוז  את   להפחית  הזכות   עומדת  לחדרה   הייצור  רכיב   בתעריף  ירידה   של   במקרה  למשל,   כך   מסוימים. 

 של  המימון  להסכם  בהתאם  כלל.  הנחה  ליתן  שלא  הזכות  לה  יש   אחר  ובמקרה   מהמקרים  בחלק   בהסכם  הקבוע   למנגנון
 המממנים.  הגורמים  לאישור  שלהם,   תיקונים  לרבות ,PPA-ה  מהסכמי  חלק להביא  יש  מים,מסוי  בתנאים  חדרה,

 תחנת   של  המסחרית  ההפעלה   במועד  איחור  של  במקרה   פיצוי  של  מנגנון  כוללים   לקוחותיה  עם  חדרה   של  ההסכמים 
 במועד  העיכוב  לאור  מכך,  כתוצאה  .מוסכמת  מינימלית  לרמה   מתחת  הכוח   תחנת  של  זמינות-אי  בגין  ופיצוי  הכוח

 פיצויים   )לרבות  ללקוחות   הפיצויים סך  .ללקוחות  פיצויים  חדרה   משלמת חדרה   הכוח  תחנת   של  המסחרית  ההפעלה
 סכום   הדוח  למועד   נכון   חדרה  שילמה   ומתוכם   ח "ש  מיליון 13-כ  של   לסך   הסתכמו   להלן(  3  בסעיף  כמפורט   חדרה   לנייר

 הפיצויים   תשלום  במועד  החברה  מכירה ,משתנה  תמורה  עם   בקשר IFRS 15  להוראות   בהתאם   .ש"ח  מיליון  01-כ  של
 תחנת   של   המסחרית  ההפעלה  ממועד  החל  החוזה  תקופת  לאורך  מופחתים  אשר  ארוך  לזמן  מראש  בהוצאות  ללקוחות 

  . לקוחות  עם  מחוזים  בהכנסות  קיטון   כנגד ,חדרה הכוח

 בלעדי   באופן  וקיטור   חשמל  חדרה   מספקת   לפיו  , ארוך  לטווח  הספק א   הסכם   (א)  : חדרה  נייר  עם  הסכמים   שני  לחדרה  .3
 ; הארוך"(  "ההסכם  –  )להלן  חדרה  הכוח  תחנת  של  המסחרית   ההפעלה  ממועד  שנים   25  של   לתקופה  חדרה  נייר  למפעלי 

 תחנת   של  המסחרית  ההפעלה  למועד  ועד  והקיטור   החשמל  מכירת   תחילת  ממועד   לפיו  ,קצר   לטווח  הספקא   הסכם  (ב)
 מלוא   ואת  ,חדרה  נייר  מפעלי  בחצר   היושב  , האנרגיה  במרכז  המיוצר   החשמל   מלוא   את   חדרה  תספק   ,חדרה  הכוח

 עם   כי  יצוין  ."ההסכמים"(  -  ביחד  )להלן   ( "הקצר  "ההסכם   –  )להלן  חדרה  לנייר  ,האנרגיה  במרכז   המיוצר  הקיטור 
  לתוקף.  נכנס   הארוך הסכםה ו  הסתיים הקצר סכםה ה  , 2020  ביולי  1  ביום  חדרה הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה

 עם התעו"ז על  מבוסס  ההסכמים, תקופת  לאורך ידיה על  שיירכש  לחשמל  בתמורה  חדרה, נייר ידי על  שישולם התעריף 
 לרגולציה,   בהתאם  כי  יצוין,  לעיל.  כמתואר  החברה   של  סטנדרטיים  PPA  להסכמי  בדומה  הייצור,  לרכיב  ביחס   הנחה 
 2019  בינואר  1  ביום   לתוקף   שנכנס   הרשת  לתעריף   בהתאם   חדרה,  הכוח   לתחנת   ביחס  חדרה   נייר   של  המיקום   ולאור
 לשלם   תידרש   חדרה   נייר   חצר,  מתקני  על   גם   לרשת   קבוע   תשלום   ומטיל   קבוע  ומרכיב   משתנה   מרכיב   בין  חלוקה   הכולל 

 ההולכה   בתשלומי  בפועל   נושאת   חדרה  הדוח,  הגשת   למועד  נכון  אולם  החשמל.   הולכת  של   הקבוע   המרכיב   עבור
 .חדרה  הכוח  תחנת של לתחמ"ש ישיר  באופן   חוברה  טרם חדרה  נייר  הדוח,  הגשת   למועד  כי  יצוין,  ההספק. ובמקדם

 כמות   לגבי  "(ש"קא" - להלן)  (  Pay-or-Take)  " שלם-או-קח"  למנגנון  חדרה   נייר  של   התחייבות   כוללים  ההסכמים 
 נייר  של   הממוצעת   השעתית   הקיטור   צריכת   ,2020  בשנת   . בהסכמים  שנקבע   מנגנון  בסיס   על  קיטור   של   מסוימת   שנתית 
 לזמינות   ,היתר  בין  ,חדרה  של   התחייבות  כוללים   ההסכמים  ,מאידך  .שלה  הקא"ש תומהתחייב   גבוהה  הייתה  חדרה

 של   זמינות  בשיעורי  עמידה-אי  של  במקרה  פיצוי  לתשלום  חדרה   של  וחשיפה  וקיטור  חשמל  ת ספקאל  ביחס  מסוימת
 ומנגנון  דולר  מיליון  2  של  בסך   שנתית  אחריות   תקרת  קבועה  הארוך   בהסכם   בהסכמים.  כמפורט   וקיטור   חשמל

 ומיסכ  על   לפרטים   חדרה.   הכוח   תחנת   של  המסחרית   ההפעלה  במועד  האיחור   בגין  חדרה  נייר  זכאית   להם   פיצויים
 . 2א' 25  ביאור ראו ,חדרה  כוח  תחנת  של  המסחרית  ההפעלה   במועד   איחור בגין  חדרה ששילמה הפיצויים
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 החשמל   רשות  ידי   על תעריפים  קביעת       .ב

 לשנת   תעריפים   עדכון  בדבר  ,2018  בינואר   15  ביום   לתוקף   שנכנסה   ,החלטה  החשמל   רשות   פרסמה   ,2018  ינואר   בחודש 
 וואט   מגה   עבור   ח "ש  281.6-ל  שעה   וואט  מגה   עבור  ח "ש  264-מ  6.7%-בכ  הייצור  רכיב   תעריף   הועלה   במסגרתו  ,2018
  .שעה

 
 לשנת   תעריפים   עדכון  בדבר  , 2019  בינואר   1  ביום   לתוקף   שנכנסה  ,החלטה  החשמל   רשות   פרסמה   ,2018  דצמבר  בחודש 

 וואט  מגה   עבור  ח "ש  290.9-ל  שעה   וואט   מגה  עבור  ח" ש  281.6-מ  3.3%-בכ  הייצור  רכיב  תעריף   הועלה   במסגרתו  ,2019
 . שעה

 
 לשנת   תעריפים   עדכון  בדבר  , 2020  ינואר ב  1  ביום   לתוקף   שנכנסה  החלטה,  החשמל   רשות   פרסמה   ,2019  דצמבר  בחודש 

 וואט   מגה   עבור   ש"ח  267.8-ל  שעה  וואט  מגה   עבור  ש"ח   290.9-מ  8%-בכ  הייצור  רכיב  תעריף   הופחת  במסגרתו  ,2020
  שעה.

 
 לשנת   תעריפים   עדכון  בדבר  , 2021  בינואר   1  ביום   לתוקף   שנכנסה  ,החלטה  החשמל   רשות   פרסמה   ,2020  דצמבר  בחודש 

 וואט   מגה   עבור   ח "ש  252.6-ל  שעה   וואט   מגה   עבור   ח "ש  267.8-מ  5.7%-בכ   הייצור   רכיב  תעריף   הופחת   במסגרתו   ,2021
  .2020  שנת  לעומת  2021  בשנת  החברה  רווחיות   על שלילית  השפעה   צפויה   כאמור   הייצור   ברכיב  לירידה  .שעה

 
 חשמל לרכישת הסכמים         .ג

 ברותם  חשמל לרכישת הסכם

 חברת עם חשמל רכישת הסכם על רותם חתמה ,2009 בנובמבר 2 ביום כוח תחנת של להקמתה במכרז זכייתה בעקבות
 החשמל וחברת  ,החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם הכוח תחנת את להקים רותם התחייבה  שבמסגרתו  , החשמל

 שנה עשרים של  תקופה פני על זאת  , החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם חשמל הספק מרותם לרכוש התחייבה
 . הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה ממועד

 ההקמה תקופת במהלך מהצדדים  אחד כל של המחויבויות את המכתיבים סעיפים כולל החשמל רכישת הסכם
 .החשמל רכישת הסכם במסגרת במחויבויותיו מהצדדים אחד  של עמידה-אי של במקרה פיצוי מנגנון גם כמו  ,והתפעול

 רותם   על  אשר  לתעריף  בנוגע  החשמל  חברת  לבין  רותם  בין  מכתבים  חלופת  בוצעה  (,אוגוסט  מחודש  החל)  2014  בשנת
 ייצור   בהם  במקרים  פרטיים  ללקוחות  חשמל  מכירת  עם  בקשר  ,מהרשת  רכשה  אשר  חשמל   בגין  החשמל  לחברת   לשלם

  " post-ex"  תעריף  הוא  הרלוונטי  התעריף  רותם  לעמדת  . אלו  לקוחות  של  החשמל  בצרכי  עומד  איננו  בתחנה   החשמל
 פי   ועל  ,ז"התעו  תעריף   הוא  הרלוונטי  התעריף  האמורה   המכתבים  לחלופת  בהתאם  החשמל  חברת  עמדת  שלפי  בעוד
 הסכם   של  להפרה  אף  טענה  מהן  בחלק  וכן)  ז"התעו  מתעריף  25%  של   בשיעור  הגבוה   תעריף  אף  תכתבויותהמה   חלק

 תעריף   את  החשמל  לחברת   רותם  שילמה  נקודתי  לעימות  להיכנס   שלא   מנת   על   (.החשמל  חברת  עם  חשמל   לרכישת
 חשמל   רכישת  בגין  ז"התעו  תעריף   את  החשמל   לחברת  מועד  מאותו  משלמת  וכן  ,האמורה  החשמל   רכישת  בגין  ז"התעו

 סביר   ,המשפטיים יועציה דעת חוות  על בהתבסס  ,רותם  להערכת   .פרטיים  ללקוחות  מכירה  לצורך  החשמל  מחברת 
 ולפיכך  ,2020  בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה התקופה בגין כלשהם נוספים סכומים תשלם  לא   שרותם  לא  מאשר יותר

 .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא

 ביתר   ידה   על  ששולמו  ביטוח  ופרמיית  סולר  עלויות  בגין  החשמל   מחברת   בהחזרים  רותם  הכירה  ,2018  שנת  במהלך
 . בהתאמה  ,ח" ש  מיליון 3-וכ  ח "ש  מיליון  8-כ  של  בסך קודמות  בשנים 
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

 חשמל לרכישת הסכמים         .ג

 )המשך(  ברותם חשמל לרכישת הסכם

 לרכישת   סכם ה ה  את   להמחות   החשמל   חברת   צפויה   , החשמל  חברת ב  הרפורמה   במסגרת   המערכת   מנהל   מהקמת   כחלק 
 הסדרת   לצורך  לרותם  המערכת  ומנהל   החשמל  חברת  פנו  , הדוחות  אישור  למועד  המערכת.  ניהול   לחברת  ברותם  חשמל

 )בתפקידה   החשמל  חברת מ  מכתב   רותם   קיבלה  , 2021  במרץ  17  ביום   הדוח,  מועד   לאחר   הצדדים.   בין   פתוחות   סוגיות
 אותן   שרואה  כפי   אלה  לסוגיות  ביחס   עמדותיהם  ואת  הצדדים  בין  הפתוחות  הסוגיות  את  הכולל   המערכת(  כמנהל 
 עבור   אנרגיה  רכישת   עלות   בגין  עבר   להתחשבנויות  הנוגעות  טענות   החשמל   חברת   ציינה  זו   במסגרת  . החשמל  חברת 

 נתוני   העברת  אי  בעקבות  בגבייה  פערים  וכן  המערכת   מנהל  ידי  על  התחנה  עומס  הפחתת  של  במקרים  רותם  לקוחות
 ביחס  עמדתה   את   החשמל   חברת   ציינה   כן,  כמו  לחברה.   מהותיים   שאינם   בסכומים  ,1502  עד   2013  בשנים   מניה

 במהלך   רותם   ידי   על   אנרגיה  רכישת   ועלות   אנרגיה   עודפי  רכישת   מחיר   לגבי   הצדדים   בין  להסדרה   נוספים   לעניינים
 שונה  ם,המשפטיי  יועציה  על   בהתבסס  ,החשמל  חברת   שציינה   לסוגיות  ביחס  רותם  של   עמדתה  בדיקות.   ביצוע

 באשר   וודאות  ואין  כאמור  הפתוחות   הסוגיות  הוסדרו  טרם  הדוח,  הגשת  למועד   הצדדים.  בין  דיונים  ומתקיימים
 . לערכאות  לפנות  הצדדים   עשויים הסכמות,  יגובשו  שלא  ככל הצדדים. בין  הסכמות  לגיבוש

  בחדרה חשמל לרכישת הסכם

 כחלק   . תשתית  שירותי  ומתן   אנרגיה   לרכישת   החשמל   חברת  עם   הסכם   על   חדרה  חתמה  ,2016  ספטמבר  בחודש 
 המחאת   על  הודעה   חדרה  קיבלה  ,2020  ספטמבר  בחודש  החשמל,  בחברת  הרפורמה  במסגרת  המערכת  מנהל   מהקמת
 ניהול   לחברת   החשמל  מחברת   המערכת   ניהול  יחידת   מעבר   במועד   לתוקפה   שתיכנס   המערכת,  ניהול  לחברת   ההסכם 

 החשמל   חברת   וכן  ,נלווים  ושירותים   אנרגיה  החשמל   לחברת  למכור   חדרה   התחייבה   ההסכם   במסגרת   . המערכת
 יעמוד   ההסכם  .גיבוי  שירותי  לרבות  ,החשמל  מערכת  ניהול  ושירותי  התשתית  שירותי  את  לחדרה  למכור  התחייבה

 ביחס   ,ההספק ה  ברישיון  לקבוע  בהתאם  פרטיים  לצרכנים  חשמל   למכור  חדרה   רשאית  בה   התקופה   לתום  עד   בתוקף 
 לקבוע   בהתאם   המערכת   למנהל  אנרגיה  למכור  חדרה  רשאית  בה  התקופה   לתום   ועד  ,מערכת  וניהול  התשתית  לשירותי
 . נלווים   והשירותים  האנרגיה  לרכישת  ביחס  (,המסחרית  ההפעלה  ממועד  שנים  20  לתום  עד  ,קרי)  הייצור   ברישיון
  ,התכנון  את   המסדירות  הוראות   וכן   ,החשמל  לרשת   חדרה   הכוח  תחנת   חיבור  את  המסדירות   הוראות   גם  כולל   ההסכם 
 תחנת   את   לנתק  רשאי   יהיה  המערכת   מנהל  כי  נקבע   ,היתר  בין  .חדרה  הכוח  תחנת   של  והתחזוקה  התפעול  ,ההקמה

 מנהל  של  בטיחותית  הוראה  או  בדין  הקבועות  הבטיחות  הוראות  אחר  תמלא   שלא  ככל  החשמל  מרשת  חדרה  הכוח
 הקבועות   והאמינות  הזמינות  בדרישות  לעמוד  חדרה   התחייבה  ,כן  כמו  .ובכתב  מראש   לחדרה   נמסרה   אשר  המערכת 
  . המידה  באמות  לקבוע   בהתאם  בהן  עמידה-אי עבור ולשלם  ,המידה  ובאמות  ברישיונה

 

  בצומת   חשמל ו  זמינה   יכולת לרכישת הסכם

 תשתית.  שירותי  ומתן  ואנרגיה  זמינה  יכולת  לרכישת   החשמל  חברת  עם  הסכם  על  צומת  חתמה  ,2020  ינואר   בחודש
 על   הודעה   צומת  קיבלה  ,2020  אוקטובר  בחודש  החשמל,  בחברת   הרפורמה   במסגרת  המערכת  מנהל   מהקמת   כחלק 

 לחברת   החשמל   מחברת   המערכת  ניהול   יחידת  מעבר   במועד  לתוקפה  שתיכנס  המערכת,  ניהול   לחברת  ההסכם  המחאת 
 וחברת   ממתקנה,  זמינה  ויכולת  אנרגיה   החשמל  לחברת  למכור  צומת  התחייבה   ההסכם   במסגרת  .המערכת   ניהול

 בהתאם   גיבוי,  שירותי  רבותל   החשמל,  מערכת   ניהול  ושירותי   תשתית   שירותי  לצומת  לספק  התחייבה  החשמל
  ההסכם.  להוראות 

 הייצור  ברישיון  לקבוע בהתאם ואנרגיה זמינה יכולת למכור צומת  רשאית  בה התקופה לתום  עד בתוקף   יעמוד ההסכם 
 מנועה   תהיה   החשמל   חברת   בו   במקרה   זאת,  עם  צומת(.  של  המסחרית   ההפעלה  ממועד   שנים  20  לתום   עד  )קרי,  שלה 

 תחול   בו  במועד  ההסכם  יסתיים  אזי  חלופי  רישיון  קבלת   או  רישיונה  הארכת  אי  עקב  ואנרגיה  זמינה  יכולת  מלרכוש
 לרכישת  תנאי  כאשר  קבועה,  זמינות  להסדר  הכוח  תחנת  הספק   כל  את  תקצה   שצומת  קובע   ההסכם  כאמור.  המניעה
 מנהל  הנחיות לפי פעלתו הכוח תחנת .914 בהסדרה  שנקבעו כפי המחייבים  בקריטריונים  עמידתה תהיה  קבועה זמינות

 לרשת   הכוח   תחנת   חיבור   את   המסדירות   הוראות   ההסכם   כולל  בנוסף  . 914  הסדרה   להוראות   בהתאם   המערכת, 
 לרכישת   בנוגע  הוראות   וכן   הכוח  תחנת   של   והתחזוקה   ההפעלה  ההקמה,   התכנון,  את   המסדירות   הוראות  החשמל, 
 לרשת   החשמל  הספקת  את  לנתק  רשאי  יהיה  המערכת  למנה   כי  היתר,  בין  קובע,  ההסכם  התחנה.  של  הזמינה   היכולת
 אשר   המערכת   מנהל  של   בטיחותית  הוראה   או   בדין   הקבועות  הבטיחות   הוראות   אחר   תמלא  לא  שצומת   ככל  החשמל 
 ובהסדרה   ברישיונה  הקבועות  והאמינות  הזמינות  בדרישות  לעמוד  התחייבה  צומת   כן,  כמו  ובכתב.  מראש   לה   נמסרה 

 .914  בהסדרה  לקבוע  בהתאם   בהן  ידה עמ אי  עבור  ולשלם   ,914
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

  הקמה  הסכמי ד.

 בחדרה   הקמה  הסכם

 -  )להלן  S.A.U IDOM, Integrados Servicios SerIDOM  לחברת   חדרה  בין   הסכם   נחתם  ,2016  ינואר   בחודש 
 שתוקן   )כפי  ש"ח  מיליון  639-לכ  השווה  לסך  בתמורה   בקוגנרציה  כוח  תחנת  של  והקמה  רכש   הנדסה,  לתכנון,  "אידום"(

 –  )להלן   דרך   באבני  ועמידה   הבניה   התקדמות  בסיס   על   ישולם   אשר   שינוי(,  הוראות ו   תוספות  במסגרת   פעמים   מספר 
 שלה   האם  החברה   של   תאגידית  וערבות   בנקאיות   ותערבוי  לחדרה  העמידה  אידום  חדרה"(.  של   קמההה   "הסכם 

 מלוא   טחתלהב  דולר  מיליון  10.5  של   בסך   תאגידית  ערבות  לאידום   העמידה   והחברה   אלה   התחייבויות  להבטחת 
 אשר   חדרה  של  הקמה  להסכם  תוספת  במסגרת  כן,  כמו  .חדרה  של   ההקמה  הסכם  פי  על  חדרה  של  התחייבויותיה

 למועד   עד   עבר  טענות   ויתור  על   היתר,   בין  הצדדים,   הסכימו  "התוספת"(,  –  ן)להל  2018  אוקטובר   בחודש   נחתמה 
  התוספת. חתימת

 הכוח  תחנת  של   ההקמה  בסיום  עיכוב  בגין  ההקמה  מקבלן   מוסכם   פיצוי לקבלת  חדרה   זכאית ההקמה  להסכם  בהתאם 
 בהסכם  הקבועה   לתקרה   עד  בסכום   )המוגבלים   לפיצויים   וכן   "( התחנה  במסירת  עיכוב   בגין   "הפיצוי  –  )להלן   בחדרה 

  ביצועי   בגין  "הפיצוי  –  )להלן  התחנה  לביצועי  בקשר  בהסכם   שנקבעו  בתנאים  עמידה-אי  של  במקרה  ההקמה(
  .התחנה"(

 
 כן,   כמו  .דולר  מיליון  23-כ  של  לסך  מסתכם   לה  מגיעה  התחנה  במסירת  עיכוב  בגין  הפיצוי  סכום   חדרה   להערכת
 את   לרבות   , ההקמה  הסכם   פי  על   לה   המגיע  סכום  כל   לקזז   חוזית  זכות  לחדרה   קיימת   ההקמה  להסכם  בהתאם 

 הקמת  השלמת   עם   ,2020  יולי  בחודש   ההקמה.  לקבלן   חייבת  היא   אותם  מסכומים  הנזכרים,  המוסכמים  הפיצויים
 בסך   קמההה  להסכם  בהתאם  ותהאחרונ  דרך   ניאב  שתי  לתשלום   ההקמה  מקבלן  דרישה  התקבלה  חדרה,  הכוח  תחנת

 יותר   סביר   וכי,  האמור   הפיצוי  לקבלת   מותנית  בלתי  חוזית  זכות   לה   קיימת  חדרה,   להערכת  ש"ח.  מיליון  48-כ  של 
 דרך   ניאב  שתי  בגין  התשלום   את  חדרה  קיזזה  כאמור   הקיזוז  לזכות   ובהתאם   לפיכך   תתקבל.  שעמדתה   לא,  מאשר 

 לסך   התחנה  במסירת   עיכוב  בגין  הפיצוי  םמסתכ  ,0202  בדצמבר  31  ליום  . לטענתה  חדרה   זכאית  לו  מהפיצוי  ותהאחרונ
   דולר(.  מיליון  9-)כ  ש"ח  מיליון 29-כ של

 
 רווחים,  אובדן  לרבות  האמור,  מהעיכוב  הנובעות  יותמהעלו  חלק  כי   חדרה  מעריכה  ,הכספיים  הדוחות  אישור   למועד
 הדוחות  אישור  למועד  הביטוח.  פוליסת   לתנאי   בהתאם   חדרה   של   הביטוח  פוליסת   ידי   על  מכוסות   להיות   צפויות

 על   צדדית   חד  שקוזזו  סכומים   )למעט   מאידום  פיצויים   ו/או  הביטוח   מפוליסת   בפועל   החזרים  התקבלו  טרם   הכספיים 
 .( לאידום מתשלומים חדרה  ידי

 
 שהתקבלה   דרישה  לרבות  ההקמה,   להסכם  בהתאם  הסופית  ההתחשבנות  בדבר  נוספות  טענות  ההקמה   לקבלן  כן,  כמו

 קבלן  המשפטיים, יועציה על  בהתבסס חדרה, לעמדת .אירו מיליון  7-כ של  בסך נוספת תמורה לתשלום  ההקמה  מקבלן 
 בתשלומים   תחויב   לא  שחדרה  לא  מאשר  סביר   ויותר  ההקמה  להסכם  בהתאם  נוספים  לתשלומים   זכאי  אינו  ההקמה 
 הכספיים.  בדוחות  הפרשה   נכללה   לא  לפיכך, .זה  בהקשר   מהותיים( שאינם בסכומים )למעט   נוספים
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 )המשך(  הקמה  הסכמי ד.

  בצומת   הקמה  הסכם
 

Systems Power PW   עם  "ההסכם"(  –  )להלן  והקמה   רכש   תכנון,  בהסכם   צומת   התקשרה  ,2018  ספטמבר  בחודש 
LLC   הסכם   הינו   ההסכם   צומת.   פרויקט   להקמת   בצומת"(,  ההקמה   "קבלן   -  )להלן   "key-Turn Sum Lump,"  

 וכולל   שנקבע   והנדסי  טכני  למפרט   בהתאם  צומת   פרויקט   את  להקים   בצומת   ההקמה   קבלן   התחייב  במסגרתו
 הציוד   עם בקשר מסוימים   תחזוקה שירותי לספק בצומת ההקמה קבלן  התחייב כן כמו  ההקמה. קבלן של   התחייבויות

 המסחרית.  הפעלתה  ממועד  שנים  20  של  זמן  לפרק   הכוח,  תחנת  של  העיקרי

 הקבלה,   מבחני  את  לרבות  צומת   פרויקט  הקמת   עבודות  את   להשלים  בצומת  ההקמה  קבלן  התחייב  ההסכם,  פי  על
 כולל   ההסכם   ."(עבודה  תחילת  "צו   –  )להלן  צומת מ  עבודה  תחילת   צו  קבלת  ממועד   וחצי  כשנתיים   של  תקופה   בתוך

 עבודות   המוקדמות"(.  הפיתוח  "עבודות   –  )להלן  2018  ספטמבר  בחודש  החלה   אשר  מוקדמות,  פיתוח   עבודות   תקופת
 במהלך   .(2020  ינואר   בחודש   התקבל   )אשר  בניה  היתר   וקבלת  מוקדם  תכנון  היתר,  בין  כוללות,  המוקדמות  הפיתוח

 לקבלן   עבודות  תחילת   צו  צומת   הוציאה   ,2020  מרץ  שבחודש   )לאחר  צומת   הכוח   תחנת   הקמת  עבודות   החלו  2020  שנת 
 ההקמה(. 

-כ  הינה  ההסכם,  במסגרת  תשולם  אשר  ,צומת   להערכת  הצפוי   העבודה  למשטר   בהתאם  ערכת,המו  הכוללת  התמורה
 התמורה   בהסכם.  שנקבעו   הדרך  ולאבני  למועדים  בהתאם   תשולם   והיא   הכוללת"(  "התמורה   –  )להלן   דולר  מיליון  300

 . ה' 25  בביאור  להלן  כאמור   התחזוקה הסכם  בגין  התמורה  את  כוללת  ,הכוללת

 של   במקרה   בסכום,  מוגבל   מוסכם  לפיצוי  התחייבויות  בהן  זה,  מסוג  בהסכמים   מקובלות   הוראות   כולל   ההסכם   בנוסף,
 הזמנים   בלוחות  עמידה  אי  ובגין  מסוימים  מובטחים  לביצועים  בקשר  לרבות   בהסכם,  שנקבעו  בתנאים  עמידה  אי

 אם,   חברת   ערבות   לרבות   ערבויות,  יעמיד  בצומת   ההקמה   קבלן   כי  בהסכם,  נקבע  עוד  בזה.   וכיוצא   שנקבעו  בתנאים 
 זה.   מסוג בהסכמים  כמקובל 

 במסגרתו,   להסכם  תיקון   נחתם  , 2020  מרץ   בחודש   בעטיו,  המוטלות   והמגבלות  הקורונה   נגיף   התפשטות  משבר   רקע   על
 פי   על   ההקמה   עבודות   להשלמת   התקופה   הארכת  ועל   ההקמה   לקבלן   עבודות  לתחילת   צו  הוצאת   על   הוסכם   היתר,   בין

 הדוחות   אישור  למועד  כאמור.  התקופה  בהארכת  בהתחשב  נוספות  התאמות  בוצעו  וכן  חודשים,  בכשלושה  ההסכם
  .2023  ינואר  חודש  במהלך  להסתיים  צפויה צומת הכוח  תחנת הקמת  השלמת   , הכספיים

 בקשר   דולר   במטבע  מתשלומים   המזומנים   בתזרימי   לשינויים  חשיפתה   את   חלקית   צומת   גידרה   ,2020  בשנת   כן,  כמו
 כגידור   כאמור   העתידיים   החוזים  את   לייעד  בחרה   צומת   חליפין.  שערי   על   עתידיים   חוזים   באמצעות   ההסכם   עם 

 .ד'(22  ביאור   ראו  )לפרטים  חשבונאי 

 תחזוקה  הסכמי ה.

 ברותם   תחזוקה  הסכם
 

 ביוני   24  ביום  הומחה  אשר)  Ltd. Industries Heavy Mitsubishi  עם  בהסכם  רותם  התקשרה  ,2010  ביוני  27  ביום
Systems Power Hitachi (Mitsubishi -ל  2016  ץ במר  31  וביום   Ltd. Systems Power Hitachi Mitsubishi-ל  2014
Ltd. Europe   (מיצובישי"   -  להלן)"  המסחרית  הפעלתה  ממועד   החל   רותם   הכוח  תחנת   של   טווח   ארוכת  לתחזוקה , 

 להערכת )  הגז  טורבינת  של   מתוכננים   טיפולים  8  יושלמו   בו  לתאריך  עד  או  עבודה   שעות   אלף   100  של  פעילות  לתקופת
 לנוסחה   בהתאם  תקופה   פני  על   המשולמת  אירו  מיליון  55-כ  של  בעלות  (,שנים  12-כ  של  בתקופה  מדובר   החברה

 רכיביה  של  תחזוקה  עבודות  תבצע מיצובישי  ,התחזוקה  להסכם בהתאם  "(.התחזוקה   הסכם"  - להלן) בהסכם הקבועה
 הרכיבים "  -  להלן)  והגנרטור  הקיטור  טורבינת  ,הגז  טורבינת  את   הכוללים  , רותם  הכוח  תחנת   של   העיקריים 
 מכסה   ההסכם   כי   יצוין  .שיידרשו  ככל  משופצים  או   חדשים   חילוף  חלקי  תספק  מיצובישי  ,לכך  בנוסף  "(.העיקריים

 בתשלומים   רותם  תחויב  ,שיידרשו   ככל  ,נוספת   עבודה   או  מתוכננת  שאינה  תחזוקה   בעבור  וככלל   ,מתוכננת  תחזוקה
  .ההסכם  לתנאי  ובהתאם  שונות   למגבלות  בכפוף   ,מתוכננת  בלתי  תחזוקה   כולל   ההסכם  ,זאת  עם   יחד  .נוספים   נפרדים

 ולבצע   העיקריים  לרכיבים  נוגעות  שאינן  התחזוקה  עבודות  את  לבצע   רותם  התחייבה  ,התחזוקה  הסכם  במסגרת
 שאינם   וחומרים   שירותים  ,הטיפולים   בזמן  ,למיצובישי  לספק  רותם  על   , כן  כמו  .האתר  של  שוטפות   תחזוקה  עבודות

 , הבדיקות  מחזורי  נכללו   התחזוקה   בהסכם   .בהסכם  כמפורט   מטעמה   אדם   כוח  ולהעמיד   ,התחזוקה  בהסכם   מכוסים 
 . בדיקה  כל  עבור  הזמן משכי וכן  העיקריים  לרכיבים  התחזוקה   ועבודות  השיפוצים 

 את   לפצות   התחייבה   מיצובישי  רותם.  הכוח  תחנת  ביצועי  עם  בקשר   מיצובישי  מצד   התחייבויות  כולל   התחזוקה  הסכם
 שיפור   של  במקרה  למיצובישי,  בונוסים  לשלם  התחייבה   מצדה  ורותם  אלה,  בהתחייבויות  עמידה-אי  של  במקרה   רותם 

  התחזוקה.  בהסכם   כמפורט  שנתי  תקרה   סכום ל   עד  -  והכל  התחזוקה;  מעבודות הנובעים  רותם  הכוח תחנת   בביצועי
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 )המשך(   תחזוקה הסכמי ה.

 )המשך(  ברותם  תחזוקה  הסכם
 

 –  להלן)  שנים   6-לכ  אחת  מתקיימת  אשר   , Overhaul Major  מסוג   הראשונה  מתוכננת   תחזוקה   בוצעה   ,2018  בשנת 
 הגז,  בטורבינות  ובמיוחד  הכוח   תחנת  במערכות  נרחבות   תחזוקה   עבודות  כללה   זו  תחזוקה   "(.התחזוקה  עבודת "

 עבודות   .מכוחה  האנרגיה  ייצור  ופעילות   הכוח  תחנת   פעילות  הופסקה  ,התחזוקה  עבודת  במהלך   והגנרטור.  הקיטור 
 הפרטיים   ללקוחות  החשמל   הספקת   .2018  בנובמבר  10  ליום  ועד   2018  בספטמבר  25  מיום  ,כמתוכנן  נמשכו  התחזוקה 

 של   PPA-ה  ולהסכם   החשמל  רשות   ידי  על  שפורסמו  המידה  לאמות   בהתאם   וזאת  ,כסדרה  המשיכה  הכוח   תחנת  של
   ב'.1  ביאור   ראו   ,2020  אוקטובר בחודש בוצעה אשר   מתוכננת  תחזוקה   על   לפרטים  .החשמל  חברת   עם   רותם 

 ובמסגרתה   2021  אוקטובר  חודש   במהלך   להתבצע   מתוכננת  הבאה   התחזוקה   , הכספיים  הדוחות  אישור  למועד   נכון
 .ימים  18  של   מוערכת   לתקופה  מכוחה האנרגיה  ייצור  ופעילות  רותם  כוח   תחנת  פעילות  תופסק

 
 בחדרה   תחזוקה  הסכם

 
Electric General   חברת   עם  השירות"(   "הסכם  -  )להלן  טווח   ארוך  שירות  בהסכם  חדרה  התקשרה  ,2016  יוני  בחודש 

Inc International  להלן(  -  "GEII)"   חברת  ועם  GmbH Products & Parts Global GE  להלן(  -   "GEGPP)"  שתי   לפיו 
 הכוח   תחנת  של  עזר  ומתקני  גנרטורים  טריק,אלק   ג'נרל  של  הגז  טורבינות  לשתי  תחזוקה  טיפולי  יבצעו  הנ"ל   החברות

 המכוסות   היחידות  כל  שבו  התאריך  )א(  מבין:   המוקדם   ועד  המסחרית   ההפעלה  במועד  שתחילתה   לתקופה   חדרה 
 הסכם   עלות   השירות.  הסכם  על  מהחתימה   שנים   25  )ב(-ו  שלהן  הביצוע  סיום  לתאריך  הגיעו  השירות(   בהסכם  )כמוגדר
 הנוסחה   על  בהתבסס  ההסכם   תקופת   במהלך  תשולם  התמורה  כאשר  דולר   מיליון  42-כ  של   לסך   מסתכמת  השירות 

 בו.  המפורטת 

 עמידה   אי  של  במקרה  לחדרה   ופיצוי  הכוח   תחנת   ביצועי   לגבי   אחרות  ומחויבויות  לאמינות  ערבות   כולל  השירות   הסכם 
 כתוצאה  הכוח  תחנת  בביצועי  שיפור  של  במקרה  מענק  סכומי  לשלם  התחייבה  חדרה  ומאידך  הביצוע  בהתחייבויות

 בדיקה.   תקופת לכל  מצטברת  לתקרה   עד  התחזוקה  מעבודות 

GEII  ו-PGEGP  העמידה  והחברה  אלה   התחייבויות  להבטחת  שלהן   האם   החברה   של   תאגידית  ערבות   לחדרה  העמידו 
 חדרה.   של  מהתחייבויותיה חלק  להבטחת   דולר  מיליון  21  של  בסך   תאגידית ערבות  GEGPP-ו  GEII-ל

 בצומת   תחזוקה  הסכם
 

PW  חברת   עם   צומת"(   תחזוקה   "הסכם   –  )להלן  טווח   ארוך   שירות   בהסכם  צומת   התקשרה  ,2019 דצמבר   בחודש 
 LLC Systems Power  להלן(  –  "PWPS)"  החל   שנה  20  של  לתקופה  ,צומת  הכוח   לתחנת  תחזוקה   שירותי   למתן 

 שנים  5  של   תקופה   לאחר  ,נוחות  מטעמי   צומת   תחזוקה  הסכם  את   לסיים  רשאית   צומת .התחנה  מסירת  מתאריך
 ליחידות   PWPS  ידי-על  תחזוקה   שירותי   תספק לא   כללית   מסגרת   מספק  צומת   תחזוקה  הסכם  .התחנה  מסירת   ממועד 
 והתחזוקה   לתפעול  אחראית  צומת "(.הציוד"  -  זה  בסעיף  להלן)  ההסכם  תקופת   במהלך  באתר  נוסף  וציוד  הייצור

 ביקורת  ,היתר  בין ,הכוללים  שוטפים  שירותים  לצומת  PWPS  תספק  ההסכם  לתנאי  בהתאם  .הציוד  של  השוטפים
 .ההפעלה   של  הראשונים  החודשים  18  במהלך  באתר   שיימצא   PWPS  מטעם  ונציג  הנדסית  תמיכה ,הציוד  של   שנתית 
 PWPS  בייצור  הפסקות   של   ובמקרה  ,PWPS  של  להשכרה   הציוד  למאגר  לחברה   גישה  מתן   כולל   ההסכם  ,בנוסף
 עם   בקשר   מנגנון  כולל   ההסכם  .בהסכם  הקבועים  לסכומים   ובתמורה  להוראות  התאם ב  ,חלופי  מנוע  לחברה   תספק 
 שירותי   שאר  ,פיקרית  תחנה  צומת  הכוח  תחנת  של   ובהיותה  ההסכם  לתנאי  בהתאם .החלופי  הגנרטור  ביצועי

 PWPS  ידי  על   יינתנו  השירותים  ,כלומר ,עבודה  הזמנות   בסיס   על  ירכשו ,בהסכם  הקבועים  אלו  מלבד  ,התחזוקה
  .בהסכם  הקבועים  למחירים  בהתאם  מסוימים לשירותים  בנוגע  או   שיוסכמו  מחיריםל   בהתאם 

 גז  להולכת הסכמים  ו.

  ברותם  גז  הולכת  הסכם
 

 "(. ז"נתג"  -  להלן)  מ "בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת עם גז להולכת הסכם על רותם חתמה ,2010 יולי  בחודש 
 לחץ   הפחתת  מתקן עבור תשלום כולל ההסכם  .נוספות שנים בחמש להארכה אופציה עם , 2029 שנת  עד   בתוקף  ההסכם

 בתשתיות השימוש  עבור חודשי  ותשלום ח" ש  מיליון  47-כ של בעלות רותם  עבור שהוקם  ,PRMS-ה   מתקן   ,ומניה
  .החודשי התשלום הבטחת  לצורך  ח"ש מיליון  2-כ  של  בסך פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ההסכם במסגרת  .הגז הולכת
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 גז  להולכת הסכמים  ו.

 בחדרה   גז  הולכת  הסכם
 

 המסדיר   ,2015  ביולי  30  ביום  לחדרה   הומחה  אשר  ,ז"נתג  עם  גז  להולכת   הסכם  על  חדרה   נייר  חתמה  ,2007  יולי  בחודש 
 כוחה  תחנת   עבור   ומניה  לחץ  הפחתת  מתקן   ז "נתג  הקימה   ,ההסכם  במסגרת  .האנרגיה  למרכז   הטבעי   הגז   הולכת   את 

 בתשתיות   השימוש  עבור  חודשי  תשלום  כולל  ההסכם  .ח"ש  מיליון  27-כ  של  בעלות  "(PRMS-ה  מתקן"  –  להלן)  חדרה
 המסחרית   ההפעלה  מתאריך   שנים  16  (1)  : מבין  המוקדם  עד  תמשך  ההסכם  תקופת  .שבהקמה  כוח  לתחנת  גז  והולכת

 בהתאם   ההסכם   סיום  (3)  או   (; 2034  באוגוסט   1  ,הדוח  למועד   נכון)  ז"נתג   רישיון  פקיעת  PRMS;  (2)-ה  מתקן   של 
 מתקן  את  וחיברה  הקימה   ז" נתג  .נוספות  שנים  בחמש   ההסכם   תקופת  להארכת אופציה  קיימת   לחדרה   ,כן   כמו  .לתנאיו

  . 2018  מאי  בחודש  PRMS-ה

 מיליון  1-כ  של  בסך  פיקדון  לנתג"ז   והעמידה   בהסכם   שנקבעה  הקיבולת   היקף  את   חדרה  הגדילה   ,2019  שנת   במהלך
  .החודשי התשלום   הבטחת   לצורך   ש"ח 

 צומת ב  גז  הולכת  הסכם
 

 .צומת  ידי  על   המוקמת   הכוח  לתחנת   טבעי  גז  הולכת   לצורך  הסכם   ז"נתג  לבין  צומת   בין  נחתם  ,2019  דצמבר   בחודש 
 כאמור   ז"נתג  עם   וחדרה  רותם  של  להסכמים  במהותו  ודומה  ז"נתג  עם  בהסכמים  מקובלות  הוראות  כולל  ההסכם

 . בשנה ח"ש  מיליון 25-לכ  תסתכם לצומת  הגז  הולכת   הסכם  עלות  החברה להערכת   לעיל.

 חתימת  במועד  .ח"ש  מיליון 13  של   כולל  בתקציב  החיבור  ורכש  תכנון  בגין  חלקיים   חיבור  דמי   הוגדרו  ההסכם  במסגרת
 .להסכם   בהתאם   צומת  להתחייבויות  בקשר   ש"ח   מיליון  11-כ  של   בסך  תאגידית  ערבות  החברה  העמידה  ההסכם,

 תחילת   מועד  להסכם,   בהתאם  ההקמה.  עבודות  ביצוע   תחילת  על  הודעה  לנתג"ז  צומת  מסרה  ,2020  פברואר   בחודש 
 תקציב   את   נתג"ז   עדכנה   ,2021  ינואר   בחודש   הדוח,   מועד   לאחר   .החתימה  ממועד   חודשים   29-25  הינו   הצפוי  ההזרמה 

  .ש"ח מיליון  31.7-כ של   לסכום   הכולל החיבור  דמי

  טבעי גז  ת ספקא ל הסכמים  .ז

 לרותם   תמר קבוצת  בין הסכם
 

 כוללת   הדוח  למועד   נכון  החברה,  ידיעת  שלמיטב   תמר,  קבוצת  עם הסכם על רותם חתמה ,2012 בנובמבר 25 ביום
 דור   ,מוגבלת שותפות קידוחים דלק  ,מוגבלת שותפות 2 נגב ישראמקו  ,לימיטד  מדיטרניאן י'אנרג נובל  את  הקבוצה

 בנוגע  "(תמר  קבוצת"  –  להלן)  בע"מ  פטרוליום  ותמר  מוגבלת שותפות תשתיות  אוורסט  ,מוגבלת שותפות גז חיפושי
 עד בתוקף יהיה לרותם  תמר   קבוצת   בין הסכם   "(. לרותם  תמר   בין הסכם"   –  להלן)  הכוח לתחנת טבעי גז תספקאל

 את   להאריך  זכות  הצדדים  לשני  ,הכוללת  החוזית  מהכמות  93%  נוצלו  ולא  במידה  ,כן  כמו  .2029  ספטמבר לחודש
 בהסכם   הכוללת  החוזית  הכמות  היקף  .נוספות  שנתיים   או  החוזית  הכמות  מלוא   סיום  מבין  למוקדם   עד   ההסכם 
 . BCM  10.6-ב  מסתכם 

 . בהסכם  שנקבע למנגנון בהתאם  ,ש" קא  למחויבות  כפופות  לרותם  תמר  קבוצת   בין בהסכם מסוימות שנתיות  כמויות
 או   בפועל   נצרכה  לא   אשר   טבעי  גז   כמות   עבור  ישולם   בהן  ,מסוימות  בנסיבות  , לרותם  תמר   קבוצת   בין  להסכם  בהתאם
 זו   כמות   לצבור  , בהסכם  נקבעו  אשר   ותנאים   למגבלות   בכפוף  ,רשאית  רותם   תהא   ,ש" הקא לכמות  מעל   גז   כמות   תירכש 

 להמחות   מסוימים  בתנאים   המאפשר  מנגנון  כולל   ההסכם  .ההסכם  במסגרת  שימוש  בה   ולעשות   ,מוגבלת  לתקופה
 גז עודפי למכור רשאית רותם  ,בנוסף .פקיעתן  למועד  לסמוך  עד   בהן שימוש   נעשה  שלא   קשורים   צדדים   בין אלו   זכויות

 הכמות  את להפחית אופציה הוענקה לרותם  ,כן כמו  (.15% עד של בשיעור  , חלוקה לחברות ביחס)  משנה  במכירת
 האופציה  מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת  83%-ל השווה לכמות היומית החוזית
 שנקבעו להתאמות בכפוף זאת  , כאמור הודעה מועד לאחר חודשים 12 -מ החל תופחת השנתית החוזית הכמות  . כאמור

 הכמויות יתר כל  , השנתית החוזית הכמות הפחתת של במקרה  (.ש"קא לרבות)  לרותם   תמר   קבוצת   בין  בהסכם 
 המינימלית   הצריכה  שהיקף  כך לפחות  צפויה  ש" הקא  רמת  ,זאת  עם  .בהתאמה יופחתו בהסכם שנקבעו החוזיות

 ניתנת  האופציה  .האופציה  מימוש  על  להודעה  שקדמו  השנים   בשלוש   הממוצעת   הגז  מצריכת   50%  תהווה  מתמר 
 העסקיים  ההגבלים  על הממונה של בסמכותו  .2022 בדצמבר 31 מיום יאוחר  ולא  2020  בינואר   1  מיום החל למימוש

 על הממונה של אישורו את ההסכם קיבל ,2015 בדצמבר 28 ביום  .לנסיבות בהתאם ההודעה תקופת  את  לעדכן
 "(. הממונה"  - להלן)  התחרות
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 
 )המשך( טבעי גז  ת ספקא ל הסכמים  .ז

 )המשך(   לרותם   תמר קבוצת  בין הסכם
 

 (להלן  כמפורט)  "הביניים תקופת" במהלך לרותם הגז תספק א  של קיצוץ מאפשר לרותם  תמר   קבוצת   בין   ההסכם 
 , זאת  עם יחד  . רותם פני על תמר  קבוצת  של מסוימים ללקוחות זה מסוג בתרחיש עדיפות ונותן בגז מחסור של במקרה
 , 2017-התשע"ז  חירום(,  שעת  בעת  טבעי  גז  משק   )ניהול  הטבעי  הגז  משק   תקנות   פורסמו  ,2017  אפריל   בחודש 

 ככלל,   הרלוונטי.  מהשדה   הטבעי   הגז   כל   את   לספק   גז   ספק  של   כשל  של  במקרה   הגז  תספק א ב  הטיפול   את  המסדירות 
 צרכנים   לבין  חשמל   יצרני  צרכנים  בין  יחסי  באופן  תתבצע   ההקצאה  טבעי,  בגז  מחסור   של   במקרה  התקנות   פי   על

 כי  יצוין  חלוקה.  לצרכני  המשוריינות   גז  כמויות   ניכוי  ולאחר   הממוצעת,   לצריכתם   בהתאם   חשמל  יצרני  שאינם 
 שר   את  מסמיכות  התקנות  החשמל,  משק  של  הסדירה  בפעילות   נרחב  באופן  הפוגע  מחסור   של   מיוחדים  במצבים
 רשות   ומנהל  הטבעי  הגז  רשות  מנהל   עם   התייעצות   לאחר  בתקנות,  הקבועה  מההקצאה  חריגה   על   להורות  האנרגיה
 החשמל. 

 במהלך  ולפיכך  '" ב רמה"  כלקוח  מוגדרת רותם  ,לרותם  תמר  קבוצת   בין להסכם בהתאם  ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי
  , שני מצד  .רותם של היומית הקיבולת  את לספק תמחויב  תהיה לא תמר  קבוצת  מסויימים  בתנאים  ",הביניים תקופת"

 הודעה   פי   על החלה  הביניים  תקופת   .כלשהי ש"קא  למחויבות כפופה רותם  תהיה לא  " הביניים תקופת"  במהלך
  .2020  מרץב 1  ביום  והסתיימה 2015 אפריל בחודש  תמר קבוצתמ

 בתעריף לשינויים בהצמדה  ,ההסכם חתימת במועד שנקבע ח"בש  בסיס מחיר על מבוסס הגז מחיר  ,להסכם בהתאם
 וירידות עליות  ,מכך כתוצאה  .הדולר של היציג החליפין לשער (30%) ובחלקו  ,ז"מהתעו חלק המהווה  ,הייצור רכיב

 של הנוסחה  ,כן כמו  .רותם של הרווח ושיעורי המכירות עלות על משפיעות  ,הרשות ידי על שנקבעות כפי  ,הייצור ברכיב
 .בדולר הנקוב  מינימום למחיר כפופה לרותם  תמר  קבוצת בין  בהסכם  שנקבעה הטבעי הגז מחיר

 למגה   ח "ש   333.2  בין  הנעים  ,החשמל  ייצור  רכיב   תעריף   עבור  מדדים  ארבעה  החשמל   רשות  פרסמה   ,2013  יולי  בחודש 
 רותם   בין  מחלוקת   התגלעה  זה,  רקע   על  .בעבר  נהוג  שהיה   היחיד   התעריף   חלף  ,שעה-וואט  למגה  ח "ש  386-ל  שעה-וואט

 ה הגיש  ,2017  יוני  בחודש   .ההסכם  על   יחולו  החשמל   רשות   ידי  על   שפורסמו   מהתעריפים   אלו  באשר  תמר   לקבוצת
 כל   את  דחה  אשר  הבוררות  פסק  התקבל  ,2019  יולי  בחודש  . להסכם  בהתאם  בוררות  הליך  לפתיחת   בקשה  תמר  קבוצת 
 ליש"ט   מיליון  3.3-כ  של   בסך  הוצאות  החזר   לרותם   לשלם   תמר   קבוצת   על  כי   נפסק   וכן  רותם  כלפי   תמר   קבוצת  טענות

 לסך   המסתכם  2%  בתוספת  לייבור  של   לשיעור  בנאמנות  הפיקדון  על  לריבית  השלמה  בגין  ותשלום  ש"ח(  מיליון  14-)כ
 של   השלישי  ברבעון  והפסד   רווח   לדוח   וונזקפ  נתקבלו  האמורים  הסכומים   ש"ח(.   מיליון  4-)כ  דולר   מיליון  1.1-כ  של 

 . העניין  לפי  מימון, והכנסות  אחרות  הכנסות   לסעיף  2019 שנת

 האופציה  (א ) :כדלקמן  הינם  במסגרתו  שנכללו  המהותיים   ההסדרים  ,תמר  להסכם   תיקון  נחתם ,2019  נובמבר  בחודש 
 השנתית   העצמית   הגז   מצריכת  50%-  השווה   לכמות   המינימלית   השנתית  החוזית   הכמות   את   להפחית   לרותם   שהוענקה 
 צפוי   האופציה  מימוש   שלאחר  כך   שונתה ,כאמור   האופציה  מימוש   על  להודעה  שקדמו  השנים  בשלוש  מתמר  הממוצעת

 השנתית   העצמית  הגז  מצריכת 40%-לכ  השווה  לכמות   תופחת  ברותם  המינימלית   השנתית   החוזית  הכמות  כי
 ההפחתה  כניסת  לפני  חודשים   12  שתימסר  האופציה  מימוש  על  להודעה  שקדמו  השנים  בשלוש   מתמר  הממוצעת 

 הגז   כל  את   לצרוך  להמשיך   התחייבה   רותם  (ב) ; הצפויה  הגז  צריכת   ובהינתן  בהסכם   שנקבעו  להתאמות   כפוף  ,לתוקף
 הגז   ימאגר  של   ההרצה   גמר  למועד  עד  (המינימליות  לכמויות  מעבר  מויותכ  לרבות)  מתמר  שלה  הכוח  לתחנת   הדרוש 

 ינואר   בחודש .כריש  מאגר  של   ההרצה  תקופת  במהלך   מוגבלת  גז  צריכת  למעט ,כריש"(  "מאגר  –  )להלן  ותנין  כריש
 להסדר   לתחרות  הדין  בית  אישור   מקבלת  החברה   פטורה   לפיה  התחרות  על   הממונה  החלטת  את  רותם   קיבלה   2020
 המקורי,   להסכם  ביחס   שהותוו  לפטור  התנאים  שאותם  לכך   בכפוף   ניתן  הפטור  כאשר   להסכם,  לתיקון  ביחס  כובל

 תמר   בין  ם להסכ  ןבתיקו  שנקבעו  המתלים   ים התנא  כל   התקיימו  , 2020  מרץ  בחודש   .הנוכחי  האישור   במסגרת   גם   יחולו
  לרותם. 

 מחיר   רותם  שילמה  ,דולר/ "חש   של  החליפין  שערב  משינויו  ב' 25  בביאור  שתוארו  כפי  התעריפים   מעדכון  כתוצאה
 מחיר   עלה   2019  בשנת  המינימום(.  למחיר  מעל  רותם  שילמה  בו  אחד  חודש  )למעט  2018  שנת  במהלך  הגז  עבור  מינימום

 ודצמבר   נובמבר  בחודשים  )למעט   המינימום  מחיר  על  הגז  מחיר  עמד   2020  ובשנת  המינימום  למחיר  מעל  רותם  של  הגז
  .המינימום(  למחיר   מעל  רותם   שילמה   בהם 
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

  (המשך)  טבעי גז  ת ספקא ל הסכמים       .ז

 לחדרה   תמר קבוצת  בין  הסכמים 

 אשר  , תמר שותפי   עם  "(לחדרה תמר   בין  הסכם" להלן ) גז  ורכישת  למכירת  ההסכם  לחדרה   הומחה ,2015 ביוני  30 ביום
 הייצור   רכיב  של  המשוקלל   לממוצע   וצמוד  בדולר   נקוב   הגז  מחיר  . חדרה  נייר  מפעלי  עם  2012  בינואר  25  ביום  נחתם 

 למחיר כפופה לחדרה  תמר  בין בהסכם שנקבעה הטבעי הגז מחיר של הנוסחה  ,כן כמו  .החשמל  רשות  ידי  על   המפורסם 
 מלוא   להספקת  תמר  של  התחייבות   קיימת  ובהתאם ,א'"  "רמה  כלקוח  מוגדרת  חדרה  להסכם,  בהתאם  .מינימום
 טבעי.  גז   של מסוימת שנתית כמות  לגבי   חדרה של קא"ש   התחייבות   מנגד וכן   בהסכם  הכלולות  הכמויות 

 מתמר   המינימלית   הצריכה   שהיקף  כך   מסוים  לשיעור   החוזית  היומית   הכמות   את   להקטין  האופציה   ניתנה   לחדרה 
 בכפוף   זו,  אופציה  מימוש   על   להודעה   שקדמו  השנים   בשלוש  מתמר   יתהעצמ  הממוצעת   הגז   מצריכת   50%  תהווה 

 בהתאם.   יופחתו  הכוללת  והכמות   השנתית   הכמות   היומית,  החוזית  הכמות  תופחת  אם  בהסכם.  שנקבעו  להתאמות 
 2018  בינואר  או  תמר  ממאגר  ההספקה  תחילת  לאחר   החמישית  בשנה  המתחילה  בתקופה  למימוש  ניתנת  האופציה 
 מביניהם(. )המאוחר   2020 שנת  סוף עד   או כאמור   ההספקה  תחילת לאחר  השביעית   השנה  סוף ועד   יהם(,מבינ )המאוחר

 חדרה. הכוח  תחנת  הקמת  עם  תגדל הנרכשת  הגז כמות  כי   קובעים  ההסכם  תנאי

 :כדלקמן   הינם  במסגרתו  שנכללו  המהותיים  ההסדרים .לחדרה  תמר  בין  להסכם  תיקון  נחתם ,2019  נובמבר   בחודש
 הגז   מצריכת  50%-ל  השווה  לכמות   המינימלית   השנתית  החוזית  הכמות   את   להפחית   לחדרה   שהוענקה   האופציה  (א)

 שלאחר   כך   שונתה ,כאמור  האופציה   מימוש   על   להודעה   שקדמו   השנים   בשלוש   מתמר   הממוצעת   השנתית  העצמית 
 הגז  מצריכת 30%-לכ  ההשוו  לכמות   תופחת  בחדרה  המינימלית  השנתית  החוזית   הכמות  כי  צפוי  האופציה  מימוש

 שנקבעו  להתאמות  כפוף ,האופציה   מימוש  על   להודעה   שקדמו   השנים   בשלוש   מתמר  הממוצעת   השנתית  העצמית
 מתמר   שלה   הכוח   לתחנת   הדרוש   הגז   כל   את   לצרוך   להמשיך   התחייבה   חדרה (ב) ;הצפויה  הגז   צריכת   ובהינתן  בהסכם 

 במהלך   מוגבלת  גז   צריכת  למעט ,כריש  מאגר  של  ההרצה   גמר   למועד   עד (המינימליות  לכמויות   מעבר   כמויות  לרבות)
 חדרה   ידי  על   להפחתה  האופציה  מימוש  על   הודעה   למתן  הזמנים  חלון  הארכת (ג) ;כריש  מאגר  של   ההרצה   תקופת

 2020  ינואר  בחודש .חדרה  בהסכם   כמויות  הפחתת   על   ההודעה  תקופת   וקיצור  2022  שנת  לתום   עד  2020  שנת  מסוף 
 כובל   להסדר   לתחרות  הדין  בית  אישור   מקבלת   חדרה  פטורה  לפיה   התחרות   על   הממונה   החלטת   את   חדרה   קיבלה 

 גם   יחולו  המקורי,  להסכם  ביחס  שהותוו  לפטור  התנאים   שאותם  לכך  בכפוף  ניתן  הפטור  כאשר  להסכם,  לתיקון  ביחס
 לחדרה.   תמר   בין  םלהסכ  ןבתיקו  שנקבעו  המתלים  התנאים  כל  התקיימו  ,2020  מרץ  בחודש .הנוכחי  האישור  במסגרת

 שממנו  המועד  קביעת על  החברה  הודיעה זה, בסעיף   כאמור  הצדדים בין שנחתם   לתיקון  ובהתאם 2020 פברואר  בחודש 
 . המופחתות  הכמויות חישוב  לצורך  הממוצעת  הכמות תחושב

 הגז   הסכם "   -  להלן )  נוסף  גז   ורכישת  למכירת  בהסכם   תמר   ושותפי   חדרה  התקשרו   ,2016  ספטמבר   חודש ב   ,בנוסף
 של   תוקפו   .הכוח  תחנת  מהפעלת  החל  (המקורי  הגז  להסכם   בנוסף)  טבעי  גז  של   נוספות  כמויות  ספקתאל   "(הנוסף

 בדולר   נקוב  הגז   מחיר  .מביניהם  המוקדם  החוזית,  הכמות   צריכת  תום   עד  או   2019  ינואר  מחודש  שנים  15  עד  ההסכם 
 הגז,   ספקת א  מינימלי.  מחיר  כולל  והוא  החשמל  רשות   ידי  על  המפורסם  הייצור  רכיב  של  המשוקלל  לממוצע   וצמוד

 הגז   כמות   ספקתאב   לכשלים   אחראים   יהיו  לא   תמר  שותפי  כלומר  ,Interruptible  בסיס   על   תהיה   להסכם,  בהתאם 
 על  תהיה   ספקהא שה  , םדעת  שיקול   פי   על  ההתקשרות,   במהלך  להחליט   ם רשאי   תמר   שותפי  זאת,  עם   יחד   המבוקשת.

 לאחר   יתבצע  שהשינוי  )ובלבד  חדרה  ידי  על  המבוקשות   הכמויות  ספקתא ל   םאות   ותחייב  interruptible-onN  בסיס
 קא"ש   להתחייבות  כפופה  תהיה  חדרה  ספקה,אה  מנגנון  שינוי  וממועד  כאמור  החלטה  של  במקרה  .(2019  בינואר  1  יום

  בהסכם.  שנקבע  למנגנון  בהתאם  טבעי,  גז של מסוימת   שנתית כמות  לגבי

  .2ד' 15  ביאור  ראו  תמר  שותפי  לטובת   חדרה העמידה אותם לערבויות

 בחודשים   המינימום  למחיר   מעל   עלה   חדרה   ששילמה   הגז  מחיר   ,ב' 25  בביאור  ו שתואר  כפי  התעריפים   מעדכון  כתוצאה 
  המינימום.  את  חדרה  משלמת   2020  פברואר   מחודש  החל   .)כולל(  2020 ינואר  עד  2018  פברואר 
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור
 

 ( המשך)  טבעי גז  תספק אל הסכמים      .ז

 יאן' אנרג הסכמי

 חברות "  –  להלן)  מ "בע  לנפט  זיקוק  ובתי   מ "בע  לישראל   כימיקלים   ,חדרה  ,רותם  התקשרו  ,2017  דצמבר   בחודש 
 טבעי  גז   לרכישת  בהסכמים  כריש   במאגר   החזקות  בעלת   "(,יאן' אנרג "  -  להלן)  לימיטד  ישראל  אן ' אנרגי  עם  "(הקבוצה

 נפרדים   הינם  הקבוצה   מחברות  אחת   לכל  ביחס   ההסכמים   (.מתלים  תנאים   של   להתקיימותם  בכפוף)  יהן יד  על
 BCM  5.3-כ  הינן  ,וחדרה  רותם   לרכוש   צפויות  אותן  הטבעי  הגז  כמויות   ,בהסכמים  שנקבעו  התנאים  פי-על  .ועצמאיים

 , היתר  בין  , כולל  ההסכם   "(. הכוללת  החוזית  הכמות "  -  להלן )  ה ספקאה   תקופת   כל   עבור  ,בהתאמה  ,BCM  3.7-וכ
 .שימוש  בו  עשו  לא  אם  אף ,טבעי גז  של   מינימלית   כמות  עבור   לשלם   ,וחדרה  רותם   תתחייבנה  במסגרתו ש" קא  מנגנון

 , תחזוקה  לעניין  לרבות  ,טבעי  גז  לרכישת   בהסכמים   המקובלים  נוספים   והסדרים   הוראות  בהסכמים   נכללו  ,בנוסף
 .תפעול  ומנגנוני  סכסוכים יישוב  ,ושעבודים  המחאות ,והמוכר  הקונה  בטחונות  , אחריות הגבלת  ,הגז איכות

 אחת   לכל  יאן ' מאנרג  הכוללת  החוזית הכמות  ת ספקא  להשלמת   עד  או שנים  15  למשך  בתוקפם  יעמדו  ההסכמים 
 התחלת   מועד  כאשר   ,"(הראשונה  ההסכם  תקופת "   –  להלן)  השניים   מבין  המוקדם   (,וחדרה  רותם)  הבנות  מהחברות 

 14  וכעבור   במידה   ,מההסכמים  אחד   כל   לפי   .אנרג'יאן  של  הגז  הזרמת   ממועד   חודשים   12-מ  יאוחר   לא  יהיה   ההסכם 
 ,הכוללת  החוזית  מהכמות   90%-ל  השווה   כמות   לקחה   לא   המתקשרת   החברה  ,לתוקף  ההסכם   כניסת   ממועד   שנים 

 כניסת   ממועד   שנה  15  בתום   תחל   אשר   ,נוספת  לתקופה  ההסכם  את  להאריך  רשאי  יהיה  צד  כל  ,מראש  להודעה   בכפוף
 מתום  נוספות  שנים   3  למשך  (2)  או  ;הכוללת  החוזית   הכמות  צריכת   השלמת (1)  :מבין  למוקדם  ועד  ,לתוקף   ההסכם 
 ההסכם   את   להביא   רשאי  יהא   להסכמים   צד  כל  בהן  נסיבות  נכללו  בהסכם  כי  ,יצוין  .הראשונה  ההסכם  תקופת

   .ועוד בביטחונות   פגיעה ,ממושכת  הספק א אי  של  במקרים  לרבות   ,החוזית   התקופה   תום   קודם   לסיומו  הרלוונטי

 מחיר   וכולל  החשמל   ייצור   לרכיב  צמוד   ,שהוסכמה  נוסחה   על   ומבוסס   בדולר  נקוב   הטבעי  הגז   מחיר   ,לתמורה   באשר 
 חדרה  עבור דולר  מיליארד 0.5-וכ רותם עבור דולר מיליארד 0.8-לכ להגיע עשוי ,ההסכמים  של הכספי ההיקף .מינימלי

 תלוי   והוא  (,זה  דוח  למועד  הגז  מחיר   לנוסחת  ובהתאם  ,ההסכמים  פי  על  המקסימלית   הכמות   צריכת  של  בהנחה)
 .הגז  צריכת  ובהיקף  החשמל   ייצור  ברכיב  בעיקר

 התנאים   כלל  התקיימו   ,2018  נובמבר   בחודש   .ההסכם  את   החברה  של   המניות  בעלי   אסיפת   אישרה   ,2018  ינואר  בחודש 
 .כאמור להסכמים  המתלים 

 הגז   כמות   צריכת  קצב  ,לפיו  יאן 'אנרג  עם   רותם   של   הטבעי  הגז   ת ספקא  להסכם   תיקון  נחתם   , 2019  נובמבר   בחודש 
 בכמות   שינוי  ללא ,50%-ב  הוגדלה   יאן'מאנרג  רותם   של  הגז   צריכת   של  והשנתית   היומית  החוזית   שהכמות  כך ,הואץ

 ת ספקא  להשלמת  עד  או  שנים 10  של   לתקופה   עודכנה  ההסכם   תקופת ,בהתאם .יאן'מאנרג  הנרכשת   הכוללת  החוזית
 (.המוקדם  לפי ,הכוללת  חוזיתה   הכמות   ת ספק א  להשלמת   עד   או  שנים  15  חלף )  המוקדם   לפי  ,הכוללת  החוזית   הכמות 
 לתחרות   הדין  בית  אישור   מקבלת   רותם   פטורה   לפיה   התחרות   על  הממונה  החלטת   את   רותם   קיבלה   2020  ינואר   בחודש 
 להסכם   ביחס   שהותוו  לפטור  התנאים   שאותם  לכך  בכפוף  ניתן   הפטור   כאשר   להסכם,  לתיקון  ביחס   כובל   להסדר

 ם להסכ  ןבתיקו שנקבעו   המתלים  התנאים  כל  התקיימו  ,2020  מרץ בחודש  .הנוכחי  האישור במסגרת  גם  יחולו המקורי, 
 לרותם.   אנרג'יאן   בין

 כאמור   תמר  קבוצת  עם  וחדרה  רותם  של  להסכמים  והתיקון  יאן'אנרג   עם  רותם  להסכם  התיקון  במסגרת  ההסדרים
 הנרכשות   הכמויות  והגדלת  תמר  קבוצת  עם  ההסכמים  במסגרת  הנרכשות  הגז  כמויות  הפחתת   לאפשר  מיועדים ,לעיל

 קא"ש   התחייבות  היקף  .החברה  של  המשוקלל  הגז  מחיר  את   להפחית  במטרה   יאן'אנרג  עם   ההסכמים  של  בתנאים 
 מהאצת   יוצא   כפועל  ,זאת  עם  .לגדול  צפוי  אינו (ןשלה  הגז  חוזי  כל   פי   על)  וחדרה   רותם   של  הכספית   המצרפית   השנתית 
 פי   על  רותם  של  הכספית   המצרפית   השנתית  קא"ש -ה  התחייבות  תגדל  ,רותם  לגבי ,יאן'אנרג  הסכם  במסגרת  הצריכה 

  .רותם  של  הצפויה מהצריכה נמוכה   כאמור  קא"ש ה   התחייבות  כי ,יצוין .שלה הגז חוזי  כל

 יאן' אנרג  בין  ההסכם   פי  על  לה   שיסופקו  עודפות  גז  כמויות  למכירת   בהסכם  קשור  בלתי  ' ג   צד  עם   התקשרה  חדרה
 הינם   האמורים   הגז   ומכירת   לרכישת   ההסכמים  האם   החברה   בחנה  , העודפות  הגז   כמויות   מכירת   לאור   .וחדרה

 בהתאם   במזומן  נטו  לסילוק   ניתנים  אינם  האמורים  הגז   והסכמי  מאחר   כי   למסקנה   הגיעה  החברה   .IFRS 9  בתחולת
 . IFRS 9 בתחולת   אינם הם   ,חדרה של  החזוי העצמי  השימוש  למטרת  נעשתה  בהם  שההתקשרות  בכך  ובהתחשב , לתקן

 הכמויות  את  חדרה   העבירה  ,2020  דצמבר  בחודש  .מאזני  חוץ   באופן  ,ביצוע  כחוזי  טופלו  אלו  הסכמים  ,לפיכך
 ג'  לצד  הגז  למכירת   ההסכם  ואת   אנרג'יאן"(  כמויות  "הערברת  –  )להלן  אנרג'יאן  מהסכם   ג'   לצד  למכירה  המיועדות

 הדוחות   אישור  למועד   אשר  מתלים   לתנאים  כפופה   אנרגיאן  כמויות   העברת  החברה.   של  המלאה   בבעלות  בת  לחברה 
 התקיימו. טרם  הכספיים 
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 ( המשך)  טבעי גז  ספקתאל הסכמים      .ז

 )המשך(  יאן' אנרג הסכמי

 עליון"   "כוח   אירועי   2020  שנת  במהלך  התקיימו  לגישתה   כי  טענה   בהן  לחברה,  אנרג'יאן  שמסרה  להודעות  בהמשך 
 אירועי   התקיימו  לגישתה   כי  נוספת   הודעה   לחברה  שלחה  אנרג'יאן   ,2020  ספטמבר  בחודש   עימה,  להסכמים   בהתאם 

 החציון   במהלך  להיות   צפויה  כריש  ממאגר (Gas First)  ראשון  גז  הזרמת  כי  וציינה   עימה  ההסכמים  לפי  עליון"  "כוח
  . להסכמים  בהתאם  עליון  בכוח  מדובר   כי   הטענות  את   דחתה   החברה   .2021  שנת  של השני

 של   הרביעי  הרבעון  במהלך  להיות   צפויה   כריש  ממאגר  גז  הזרמת  ,2021  ינואר   מחודש  אנרג'יאן  מפרסומי  שעולה  כפי
 במצבה   תישאר   האדם   כוח  מצבת  אם   האדם,  כוח   של  הגדלה   דורשת   זו   תחזית   כי  צוין  האמור,  אף   על   . 2021  שנת 

 .חודשים שלושה עד  בשניים  להידחות  עלולה  ההזרמה  הנוכחי,

 Moody's  הדירוג   סוכנות  פרסמה   ,אנרג'יאן  של   חוב   אגרות  הנפקת   במסגרת  ,2021  פברואר  בחודש   הדוח,  מועד   לאחר 
  .2022 שנת  של  השני  לרבעון  להידחות  עשויה  כריש  מאגר  של  מלאה הפעלה   כי  צוין במסגרתו  דוח

 מאנרג'יאן   להירכש  שתוכננה  הגז  כמות   את  לרכוש   יידרשו  וחדרה   רותם  כריש,   ממאגר   הגז  בהספקת   העיכוב   בשל 
 במועד   העיכובים  אן.אנרג'י  בהסכם  שנקבע   מהמחיר   הגבוהים  הנוכחיים,  הגז  במחירי  הכוח   תחנות   הפעלת  לצורך

 בהקשר  החברה.  רווחיות   על  לרעה   ישפיעו   כריש   ממאגר   הגז  בהספקת   עיכוב  ובהתאם   אנרג'יאן  של   המסחרית  ההפעלה 
 בסיבות   תלוי  גובהם   אשר   בסכום,  מוגבלים   כאמור   עיכובים   בגין   פיצויים  נקבעו   אנרג'יאן  עם   בהסכמים   כי  יצוין,  זה

 בהסכם(   שנקבעו  לתנאים   )בהתאם   עליון  כוח   היא   העיכוב  שסיבת   ככל  י הפיצו  מגבלת   כאשר   העיכובים,  חלו  בגינן
 . כאמור  פיצויים  גובה   על לעלות   עשויים עיכוב  בגין לחברה ייגרמו  אשר  הנזקים   כי,  יצוין  יותר.   נמוכה

 
 זיקוק  בתי  של  בשמה נגזרת  תביעה לאישור   בקשה  יפו – אביב בתל  המחוזי המשפט  לבית הוגשה  ,2017  נובמבר  בחודש     ח.

 בעסקת   ההתקשרות  כי   המבקש   בטענת   הוא  הבקשה   של   עניינה (.בהתאמה  ",הבקשה "  -וה  " בזן"  -  להלן)  מ " בע  לנפט 
 בזן   של   המניות  בעלי   אסיפת  אישור   את   קיבלה   לא   אשר   חריגה  עניין  בעלי  עסקת   הינה   לרותם   בזן   בין   החשמל   רכישת 

 בעת   בזן  דירקטוריון  וחברי  מ "בע   לישראל  החברה  ,רותם  ,בזן  את  כוללים  לבקשה   המשיבים  .הרלוונטיים  במועדים 
   .כספיים   וסעדים   "עשה" צו  מסוג  סעדים  כוללים  המבוקשים הסעדים .החשמל  רכישת   בעסקת  ההתקשרות 

 את   וביקשה   בבקשה  המופיעות  הטענות   את  דחתה   החברה   לבקשה.  תגובתה  את   החברה  הגישה  ,2018  יולי  בחודש 
 של   השניה  למחצית   נקבעו  הוכחות   ודיוני  נדחתה   הסף   על  הבקשה   לדחיית  בזן   בקשת  הסף/לגופה.  על  הבקשה  דחיית

  .2021 שנת

 המשפט   בית  ידי  על   תתקבל  לא  הבקשה  כי  לא,  מאשר  יותר   סביר  המשפטיים,  יועציה  על  ובהתבסס  רותם,   להערכת
 הבקשה.   בגין הכספיים בדוחות  הפרשה  נרשמה  לא  ולפיכך

 -  זה  סעיףב   להלן)  נגזרת  תביעה   לאישור  בקשה   ,יפו  -  אביב   בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה   ,2018  ינואר   בחודש ט.
 החברה,   בע"מ,  לישראל  כימיקלים  ,ובהווה  בעבר   בבזן  שכיהנו  דירקטורים   כנגד  ,בבזן  מניות   בעל   ידי  על   "(הבקשה "

 הקבוצה   חברות  של  גז  לרכישת  בעסקאות  שעניינה  ,בה  השליטה  ובעלי  בע"מ   לישראל  החברה   כנגד  וכן  וחדרה,  רותם
 ראו   נוספים   לפרטים )  תמר   משותפי  טבעי  גז   לרכישת  החברות  של   עסקהב   ,חברתיים-הבין  ההיבטים   לרבות  האמורות,

 עודפי   מכירת   ובעסקת   (ז' 25  ביאור   ראו   נוספים  לפרטים )  יאן' מאנרג  טבעי   גז  לרכישת   החברות  של   ה עסקב  ,(ז' 25  ביאור
  .לבזן  הגז

 

 את   וביקשה  בבקשה  המופיעות  הטענות   את  דחתה   החברה  לבקשה.  תגובתה  את  החברה  הגישה  ,2018  אוגוסט   בחודש
  .2021 שנת של   השניה  למחצית נקבעו   הוכחות  דיוני  הסף.  על הבקשה  דחיית

 המשפט  בית  ידי   על  תתקבל   לא   הבקשה  כי  , לא  מאשר   יותר  סביר  ,המשפטיים  יועציה  על   בהתבסס   ,החברה  להערכת
 . הבקשה  בגין הכספיים בדוחות  הפרשה  נרשמה  לא  ולפיכך
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 אמות   לתיקון  בנוגע ,2020  לינואר  27  מיום 573  מישיבה   החלטתה   את   החשמל   רשות   פרסמה  , 2020  פברואר  בחודש  .י
 לצרכניו  למכור  רשאי  אינו  מספק  ,להחלטה  בהתאם   ."ההחלטה"(  -  )להלן  צריכה   מתכניות  חריגות   עם  בקשר   מידה 
 הרשות,   מציינת  כן,  כמו .פרטיים  ייצור  רישיונות  בעלי  עם  התקשר   בהן  ההתקשרויות  כל   נשוא   ההספק   לסך  מעבר 

 לספק   לו  המאפשר   בהיקף   צרכנים   עם  פרטיות  בעסקאות   להתקשר   מהמספק   מצופה   כי  להחלטה,  הבאורים  במסגרת 
 העולה   בשעור  אנרגיה  של  בפועל  צריכה .כולה   השנה  לאורך  פרטיים  יצרנים  ידי  על  המיוצרת  מאנרגיה   צריכתם   כל  את
 בו   ההספק  של   השנתית  העלות  את  המבטא  שנתי  יףתער  תשלום   תגרור ,למספק  שהוקצה  המותקן  מההספק  3%  על

 קובעת   בנוסף   "(.ההספק  חריגת  בגין  שנתי   תשלום "  -  להלן)  בהחלטה   כמפורט  ,מהחריגה  כתוצאה   המספק   השתמש 
 לתשלום   במקביל  יחול   אשר  (,וחסרים  עודפים )  היומית   הצריכה   מתוכנית חריגה  בגין  להתחשבנות   מנגנון  ההחלטה 

  .2020  לספטמבר  1 מיום החל  ההחלטה   תחולת .ההספק  חריגת  בגין  השנתי 
 

 למועד   נקבעו  טרם  אשר ,לרותם  משלימים  הסדרים  קביעת  לאחר  רותם  על   יחול  האמור  התיקון  להחלטה,  בהתאם 
 ההשפעה   להיקף  באשר  וודאות  אין  הכספיים   הדוחות   אישור  למועד   נכון ,בהתאם  .זה  נושא  אחר  עוקבת   והחברה  הדוח

 .החברה  פעילות  על שתהיה, ככל  ההחלטה, של השלילית 
 

 לרבות   ,םצרכני  עם  מחייבים  הסכמים  במספר  החברה  התקשרה  ,הכספיים  הדוחות   אישור  למועד  ועד  הדוח  שנתב   .יא
 המייצרים   צרכןה  בחצר  אנרגיה  לייצור   מתקנים  והפעלת  הקמת   הכוללים  ,החשמל  רשות  של   במכרז   שזכו   צרכנים

 מגה   76-כ  של  מצטבר  בהיקף  ייצור"(  "מתקני  –  )להלן  וההולכה  החלוקה   לרשת   ומחוברים  טבעי  גז  באמצעות  חשמל
 לתקופה   הייצור  ממתקני  חשמל   לצרכנים   תמכור  החברה  .לצרכנים  אנרגיה  של   ומכירה   להספקה  בהסדרים  וכן  ,וואט

 הייצור   מרכיב  הנחה  על   מתבססים  ההסכמים  ככלל,  הייצור.  מתקני  של  המסחרית  ההפעלה  ממועד  שנים  20  עד  15  של
 מקרה   ובכל  בהסכמים  שנקבעו  לתנאים   בהתאם  הינם  המתוכננים  המסחרית  ההפעלה  מועדי  הרשת.  בתעריף   וחסכון

 תלויות,   בלתי  נפרדות,   בהתקשרויות  מדובר  כי  מובהר   .ההסכם   על  החתימה  ממועד  חודשים   84  מחלוף  יאוחר  לא
 לכך,   בהמשך  שונים.  בעיתויים  לשיעורין  לפועל  לצאת   עשויות  אשר   ,צרכן  כל   מול   הנקבעים   שונים   ובתנאים  בהיקפים 

 אנרגיה   לייצור  מתקן  והפעלת   הקמת   הכוללים  בהסכמים  להתקשרות   נוספים,  פוטנציאלים   צרכנים  מול  החברה   פועלת
 לצרכנים.  אנרגיה   של ומכירה  להספקה   הסדרים   וכן  צרכןה  בחצר 

 של   וההפעלה   ההקמה   עם  בקשר   החברה  של  התחייבויות  כוללות  האמורים  מהצרכנים  אחד  כל   עם  ההתקשרויות
 לביצועים   ריותואח  האזורית   הטבעי  הגז  חלוקת  לרשת   המתקנים  חיבור  לביצוע,  זמנים  לוחות   לרבות   הייצור   מתקני

 עבור   מנועים  ואספקת  הקמה   בהסכמי  החברה  התקשרה  ,הכספיים  הדוחות  אישור   למועד  ועד   הדוח  שנתב  מסוימים. 
 מסגרת   בהסכם   החברה   התקשרה   הנ"ל   הפרויקטים   מביצוע  כחלק   וואט.   מגה   41-כ  של  כולל   בהספק   הייצור  מתקני

 קשורים   לעיל,  כאמור   הצרכנים  עם   ההתקשרויות  גרתבמס  כי  יצוין  .הייצור  למתקני  מנועים  הזמנת   לחברה  המאפשר 
 )בכפוף   חדרה  עם   ותתקשר   רותם  עם   התקשרה  החברה  חדרה.  או   רותם   עם  חשמל   רכישת   בהסכמי  במקביל  הצרכנים 

 הנובעת   ההתחשבנות  אופן  את   להסדיר  מטרתם  אשר   חברתיים-בינ  בהסכמים   חדרה(   מימון  בהסכם   המלווים  לאישור 
  . חדרה ו/או  רותם   של  לקוחות  בחצר   החברה, ידי   על הייצור  מתקני מהקמת

 כפופה   והפעלתם   והקמתם   מקדמיים,  בשלבים   מצויים   האמורים   הפרויקטים   ,הכספיים  הדוחות   אישור   למועד 
  .התקיימו  טרם   הכספיים הדוחות  אישור  למועד  אשר להלן, האמורים התנאים בהם  שונים  תנאים  להתקיימות 

 בין  בהם   שנדרש,  ככל  שלישיים,  צדדים  הסכמות  ו/או  אישורים  לקבלת  כפופים  וביצועם   המחייבים   ההסכמים  כי  יצוין
 לחיבור   החשמל   חברת   אישור  קבלת  מחובר(,  אינו  שהצרכן  )ככל   הטבעי  הגז  חלוקת  לתשתית   הצרכן  חיבור  היתר

 )תב"ע(   מפורטת   טטוטוריתס   תכנית   עריכת   אף   הצורך   ובמידת  למתקן,  ה יבנ  היתר   הוצאת  החשמל,   לרשת   המתקן 
 .כך  לצורך

 בממוצע   להגיע  עשוי  החברה   הערכת   פי   ועל  הלקוחות   מול  התקשרויות   בהיקף  תלוי   החברה   של   הכולל   ההשקעה   היקף 
 במתקני   החברה  של  ההשקעה  מסתכמת  ,2020  בדצמבר  31  ליום  נכון  .מותקן  וואט  מגה  לכל  בממוצע  ש"ח  מיליון  4-לכ

   ש"ח. מיליון  12-כ   של  לסך   ייצור

Global   מקבוצת   מגופים  )בעקיפין(  החברה  תרכוש   לפיו  הרכישה"(  "הסכם   –  )להלן  הסכם  נחתם  ,2020  אוקטובר   בחודש    .יב

LLC Management, structureaInfr  הבאות:   בישויות  וההחזקות   מזכויות   70%  "המוכרים"(  –  )להלן   Power CPV

 LP Holdings  להלן(  –  "CPVPH;)"  .Inc sVenture Power Competitive  להלן(  –  "CPVI;)"  ו- Renewable CPV

.Inc Company Energy  להלן(  –  "CPVREC)"  (CPVPH, CPVREC  ו-CPVI  קבוצת  – להלן  יחדיו" CPV.)"   
 

 כוח   )תחנות   קונבנציונלית   ובאנרגיה   מתחדשת   באנרגיה   כוח   תחנות   של   וניהול  הקמה   בפיתוח,   עוסקת   CPV  קבוצת 
 אותן   פעילות,  כוח  בתחנות  זכויות   מחזיקה  CPV  קבוצת  בארה"ב.  מתקדם(  מדור  משולב  מחזור  מסוג  טבעי   גז  מונעות

 באמצעות   עוסקת,   CPV  קבוצת   בנוסף,   המתחדשת.   האנרגיה  בתחום   והן   הקונבנציונאלי  בתחום  הן  והקימה   יזמה 
 התקשרות   של  בדרך   דלקים,   וסוגי  טכנולוגיות  במגוון  בארה"ב  כוח  לתחנות  ניהול  שרותי  במתן  נכסים,  ניהול   קבוצת 

 קצרות/בינוניות.   לתקופות   וב לר  נכסים, ניהול   בהסכמי
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 ידי   על  בעקיפין,  ,המוחזקת  ,"הרוכשת"(  -  )להלן  LP Group CPV  ,מוגבלת  שותפות   באמצעות  התבצעה   הרכישה
 מוגבל(. שותף  70%-)כ  החברה

 
 בין   ,כללו  המתלים  התנאים   שונים.  רגולטוריים  אישורים   ולקבלת   מתלים  לתנאים  כפופה  הייתה   העסקה  השלמת 

 האישורים   את  כללו   הרגולטוריים   האישורים   בהסכם.   מצגיו  להתקיימות   מהצדדים   אחד  כל  של   האישור  את   היתר,
 בבקשה   לטיפול  הנדרשת  התקופה  חלוף   (;CIFUS)  בארה"ב   זרות   השקעות   לבחינת   הועדה  אישור  הבאים:  העיקריים 

York New -ה  ואישור   ;Commission Regulatory Energy Federal-ה   אישור   ; Act Rodino Scott Hart  חוק   לפי

Commission Service Public.  השלמת   "מועד  –  )להלן  העסקה  שלמההו  2021  בינואר  25  ביום  הדוח,  מועד  לאחר 
 העסקה   להשלמת   הנדרשים  הרגולטוריים  האישורים   כל  התקבלו  ,2021  בינואר   24  שביום  לאחר   זאת  ,העסקה"(
 . העסקה  להשלמת  המתלים  התנאים   למעשה   והתקיימו 

 
 העברת   )כנגד  להלן  כמפורט   וערבויות   אשראי  כתבי   הועמדו  וכן   התמורה   למוכרים   ולמה ש  העסקה   השלמת  במסגרת 

 (.VCP בקבוצת  וההחזקות   הזכויות   מלוא 

 
 למוכרים   הרוכשת  שילמה  הרכישה,  בהסכם   שהוגדר  כפי  התמורה  קביעת  למנגנון  בהתאם  ה,העסק  השלמת   במועד
  מסוימות   והתאמות   דולר   מיליון   630  של   רכישה   מחיר   )המהווה   דולר   ליון מי   648-כ   של   כולל   סכום   על   שנקבעה   תמורה 

 . CPV  בקבוצת   שנותר   הסכום   באותו   פיקדון   עבור   דולר   מיליון   5-כ   של   סך   וכן   חוב(   וליתרת   מזומנים   ליתרת   חוזר,   להון 
-ל  הועמדה  בהקמה"(  פרויקטה "  –  )להלן  Rivers Three  בהקמה  ויקטרבפ  מהזכויות  17.5%  של  החזקה   בגין  כי  יצוין,

CPVPH   עשוי   בהקמה   בפרויקט   ההחזקה   שיעור  המוכר"(.  "הלוואת   -  )להלן   דולר  מיליון  95  של   בסך   מוכר   הלוואת 
 60  של   תקופה   בתוך   בהקמה   בפרויקט  מהזכויות  7.5%  עד  של  מכירה   שתבוצע  ככל   כי   הסכימו  הצדדים  . 10%-ל  לרדת 
 המוכר   הלוואת   מתוך   דולר  מיליון  40-כ  של   סכום   של   חלקי   מוקדם   פירעון  יבוצע   , העסקה  השלמת   ממועד   ימים 

 המוכר   הלוואת  שתישא   הריבית  הפחתת  לעניין  לרבות  הסדרים  ונקבעו  כאמור  הזכויות  מכירת  השלמת  םע   שיתבצע
 של   שנתית   ריבית  נושאת  העסקה,  השלמת   ממועד   שנתיים  עד   של   לתקופה  הינה  המוכר  הלוואת  מכירה.  של   במקרה

 הסכם   במסגרת   וזכויות   בהקמה   פרויקט ב  הזכויות   בבעלותה   אשר   החזקות   חברת   מניות  על   בשעבוד   ומובטחת   4.5%
 כוללת   ואינה   הפרה,   ואירועי   ( covenants)  הלווה  של   התחייבויות  כוללת   המוכר   הלוואת   .בהקמה  הפרויקט   של   ניהול

 45-כ  של   כולל  לסך  להסתכם  צפויות  CPV  קבוצת   לרכישת  העסקה  עלויות  כי  יצוין  מוקדם.  ופירעון  הקמה  עלויות
  .(CPV  קבוצת  רכישת   בגין  עסקה   הוצאות   בסעיף  2020 לשנת  והפסד   רווח  בדוח   ונכלל ש"ח  מיליון  42-כ)  ש"ח  מיליון

 
 הרכישה   הסכם  עם  בקשר  דולר   במטבע  מתשלומים  המזומנים  בתזרימי  לשינויים   חשיפתה  את  חלקית   גידרה   החברה

 ביאור   ראו   )לפרטים  חשבונאי  כגידור   כאמור   אקדמה ה  עסקאות   את   לייעד  בחרה   החברה   אקדמה.   עסקאות   באמצעות 
 למועד   קודם   המוכרים   שהעמידו  ערבויות  חלף   ערבויות  הרוכשת   העמידה  העסקה,  השלמת   במועד   בנוסף,  .(ד' 22

  פיתוח. בשלבי  נמצאים  אשר   CPV קבוצת  של  פרויקטים  עם  בקשר  שלישיים צדדים  לטובת   העסקה  השלמת 

 
 הופחתה   ובהתאם   בהקמה,  בפרויקט  הזכויותמ   7.5%  מכירת  הושלמה  , 2021  בפברואר   3  ביום   הדוח,  מועד  לאחר 

 בקשר  דולר  מיליון  54-כ  של  לסכום  ביחס  לעמוד   תמשיך  המוכר   הלוואת   דולר.  מיליון  41-כ  של  בסכום  המוכר   הלוואת 
 .לעיל האמורים לתנאים  בהתאם  ,CPV  קבוצת ידי  על  המוחזקים  בהקמה   בפרויקט   מהזכויות 10%  בגין  התמורה  עם

 
 הקונבנציונאלי   בתחום   הן  האחרונות,  בשנים   והקימה   יזמה   אותן   פעילות,  כוח   בתחנות   זכויות   מחזיקה   CPV  קבוצת 

 CPV  של   חלקה   מתקדם(,  מדור  משולב   מחזור  )מסוג   טבעי  גז   מונעות   כוח  בתחנות   המתחדשת:   האנרגיה  בתחום   והן
-כ  על  עומד  CPV  קבוצת  של  חלקה  רוח  ובאנרגיית  כוח(,  תחנות   5)  וואט  מגה   4,045  מתוך  וואט  מגה  1,290-כ  על  עומד

 טבעי   גז  מונעת  כוח  בתחנת   זכויות  מחזיקה  CPV  קבוצת  כן,  כמו  כוח(.  )תחנת  וואט  מגה   152  מתוך  וואט  מגה  106
  וואט(.  מגה 125-כ  על עומד  הדוח  הגשת   למועד   CPV של  )חלקה  הקמה בשלבי  וואט   מגה  1,258  של כולל בהספק

 
 הגשת   למועד   נכון  , CPV  לקבוצת  לעיל,   כאמור  מתחדשת   ובאנרגיה   ונבנציונליתק  בטכנולוגיה  כוח   לתחנות   בנוסף
 שונות   בטכנולוגיות  נוספים  ופרויקטים  מתקדמים  פיתוח  בשלבי   מתחדשות   באנרגיות  פרויקטים   9  של   צבר   הדוח,
 ניהול   שירותי  במתן   גם   CPV  קבוצת  עוסקת   ,בנוסף  .וואט  מגה  6,175-כ  של  כולל  מצטבר  בהיקף  שונים,  פיתוח  בשלבי
 קבוצת   הכל   ובסך   שלישיים,  צדדים   עבור   וכן   שיזמה   פרויקטים   עבור  שונות  בטכנולוגיות  כוח   לתחנות   ואנרגיה   נכסים 
CPV  מגה  7,911-כ   של  כולל   בהספק  כוח  לתחנות   ניהול   שירותי מספקת.  
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 מצגים   למעט   העסקה,   השלמת   במועד   פקעו  אשר   המוכרים   של   מסוימים  מצגים   נכללו  הרכישה   הסכם   במסגרת 
 רכשה   זה,   בהקשר   כן,  כמו  לרוכשת.  פיצוי  ישולם   הפרתם   ובגין  העסקה   השלמת   ממועד   שנתיים   למשך   שיחולו  יסודיים
  שנים. 6-ו  3 של  לתקופות   דולר  מיליון  53-כ   עד   של  אחריות בגבול  שונים   מצגים  ביטוח  פוליסת  הרוכשת

 
 צדדים   לטובת  המוכרים  שהעמידו  ערבויות  חלף  אשראי  וכתבי  ערבויות  הרוכשת  העמידה  ,העסקה  השלמת   במועד

   פיתוח.  בשלבי   נמצאים  אשר   CPV קבוצת של פרויקטים   עם   בקשר   שלישיים 
 

 הפרת   של   מסוימות  בנסיבות  דולר   מיליון   50  של   בסכום   פיצוי   למוכרים   ישולם   כי  היתר,  בין  נקבע,   הרכישה  בהסכם 
 שייגרמו   מסוימות   הוצאות   תשלום   ו/או   האמור  הפיצוי   תשלום   להבטחת   תאגידית   ערבות  העמידה   החברה  ההסכם. 
  האמורה.  תאגידית  ערבות  בוטלה  העסקה, השלמת  עם   הדוח, מועד לאחר   (.שייגרמו  )ככל   לרוכשת

 
 

 על   שותפות"(,  "הסכם   –  )להלן  שותפות   בהסכם  פיננסיים  גופים   שלושה  עם   החברה   התקשרה  ,2020  אוקטובר  בחודש    .יג
 ייעודית   שותפות  הינה   Power OPC  .("Power COP"  -  )להלן   LP Ventures Power OPC-ב  ישקיעו  הצדדים   פיו

 ברוכשת   נוספות   השקעות  ביצוע  וכן  (,CPV בעסקת  )הרוכשת   LP Group CPV  באמצעות   CPV  קבוצת  רכישת   שתכליתה 
 החברה   כדלקמן:  הינם   בשותפות  המוגבלים  השותפים  .בארה"ב   Electricity and Power  -ה  בתחום   ,CPV  ובקבוצת 

 ביטוח  כלל  מקבוצת   מוסדיים  משקיעים  שהינם:  פיננסיים  משקיעים  שלושה  ;70%-כ  המחזיקה  בת(  חברה  )באמצעות
 הון   שוקי  פועלים  מקבוצת   תאגיד  ;12.75%  המחזיקים  ביטוח  מגדל  מקבוצת  מוסדיים   משקיעים  ;.75%12  המחזיקים

 של   המלאה  בבעלותה   חברה  "(.הפיננסיים  המשקיעים"  -  להלן  ייקראו  האמורים   המשקיעים  )שלושת   4.5%  המחזיק
 בשותף   השליטה   בעלת   יא ה  החברה   עוד   כל   . השותפות  עסקי   את   תנהל  וככזו  השותפות,  של  הכללי  השותף   היא   החברה
 של   מיוחד   ברוב  אישור  תדרוש  בארה"ב  השותפות  פעילות  בתחום  החברה  של   נפרדת  פעילות  השותפות,  של  הכללי

 האחרים. השותפים
 

 על  עומד  לעיל,  המפורטים  ההחזקה  שיעורי  לפי   ,השותפים  כלל   של   בעלים  הלוואות  והעמדת   ההשקעה   התחייבויות  סך
 נוספות   השקעות  מימון  לשם  והן  CPV  קבוצתב  הזכויות  מלוא   רכישת  לשם  הן  יועד  האמור  הסכום   .דולר  מיליון  815

 .הקרובות לשנים  VCP  קבוצת  של הפרויקטים   צבר   מתוך  מסוימים  פרויקטים   מימוש  לשם 
 

 של   ההשקעות  מהיקף  הנגזר  בשיעור  ניהול  לדמי  הכללי  השותף  של  הזכאות  את  היתר,  בין  ,קובע  השותפות  הסכם
 השותפות   הסכם  כן,  כמו  .השותפות   תשיג  אותה  בתשואה   התלויים  (interest carried)  הצלחה   לדמי  וכן   השותפות,

 הוראות  ,ותבשותפ   הכללי השותף  לבין בינם  היחסים  את וכן המוגבלים  השותפים בין  היחסים הסדרת  היתר,  בין כולל,
 המשקיעים   של  (Along Tag)  הצטרפות  זכות  השותפים,  זכויות  העברת  על  מגבלות  השותפות,  ניהול  עם  בקשר

 זכויות   של   מכירה  לכפות  וזכויות  מסוימים  במקרים   (ROFO)  ראשונה  להצעה  זכויות  מסוימים,  במקרים  הפיננסיים
(Along Drag .)  

 
 למשקיעים   העניקה  החברה   הם לפי  מים בהסכ  התקשרו   הפיננסיים  המשקיעים ו   החברה   ,ולאחריה   הדוח   שנת ב   כן,  כמו 

 של   החזקותיהם  לגבי  תמומש(,  לא  tPu  -ה  שאופציית  )ככל  Call  אופציית  לחברה  העניקו  והם  ,Put  אופציית  הפיננסיים
 הנחה   בניכוי  השותפות  של  הוגן  שווי  על  מבוסס  יהיה  tPu  אופציית  של  המימוש  מחיר   בשותפות.  הפיננסיים  המשקיעים 

 החברה  מסוימת.  פרמיה   בתוספת  השותפות   של   הוגן  שווי  על   מבוסס   יהיה  Call  אופציית   של   המימוש  ומחיר  מסויימת 
  המימוש.  לפני   בסמוך  בבורסה   הממוצע  מחירן   לפי  מניותיה באמצעות  המימוש מחיר  את  לשלם   רשאית  תהא 

 
 החל   השותפות   של  ים השנתי  הכספיים  הדוחות  אישור  ממועד   ימים  60  של  בתקופה   למימוש   ניתנת   Put-ה  אופציית

 בתקופה   למימוש  ניתנת   Call-ה  ואופציית   CPV  קבוצת   לרכישת   העסקה   השלמת   ממועד   שנים   13-ו  12  ,11  ,10  מתום 
 מבין   המאוחר  במועד  יפקעו  Call-ה ואופציית  Put-ה  אופציית  כן, כמו  .Put-ה  אופציית  פקיעת   מועד  לאחר  ימים  60 של 

 . 25%  -ל  מתחת  ירדו  בשותפות  החברה  החזקות  (2)  51%-ל  מתחת  יירדו  בשותפות  הכללי  בשותף  החברה  החזקות  (1)
 Call-ה  ואופציית  Put-ה  אופציית  השותפות(  בהסכם  שהוגדרה   )כפי  מוכרת   בבורסה   השותפות  הנפקת   בעת   כי,  יצוין

  .אוטומטי באופן  יפקעו
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 הדוח  מועד לאחר אירועים - 26 ביאור
 

 של   והעסקתו  כהונתו  תנאי   את  החברה(  של הביקורת   ועדת  אישור  )לאחר  החברה דירקטוריון אישר  ,2021 ינואר  בחודש   .א
 , 2021  פברואר  בחודש  אופציות.  367,252  של  הקצאה   היתר,  בין  הכוללים,  החברה,  דירקטוריון  ר"כיו  כספי  יאיר   מר

 לאישור   בהתאם  כספי,  יאיר  מר  של  והעסקה   הכהונה   תנאי  את  בחברה   המניות  בעלי  של   הכללית  האסיפה  אישרה
 ממימוש   שתנבענה  מניות  367,252  של  למסחר   לרישום   הבורסה  אישור   התקבל  ,2021  מרץ   בחודש  .הדירקטוריון

  .2021 במרץ  10  ביום   מכן, לאחר   בסמוך  כספי  למר   בפועל הוקצו  והאופציות  האופציות,
 

 367,252-ל  הכל  ובסך  החברה   של  אחת   רגילה  למניה  ת אח  כל  למימוש  ותהניתנ  ,ותסחיר  לא  ות אופצי  ן הינ  ות האופצי
 החברה   של   האופציות  לתוכנית  בהתאם  הוקצו  ותהאופצי  אחת.  כל   נקוב   ערך  ש"ח   0.01  בנות  החברה   של   רגילות   מניות

 תנאי   שוות.  מנות   בארבע   הכנסה,  מס  לפקודת  102  לסעיף  בהתאם  נאמן(  )עם  הוני  ובמסלול   ב'17  בביאור   כאמור 
 כדלקמן:   הינם האופציה   כתבי  של  הפקיעה  ומועדי  ההבשלה 
 

 פקיעה  מועד הבשלה  תנאי  מנה  מספר 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  36  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  12  בתום  ראשונה   מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  24  בתום   שניה מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  36  בתום  שלישית  מנה 
 ההבשלה   ממועד  חודשים  24  בתום  ההענקה   ממועד  חודשים  48  בתום  רביעית   מנה 

 

 
 לרבות )  מסוימות  להתאמות   כפוף   המימוש   מחיר (.צמוד  לא)  ח "ש 32.78  יהיה  תהשהוקצ  אופציה   כל  של  המימוש   מחיר

 '(.וכו  זכויות  הנפקת  ,דיבידנדים  חלוקת  בגין
 

 ושולס,   בלק   במודל   שימוש   תוך   הדירקטוריון,  ידי   על   ההקצאה   אישור   במועד  האופציה   כתבי  של   הממוצע   ההוגן  השווי
 השנתית   הריבית  שיעור  ,38.8%  של  החודשית  התקן  סטיית  על  מבוסס  החישוב  אופציה.  כתב  לכל  חש"   13.07  הינו

 ינואר ב  10  ביום   החברה   של   המניה   ושער   שנים  6  עד   4  של   צפוי  חיים   אורך   ,%0.4  עד  %0.2  של   לתקופה   הסיכון  חסרת 
 ש"ח. 36.01 על  עמד   אשר 2021

 
Green IC -ב   (100%)  וזכויותיה  מניותיה  כל  את   תמורה  ללא   לחברה,  האם  חברהה  רה יהעב  ,2021  ינואר  בחודש   .ב

Inc. Energy   בשמה(   הקודם  .Inc Energy Green Primus,)   להלן)  שבארה"ב   ג'רזי   בניו  המאוגדת  חברה  -  " ICG
Energy,)"  במניות  החזיקה  האם  חברה   המתחדשת.  האנרגיה  בתחום  בפעילות  החזיקה  לאחרונה   עד  אשר   ICG
Energy  האם   חברה   התחייבה  כן,  כמו  גרין"(.  סי  "איי  –  )להלן  בע"מ  אנרג'י  גרין  סי  איי  מלאה,  בבעלות  בת  חברה  דרך 

 )א(   : כתוצאה בעקיפין  או   במישרין לה   שייגרם   סכום,   הגבלת   ללא   בהסכם(,  )כהגדרתו   הפסד   כל   בגין  החברה  את  לשפות 
 ( 1) מאלה:   מאחד )ב(  בהסכם;  גרין  סי  איי  או  האם   חברה   מטעם   מצג של   מהפרה  או  נכון  לא  ממצג  או   המניות מהעברת 

 השלמת   לפני  Energy ICG  של   או  גרין  סי  איי  של   מחדל   או  מעשה   כל  עם  בקשר  שלישי  צד  של  דרישה  או  תביעה
 תביעה   של  במקרה  כי   נקבע  עוד  ההעברה.   השלמת   לפני  התרחש  אשר   Energy ICG  של  מחדל   או   מעשה   (2)  ההעברה;

 צורך   ללא  להתפשר  רשאית  ותהא  שנקבע  למנגנון  בהתאם  בתביעה  הטיפול  על  אחריות  ליטול  רשאית  תהא  האם  חברה
  מסוימים. במקרים  למעט  החברה,  באישור 

 
 31  ליום   אשר   מס   לצרכי   (losses operating net)  תפעוליים  הפסדים   Energy ICG  צברה   , 2020  עד   2005  השנים   בין

 אשר   ,דולר  ןמיליו  1.7-כ  של   בסך   לניצול  הניתנים  מס  וזיכויי  דולר  ןמיליו  108-כ  של  לסך   מסתכמים  2020  בדצמבר
 למידע   בהתאם  הדין.  בתנאי  לעמידה   כפוף  ,בארה"ב  עתידיים  רווחים  כנגד  בארה"ב  מס  לצרכי   לקזז  ניתן  אותם 

  Energy ICG  מניות  העברת  שלישי.  לצד   פעילותה  כלל   את   לאחרונה   מכרה   Energy ICG  לחברה,  האם  חברה   שמסרה 
 קבוצת   רכישת   בעקבות   )לרבות  בארה"ב   להחזיק   החברה   שצפויה   הפעילות  את   לרכז  לחברה  תאפשר  החברה   לידי

CPV,   תחת   ( יב' 25  בביאור  כאמור  Energy ICG  בגין   מס  חיסכון  לאפשר   עשוי  הדבר   היתר,  בין  החברה.   צרכי   לפי 
  .בארה"ב  הצפויה  העסקית   מהפעילות  שיופקו, ככל   רווחים,

 
 אלא   בה   שאין  כעסקה   החברה   של   הביקורת   ועדת ו  החברה   דירקטוריון   ידי   על   אושרה   לחברה   Energy ICG  העברת 

  .2000-התש"ס  ענין(,  בעלי   עם  בעסקאות  )הקלות  החברות   לתקנות  (2)1  לתקנה  בהתאם  החברה את   לזכות   כדי
 

 המוגבלת,   בשותפות  זכויותיה  את  החברה   העבירה   לחברה,  Energy ICG  העברת   לאחר   ,2021  ינואר  בחודש   כן,  כמו
LP Ventures Power OPC   ל  (,יג' 25  ביאור ראו השותפות  על   )לפרטים-Energy ICG .   
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 )המשך(  הדוח  מועד לאחר אירועים - 26 ביאור
 
 אלטשולר   ידי  על  המנוהלים   וגופים   "אלטשולר"(  –  )להלן  בע"מ   שחם -אלטשולרל   החברה   הנפיקה   ,2021  ינואר   בחודש    .ג

 המניות  המחיר  אחת.  כל  נקוב  ערך  ש"ח  0.01  בנות  רגילות  מניות  10,300,000  "הניצעים"(  -  זה  בסעיף  יחדיו  )להלן
 ההנפקה,   ותמורת   הניצעים,  לבין  החברה   בין  ומתן  במשא   נקבע   אשר   רגילה,  למניה   ש"ח  34  הינו  לניצעים  המוקצות 

 ש"ח.  מיליון  4-כ  של   לסך  הסתכמו  ההנפקה  הוצאות  ש"ח.  מיליון  350-כ  של  לסך  הסתכמה  ברוטו,
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 עמוד 
 
 

 2 נפרד   כספי  מידע על המבקרים החשבון רואי של  מיוחד דוח
 

 3 הכספי  המצב על  נתונים
 

 4 והפסד   הרווח על  נתונים
 

 5 אחר  כולל   והפסד  הרווח על  נתונים
 

 6 המזומנים  תזרימי על  נתונים
 

7 נפרד   הכספי   למידע  נוסף   מידע
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 KPMG המילניום מגדל
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 6100601 אביב תל

8000   684   03 
 

 בע"מ  אנרגיה  או.פי.סי של  המניות בעלי  לכבוד
 

 ערך  ניירות   לתקנות  ג' 9  תקנה   לפי   נפרד   כספי  מידע   על  המבקרים  החשבון  רואי   של   מיוחד  דוח   הנדון:
 1970-התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות

 
  ומיידיים(,   תקופתיים  )דוחות  ערך   ניירות   לתקנות  ג'9  תקנה   לפי   המובא   הנפרד  הכספי   המידע  את   ביקרנו
 אחת   ולכל  2019-ו  2020  בדצמבר  31  לימים  ה"("החבר  -)להלן  בע"מ  אנרגיה  או.פי.סי  של  1970-התש"ל
 באחריות  הינו   הנפרד   הכספי   המידע   .2020  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה  בתקופה  השנים   משלוש 

 על   בהתבסס  הנפרד   הכספי  המידע   על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו  החברה.  של  וההנהלה  הדירקטוריון
 .ביקורתנו

 
 את  לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה   תקנים  פי   על   בישראל.  מקובלים  ביקורת   לתקני  בהתאם   ביקורתנו  את  ערכנו

 מוטעית   הצגה  הנפרד  הכספי  במידע  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה   להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת 
 ספי הכ   במידע   הכלולים  ובפרטים   בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית   בדיקה   כוללת   ביקורת  מהותית.

 ושל  הנפרד   הכספי  המידע   בעריכת   שיושמו   החשבונאות   כללי  של   בחינה   גם   כוללת   ביקורת   הנפרד.
 של  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על   שנעשו  המשמעותיים  האומדנים

 .דעתנו לחוות  נאות בסיס  מספקת  שביקורתנו סבורים  אנו הנפרד. הכספי  המידע 
 

 ניירות   לתקנות  ג'9  תקנה  להוראות  בהתאם  המהותיות,  הבחינות   מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע   לדעתנו,
 .1970-התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים )דוחות   ערך

 
 
 

 חייקין   סומך 
 חשבון   רואי

 
 2021  במרץ   24
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International") ("KPMG Cooperative  International KP  -ב  MG  שוויצרית ישות .
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 הכספי   המצב על   נתונים
  2020 

 

2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  נוסף  מידע 

      שוטפים   נכסים 
 256,417  37,304  3 מזומנים  ושווי  מזומנים

 -  1,607,130   קצר  לזמן  פיקדונות
 115,012  153,558   קצר  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות

 7,856  21,238    חובה ויתרות  חייבים
      

 379,285  1,819,230   שוטפים  נכסים   סה"כ
      

      שוטפים  שאינם   נכסים 
 118,111  103,310    ארוך לזמן  מוגבלים פיקדונות

 561,972  660,364  א'6 מוחזקות  בחברות  השקעה 
 38,707  191,769  א'6 הון   ושטרי  מוחזקות לחברות  הלוואות 
 -  3,387   ארוך  לזמן מראש  הוצאות 

 7,077  -   ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 -  11,899   קבוע  רכוש

 336  560   מוחשיים   בלתי  נכסים
      

 726,203  971,289   שוטפים   שאינם נכסים   סה"כ
      

 1,105,488  2,790,519   נכסים   סה"כ
      

      שוטפות   התחייבויות 
 30,555  21,762  4 חוב  אגרות  של   שוטפות  חלויות
 165  3,652   שירותים  ונותני  ספקים

 21,678  108,902   קצר   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 13,278  17,488   זכות ויתרות   זכאים 

      
 65,676  151,804   שוטפות   התחייבויות סה"כ

      
      שוטפות   שאינן  התחייבויות 

 252,309  952,109   חוב  אגרות
 -  15,817   ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים

 177  177   לעובדים   הטבות 
      

 252,486  968,103   שוטפות   שאינן  התחייבויות סה"כ
      

 318,162  1,119,907    התחייבויות סה"כ
      

      הון
 1,433  1,784   מניות   הון

 635,283  1,714,122   מניות   על   פרמיה 
 65,384  (73,965)   הון קרנות
 85,226  28,671   עודפים   יתרת 

      
 787,326  1,670,612   הון סה"כ

      
 1,105,488  2,790,519   והון  התחייבויות סה"כ

  

     
 גושן   צחי  אלמוגי  גיורא  כספי  יאיר

 כספים   סמנכ"ל   כללי  מנהל  הדירקטוריון   יו"ר
 

 . 2021  מרץב 24 :הנפרד  הכספי המידע אישור תאריך
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע
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 והפסד   רווח  נתוני

 
 

 בדצמבר  31 ביום  שנסתיימה לשנה
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  

       
 12,008*  17,298*  27,609  מוחזקות  מחברות  הכנסות 
 20,222*  29,610*  38,059  וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 2,455*  1,971*  5,886  עסקי  פיתוח  הוצאות 

       
 (10,669)  (14,283)  (16,336)  רגילות   מפעולות  הפסד

       
 14,386  17,044  66,916  מימון  הוצאות 
 6,831  3,129  5,735  מימון  הכנסות 

       
 (7,555)  (13,915)  (61,181)  נטו  מימון,  הוצאות 

       
 91,258  118,693  20,962  מוחזקות  חברות ברווחי  חלק 

       
 73,034  90,495  (56,555)  הכנסה   על   מסים   לפני )הפסד(  רווח

       
 73,034  90,495  (56,555)  החברה  של  לבעלים   המיוחס  לשנה )הפסד(  רווח

 

 
 

 מחדש   סווג  )*(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממנו. נפרד  בלתי  חלק   מהווה  הנפרד  הכספי  מידע ל  המצורף   הנוסף   המידע 
 

 
  



   בע"מ   אנרגיה    או.פי.סי  

 
 עצמה   לחברה  המיוחסים המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים   נתונים

5 

 
 אחר  כולל והפסד  רווח  נתוני

 בדצמבר  31 ביום  שנסתיימה לשנה  
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  

       
 73,034  90,495  (56,555)  החברה  של  לבעלים   המיוחס  לשנה )הפסד(  רווח

       
 הועברו  הכולל   ברווח  לראשונה   שהוכרו  שלאחר  אחר  כולל )הפסד(  רווח פריטי

      והפסד   לרווח  יועברו  או
       

       
 1,248  (13,928)  (118,932) נטו   מוחזקות, חברות  בגין  אחר   כולל  )הפסד(  רווח

       
 1,248  (13,928)  (118,932)  ממס   נטו לשנה,  אחר   כולל )הפסד(  רווח

       
 74,282  76,567  (175,487) החברה   של   לבעלים  המיוחס   לשנה   כולל   )הפסד(  רווח   סה"כ
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 מזומנים ה   תזרימי על   נתונים
   בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה לשנה 
 2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 

      שוטפת   מפעילות מזומנים תזרימי
 73,034  90,495  (56,555) החברה   של   לבעלים  המיוחס לשנה  )הפסד(  רווח

      התאמות: 
 7,555  13,915  61,181 נטו   מימון,  הוצאות 

 (91,258)  (118,693)  (20,962) מוחזקות  חברות ברווחי  חלק 
 322  799  486 נטו   מניות, מבוסס תשלום  עסקאות 

 -  -  114 והפחתות   פחת 
      
 (15,736)  (13,484)  (10,347) 
      

 (5,477)  (3,332)  (18,422) בחייבים   שינויים
 (3,697)  7,025  1,973 אחרים  וזכאים  שירותים נותני  בספקים,  שינויים
 177  -  - לעובדים   בהטבות  שינויים

 (16,449)  3,693  (8,997) 

 -  (22)  (22) ששולמו הכנסה  על   מסים 
 116,000  190,400  170,000 מוחזקות  מחברות  שהתקבל  דיבידנד

 96,656  180,587  137,793 שוטפת  מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 

      השקעה   לפעילות   מזומנים תזרימי
 (104,100)  (10,758)  (1,647,855) נטו  קצר, לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות

 (33,257)  (34,153)  (56,637) ארוך   לזמן  מוגבלים  לפיקדונות  הפקדה
 40,511  1,521  66,782 ארוך   לזמן  מוגבלים  מפיקדונות משיכה
 413  1,042  965 שהתקבלה  ריבית

 (40,705)  (66,723)  (329,953) הון   ושטרי  מוחזקות לחברות  הלוואות 
 -  2,740  1,600 מוחזקת  לחברה  והלוואות  הון שטרי  מפירעון  תקבול 
 (412)  -  - מס  תשלום
 (9)  (327)  (318) מוחשיים  בלתי נכסים  רכישת 
 -  -  (8,529) קבוע רכוש  רכישת 
 (347)  -  - מוחזקת   חברה   רכישת 
 -  (139)  (570) נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום
 -  -  (46,648) בת   חברה  רכישת   בגין נדחית  תמורה 

 (137,906)  (106,797)  (2,021,163) השקעה  לפעילות  ששימשו  נטו  מזומנים 

      מימון  לפעילות   מזומנים תזרימי
 -  271,595  1,077,309 הנפקה הוצאות  בניכוי  מניות, מהנפקת תמורה 
 -  -  973,624 הנפקה   הוצאות   בניכוי  חוב,  אגרות  מהנפקת תמורה 
 (23,200)  (13,079)  (12,419) ששולמה  ריבית

 -  (236,000)  - החברה   מניות   לבעלי    ששולם  דיבידנד
 (22,400)  (11,488)  (286,112) חוב  אגרות   פירעון
 -  (1,500)  (25,680) שליטה   מקנות  שאינן זכויות  רכישת 
 -  -  (37,886) א'(  )סדרה  חוב אגרות  של מוקדם  פירעון  עמלת  תשלום
 -  -  (3,387) הלוואות  נטילת  בגין  מראש   ששולמו   עלויות
 -  (11,370)  (20,930) נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בגין  תשלום

 (45,600)  (1,842)  1,664,519 מימון  לפעילות(  )ששימשו  מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 
      

 (86,850)  71,948  (218,851) מזומנים   ושווי  במזומנים   נטו  )קיטון(  גידול
      

 273,033  186,161  256,417 השנה  לתחילת מזומנים   ושווי מזומנים  יתרת 
      

 (22)  (1,692)  (262) מזומנים   ושווי  מזומנים יתרות  על  חליפין בשער  תנודות  השפעת
      

 186,161  256,417  37,304 השנה  לסוף מזומנים  ושווי מזומנים  יתרת 
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 הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

 כללי .1

 מאוחדים"(,   "דוחות  -  )להלן  2020  בדצמבר  31  ליום  הקבוצה   של   המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  להלן
 ג' 9  לתקנה   בהתאם  המוצגים  נפרד"(,  כספי  "מידע  -  )להלן  עצמה   לחברה  המיוחסים  התקופתיים,  הדוחות  במסגרת  המפורסמים

 "התוספת   -  )להלן   1970-התש"ל   ומיידיים(,  תקופתיים   )דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת   "התקנה"(  -  )להלן
 התאגיד. של נפרד כספי  מידע  בעניין  העשירית"(,

 המאוחדים.  הדוחות  עם  ביחד הנפרד הכספי  המידע  את  לקרוא   יש

 –  זה   נפרד  כספי  במידע
 
 בע"מ.  אנרגיה   .סיאו.פי -החברה ( 1)
 הכספיים   בדוחות   בעקיפין   או   במישרין  מלא,  באופן  מאוחדים   שדוחותיהן   חברות,  -   בנות  מאוחדות/חברות   חברות  ( 2)

 החברה.   דוחות   עם  המאוחדים,
 המאזני.  השווי  בסיס  על הכספיים בדוחות  בעקיפין,  או   במישרין  כלולה,  בהן החברה  שהשקעת  חברות    -  מוחזקות  חברות  ( 3)

 הנפרד  הכספי   במידע  שיושמה החשבונאית  המדיניות עיקרי .2

 ידי   על  הנפרד  הכספי  במידע  המוצגות  התקופות  לכל  בעקביות  יושמו  המאוחדים  בדוחות  פורטו  אשר  החשבונאית   המדיניות   כללי
 להלן:   מהאמור  המתחייבים   בשינויים  המאוחדים  הדוחות במסגרת  הכספיים הנתונים סווגו  בו   האופן לרבות  החברה,

 
 הכספיים  הנתונים  הצגת  .א
 
 הכספי   המצב על   נתונים (1)

 )למעט   עצמה  לחברה   המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי   בדבר  מידע  כוללים  אלו  נתונים
 סכום   בדבר  מידע  הללו,  הנתונים  במסגרת  נכלל  כן  כמו  וההתחייבויות.  הנכסים  סוגי  לפי  פירוט  תוך  מוחזקות(,  חברות  בגין
 חברות   בגין  ההתחייבויות,  סך  בניכוי  הנכסים   סך  של  עצמה,  החברה  לבעלי  סהמיוח  המאוחדים,  הדוחות  על  בהתבסס   נטו,

 מוחזקות. 
 

 אחר   כולל ורווח  והפסד   הרווח על   נתונים (2)
  ורווח  הפסד   או  רווח  בין  בפילוח   המאוחדים,  בדוחות  הכלולים   וההוצאות  ההכנסות   סכומי   בדבר  מידע   כוללים   אלו   נתונים 

  הנתונים  כן  כמו  וההוצאות.  ההכנסות   סוגי  לפי  פירוט  תוך   מוחזקות(,  חברות   בגין  )למעט   עצמה   לחברה  המיוחסים   אחר,   כולל
 סך   בניכוי  ההכנסות  סך  של  עצמה,  החברה  לבעלי  המיוחס  המאוחדים  הדוחות  על   בהתבסס  נטו,  סכום  בדבר  מידע  כוללים,

 מוחזקות.  חברות של פעילות  תוצאות  בגין  ההוצאות
 
 זומנים המ  תזרימי על   נתונים (3)

  בגין   )למעט  עצמה   לחברה   המיוחסים   המאוחדים  בדוחות  הכלולים  המזומנים   תזרימי  סכומי  של  פירוט   כוללים  אלו  נתונים 
 פעילות   שוטפת,  מפעילות  תזרים  לפי  בפילוח   המאוחד,  המזומנים   תזרימי   על   הדוח  מתוך  לקוחים  כשהם   מוחזקות(,  חברות 

  בגין  מימון  ופעילות  השקעה  פעילות  שוטפת,  פעילות  בגין  מזומנים  תזרימי  מרכיביהם.  פירוט  תוך  מימון  ופעילות  השקעה
 העסקה.  למהות  בהתאם המתייחסת,  הפעילות  במסגרת   בנטו, בנפרד  מוצגים מוחזקות חברות  עם   עסקאות 

 
 מוחזקות  לחברות   החברה   בין  עסקאות  .ב

 
 הצגה    (1)

 הוצגו   המאוחדים,  הדוחות  הכנת   במסגרת בוטלו  אשר הדדיות,   מעסקאות  הנובעות  והוצאות  והכנסות בקבוצה   הדדיות  יתרות  
 שלישיים.  צדדים   מול דומות  יתרות   עם  יחד  מוחזקות,  חברות   בגין והרווח   מוחזקות  חברות  בגין  מהיתרה  בנפרד

 
 מדידה  (2)

 כספי  ווחדי  בתקני   הקבועים  והמדידה   ההכרה   לעקרונות  בהתאם   נמדדו   שלה   מאוחדות  לחברות   החברה  בין  שבוצעו  עסקאות  
  שלישיים. צדדים  מול   המבוצעות   אלו   מעין  בעסקאות   החשבונאי הטיפול  את  המתווים  ,"(IFRS)"  בינלאומיים
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 )המשך(   הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

  מזומנים   ושווי  מזומנים  .3

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      

 42,513  23,302   בנקאיים  בתאגידים  עו"ש  יתרות
 213,904  14,002   בנקאיים   בתאגידים  פיקדונות

      
 256,417  37,304   מזומנים   ושווי מזומנים  סה"ב 

      
 

  פיננסיים   מכשירים  .4

 חוב  אגרות .א

 מופחתת.   בעלות   הנמדדים  החברה   של חוב אגרות  של  החוזיים  התנאים  בדבר   מידע מספק זה  סעיף
 הרכב:  .1  

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      

 282,864  973,871   חוב  אגרות
 30,555  21,762   שוטפות  חלויות  בניכוי

      
   952,109  252,309 

 

 קלנדרית(.   שנה   כל  של   בדצמבר  31-ו ביוני 30 )בימים  שנתיים   חצי   בתשלומים לפירעון עמדו א'(  )סדרה  החוב  אגרות  .2
 פדיון   ביוזמתה,  החברה,   ביצעה   2020  אוקטובר   בחודש   .4.45%  על  עמד   אלו   החוב  אגרות   בגין   הריבית   שיעור 

 המאוחדים. לדוחות  ג' 16  ביאור   ורא  נוסף  למידע  א'(.  )סדרה   החוב אגרות  יתרת  של  ומלא   מוקדם
 

 ריבית   נושאות  למדד,  צמודות  בבורסה,  למסחר  רשומות  ,2020  שנת   במהלך   הונפקו  אשר  ב'(,  )סדרה  החוב  אגרות .3
 שנה   כל  של  בפסטמבר  30-ו  במרץ   31  )בימים  שווים  לא  שנתיים  חצי  בתשלומים   ונפרעות  2.75%  של  בשיעור  שנתית

   .המאוחדים  לדוחות ג' 16  ביאור  ו רא  נוסף   למידע  קלנדרית(.
 

 ומטבע  מדד  סיכון .ב
 לדוחות   ד' 22  ביאור   ראו)  נגזרים   פיננסיים  מכשירים   בגין  למעט   חוץ,   ומטבע   מדד  לסיכוני  החברה  חשיפת

 כדלקמן:   הינה המאוחדים(,
 2020 בדצמבר 31 ליום   

       חדש שקל   

 סה"כ  אחר   ארה"ב  של דולר  צמוד  לא  צמוד    
 ש"ח אלפי   
            

            נכסים 
 37,304  -  5,280  32,024  -   מזומנים  ושווי  מזומנים

 1,863,998  -  121,156  1,742,842  -   מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות
 191,769  -  -  188,259  3,510    מוחזקות   לחברות   הון  ושטרי  הלוואות 

 20,478  -  11,798  8,680  -   אחרים  חייבים
            

 2,113,549  -  138,234  1,971,805  3,510   פיננסיים   נכסים   סה"כ
            

            התחייבויות 
 (6,170)  (53)  (604)  (5,513)  -   זכות   ויתרות זכאים  ספקים,

 (979,615)  -  -  -  (979,615)   לשלם(  ריבית  )לרבות  חוב אגרות
            

 (985,732)  (53)  (604)  (5,513)  (979,615)   פיננסיות   התחייבויות סה"כ
            

  1,127,817  (53)  137,630  1,966,292  (976,105)   פיננסיים   מכשירים סה"כ
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 )המשך(   הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

 
 )המשך(    פיננסיים   מכשירים  .4

 )המשך(   ומטבע   מדד   סיכון               ב.
 

 2019 בדצמבר 31 ליום   

     חדש שקל   

 סה"כ  ארה"ב  של דולר  צמוד  לא  צמוד    
 ש"ח אלפי   

          נכסים 
 256,417  36,188  220,229  -   מזומנים  ושווי  מזומנים

 233,123  13,852  219,271  -   מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות
 38,707  -  38,707  -    מוחזקות   לחברות   הון  ושטרי  הלוואות 

 6,968  1,055  5,913  -   אחרים  חייבים
          

 535,215  51,095  484,120  -   פיננסיים   נכסים   סה"כ
          

          התחייבויות 
 (7,024)  (247)  (2,277)  (4,500)   זכות   ויתרות זכאים  ספקים,

 (282,864)  -  (282,864)  -   חוב  אגרות
          

 (289,888)  (247)  (285,141)  (4,500)   פיננסיות   התחייבויות סה"כ
          

 245,327  50,848  198,979  (4,500)   פיננסיים   מכשירים סה"כ

 
 כדלקמן:  הינה לגידור  משמשים  שאינם  נגזרים  פיננסיים מכשירים  חוץ  מטבע   לסיכון  הקבוצה  חשיפת

             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל הצמדה

 מטבע/
 הצמדה

  לשלם 
 סכום
  לקבל 

 סכום
  לשלם 

 מועד 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 (1,322)  2021  64,008  19,500  ש"ח   דולר  ןחליפי  שערי  על  אקדמה  חוזי

             

             
 כדלקמן: הינה   לגידור   משמשים אשר נגזרים  פיננסיים מכשירים  חוץ  מטבע   לסיכון  הקבוצה  חשיפת

             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל הצמדה

 מטבע/
 הצמדה

  לשלם 
 סכום
  לקבל 

 סכום
  לשלם 

 מועד 
  פקיעה 

 שווי 
 הוגן 

             
 (87,986)  2021  1,564,792  459,730  ש"ח   דולר  ןחליפי  שערי  על  אקדמה  חוזי

 
 . םדיהמאוח  לדוחות   ד'22  ביאור  ראו החברה, של  הריבית  החלפת   חוזי בגין  לפרטים 
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 )המשך(   הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

 
 )המשך(   פיננסיים   מכשירים  .4

 נזילות   סיכון ג.

 העתידיים  השערים   על   בהתבסס   וזאת   מהוונים,  בלתי   בסכומים   פיננסיות   התחייבויות  של   החוזיים   הפירעון  מועדי  להלן
 קיזוז: הסכמי קיימים  לגביהם    אשר סכומים  כולל   אינו  זה   גילוי  ריבית. תשלומי אומדן כולל   הדיווח,  למועד   החזויים

 2020 בדצמבר 31 ליום   

 
 הערך 

  חוזי  סכום  בספרים 
 חודשים 12
  פחות  או

 עד  שנה
 שנים  5 מעל  שנים  5-2  שנתיים

 ש"ח אלפי 
            

            נגזרים   שאינן  פיננסיות  התחייבויות 
 -  -  -  3,653  3,653  3,653  שירותים  ונותני  ספקים
 -  -  -  2,307  2,307  2,307 זכות ויתרות   זכאים 
 745,282  289,805  44,732  45,006  1,124,825  979,615 חוב  אגרות

            
 745,282  289,805  44,732  50,966  1,130,785  985,575 פיננסיות   התחייבויות סך

            
            
 2019 בדצמבר 31 ליום   

 
 הערך 

  חוזי  סכום  בספרים 
 חודשים 12
  פחות  או

 עד  שנה
 שנים  5 מעל  שנים  5-2  שנתיים

 ש"ח אלפי 
            

            נגזרים   שאינן  פיננסיות  התחייבויות 
 -  -  -  165  165  165  שירותים  ונותני  ספקים
 -  -  -  6,859  6,859  6,859 זכות ויתרות   זכאים 
 182,134  92,205  45,778  43,461  363,578  282,864 חוב  אגרות

            
 182,134  92,205  45,778  50,485  370,602  289,888 פיננסיות   התחייבויות סך

             

 ריבית   סיכון ד.

 הדיווח:  תקופת לתום   הקבוצה של  הריבית  נושאי  הפיננסיים המכשירים  של הריבית  סוג   בדבר  פרטים   להלן

 בדצמבר   31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    

     למדד:   הצמדה  עם  קבועה   בריבית  מכשירים 
 -  3,510  פיננסיים  נכסים

 -  973,871  פיננסיות התחייבויות
    (970,361)  - 
       
       
 בדצמבר   31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    

     למדד:   הצמדה  ללא   קבועה   בריבית  מכשירים 
 52,559  1,921,695  פיננסיים  נכסים

 282,864   -   פיננסיות התחייבויות
    1,921,695  (230,305) 
       
       
 בדצמבר  31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    

     משתנה:   בריבית  מכשירים 
 420,621  144,564  פיננסיים  נכסים

  -    -   פיננסיות התחייבויות
    144,564  420,621 
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 )המשך(   הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

 
 ההכנסה  על  מסים .5

 הכנסה  על  מסים הוצאות מרכיבי .א

 זמניים.   הפרשים   בגין  נדחים   ממסים  מורכבים  והפסד    ברווח  שנכללו  ההכנסה על המסים

 נדחים   מסים נכסי  הוכרו לא  שבגינם  להעברה  הפסדים  .ב

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      

 85,632  176,352   מס   לצורך   הפסדים
 12,387  6,336   לניכוי הניתנים זמניים  הפרשים

   182,688  98,019 
 

  נכסי  לניכוי.   הניתנים   הזמניים   ההפרשים   ניצול   ועל   מס   לצורכי   הפדים   ניצול   על   זמן   הגבלת   אין   בישראל,   הקיימים   המס   חוקי   לפי 
  הטבות את  לנצל   יהיה   ניתן   שכנגדה  חייבת,   הכנסה  בעתיד   תהיה  כי  צפוי   זה   שאין  כיוון   אלה,  פריטים  בגין   הוכרו   לא   נדחים   מסים 
 המס. 

 מס   שומות .ג

 . בחוק(   שנקבעו   לסייגים   )בכפוף   2018  המס   שנת   וכולל   עד   סופיות   מס   שומות   הוצאו   לחברה 

 הוכרו  שלא  נדחים  מסים   התחייבויות  .ד

  בגין  בהתאמה,  ש"ח,  אלפי   61,873-וכ  ש"ח   אלפי  44,857-כ  של  בסך  נדחים   סים מ   התחייבות   9201-ו  2020  בדצמבר  31  ביום
 לא   בנות,  בחברות  להשקעות  המתייחסים   בהתאמה,  ,ש"ח  אלפי  269,011-וכ  ש"ח  אלפי  195,030-כ  של  בסך  זמניים  הפרשים

 לעין. הנראה   בעתיד   לממשה   שלא  ונהובכו  החברה,  בידי   נתונה  זו  בת  חברה למכור האם  וההחלטה   מאחר   הוכרה 
 
 מוחזקות   חברות  עם  מהותיות   ועסקאות  התקשרויות קשרים, .6
 

 החברה   של   מהותיות  מוחזקות חברות  בדבר   פרטים .א
 

 מוחזקות  בחברות  השקעה  .1
 

 בעקיפין(   ו/או  במישרין   )המוחזקות   שלה   בנות   חברות   ידי   על   לה   שהונפקו   הון  שטרי   כוללת   מוחזקות   בחברות  ההשקעה 
 השקל,  במטבע   נקובים  הנפקתם,  ממועד   שנים  5  לפני  לא  לפרעון  ניתנים  ההון  משטרי  חלק  ש"ח.  מיליון  494  -כ  של   בסך

 שנתית  ריבית  נושאים  הם  פירעון,  מועד  נקבע  לא  ההון  טריש   של  האחר  בחלק  ריבית.  נושאים  ואינם   למדד  צמודים  אינם
 החברה   להחלטת  בהתאם  ייפרעו  בגינם,  שנצברה  ריבית   לרבות  ההון,  שטרי  כל   למדד.  צמודים  והינם  2.75%  של  בשיעור

 סווגו  אשר   הבנות  מחברות   הון   שטרי   יתרות  להלן   מוחזקות.  בחברות   מההשקעה   כחלק   סווגו  כך   ובשל   המנפיקה 
 : שלהן  העצמי  הוןה במסגרת

 בדצמבר  31 ליום   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
      

 94,185  290,070   צומת 
 191,844  191,844   חדרה 

 8,919  9,619   בע"מ   חדרה   הרחבה  או.פי.סי.
AGS   2,038  1,598 
    -   500   2  שורק 

      
   494,071  296,546 

 

 לדוחות   יב'25  בביאור   )כמתואר   CPV  קבוצת   רכישת   במסגרת   ,2021  ינואר   בחודש   הדוח,  מועד   לאחר  כי,  יצוין
  ש"ח.  מיליון 1,188 של בסך   נוספים   הון   שטרי  לחברה   הונפקו המאוחדים(,
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 )המשך(   הנפרד הכספי  למידע נוסף  מידע

 
 )המשך(   מוחזקות  חברות  עם  מהותיות   ועסקאות  התקשרויות קשרים, .6
 

 )המשך(   החברה   של   מהותיות  מוחזקות חברות  בדבר   פרטים .א
 

  הון  ושטרי  הלוואות  .2

 מוחזקות:  לחברות  והלוואות   הון  שטרי  בדבר  פרטים   להלן
 בדצמבר   31 ליום 

    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 5,144  5,659  (1)   הון  שטרי  
 33,563  186,110   ( 2) בנות   לחברות  שניתנו  הלוואות  
       
    191,769  38,707 

 

 הון   שטרי"    -  )להלן  ש"ח   אלפי  7,748  של  כולל  בסך  ,2014  בשנת  SAG  ידי  על  שהונפקו  הון  בשטרי  מחזיקה  החברה ( 1)
AGS").   הון  שטרי AGS   לפני לא  יהיה  (2018 יוני בחודש  שעודכן  )כפי פרעונם  ומועד  ריבית,  נושאים   אינם   צמודים, אינם 
 במועד   ההוגן  שווים   את  המייצג  בסכום  הכספי  המצב   על  בדוח  לראשונה   הוכרו  AGS  הון  שטרי   .2024  אוקטובר   חודש 

 הריבית   שיטת   לפי  ומופחתים  10%  של  היוון  שיעור   באמצעות  חושב  הארכה  במועד  הוגן  שווי  ההארכה.  ובמועד  ההנפקה
 הדוח. למועד  ועד  ההנפקה  ממועד האפקטיבית 

  מוחזקות:  לחברות  שניתנו הלוואות  בדבר  פרטים   להלן (2)  

 בדצמבר  31 ליום יתרה         

  המלווה   שם 
 מתן   מועד

   ההלוואה

  ההלוואה סכום
 כפי

  )הקרן(  שניתנה

  שיעור 
  ליום ריבית

  בדצמבר 31
2020  2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    ש"ח אלפי     
            

  44,862  2020  צומת  

%3.37-
%4.26 

    -  45,295  צמוד  לא

  131,209  2017-2020   חדרה  
%3.6-%8 

 33,563  137,305  צמוד  לא

  3,510  2020  חדרה  הרחבה 
%2.75 

    -  3,510  למדד  צמוד
         186,110  33,563 

 

 

 קבוצת   רכישת   במסגרת  היתר  בין  המוחזקות,  לחברות  נוספות  הלוואות   החברה   העמידה  הדוח,  מועד  לאחר   כי,  יצוין
CPV  ש"ח.  מיליון  557  -כ  של   כולל   בסך   המאוחדים(, לדוחות יב' 25  בביאור   תואר )כמ  

 
 מס   לפקודת   א'104  סעיף   לפי  החברה   ביצעה   אותו   מבני  שינוי  לגבי   ולפרטים   מוחזקות   חברות   בדבר   נוספים  לפרטים 
  המאוחדים.  לדוחות  24  ביאור  ראו    ,1961-התשכ"א  חדש[,  ]נוסח   הכנסה 

 
 דיבידנד .ב

 המאחדים.  לדוחות   ג'19  ביאור  ראו ,2020-2019  בשנים  החברה  שחילקה דיבידנדים  על   לפרטים 

 המאוחדים.  לדוחות   ד' 24  ביאור ראו ,רותם ידי   על  לחברה   שחולקו  דיבידנדים  על   לפרטים 
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 חייקין  סומך
 KPMG המילניום מגדל

 609  דואר תא ,17 הארבעה  רחוב

 6100601 אביב תל

8000   684   03 

 

 
 ה בע"מנרגיסי א. פי .אובעלי המניות של דוח רואי החשבון המבקרים ל

 ("החברה "  -   להלןבע"מ )  יהסי אנרג.פי.או  של   רמה ופרופהמצב הכספי    על  המאוחדהדוח    את את    ביקרנו
 כולל העל הרווח    דוחותהו  הפסד  וא  רווחפרופורמה על    המאוחדים  דוחותהואת    2020בדצמבר    31  ליום
כספיים  2020  בדצמבר   31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים   משלוש  אחת  לכל דוחות   מאוחדים . 

היא לחוות דעה על דוחות   אחריותנו .  חברהה  של   וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות   הינם  אלה   פרופורמה 

 .ביקורתנו  על   בהתבסס  אלה  פרופורמה   מאוחדיםכספיים  

תקנים שנקבעו בתקנות רואי   לרבות   ל,בישרא  מקובלים  ביקורת   לתקני  בהתאם   ביקורתנו  את   ערכנו
)חשבו  את   לתכנן  מאתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי  על .  1973  -  גל"התש   ,(ןבוחש  רואה   של  פעולתו  דרךן 

פרופורמה הצגה     הכספיים   בדוחות   שאין   ביטחון  של   סבירה  מידה   להשיג  במטרה   ולבצעה  הביקורת 
מהותית  שבדוחות   ובמידע   בסכומים  התומכות   ראיות   של   מדגמית  בדיקה   כוללת  ביקורת.  מוטעית 

בח  ביקורת .  פרופורמה  הכספיים  גם  כללי  כוללת  של  האומדנים ינה  ושל  שיושמו  החשבונאות 
וההנהלה של   ידי הדירקטוריון  על   בדוחות   ההצגה   נאותות   הערכת   וכן   החברה המשמעותיים שנעשו 

 . דעתנו  לחוות נאות  בסיס  מספקת  שביקורתנו סבורים  אנו. בכללותה  פרופורמה   הכספיים 
 

, המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות  ופןאב  משקפים  לנ"ה  פרופורמה  המאוחדים הכספיים    הדוחות  ו,לדעתנ
תוצאות   אתו  2020  בדצמבר   31  ליום המאוחדות שלה    והחברותהחברה    של  פרופורמה המצב הכספי    את 

 בהתאם  2020  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל  פרופורמה  פעולותיהן
על בסיס   זאתו  1970  -  לש"הת(,  םומיידיי  תקופתיים   דוחותך )ניירות ער  לתקנות  'א9תקנה    הוראות ל

 לדוחות כספיים פרופורמה אלו. 3ההנחות המפורטות בביאור  
 
 

 חייקין   סומך 
 חשבון   רואי

 2021  במרץ   24

 
 
 
 
 
 
 

ל   KPMG  ברשת   וחברה   ישראלית   שותפות   , חייקין   סומך  ת   ש ו מ ר י ת   פ ו י א מ צ ת  ע ו ד ג ו א מ    ה

International" ("KPMG Cooperative  International KP(  - ב  MG  שוויצרית ישות .
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 ליום   פרופורמה  מאוחד  הכספי   המצב   על   דוח

 
 

 2020 בדצמבר 31 
     בגין התאמות    אירוע לפני 
 נתוני פרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה  
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
      

      שוטפים   נכסים 
      

 265,665  65,191  200,474 מזומנים  ושווי  מזומנים
 142,851  (1,464,279)  1,607,130 קצר  לזמן  פיקדונות
 206,925  -  206,925 קצר  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות

 182,301  28,813  153,488 לקבל   והכנסות  לקוחות 
 111,707  49,157  62,550 חובה  ויתרות  חייבים

 366  -  366 קצר   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
      

 909,815  (1,321,118)  2,230,933 שוטפים  נכסים   כ"סה
      

      שוטפים  שאינם   נכסים 
      

 232,205  874  231,331 ארוך  לזמן מוגבלים  ומזומנים  פיקדונות
 2,005,324  2,005,324  - המאזני  השווי  שיטת  לפי   המטופלות כלולות  חברותב  השקעות 
 143,240  -  143,240 רוך א לזמן אשמר  הוצאות 

 25,024  1,318  23,706 נטו ,נדחים  מסים   נכסי
 529  -  529 ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים

 2,767,466  102,536  2,664,930 קבוע  רכוש
 304,660  28,183  276,477 שימוש  זכות   נכסי

 530,172  525,504  4,668 מוחשיים   בלתי  נכסים
      

 6,008,620  2,663,739  3,344,881 שוטפים   שאינם נכסים   כה" ס
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 6,918,435  1,342,621  5,575,814 נכסים   כה" ס
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 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

 

 
  

 2020 בדצמבר 31 
   התאמות בגין    לפני אירוע   
 הפרופורמה  נתוני  הפרופורמה  נתוני  הפרופורמה  
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
      

      שוטפות   התחייבויות 
      

 173,468  24,064  149,404 ארוך  לזמן  התחייבויות  של   שוטפות  חלויות
 300,785  3,263  297,522 שירותים  ונותני  ספקים
 116,888  21,148  95,740 זכות ויתרות   זכאים 

 135,638  9,832  125,806 קצר   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים
 49,278  4,096  45,182  חכירה  בגין  התחייבויות  של   שוטפות  חלויות

 1,820  1,820  - שוטפים  מסים התחייבויות
      

 777,877  64,223  713,654 שוטפות   התחייבויות כה" ס
      

      שוטפות   שאינן  התחייבויות 
      

 2,374,894  524,058  1,850,836 ואחרים   בנקאיים   מתאגידים ארוך לזמן   הלוואות 
 952,109  -  952,109 חוב  אגרות

 39,026  24,733  14,293  חכירה בגין  ארוך  לזמן התחייבויות
 51,260  28,896  22,364 ארוך   לזמן נגזרים  פיננסיים  מכשירים

 121,417  118,971  2,446 ארוך לזמן אחרות התחייבויות
 177  -  177 לעובדים   הטבות 

 330,142  21,579  308,563 נטו ,נדחים  מסים התחייבויות
      

 3,869,025  718,237  3,150,788 שוטפות   שאינן  התחייבויות כה" ס
      

 4,646,902  782,460  3,864,442 התחייבויות כה" ס
      

      הון
      

 1,784  -  1,784 מניות   הון
 1,714,122  -  1,714,122 מניות   על   פרמיה 
 14,035  88,000  (73,965) הון קרנות

 28,671  -  28,671 עודפים 
      

 1,758,612  88,000  1,670,612 החברה   של   המניות לבעלי  מיוחס  הון כה" ס
      

 512,921  472,161  40,760 שליטה   מקנות  שאינן  זכויות
      

 2,271,533  560,161  1,711,372 הון כה" ס
      

 6,918,435  1,342,621  5,575,814 והון  התחייבויות כה" ס
      

     
 גושן   צחי  אלמוגי  גיורא  כספי  יאיר

 כספים   סמנכ"ל   כללי  מנהל  הדירקטוריון   יו"ר
 
 

 . 2021 במרץ  24  : פרופורמה  כספיים  הדוחות  אישור תאריך
 

 .מהם נפרד  בלתי  חלק מהווים  פרופורמה   הכספיים  לדוחות   המצורפים  הביאורים 
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 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

 פרופורמה   מאוחדים  והפסד  רווח   דוחות
 
 

 2020 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   התאמות בגין    לפני אירוע     
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה    
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        
 1,592,754  267,476  1,325,278   שירותים   ומתן   מכירות 

 1,041,394  73,347  968,047   ( והפחתות  פחת  בניכוי) ם שירותי ומתן המכירות עלות
 132,734  18,858  113,876   והפחתות   פחת 

        
 418,626  175,271  243,355   גולמי   רווח

        
 97,728  45,815  51,913   וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 -  CPV   42,019  (42,019)  קבוצת רכישת   בגין עסקה  הוצאות 
 12,024  5,156  6,868   עסקי  פיתוח  הוצאות 

 (6,005)  (6,005)  -   כלולות   חברות  בהפסדי   חלק 
 )62,346(  )63,382(  1,036   נטו  ת,אחרו  )הוצאות(  הכנסות 

        
 240,523  96,932  143,591   רגילות  מפעולות  רווח

        
 262,795  89,760  173,035   מימון  הוצאות 
 1,322  107  1,215   מימון  הכנסות 

        
 261,473  89,653  171,820   נטו ן,מימו  הוצאות 

        
 (20,950)  7,279  (28,229)   הכנסה   על   מסים   לפני )הפסד(  רווח

 13,175  (444)  13,619    הכנסה  על   מסים 
        

 (34,125)  7,723  (41,848)   לשנה )הפסד(  רווח
        

        : ל  מיוחס 
 (53,477)  3,078  (56,555)    החברה   של המניות  בעלי

 19,352  4,645  14,707   שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
        

 (34,125)  7,723  (41,848)   לשנה )הפסד(  רווח
        

        החברה   של   לבעלים  מיוחס  למניה  רווח
        

 (0.30)  0.07  (0.37)   ( ח" שב)  למניה בסיסי  רווח
        

 (0.30)  0.07  (0.37)   ( חש" ב)  למניה  מדולל  רווח

 
 
 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים פרופורמה הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
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 או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ 

 
 פרופורמה  מאוחדים  כולל רווח   על  דוחות

 
 

 
 לשנה שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2020  
   התאמות בגין    לפני אירוע    
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
       

 (34,125)  7,723  (41,848)  לשנה   )הפסד(  רווח
       

  ברווח  לראשונה   שהוכרו  שלאחר  אחר   כולל  (הפסד)  חרוו פריטי
       והפסד   לרווח  יועברו  או הועברו  הכולל

       
 גידור  בגין   ההוגן  בשווי  השינוי  של   האפקטיבי החלק

 (65,256)  90,495  (155,751)   מזומנים תזרימי
       

 המשמשים   נגזרים  פיננסיים   מכשירים של הוגן  בשווי  נטו  שינוי
 11,180  640  10,540  מגודר   פריט  של  לעלות  שנזקף מזומנים תזרימי  לגידור

       
 נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי

 21,652  -  21,652  והפסד   לרווח  שהועברו מניםהמזו  תזרימי  לגידור  המשמשים 
       

 (144,206)  (144,206)  -  חוץ   פעילויות בגין  חוץ   מטבע  תרגום  הפרשי 
       

 (20,218)  (20,218)  -  נטו   כלולות,  חברות   בגין  אחר  כולל   הפסד 
       

 46,563  41,936  4,627  אחר   כולל   רווח פריטי   בגין ההכנסה  על   מסים 
       

 (150,285)  (31,353)  (118,932)  ממס   נטו  ה,לשנ  אחר כולל הפסד
       

 (184,410)  (23,630)  (160,780)   לשנה   כולל הפסד כה" ס
       
       
       

       : ל  מיוחס 
 (165,628)  9,859  (175,487)   החברה   של המניות  בעלי

 (18,782)  (33,489)  14,707  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
       

 (184,410)  (23,630)  (160,780)   לשנה   כולל הפסד כה" ס
              

 

 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים פרופורמה הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
 

 
 
 



 

8 

 או.פי.סי   אנרגיה   בע"מ 

 
 פרופורמה   מאוחדים  והפסד  רווח   דוחות

 
 

 2019 בדצמבר 31 םביו  שהסתיימה לשנה   
   התאמות בגין    לפני אירוע     
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה    
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        
 1,497,398  167,410  1,329,988     שירותים   ומתן   מכירות 

 985,847  75,500  910,347     ( והפחתות  פחת  בניכוי) ם שירותי ומתן המכירות עלות
 118,222  7,225  110,997     והפחתות   פחת 

        
 393,329  84,685  308,644     גולמי   רווח

        
 112,079  57,274  54,805   וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 11,390  4,452  6,938   עסקי  פיתוח  הוצאות 

 171,989  171,989  -   כלולות   חברות  ברוחי   חלק 
 21,409  -  21,409     נטו ת,חרוא   ות הכנס

        
 463,258  194,948  268,310     רגילות  מפעולות  רווח

        
 184,319  84,291  100,028     מימון  הוצאות 
 6,918  39  6,879     מימון  הכנסות 

        
 177,401  84,252  93,149     נטו ן,מימו  הוצאות 

        
 285,857  110,696  175,161     הכנסה  על  מסים נילפ  רווח

 73,993  23,568  50,425      הכנסה  על   מסים 
        

 211,864  87,128  124,736     לשנה   רווח
        

        : ל  מיוחס 
 148,063  57,568  90,495      החברה   של המניות  בעלי

 63,801  29,560  34,241     שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
        

 211,864  87,128  124,736     לשנה   רווח
        

        החברה   של   לבעלים  מיוחס  למניה  רווח
        

 0.86  0.20  0.66   ( חש" ב)  למניה בסיסי  רווח
        

 0.85  0.20  0.65   ( חש" ב)  למניה  מדולל  רווח
 
 
 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים ופורמהרפ הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
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 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

 פרופורמה  מאוחדים  כולל רווח   על  דוחות
 
 

 
 לשנה שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2019  
   התאמות בגין    לפני אירוע    
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
       

 211,864  87,128  124,736    ה לשנ  רווח
       

  ברווח  לראשונה   שהוכרו  שלאחר  אחר   כולל  (הפסד)  חרוו פריטי
       והפסד   לרווח  יועברו  או הועברו  הכולל

       
 גידור  בגין   ההוגן  בשווי  השינוי  של   האפקטיבי החלק

 (28,989)    -  (28,989)     מזומנים תזרימי
       

 המשמשים   נגזרים  פיננסיים   מכשירים של הוגן  בשווי  נטו  שינוי
 4,668    -  4,668    מגודר   פריט  של  לעלות  שנזקף מזומנים תזרימי  לגידור

       
 נגזרים פיננסיים   מכשירים  של  ההוגן  בשווי  נטו  שינוי

 9,778    -  9,778    והפסד   לרווח  שהועברו המזומנים  תזרימי  לגידור  המשמשים 
       

   ,165)313(    ),313165(  -  חוץ   פעילויות בגין  חוץ   מטבע  תרגום  י רשהפ
       

 (44,339)    (44,339)    -  נטו   כלולות,  חברות   בגין  אחר  כולל   הפסד 
       

 55,124  54,509  615    אחר   כולל  )הפסד(  רווח פריטי   בגין ההכנסה  על   מסים 
       

 (169,071)  (155,143)    (13,928)    ממס   נטו  ה,לשנ  אחר כולל הפסד
       

 42,793  (68,015)  110,808     לשנה   כולל   )הפסד(  רווח   כה" ס
       
       
       

       : ל  מיוחס 
 28,957  (47,610)  76,567     החברה   של המניות  בעלי

 13,836  (20,405)  34,241    שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
       

 42,793  (68,015)  110,808     לשנה   כולל   )הפסד(  רווח   כה" ס
              

 

 

 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים פרופורמה הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
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 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

 פרופורמה   מאוחדים  והפסד  רווח   דוחות
 
 

 2018 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה לשנה   
   התאמות בגין    לפני אירוע     
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה    
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        
 1,410,953  104,482  1,306,471     שירותים   ומתן   מכירות 

 999,681  70,280  929,401     ( והפחתות  פחת  בניכוי) ם שירותי ומתן המכירות עלות
 111,414  4,206  107,208     והפחתות   פחת 

        
 299,858  29,996  269,862     גולמי   רווח

        
 103,732  56,139  47,593   וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 7,806  4,213  3,593   עסקי  פיתוח  הוצאות 

 (25,870)  (25,870)  -      כלולות   חברות  בהפסדי   חלק 
 6,235    -  6,235     נטו ,אחרות   הכנסות 

        
 168,685  (56,226)  224,911     רגילות   מפעולות )הפסד(  רווח

        
 112,412  14,519  97,893     מימון  הוצאות 
 7,360  58  7,302     מימון  הכנסות 

        
 105,052  14,461  90,591     נטו ן,מימו  הוצאות 

        
 63,633  (70,687)  134,320     הכנסה   על   מסים   לפני הפסד()  חרוו

 29,352  (7,451)  36,803      הכנסה  על   מסים 
        

 34,281  (63,236)  97,517     לשנה   רווח
        

        : ל  מיוחס 
 25,450  (47,584)  73,034      החברה   של המניות  בעלי

 8,831  (15,652)  24,483     שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
        

 34,281  (63,236)  97,517     לשנה   רווח
        

        החברה   של   לבעלים  מיוחס  למניה  רווח
        

 0.15  (0.40)  0.55   ( חש"ב )  למניה  בסיסי  )הפסד(  רווח

        
 0.15  (0.40)  0.55   ( חש"ב )   למניה  מדולל )הפסד(  רווח

 
 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים פרופורמה הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
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 בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

 פרופורמה  מאוחדים  כולל רווח   על  דוחות
 
 

 
 לשנה שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2018  
   התאמות בגין    לפני אירוע    
 נתוני הפרופורמה   נתוני הפרופורמה   הפרופורמה   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
       

 34,281  (63,236)  97,517    לשנה   רווח
       

  ברווח  לראשונה   שהוכרו  שלאחר  אחר   כולל  (הפסד)  חרוו פריטי
       והפסד   לרווח  יועברו  או הועברו  הכולל

       
 גידור  בגין   ההוגן  בשווי  השינוי  של   האפקטיבי החלק

 2,211    -  2,211     מזומנים תזרימי
       

 המשמשים   נגזרים  פיננסיים   מכשירים של הוגן  בשווי  נטו  שינוי
 (590)  -  (590)   מגודר   פריט  של  לעלות  שנזקף מזומנים תזרימי  לגידור

       
 159,086  159,086  -  חוץ   פעילויות בגין  חוץ   מטבע  תרגום  הפרשי 

       
 35,370  35,370  -  נטו  כלולות,  חברות  בגין  אחר   כולל  )הפסד(  רווח

       
 (50,932)   (50,559)  (373)   אחר  כולל  רווח   פריטי  בגין  מסים 

       
 145,145  143,897  1,248    ממס   נטו  ,הלשנ  אחר   כולל (הפסד)  חרוו

       
 179,426  80,661  98,765     לשנה   כולל  רווח   כה" ס
       
       
       

       : ל  מיוחס 
 130,745  56,463  74,282     ברה הח  של המניות  בעלי

 48,681  24,198  24,483    שליטה  מקנות  שאינן  זכויות
       

 179,426  80,661  98,765     לשנה   כולל  רווח   כה" ס
       
       

 

 

 . מהם נפרד בלתי חלק   מהווים פרופורמה הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
 
 

  



   בע"מ   אנרגיה   או.פי.סי 
 

  2020  בדצמבר   31  ליום   פרופורמה   מאוחדים   הכספיים  לדוחות ביאורים

12 
 

 
 כללי  - 1 אוריב
 

 לתקנות  א'9  תקנה  להוראות   בהתאם  נערכו  הפרופורמה")   "דוחות   –  (להלן  אלו  מאוחדים  פרופורמה   כספיים   דוחות .א
 שמפורט   (כפי  CPV  בקבוצת   השליטה   לרכישת   ומתייחסים   , 1970  –   התש"ל   ומיידיים),  תקופתיים   (דוחות   ערך   ניירות
   להלן).  א'2  בביאור

 
 2  בביאור   כמתואר   הנרכשת   הפעילות   של   הכספיים   הנתונים  על ו  החברה   של  הנתונים  בסיס   על   נערכו   הפרופורמה   דוחות  .ב

   .2020  בדצמבר   31  ביום  שנסתיימו  השנים   ולשלוש   2020  בדצמבר  31 ליום  ) "הנרכשת  הפעילות "   –  (להלן  להלן
 

 ההנחה   תחת  2020  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  המאוחד  הכספי  ה מצב  את  למפרע  לשקף  נועדו  הפרופורמה  דוחות .ג
 והפסד   רווח  על   הדוח   ואת  במאוחד  החברה  של  הפעולות   תוצאות  ואת   2020  בדצמבר   31  ביום  הושלמה   הרכישה  שעסקת 

 הושלמה   הרכישה  תעסק ש  הנחה  תחת   2020  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת   לכל   אחר  כולל
 ותחת   להלן)  2  בביאור  (כמוגדר  CPV  מקבוצת  שנתקבלו  כפי   בפועל   הפעילות  תוצאות   סמך  על  2018  בינואר   1  ביום

 .להלן 3  בביאור  המפורטות  ההנחות 
 

 ואינם   מאחרו   םלצרפ   נדרש  ולא   מאחר  פרופורמה  מאוחדים  מזומנים   תזרימי  על  דוחות  כוללים  אינם  פרופורמהה   דוחות .ד
 . הפרופורמה  בדוחות   אחרים  בחלקים   המצוי המידע  על  משמעות  בעל מידע   מוסיפים 

 
 כמתואר   בהם שנכללו   ולהתאמות העיקריות   להנחות  בכפוף  ,הפרופורמה בדוחות שיושמו   החשבונאית  המדיניות עיקרי .ה

 2020  בדצמבר   31  ליום  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  ששימשו  לאלו  עקביים  הינם  ,להלן  3  בביאור
 בדוחות   לעיין  יש  ,לכך  בהתאם  .לעיל  המוצגים  הפרופורמה  דוחות  מתבססים   עליהם  ,תאריך  באותו  שנסתיימה  ולשנה

 .הרלוונטיות  לתקופות  החברה של  המאוחדים  הכספיים הדוחות עם  ביחד  אלה הפרופורמה
 

 לראות   אין  כן   ועל   להלן  3  בביאור  כמפורט   ואומדנים   הערכות  ,הנחות  על  מבוססים   ,טבעם  מעצם   ,הפרופורמה  דוחות . ו
 ו/או   הנוכחית  הפעילות   תוצאות  את  משקפים   בהכרח  הם  כי  אלו   פרופורמה ה  בדוחות  המוצגים  הפרופורמה   בנתוני

 את   לשמש  נועדו  אלו  פרופורמה  כספיים  דוחות  .CPV  קבוצת  לרכישת   העסקה  השלמת   לאחר   החברה  של  העתידיות,
 .עתידיות  לתקופות  פרופורמה  השוואה כמספרי   החברה   של  המאוחדים  הכספיים   הדוחות משתמשי

 
 הפרופורמה  אירוע - 2 אוריב

 
Global  מקבוצת   מגופים   (בעקיפין)  החברה  תרכוש  לפיו   הרכישה")  "הסכם  –  (להלן   הסכם  נחתם  ,2020  אוקטובר בחודש 

LLC Management, Infrastructure  הבאות:   בישויות  וההחזקות   מזכויות   70%  "המוכרים")   –  (להלן   Power CPV
 LP Holdings  להלן)   –  "CPVPH;("  .Inc Ventures Power Competitive  להלן)   –  "CPVI;("  ו- Renewable CPV
.Inc Company Energy  להלן)  –  "CPVREC("  )CPVPH, CPVREC  ו-CPVI  קבוצת  – להלן  יחדיו" CPV.("   

 
 ת מונעו   כוח  (תחנות   קונבנציונלית  ובאנרגיה  מתחדשת  באנרגיה  כוח  תחנות  של  וניהול  הקמה   בפיתוח,  עוסקת  CPV  קבוצת 

 כלולות   חברות   באמצעות  בעיקר   זכויות   מחזיקה   CPV  קבוצת  בארה"ב.  )מתקדם  מדור   משולב   מחזור   מסוג   טבעי  גז
  CPV  קבוצת   בנוסף,  המתחדשת.   האנרגיה   בתחום  והן   הקונבנציונאלי  בתחום   הן  והקימה  יזמה  אותן  פעילות,  כוח   בתחנות 
 בדרך   , דלקים  וסוגי  טכנולוגיות  במגוון  ב"בארה  כוח   לתחנות   ניהול   שרותי  במתן  ,נכסים  ניהולל  חברה   באמצעות  ,עוסקת

CPV   מוגבלת,  שותפות  באמצעות  התבצעה   הרכישה בינוניות./קצרות  לתקופות  לרוב  ,נכסים  ניהול   בהסכמי  התקשרות   של 
LP Group  על   30%  של   ובשיעור  מוגבל)  (שותף  החברה  ידי  על  %70-כ  של   בשיעור   בעקיפין  המוחזקת,   "הרוכשת"),  -   (להלן 
   .מוגבל) (שותף   פיננסיים  משקיעים   ידי
 

 2020  אוקטובר   בחודש   פרטית   ובהנפקה   אביב  בתל   ערך  לניירות  בבורסה   הון  גיוס   החברה  ביצעה   הרכישה   מימון   לצורך
 בחודש   אביב  בתל  ערך   תורילני   בבורסה   )ב  (סדרב   חוב   אגרות  של   גיוס   החברה  בצעה   וכן  "ח ש  מיליון  1,077  -כ  של   בסך

 .החברה  של   עצמיים   ממקורות  מומנה הסכום יתרת  "ח. ש מליון  250 -כ  של  בסך 2020  אוקטובר
 

 , היתר  בין  ,כללו  המתלים  התנאים  .שונים  רגולטוריים  אישורים  ולקבלת   מתלים  לתנאים  כפופה   הייתה  העסקה  השלמת 
 העיקריים   האישורים  את  כללו  הרגולטוריים  האישורים   .בהסכם  מצגיו  להתקיימות  מהצדדים  אחד   כל  של   האישור  את

Hart  חוק לפי  בבקשה   לטיפול הנדרשת  התקופה  חלוף   );CIFUS(  "בבארה  זרות   השקעות  לבחינת   הועדה   אישור  :הבאים
Act Rodino Scott;  ה   אישור-Commission Regulatory Energy Federal;  ה  ואישור - Service Public York New

Commission.   לאחר   זאת   "),העסקה   השלמת   "מועד   –  (להלן  העסקה  הושלמה   2021  בינואר  25  ביום   ,הדוח  מועד  לאחר 
 התנאים   למעשה  והתקיימו  העסקה  להשלמת   הנדרשים   הרגולטוריים  האישורים  כל  התקבלו  2021  בינואר  24  שביום

 וערבויות   אשראי   כתבי  הועמדו  וכן   התמורה  למוכרים  שולמה  העסקה   השלמת  במסגרת  .העסקה  להשלמת   המתלים 
 ).CPV  בקבוצת  וההחזקות  הזכויות   מלוא  העברת   (כנגד  להלן  כמפורט 
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 )המשך( הפרופורמה אירוע - 2 אוריב

 
 תמורה   למוכרים  הרוכשת  שילמה  הרכישה,  בהסכם  שהוגדר  כפי  התמורה  קביעת  למנגנון  בהתאם  העסקה,  השלמת  במועד

 חוזר, להון  מסוימות והתאמות  דולר  מיליון 630  של   רכישה  מחיר  )המהווה דולר   מיליון  648-כ  של  כולל  סכום  על   שנקבעה
 בגין  כי  יצוין,  .CPV  בקבוצת  שנותר   הסכום   באותו   פיקדון  עבור  דולר   מיליון  5-כ  של   סך   וכן  חוב(  וליתרת   מזומנים  ליתרת 
 הלוואת   CPVPH-ל  הועמדה   בהקמה"(  "הפרויקט  –  )להלן  Rivers Three  בהקמה  בפרויקט   מהזכויות   17.5%  של   החזקה

 ם יהצדד  .10%-ל   לרדת   עשוי   בהקמה  בפרויקט   ההחזקה   שיעור  המוכר"(.  "הלוואת  -   )להלן  דולר   מיליון  95  של   בסך  מוכר 
 השלמת   ממועד   ימים  60  של   תקופה   בתוך  בהקמה  בפרויקט   מהזכויות  7.5%  עד   של   מכירה  שתבוצע   ככל  כי  הסכימו 
 מכירת  השלמת  עם  שיתבצע  המוכר   הלוואת  מתוך  דולר  מיליון  40-כ  של   סכום   של   חלקי  מוקדם  פירעון  יבוצע   העסקה,
 המוכר  הלוואת   מכירה.   של   במקרה  המוכר  הלוואת  שתישא   הריבית   הפחתת   לעניין  לרבות   הסדרים   ונקבעו   כאמור   הזכויות

 חברת   מניות  על  בשעבוד  ומובטחת   4.5%  של  שנתית   ריבית  נושאת  העסקה,  השלמת   ממועד  שנתיים  עד   של  לתקופה  הינה
 המוכר   הלוואת  בהקמה.  הפרויקט  של   ניהול  הסכם   במסגרת  וזכויות  בהקמה   בפרויקט   הזכויות  בבעלותה   אשר  החזקות

 עלויות   כי  יצוין  מוקדם.  ופירעון  הקמה   עלויות  כוללת   ואינה  הפרה,   ואירועי  (covenants)  הלווה   של   התחייבויות  כוללת 
 והפסד   רווח   בדוח  נכללו   ש"ח   מיליון  42-)כ  ש"ח  מיליון  45-כ  של   כולל  לסך   להסתכם  צפויות  CPV  קבוצת   לרכישת  העסקה 

  (.CPV קבוצת  רכישת   בגין עסקה  הוצאות   סעיףב   2020  לשנת 

 
 הרכישה   הסכם  עם  בקשר  דולר   במטבע  מתשלומים  המזומנים  בתזרימי   לשינויים  חשיפתה  את  חלקית   דרה גי  החברה

 השלמת   במועד   בנוסף,  חשבונאי.  כגידור  כאמור  האקדמה   עסקאות  את   לייעד  בחרה   החברה   אקדמה.  עסקאות   באמצעות 
 צדדים   לטובת  העסקה   למתהש  למועד  קודם  המוכרים  שהעמידו  ערבויות  חלף   ערבויות  הרוכשת  העמידה  העסקה,

   פיתוח.  בשלבי   נמצאים  אשר   CPV קבוצת של פרויקטים   עם   בקשר   שלישיים 

 
 הלוואת  הופחתה ובהתאם  בהקמה,  בפרויקט  מהזכויות 7.5% מכירת   הושלמה ,2021 בפברואר 3 ביום הדוח, מועד  לאחר 

 התמורה   עם  בקשר  דולר  מיליון  54-כ  לש   לסכום  ביחס  לעמוד  תמשיך  המוכר  הלוואת  דולר.  מיליון   41-כ  של  בסכום  המוכר
 .לעיל האמורים לתנאים  בהתאם  ,CPV  קבוצת ידי  על   המוחזקים בהקמה  בפרויקט  מהזכויות 10%  בגין

 
 והן  הקונבנציונאלי  בתחום   הן  האחרונות,  בשנים  והקימה   יזמה  אותן   פעילות,  כוח   בתחנות   זכויות  מחזיקה   CPV  קבוצת 
 על   עומד  CPV  של  חלקה  מתקדם(, מדור   משולב  מחזור   )מסוג   טבעי  גז   ונעותמ ח כו  בתחנות  המתחדשת:  האנרגיה בתחום

 וואט   מגה  106-כ  על  עומד  CPV  קבוצת   של  חלקה  רוח  ובאנרגיית  כוח(,  תחנות  5)  וואט  מגה  4,045  מתוך  וואט  מגה   1,290-כ
 1,258  של   כולל  בהספק   י טבע  גז  מונעת   כוח   בתחנת  זכויות   מחזיקה   CPV  קבוצת   כן,   כמו   כוח(.  )תחנת   וואט   מגה   152  מתוך 

  וואט(.  מגה 125-כ  על  עומד הדוח  הגשת   למועד  CPV של )חלקה  הקמה   בשלבי וואט  מגה
 

 הדוח,   הגשת   למועד נכון ,CPV לקבוצת   לעיל,  כאמור   מתחדשת   ובאנרגיה   קונבנציונלית  בטכנולוגיה  כוח  לתחנות  בנוסף
 פיתוח   בשלבי   שונות  בטכנולוגיות  נוספים   ופרויקטים  מתקדמים   פיתוח   בשלבי   מתחדשות   באנרגיות  פרויקטים   9  של   צבר 

 ואנרגיה   נכסים   ניהול   שירותי   במתן   גם   CPV  קבוצת   עוסקת   כן,  כמו  .וואט  מגה   6,175-כ של  כולל   מצטבר   בהיקף   שונים,
 שירותי   מספקת   CPV  קבוצת   הכל  ובסך   יים,שליש  צדדים   עבור  וכן   שיזמה   פרויקטים  עבור  שונות  בטכנולוגיות  כוח   לתחנות 

 וואט.   מגה 7,911- כ  של כולל בהספק  כוח לתחנות  ניהול
 

 יסודיים   מצגים   למעט   העסקה,   השלמת   במועד  פקעו   אשר   המוכרים   של   מסוימים   מצגים   נכללו   הרכישה   הסכם   במסגרת 
 הרוכשת   רכשה   זה,  בהקשר   כן,  כמו  לרוכשת.  פיצוי  ישולם   הפרתם   ובגין  העסקה  השלמת  ממועד   שנתיים   למשך  שיחולו
  שנים.  6-ו  3 של ותלתקופ  דולר  מיליון  53-כ  עד   של אחריות  בגבול  שונים   מצגים  וח ביט  פוליסת 

 
 צדדים   לטובת   המוכרים   שהעמידו  ערבויות  חלף   אשראי   וכתבי   ערבויות  הרוכשת   העמידה  העסקה,   השלמת   במועד 

   פיתוח.  בשלבי   נמצאים  אשר   CPV קבוצת של פרויקטים   עם   בקשר   שלישיים 
 

 הפרת   של  מסוימות  בנסיבות  דולר  מיליון  50  של  בסכום  פיצוי  למוכרים   ישולם   כי  היתר,  בין  נקבע,  הרכישה  בהסכם
 שייגרמו   מסוימות  הוצאות   תשלום  ו/או  האמור  הפיצוי  תשלום  להבטחת   תאגידית   ערבות  העמידה   החברה  ההסכם.
  האמורה.  אגידית ת ערבות  בוטלה  העסקה, השלמת  עם   הדוח, מועד לאחר   שייגרמו(.  )ככל   לרוכשת

 
 
 הפרופורמה דוחות עריכת בבסי ששימשו  עיקריות הנחות - 3 אוריב
 

 והפסד   רווח  דוח  ,2020  בדצמבר   31  ליום  פרופורמה  הכספי  המצב  על  הדוח  את  הכוללים  ,פרופורמה  הכספיים  דוחותב .א
 , 2020  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   בתקופה   השנים   משלוש   אחת   לכל  פרופורמה   אחר   כולל   רווח   על   ודוח   פרופורמה 

 מנת  על   וזאת  הנרכשת  הפעילות  של  הכספיים  בנתונים   מסויימם   פריטים  הצגת   אופן  בדבר   וסיווגים  התאמות   נערכו
 (IFRS)  בינלאומיים   כספי   דיווח לתקני זאת  ובכלל  רה החב  של לזה   הצגתם   ופןא את  להתאים 
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 )המשך( הפרופורמה דוחות עריכת בבסיס ששימשו  עיקריות הנחות - 3 אוריב

 לות פעי  מטבע .ב
 איחוד   ולצורך  השקל  שהינו  החברה  של  הפעילות   ממטבע   בשונה   הדולר  הינו  הנרכשות  החברות  של  הפעילות   מטבע 

 הפרשי   כאשר   שקל.  למטבע   דולר  ממטבע  הנרכשות   החברות  של  של  הדוחות  תורגמו  פרופורמה  הכספיים  הדוחות
 החברה   שהעמידה  הלוואה  בגין  רגוםת  והפרשי  אחר  כולל  רווחה  על  בדוח  נכללו  בהון  להשקעה  המיוחסים  התרגום 
  מימון. הוצאות בסעיף  שער   כהפרשי  נזקפו  הרוכשת  לחברה 

 

 2019  בשנת  "ח, ש מליון 39  -כ של   בסך   שער  הפרשי   הוצאות   נכללו   2020 לשנת  פרופורמה  והפסד   רווח   בדוח  יוצא,  כפועל
 ש"ח.  יוןמל  34- כ  של  שער  מהפרשי   הכנסות  נכללו  2018  ובשנת   "חש  מליון  37  -כ  של  בסך  שער   הפרשי  הוצאות  נכללו
 2019  בשנת   ש"ח,  מליון   144  -כ  של   בסך   שליליים   תרגום   הפרשי   נכללו  2020  לשנת   פרופורמה   כולל   והפסד   רווח   בדוח 
 יוןמל  159  -כ  של   בסך   חיוביים  תרגום  הפרשי  נכללו  2018  ובשנת  ש"ח  מליון  165  -כ  של  בסך  שליליים  תרגום  הפרשי  נכללו

 "ח. ש
  

 ארעי באופן מזוהים  והתחייבויות   נכסים   של  הוגן  שווי  קביעת  .ג
 נכסי   את   החברה  כללה   העסקה  השלמת   במועד   לפיכך,   עסקים".  "צירופי  IFRS 3  להוראות   התאם ב   טופלה   הרכישה 

 עודף   דולר.  מיליון  457-כ  של   לסך   הסתכם  הרכישה  בתמורת  החברה  של   חלקה  ההוגן.  לשווים  בהתאם   נטו  CPV  קבוצת 
 למועד   עד  (.IFRS 3  -ל  בהתאם)  ארעי  באופן  יוחס  אשר  דולר  מיליון  20-לכ  הסתכם  CPV  קבוצת  ברכישת  שנוצר  העלות
 פרק  לאור  וזאת  מזוהים  והתחייבויות  לנכסים  הרכישה  עלות  יחוס  את  החברה  השלימה  טרם   הכספיים   הדוחות   אישור

 השווי  מנתוני  חלק   זאת  אורל  פרופורמה  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד   ועד  העסקים   צירוף  ממועד  שחלף  הקצר  הזמן 
  .פרופורמהה בדוחות  שנכללו  כפי   הנתונים  על   שישפיעו  שינויים בהם  ויחולו  ויתכן  ארעיים עדיין  ההוגן

 
 העלות   עודף   למוניטין.  ובחלקו   כלולות   חברות   של   הקבוע   רכוש ל  בחלקו   העלות   עודף   יוחס   ה פרופורמ   הכספיים   בדוחות 
 33)  הקבוע  הרכוש  של   השימושי  החיים   אורך  יתרת   אומדן  פני   על   רמה ופרופה  בדוחות  הופחת   הכלולות   לחברות  המיוחס 

 עודף  תהפחת  הוצאות  נזקפו  2018-ו  2019  , 2020  לשנים   פרופורמה  מאוחדים  והפסד  רווח  דוחותב  ,לכך  בהתאם   .(שנה
 .בהתאמה  ,לשנה  "ח ש מיליון  1.5 כ  של  ךבס  כלולות חברות  ברווחי  החברה  חלק  בסעיף   עלות

 
 דולר   במטבע  מתשלומים  המזומנים  בתזרימי  לשינויים  חשיפתה  את  חשבונאי(  )גידור  חלקית  גידרה  החברה  לעיל  כאמור 
 88  - כ  של   בסך   האמור   מהגידור  כתוצאה   לחברה  שנבעו   עלויות  אקדמה.   עסקאות  באמצעות   הרכישה  הסכם  עם   בקשר
 בדצמבר   31  ליום  פרופורמה  הכספי   המצב  על  בדוח  סווגו  2020  לשנת  החברה  בדוחות  הון  לקרן  נזקפו  אשר  "חש  מליון
 שנכללו  האמורות  הגידור   עלויות  בוטלו  פרופורמה הכולל הרווח על  בדוח  .מוחשיים בלתי  נכסים   בסעיף  למוניטין 2020
 . 2020  בשנת 

 
  עסקה  עלויות .ד

 ( פרופרמהה  אירוע   )לפני   2020  לשנת   החברה   של   והפסד   רווח  בדוח   אחרות   הוצאות   בסעיף   שנכללו   רכישה   עלויות   כי   חונה

 דוחות   לצורך   העסקה   השלמת   למועד   רעוב  בתקופה   הוכרו  "ח ש  מיליון  42- כ  של   בסך   CPV  קבוצת   לרכישת   המיוחסת ו
 המס   השפעות  .פרופורמה  והפסד  רווח בדוחות  הפעילות  בתוצאות  נכללים   אינן כן  ועל   2018  בינואר   1  דהיינו  פרופורמה, 

 .בהתאמה   נכללו
 

 הנרכשת  לפעילות   בקשר  מימון  תעלויו וזקיפת  הרכישה עלות  מימון .ה
 וכן   2020  אוקטובר  בחודש  שבוצע  "חש  מיליון  1,077  של   בסך  הון  גיוס  באמצעות  מומנה  הרכישה   עסקת  לעיל  כאמור

 הדוח   בהתאם  .2020  ואוקטובר  אפריל  יםבחודש  שבוצע   "ח ש  מליון  377  של  בסך  (ב  )סדרה  חוב  אגרות  גיוס   באמצעות
 מליארד   1.5  של   בסך  קצר   לזמן  פקדונות  בסעיף  קיטון  משקף   2020  בדצמבר   31  ליום   פרופורמה   הכספי  המצב  על   המאוחד 

 ביום  בוצעה  הרכישה   אילו  קף ומש  והפסד   הרווח   על   בדוחות  מה ור הפרופ  שאירוע   מאחר   ,כן  כמו  .לרכישה  ששמשו  "ח ש
 הוצאות   וללותכ   פרופורמה   מאוחדים  והפסד   רווח  בדוחות  שנכללו  כפי   החברה  של  הפעילות  תוצאות   2018  בינואר   1

 בהתאם   .2018  בינואר   1  ביום  בוצע מ  היה   כאמור   החוב   אגרות   גיוס   לו  הנחה  את   בהם   לשקף   מנת   על   ,רעיוניות  ריבית 
  מיליון   8-כ  של   בסך   רעיוניות  ריבית   הוצאות   2018  -ו  2019  , 2020  לשנים   פרופורמה  והפסד   רווח   בדוח   החברה   כללה   ,לכך

 המס   השפעות  (.ב  )סדרה  החוב  אגרות   של  הריבית  לשיעור   בהתאם   ,בהתאמה  ,ח" ש  מיליון  11-וכ  "ח ש  מיליון  11-כ  ,"חש
 בהתאמה.  נכללו
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 )המשך( פרופורמהה דוחות עריכת בבסיס ששימשו  עיקריות הנחות - 3 אוריב

 מוכר   הלוואת  .ו

 13-)כ  CPV  לקבוצת  דולר  מיליון  67  -כ  של  סך   CPV  קבוצת  של  הקודמים   המניות   בעלי   הזרימו  העסקה   השלמת  במועד
 הלוואה   לפירעון  שימש   זה  סכום   מתוך   דולר  מיליון  67  של  סך  אשר   מוכר(  בהלוואת   דולר  מיליון  54-ו  בהון  דולר   מיליון

 בשיעור   ריבית  נושאת   המוכר  הלוואת  .12.5%- כ  של  בשיעור  ריבית   הנשא   ואשר   2017  בשנת  שהתקבלה   פיננסי   ממוסד
 31  ביום   בוצעו  אלו   עסקאות   כי  הונח  2020  בדצמבר  31  ליום  ה פרופורמ  מאוחד  הכספי   המצב  על   בדוח   לשנה.  4.5%  של

 ת בהלווא   הפיננסי  מהמוסד   הלוואה   והומרה   דולר   מליון  13- בכ  הנרכשת   החברה  של   ההון  גדל   כן   ועל  2020  בדצמבר
 החדש   למימון  המימון   עלויות  של   התאמה   בוצעה   פרופורמה   והפסד   רווח  בדוחות  דולר.  מליון  54  - כ  של   בסך   המוכר 

-כ  ש"ח,  מיליון  17-כ  של   בסך  2018  -ו  2019  ,2020  לשנים   פרופורמה   והפסד   רווח   בדוח   המימון  הוצאות   קטנו   אם ובהת
 של   הריבית   לשיעור  12.5%-כ  של   ריבית   שיעור  בין   הפער   ת א  לשקף   מנת   על  בהתאמה,   ש"ח,  מיליון  13-וכ  ש"ח   מיליון  51

 בהתאמה.   נכללו   המס  השפעות   .4.5%
 

 ההכנסה  על  מסים .ז
 השותפים   ברמת   אם   כי  השותפות  ברמת   מס  לצרכי   ממוסות   אינן  אשר  שותפויות  במסגרת  בוצעו  הנרכשת  עילות מהפ  חלק 
 הפעילות   בגין  המס  השפעות  נכללו  הפרופורמה  בדוחות  אלו.  חברות   של  הכספיים  בדוחות  מס  הוצאות   נכללו  לא   כן  ועל

 בהתבסס   וזאת  CPV  קבוצת  ברמת  ביטוי  ידי ל  שבאות   כפי  בארה"ב,  פדראלי  מס   לצורכי  כשותפות   הממוסה   הנרכשת
 פדראלי  מס  הפרופרמה,  בשנות  מהשנים   אחת   בכל   26%-)כ   הפרופורמה  בתקופות  שחל   CPV  קבוצת  של  המס  שיעור  על
 31  בימים   שהסתיימו  לשנים   פרופורמה   והפסד   רווח   על   בדוחות  יוצא,   כפועל   (. 5%-כ  של  ממוצע   מדינתי  ומס   21%  של 

  מיליון  49-וכ  ש"ח  מיליון  18  ש"ח,   מיליון  12-כ  של  בסך   נוספות  מס   הוצאות   החברה   זקפה   0182-ו  2019  ,2020  בדצמבר
 בהתאמה. ש"ח,

 
 בעתיד  הפעילות המשך  את   משקפות  שאינן  אחרות   הכנסות  .ח

 בסך  2018 -ו  2019 , 2020 בשנים  אחרות   הכנסות  בסעיף   CPV קבוצת  בדוחות   שנכללו  כלולות  חברות  ממכירת   הכנסות 
 נוטרלו    בהתאמה   , ש"ח(  מליון  287-)כדולר מליון 80-ו  ש"ח(  מליון  47-)כ  דולר   מליון   13  ,ש"ח(  מליון 25-)כ   דולר   מליון 7

 עם   כלולות   חברות  מימוש   של  החברה  של  העסקית  התוכנית  את   משקפות  ואינן  מאחר   פרופורמה  והפסד   רווח   בדוחות
  הללו.  החברות   את   ולתפעל  להחזיק   להמשיך  בכוונה אלא  השבחתן 

 
 שליטה   מקנות  שאינן  זכויות .ט

 )הפסד(   ברווח שליטה מקנות  שאינן  זכויות בעלי   חלק   נכלל פרופורמה  והפסד   רווח בדוחות  המוצגות   מהשנים אחת בכל
 שנכללו   פרופורמהה  והתאמות  פרופורמה  הכספיים   הדוחות  בהכנת   ששימשו  הנרכשת  הפעילות   נתוני  מהשפעת   הנובע

 פורמה. פרו   הכולל  והפסד  רווח   על  המאוחדים בדוחות
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 המאזני  השווי שיטת לפי המטופלות כלולות חברות - 4 ביאור

 
 :0202  בדצמבר  31 ליום הכספי  צבהמ על  מתומצת  פיננסי   מידע א.

 
 /הבעלות זכויות שיעור

 שוטפות התחייבויות שוטפים לא נכסים  שוטפים נכסים ברווחים השתתפות
 לא התחייבויות

 נטו בנכסים החברה חלק נטו נכסים "כסה שוטפות 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  

        
        2020  בדצמבר  31  ליום

        
LLC Holdings, Shore CPV 37.53% 54,024    2,652,097   83,839   1,573,147   1,049,134   393,740 

LLC Maryland, CPV 25.00% 55,443    2,119,179   131,752   1,052,211   990,660   247,665 

LLC Holdings, Valley CPV 50.00% 157,045    3,162,763   197,015   1,847,629   1,275,164   637,582  

LLC Towantic, CPV 26.00% 57,989    3,018,672   215,172   1,804,235   1,057,254   274,886  

LLC Fairview, CPV 25.00% 84,942    3,176,567   220,694   1,939,361   1,101,454   275,364  

LLC Rivers, Three CPV 10.00% 4,983   1,703,140   71,322    997,840       638,962   180,400 

        
 2,009,637        נטו  בנכסים החברה  חלק  "כסה

  (4,313)        התאמות 
      

  

         כלולות בחברות  השקעות  "כסה

 2,005,324       פרופורמה   בדוח
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 )המשך( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות כלולות חברות - 4 ביאור

 
 : 2018-ו  2019 ,2020 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו  לשני  הפעולות  תוצאות על  מתומצת  פיננסי   מידע .ב

 כולל ברווח  החברה חלק  ברווח  החברה חלק כולל חורו  "כסה   אחר כולל  רווח רווח  הכנסות  קההחז שיעור 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  
        

        2020  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה
        

LLC Holdings, Shore CPV 37.53%  500,238   4,835     (19,595)  (14,760)  1,815   (5,539) 
LLC ,Maryland CPV 25.00%  452,907   (43,417)  13,138      (30,279)  (10,854)  (7,570) 
LLC Holdings, Valley CPV 50.00%  448,662   (128,759)  (18,104)  (146,863)  (64,380)  (73,432) 
LLC ,Towantic CPV 26.00%  724,872   141,460   (71,101)  70,360   36,780   18,294  
LLC ,Fairview CPV 25.00%  533,032   (27,342)  (47,023)  (74,365)  (6,835)  (18,591) 
LLC ,Keenan CPV 100.00% *  103,000   (7,097)  (3,927) (11,024)  40,760  37,156  
LLC ,Rivers Three CPV 10.00% - (4,900)  675 (4,225)   (1,120) (1,102) 

        

  (3,836)      הפסד ב החברה  חלק  "כסה
  (2,169)      התאמות 

  
    

 
 

        כלולות   חברות  בהפסדי  החברה  חלק  "כסה
  (6,005)      פרופורמה   בדוח

        
        2019  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה

        
LLC Holdings, Shore CPV 37.53%  761,309    162,744   (6,780)  155,965   61,078   58,534  
LLC Maryland, CPV 25.00%  672,942   38,162   (1,248)  36,914   9,540   9,228  
LLC Holdings, Valley CPV 50.00%  675,804   33,474   (24,638)  8,836   16,737   4,418  
LLC Towantic, CPV 26.00%  776,031   101,980   (70,613)  31,368   26,515   8,156  
LLC Fairview, CPV 25.00%  97,952   50,723   (38,746)  11,977   12,681   2,994  
LLC Keenan, CPV 100.00% *  106,012   (9,670)  (692)  (10,362)  47,981  46,863 
LLC Rivers, Three CPV 17.50% - (447) - (447) (313) (313) 

        

  174,219      ברווח  החברה  חלק  "כסה
  (2,230)      התאמות 

        

        כלולות   חברות רווחיב החברה  חלק  "כסה
  171,989      פרופורמה   בדוח

        

        B lassC  זכויות מ  *
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 שך()המ  המאזני השווי שיטת לפי המטופלות כלולות חברות - 4 ביאור
 
 )המשך(:  2018-ו  2019 ,2020 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו  לשני  הפעולות  תוצאות על  מתומצת  פיננסי   מידע .ב

 כולל ברווח  החברה חלק  ברווח  החברה חלק כולל רווח "כסה   אחר כולל  רווח רווח  הכנסות  החזקה שיעור 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  
        

        לשנה  שהסתיימה   ביום   31  בדצמבר   2018
        

LLC Holdings, Shore CPV 37.53%  649,519   (34,525) 13,376  (21,149)  (12,957)  (7,937) 
LLC Maryland, CPV 25.00%  675,352   (18,532)  6,255  (12,277)  (4,633)  (3,069) 
LLC Holdings, Valley CPV 50.00%  66,779   (136,322)  19,277  (117,046)  (68,161)  (58,523) 
LLC Towantic, CPV 26.00%  601,229   100,326  15,146   115,472  42,521  30,023  
LLC Fairview, CPV 25.00%  (78,146)  (81,824)  7,715  (74,109)  (20,456)  (18,527) 
LLC Keenan, CPV 100.00% *  105,816   (6,316)  9,936  3,620   40,362 47,705  
LLC Rivers, Three CPV 17.50% - - - - (244) (244)  

        
  (23,569)      הפסד ב החברה  חלק  "כסה

  (2,301)      התאמות 
        

        כלולות   חברות  י הפסדב החברה  חלק  "כסה
  (25,870)      פרופורמה   בדוח

        
        B lassC  זכויות מ  *
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 "מבע או.פי.סי אנרגיה

 2020פרטים נוספים על החברה לשנת 

המשמעות הנודעת להם בחלק א' )תיאור שלא הוגדרו במפורש בחלק זה, חים ולמונדוח תהיה לשמות ל הבחלק זה ש
 תקופתי.העסקי התאגיד( לדוח 

 
 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון :ד'9תקנה 

(, 126-מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני )טופס ת דיווח 

  המוגש בד בבד עם דוח זה. 

 ים על הרווח הכוללירבעונתמצית דוחות  :'א10תקנה 

  )באלפי ש''ח( 
  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ שנתי

     2020 
 תמכירו 312,551 264,916 400,339 347,472 1,325,278
 תות(פחת והפח בניכויהמכירות )עלות  205,129 207,905 288,371 266,642 968,047
 פחת והפחתות 22,836 24,386 32,497 34,157 113,876
 גולמי רווח 84,586 32,625 79,471 46,673 243,355

 הוצאות פיתוח עסקי 2,365 3,388 262 853 6,868
 הוצאות הנהלה וכלליות 12,688 13,315 12,189 13,721 51,913
 CPVהוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת  - 516 3,842 37,661 42,019
 הכנסות אחרות, נטו 70 130 776 60 1,036

 )הפסד( תפעולירווח  69,603 15,536 63,954 (5,502) 143,591
 נטו ,מימון הוצאות 15,713 31,432 36,008 88,667 171,820

 לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח  53,890 (15,896) 27,946 (94,169) (28,229)
 מסים על ההכנסה הכנסות )הוצאות( 15,927 259 9,551 (12,118) 13,619

 לתקופה)הפסד( רווח  37,963 (16,155) 18,395 (82,051) (41,848)

      
 מיוחס ל:

 בעלי המניות של החברה  27,761 (18,310) 10,755 (76,761) (56,555)
 זכויות שאינן מקנות שליטה 10,202 2,155 7,640 (5,290) 14,707

 לתקופה)הפסד( רווח  37,963 (16,155) 18,395 (82,051) (41,848)

  
 רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה

 בסיסי למניה )בש"ח()הפסד( רווח  0.19 (0.13) 0.07 (00.5) (0.37)
 מדולל למניה )בש"ח( )הפסד( רווח 0.19 (0.13) 0.07 (00.5) (0.37)

 
 

 )באלפי ש''ח( 
 

  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ 
     2020 
 לתקופה)הפסד( רווח  37,963 (16,155) 18,395 (82,051) (41,848)

 כולל אחר שלאחר שהוכרו פריטי רווח )הפסד(     
 והפסדלרווח לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו 

 החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן  (39,654) (5,931) (6,712) (103,454) (155,751)
 בגין גידור תזרימי 

 מכשירים פיננסייםשינוי נטו בשווי ההוגן של  3,444 3,656 1,793 1,647 10,540
 לגידור תזרימי המשמשים נגזרים

 דרשל פריט מגושנזקף לעלות מזומנים 
 מכשירים פיננסייםשינוי נטו בשווי ההוגן של  7,701 5,100 3,896 4,955 21,652

 לגידור תזרימי המשמשים נגזרים
 מזומנים שהועברו לרווח והפסד

 מסים בגין פריטי רווח כולל אחר (172) 377 (147) 4,569 4,627
 ממס, נטו שנהל אחר כולל)הפסד(  רווח (28,681) 3,202 (1,170) (92,283) (118,932)
 לשנה כולל)הפסד(  רווח כ"סה 9,282 (12,953) 17,225 (174,334) (160,780)

      
 מיוחס ל:
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  בעלי המניות של החברה (920) (15,108) 9,585 (169,044) (175,487)
 שליטהשאינן מקנות זכויות  10,202 2,155 7,640 (5,290) 14,707

 רווח )הפסד( לתקופה 9,282 (12,953) 17,225 (174,334) (160,780)
 
 

 ערךהשימוש בתמורת ניירות  :'ג10תקנה 

פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף של החברה, לפיו הציעה  ,2020באפריל  22ביום  .1

ש"ח ע.נ. אגרות  470,000,000החברה לציבור בדרך של הצעה אחידה ובמכרז על מחיר היחידה, עד 

, ערכה החברה 2020באפריל  23חוב )סדרה ב'(, אשר הוצעו בדרך של הנפקת סדרה חדשה. ביום 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך  400,000,000כי החברה תנפיק  מכרז הצעה לציבור לפיו נקבע

 .לדוחות הכספיים 16ביאור של הנפקת סדרה חדשה. לפרטים נוספים ראו 

כאמור בדוח הצעת המדף, החברה ייעדה את תמורת ההנפקה למימון השקעות בפרויקטים של 

למטרות להן יועדה ההנפקה  החברה. למועד הדוח הכספי עשתה החברה שימוש בתמורת ההנפקה

 כמפורט לעיל.

פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף של החברה, לפיו  ,2020באוקטובר  4ביום  .2

ש"ח ע.נ.  635,000,000הציעה החברה לציבור בדרך של הצעה אחידה ובמכרז על מחיר היחידה, עד 

, ערכה 2020באוקטובר  5. ביום אגרות חוב )סדרה ב'(, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה קיימת

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  555,555,000החברה מכרז הצעה לציבור לפיו נקבע כי החברה תנפיק 

 .לדוחות הכספיים 16ביאור ב'( בדרך של הרחבת סדרה קיימת. לפרטים נוספים ראו 

מיליון ש"ח  313-תמורת ההנפקה כדלקמן: סך של כ כאמור בדוח הצעת המדף, החברה ייעדה את

מתמורת ההנפקה, לצורך ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, וכן סך 

מיליון ש"ח לצרכיה העסקיים והשוטפים של החברה וכן למחזור חוב של החברה, כפי  270-של כ

 שיוחלט על ידי הדירקטוריון מעת לעת, ובכלל כך, שימוש למימון חלקה של החברה ברכישת

למועד הדוח הכספי  ו/או לפרויקטים נוספים של החברה. Competitive Power Venturesקבוצת 

 עשתה החברה שימוש בתמורת ההנפקה למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.

על פי תשקיף  על השלמותיו ותיקוניו פרסמה החברה דוח הצעת מדף ,2020 אוקטוברב 12ביום  .3

ובמכרז על  עם טווח כמויות החברה לציבור בדרך של הצעה אחידה מדף של החברה, לפיו הציעה

מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות  24,167,000לבין  16,667,000בין מחיר היחידה, 

ערכה החברה מכרז הצעה לציבור לפיו נקבע כי  2020 אוקטוברב 12ש"ח ע.נ. כל אחת. ביום  0.01

ש"ח.  736,707,200-ת רגילות של החברה בתמורה לסך כולל של כמניו 23,022,100החברה תנפיק 

 .לדוחות הכספיים 19ביאור ראו  ,לפרטים נוספים

צורך מימון רכישת קבוצת ת המדף, החברה תייעד את תמורת ההנפקה לעכאמור בדוח הצ

Competitive Power Ventures למועד הדוח הכספי, עשתה החברה שימוש בתמורת ההנפקה .

 למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.
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 1דוח על המצב הכספילתאריך המהותיות קשורות  ובחברותרשימת השקעות בחברות בת  :11 תקנה

אינן רשומות למסחר בבורסה ומניותיהן אינן נסחרות  ת והחברות הקשורות של החברהנוחברות הבה

  בה.

להלן טבלת ההשקעות של החברה בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות, לתאריך הדוח על המצב 

 *:2020 בדצמבר 31ליום הכספי, קרי 

                                                 

 
 (.התאגיד עסקי תיאור) הראשון לחלק 2.2 סעיף ראו ,(צומת לרבות) החברה של אחרות קשורות וחברות בת חברות אודות נוספים לפרטים  1
 .הבנות החברות של בהון סווגו אשר הון שטרי כולל החברה של הנפרד הכספי בדוח הבנות החברות של ערכן, כי יצוין  2

שם 
 החברה

 סוג
 נייר
 ערך

 מספר
 מניות
 מוחזק

 סה"כ ע.נ.
מונפק 
 ונפרע

 המוחזק 

 בדוח ערך
 הכספי
 הנפרד

 החברה של
 ןמיליו)

 2"ח(ש

 יתרת שיעור המוחזק בידי החברה
 הלוואות

 הון ושטרי
 ןמיליו)

 "ח(ש
 

עיקר תנאי 
בסמכות  בהצבעה בהון ההלוואות

למנות 
 דירקטורים

או.פי.סי 
אנרגיה 
ישראל 

 בע"מ

מניה 
 - - 100% 100% 100% 189-כ 100 100 רגילה

או.פי.סי 
חדרה 
בע"מ 

 "(חדרה)"
 )בעקיפין(

מניה 
 329-כ 100% 100% 100% 192-כ 1,000 1,000 רגילה

 הלוואות
-כבסך של 

 ןמיליו 137
 לאש"ח 

 צמודות
 ונושאות
 ריבית

בשיעורים 
 3.60%שבין 
 8%-ל

 צומת
אנרגיה 

בע"מ 
 "(צומת)"

*)בעקיפין(
* 

מניה 
 335-כ 100% 100% 100% 290-כ 4,000 4,000 רגילה

 הלוואות
-כבסך של 

 ןמיליו 45
 לאש"ח 

 צמודות
 ונושאות
 ריבית

 בשיעורים
 3.37% שבין

 4.26%-ל

או.פי.סי 
הרחבה 

חדרה 
 ***בע"מ

מניה 
 13-כ 100% 100% %100 5.5-כ 1,000 1,000 רגילה

 הלוואה
-כ של בסך
 ןמיליו 3.5

 צמודה"ח ש
 ונושאת
 ריבית
של  בשיעור

2.75% 
או.פי.סי 

טבעי גז 
 בע"מ

מניה 
 - - 100% 100% 100% (0.02)-כ 10 1,000 רגילה

או.פי.סי 
 2שורק 
 בע"מ

)בעקיפין(*
** 

מניה 
 רגילה

 - 0.5-כ 100% 100% 100% - 10 1,000

OPC - זכויות שותף  זכויות 70% (22)-כ - זכויות- - 
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 .7%ש"ח בריבית שנתית בשיעור של  מיליון 472-כ הלוואות בסך של ICG Energy, Inc-* לאחר מועד הדוחות הכספיים, החברה העמידה ל

 .3.867%-ל 3.567%ש"ח בריבית שנתית בשיעור שבין  מיליון 89-כ לאחר מועד הדוחות הכספיים, החברה העמידה לצומת הלוואות בסך של **

 ש"ח מיליון 0.3-כ בסך של ותהלווא ולאו.פי.סי הרחבה חדרה בע"מ בע"מ 2לאחר מועד הדוחות הכספיים, העמידה החברה לאו.פי.סי שורק *** 

 .2.75%ריבית שנתית בשיעור של ב ש"ח, בהתאמה, מיליון 0.2-וכ

 הדוח בתקופת מהותיותת ובחברות קשורות נושקעות בחברות בבה שינויים :12תקנה 

שנים, נקובים במטבע  5-החברה מחזיקה בשטרי הון מחברות הבנות אשר הינם לתקופה שלא תפחת מ

, אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית. שטרי הון אלו ייפרעו בהתאם להחלטת החברות הבנות "חש

ות הבנות. ליתרות שטרי הון מחברות הבנות אשר סווגו רחבהובשל כך סווגו במסגרת ההון העצמי של 

ן לנתונים כספיים המיוחסים לחברה עצמה. להלן שטרי הו 6ראו סעיף  ,במסגרת ההון העצמי שלהן

  *:2020שנתקבלו מחברות הבנות במהלך שנת 

 ןמיליועלות )תמורה( ב נייר ערך סוג מהות השינוי תאריך השינוי שם החברה

 ש"ח

 2020 צומת אנרגיה

ת החברה כנגד זרמה

אגרת חוב אשר סווגה 

בהון העצמי של החברה 

 הבת

אגרת חוב אשר סווגה 

בהון עצמי של החברה 

 הבת

 196-כ

הזרמות החברה כנגד  2020 בע"מ איי.ג'י. אס רותם

שטרי הון אשר סווגו 

בהון עצמי של חברות 

 הבנות

 0.4-כ שטר הון

או.פי.סי הרחבה חדרה 

 בע"מ
 0.7-כ שטר הון 2020

 0.5-כ שטר הון 2020 בע"מ 2או.פי.סי שורק 

 

 ש"ח. מיליון 1,188 לחברה שטר הון בסך של ICG Energy Inc* לאחר מועד הדוחות הכספיים, הנפיקה 

  

Power 

Ventures 

LP 

 שותף
 מוגבל

 בשותפות

 שותף
 מוגבל

 בשותפות
)חברה 
 בבעלות

 של מלאה
 החברה
 הינה

 השותף
 הכללי

 בשותפות

מוגבל 
בשותפות 

)חברה 
בבעלות מלאה 

של החברה 
הינה השותף 

הכללי 
 בשותפות

איי.ג'י. 
אס רותם 

 בע"מ

מניה 
 - 8-כ 7מתוך  5 80% 80% 6-כ 80 80 רגילה
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)באלפי  דיווחבשנת ה בחברה והכנסות שנתקבלו מהןמהותיות חברות בנות וקשורות  הכולל של הרווח :13תקנה 

  (ש"ח

 
 שם החברה

רווח 
 )הפסד(

 לפני מס

רווח 
 )הפסד(

לאחר 
 מס

רווח 
)הפסד( 

 אקטוארי
לאחר מס 

 מתוכנית
הטבה 

 מוגדרת

קרן 
 מתרגום
פעילות 

 חוץ

כולל  רווח
 אחר

דיבידנד 
ודמי 

 הניהול
שנתקבלו 

עד 
תאריך 

הדוח על 
המצב 

 הכספי 

דיבידנד 
ודמי 

 הניהול
שנתקבלו 

לאחר 
תאריך 

הדוח על 
המצב 

הכספי 
)חלק 

 החברה(

ריבית 
נטו 

 שהחברה
זכאית 

 לקבל
עבור 
שנת 

הדוח וכן 
עבור 

 התקופה
שעד 
מועד 

הגשת 
 הדוח

 שכר 
דירקטורים 

שהתקבל 
בתקופת 

  הדוח

 - - - 170,000 - - - 121,265 157,542 רותם 
 - *4,954 - - 1,609 - - (29,087) (37,731) חדרה 
 - *1,490 - - (17,096) - - (5,364) (6,943) צומת

או.פי.סי הרחבה 
 חדרה בע"מ

- 1,235 - - - - - 22* - 

או.פי.סי גז 
 טבעי בע"מ

(15) (15) - - - - - - - 

 2או.פי.סי שורק 
 בע"מ

- - - - - - - -** - 

OPC Power 

Venture LP 

(43,001) (31,821) - - - - - - - 

איי.ג'י. אס 
 רותם בע"מ

- - - - - - - - - 

ICG Energy, 

Inc 

- - - - - - - 5,697 - 

 לעיל. 11כאמור בתקנה  סכום ההלוואות* הריבית כאמור הינה בגין 
 אלפי ש"ח. 1-** מייצג סכום הנמוך מ

  המסחרמועדי וסיבות הפסקת  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -סה מסחר בבור :20תקנה 

 ניירות ערך שנרשמו למסחר 

. לפרטים 2020ביולי  31, פרסמה החברה תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 2020ביולי  31ביום  .1

-2020-01)אסמכתא:  2020ביולי  31נוספים, ראו תשקיף המדף של החברה כפי שפורסם ביום 

 המובא על דרך ההפניה.(, 081441

אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה במסגרת  955,555,000נרשמו למסחר )במצטבר(  ,2020במהלך שנת  .2

 ג' לעיל.10לתקנה  3-ו 2הצעות לציבור שבוצעו בדרך של הצעת מדף. לפרטים נוספים, ראו סעיפים 

מניות רגילות של  22,013,521ועד למועד הגשת הדוח, נרשמו למסחר )במצטבר(  2020במהלך שנת  .3

החברה במסגרת הצעות פרטיות שבוצעו למשקיעים מסווגים )ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

-2020-01)אסמכתא:  2020 אוקטוברב 11(, מיום 2020-01-104547)אסמכתא:  2020 ספטמברב 24

)אסמכתא:  2021בינואר  27(, מיום 2020-01-113142)אסמכתא:  2020באוקטובר  18, מיום (110277

(, המובאים על דרך ההפניה(. 2021-01-014508)אסמכתא:  2021 פברוארב 3ומיום  (2021-01-010798

 לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד(. 4.7-ו 4.5לפרטים נוספים ראו סעיפים 

הצעת  תמניות רגילות של החברה במסגר 23,022,100נרשמו למסחר  ,2020באוקטובר  13ביום  .4

 ג' לעיל.10לתקנה  4, כמפורט בסעיף בדרך של הצעת מדף מניות לציבור
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ליו"ר דירקטוריון החברה, ראו דוחות מיידיים של החברה  כתבי אופציהלפרטים אודות הקצאת  .5

-2021-01)אסמכתא:  2021בפברואר  17, מיום (2021-01-015024)אסמכתא:  2021 פברוארב 4מיום 

 , המובאים על דרך ההפניה.(2021-01-031608)אסמכתא:  2021 מרץב 10ומיום  (019131

לפרטים אודות הבשלת יחידות מניה חסומות לנושאי משרה בכירה בחברה, מכירת מניות, מימוש  .6

לדוחות  17אופציות של נושאי משרה בכירה בחברה ומכירת מניות המימוש מכוחן, ראו ביאור 

 הכספיים.

 ניירות ערך שהופסק המסחר בהם 

לפרטים בדבר פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, באמצעות  .7

תמורת ההנפקה של הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בדרך של הרחבת סדרה קיימת, 

-2020)אסמכתא:  2020בספטמבר  29, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 2020מחודש אוקטובר 

 2020באוקטובר  29( ומיום 2020-01-110121)אסמכתא:  2020באוקטובר  11יום (, מ01-105666

 (, המובאים על דרך ההפניה.2020-01-117687)אסמכתא: 
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

מחמשת מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה  כפי שהוכרו בדוחות הכספיים, לכל אחד 2020פרוט התגמולים שניתנו בשנת 

הנתונים להלן  ;, מבלי כל קשר לזהות נותן התגמוליםבשליטתה ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתהשבחברה, או בתאגיד 

  .ם עלות מעביד והנם על בסיס שנתימבטאי

 ., ללא קבלת תגמול נוסףיצוין כי נושאי המשרה כאמור מכהנים גם כנושאי משרה בחברות בנות בקבוצה

)אלפי  תגמולים אחרים )אלפי ש"ח( תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 ש"ח(

 ללא"כ סה
מבוסס  תשלום

מניות )אלפי 
 "ח(ש

 סה"כ
 )אלפי ש''ח(

 היקף תפקיד שם
 משרה

 

 שיעור
 אחזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום מענק 3,4שכר
 מבוסס
 מניות

 דמי
 ניהול

 דמי
 יעוץ

 דמי ריבית אחר עמלה
 שכירות

 אחר

גיורא 
 3,754 3,421 - - - - - - - 333 1,201 2,220 - 100% מנכ"ל (1) אלמוגי

סמנכ"ל  (2צחי גושן )
 2,420 2,007 - - - - - - - 413 690 1,317 - 100% כספים

ערן אמויאל 
(3) 

סמנכ"ל 
 2,246 1,880 - - - - - - - 366 525 1,355 - 100% מסחרי

סמנכ"ל  (4יואב גורלי )
 1,825 1,322 - - - - - - - 503 342 980 - 100% תפעול

אדוארדו 
 5(5) מנדוזה

לשעבר מנהל 
פרויקטים 

 בחברות בנות
100% - 1,448 169 - - - - - - - - 1,617 1,617 

 

 

                                                 

 
 מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.-סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובדהשכר הינו לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים   3
ם את חלק באופן וולונטרי, על מנת שהחברה תתרו 2020משכרם בגין חודש מרץ  10%יצוין, כי ה"ה גיורא אלמוגי )מנכ"ל(, צחי גושן )סמנכ"ל הכספים( וערן אמויאל )סמנכ"ל מסחרי( הציעו לתרום   4

, המשיך מנכ"ל החברה בויתור 2020בדצמבר  31השכר כאמור במסגרת תרומות החברה לעמותות לסיוע והתמודדות בתקופת משבר הקורונה. החברה קיבלה את בקשתם ופעלה בהתאם. עד ליום 
בהתאם, בחישוב שכרם בטבלה דלעיל נלקח בחשבון ויתור  ונטרי לטובת תרומה באופן דומה.משכרם באופן וול 10%על חלק משכרו החודשי כאמור לעיל וכן ה"ה צחי גושן וערן אמויאל ויתרו על 

. יובהר, כי אין בתרומת חלק מהשכר על פי בקשת נושאי המשרה כאמור כדי לשנות את תנאי העסקתם של נושאי המשרה 2020השכר לטובת תרומה כאמור בגין החודשים הרלוונטיים של שנת 
 זכאותם לכל רכיבי התגמול והזכויות הסוציאליות על פי תנאי העסקתם(.בחברה )לרבות 

, כאשר שכרו כיועץ סיים מר אדוארדו מנדוזה את כהונתו בתפקיד מנהל פרויקטים בחברות בת וממועד זה ממשיך את העסקתו כיועץ בחברה בת בהיקף משרה חלקי ,2020באוקטובר  31 ביום  5
  .דלעיל כאמור נכלל בחישוב שכרו בטבלה
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. תנאי 2011בינואר  1החל מיום  ,הבנות בחברות ודירקטור"ל ומנכ החברהמר גיורא אלמוגי, מכהן כמנכ"ל  .1

( בע"מ )מקבוצת החברה 1986העסקתו קבועים בהסכם העסקה אשר נחתם במקור מול חברת ח.ל ניהול ויעוץ )

בדצמבר  31אל. ביום רלישראל( בקשר עם תפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחטיבת האנרגיה של החברה ליש

( בע"מ, והמנכ"ל עבר להיות מועסק באסיה פיתוח. 1986בח.ל ניהול ויעוץ ) והסתיימה תקופת העסקת ,2010

ידי  עבר להיות מועסק על 2017בינואר  1עבר המנכ"ל להיות מועסק ברותם והחל מיום  2016בינואר  1ביום 

מנכ"ל החברה, מר אלמוגי  זכאי ,2019מינואר  החלהחברה. העברות המעסיקים כאמור בוצעו ברצף זכויות. 

מדד עליה בל ומוצמדתהכוללת תגמול עבור שעות נוספות  ש"ח )ברוטו(, 125,850בסך  למשכורת חודשית

בנוסף, זכאי המנכ"ל  (.אלפי ש"ח )ברוטו( 128-כסך של על  2020בדצמבר  31)עומדת נכון ליום  לצרכן המחירים

בין , , הכולליםבהתאם למדיניות התגמול של החברה לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה

ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי  60ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של  22 היתר,

ימי מחלה בשנה, רכב חברה )החברה נושאת בעלויות  22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד  14חופשה(, 

כן,  . כמוי פיטורים והחזר הוצאות, הפרשות לפיצוי13משכורת , (הרכב והמנכ"ל נושא בעלויות המסהחזקת 

רשאי לפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל  המנכ"ל )כאשר קובל בחברהזכאי המנכ"ל להפרשות סוציאליות כמ

ראו  ,לפרטים אודות תנאי מדיניות התגמול ביחס למנכ"ל .ממס למשכורתו השוטפת( ותהפטור ותהתקר

 החברה. יףתשקב 9לפרק אשר צורפה כנספח ג'  במדיניות התגמול

, 2017ביולי  26-ו 20, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 2017באוקטובר  1ביום 

כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה  1,000,000בהתאמה, הוקצו למנכ"ל החברה 

ביולי  26על ידי הדירקטוריון ביום במסגרת תכנית תגמול הוני שאושרה  ,ש"ח ערך נקוב של החברה 0.01בת 

ומימוש אופציות על ידי  לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות למנכ"ל ."(תכנית התגמול ההוני)" 2017

עוד הוענקו למנכ"ל החברה כתבי פטור ושיפוי,  .לדוחות הכספיים 1ב'17ביאור ראו  ,2020המנכ"ל במהלך שנת 

הסכם העסקתו של המנכ"ל . של החברה כפי שיהיה מעת לעת והוא נכלל תחת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

  .יום 90אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מראש של 

ה ואשר הענקתו כפופה למדיניות התגמול של החברלשכר הנקוב לעיל, מתווסף מענק כספי, שיוענק אחת לשנה, 

נקבע כי , 2020ביחס למענק בגין שנת  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. דייל ובהתאם ליעדים, כפי שנקבעו ע

 מענק)" בשיקול דעת חודשיות משכורות 3 עד, חודשיות משכורות 12 שלהבונוס המקסימלי של המנכ"ל מתוך 

מענק תלוי ביצועיים או פיננסיים מדידים )" בהתאם לעמידה ביעדים חודשיות ורותמשכ 9ועד  "(דעת בשיקול

 מבוססים 2020המענק תלוי המדדים של המנכ"ל שנקבעו מראש לשנת  יעדי. "( כקבוע במדיניות התגמולמדדים

יעד רווח נקי  (2מחישוב המענק תלוי המדדים; ) 45%, שמשקלו EBITDAתקציב  ד( יע1)על הרכיבים הבאים: 

, איוש מבנה ארגוני תפעולי ( יעד3מחישוב המענק תלוי המדדים; ) 15%, שמשקלו ללא השפעת מימון מחדש

 תלוי המענק ובמחיש 15%( יעד שיפור מבנה הון, שמשקלו 4) מחישוב המענק תלוי המדדים; 15%שמשקלו 

 .ק תלוי המדדיםמחישוב המענ %30, שמשקלו פרויקט חדש / רכישה ( יעד5)-ו ;המדדים

ובהתאם, הוענק  60%עמד על  2020יעדי המענק תלוי מדדים לשנת  בגיןלל של המנכ"ל קשיעור העמידה המשו

 3בנוסף, הוענק למנכ"ל מענק בשיקול דעת בסך של משכורות חודשיות.  5.4למנכ"ל מענק תלוי מדדים בסך של 

, וכן 2020ון החברה את תרומתו לחברה בשנת , בהתחשב בהערכת ועדת התגמול ודירקטורימשכורות חודשיות

השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום  בגיןמשכורת אחת בגין מענק מיוחד )בהתאם למדיניות התגמול( 

במרץ  22ביום  .CPVהרחבת פעילות החברה מחוץ לישראל במסגרת עסקת רכישת קבוצת  והוצאה לפועל של

שנת למנכ"ל בגין )בהתאמה( אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את הענקת המענק  2021במרץ  24וביום  2021

התגמול  מדיניות פי על(, משכורות חודשיות 9.4-)השווה ל ש"ח אלפי 1,201-כשל כולל בסך כאמור לעיל  2020

 של החברה.
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זכאי  היה 2019בינואר  1החל מיום  .2018 במאי 1מיום החל  ,החברהמר צחי גושן מכהן כסמנכ"ל הכספים של  .2

גושן  בנוסף, מר .אלפי ש"ח )ברוטו( הכוללת תגמול עבור שעות נוספות 75מר גושן למשכורת חודשית בסך של 

, הכוללים, בהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה

, כאשר ימי חופשה עודפים 1951-על פי הוראות חוק חופשה שנתית, תשי"אשנצברים , ימי חופשה 22 בין היתר,

מחלה בשנה, רכב חברה ימי  22הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד ימי  14ישולמו כפדיון ימי חופשה(, 

 . כמוחזר הוצאותוה 13משכורת  ,(וסמנכ"ל הכספים נושא בעלויות המס)החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

אובדן כושר עבודה, קרן  כן, זכאי סמנכ"ל הכספים להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח

סמנכ"ל הכספים רשאי לפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל התקרה הפטורה ממס  )כאשר השתלמות

התגמול של החברה ובהמשך  בהמשך לאישור ועדת, 2018ביולי  10ביום  .וביטוח מנהלים למשכורתו השוטפת(

כתבי אופציה, אשר כל אחד  255,208, הוקצו לסמנכ"ל הכספים 2018ביוני  24לאישור דירקטוריון החברה מיום 

מניות חסומות של החברה  52,916-ש"ח ערך נקוב של החברה, ו 0.01מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת 

. לפרטים נוספים 2018במאי  17ביום על ידי הדירקטוריון  ראושהוני כפי שהתגמול התכנית תיקון לבמסגרת 

ועד  2020, מימוש אופציות והבשלת מניות חסומות במהלך שנת אודות תנאי התגמול ההוני לסמנכ"ל הכספים

 2018במאי  17מיידים של החברה מהימים  ותלדוחות הכספיים וכן דוח 2ב'17ראו ביאור  למועד הגשת הדוח,

הסכם . הפניההדרך על , המובאים (2018-01-060631 :)אסמכתא 2018ביוני  25-( ו2018-01-049399 :)אסמכתא

, כאשר סמנכ"ל הכספים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה אינו מוגבל בזמן סמנכ"ל הכספיםהעסקתו של 

ת הסתגלות , כאשר בנוסף זכאי סמנכ"ל הכספים לתקופיום 90בהודעה מראש של יום והחברה  60מראש של 

בהתאם למדיניות התגמול, ולאישורם של ועדת  חודשים בה הוא יקבל את מלוא תנאי כהונתו והעסקתו. 4בת 

הוענק  2020שנת גין תרומתו לחברה בב ,)בהתאמה( 2021 מרץב 24-ו 22 מימיםהתגמול ודירקטוריון החברה 

מדידים )המורכב מעמידת סמנכ"ל הכספים ביעדים )ברוטו(  לפי ש"חא 690-כמענק בסך של לסמנכ"ל הכספים 

 בגין מענק מיוחד תומשכורשלוש  וכן אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך השנה(ו

 .משמעותיים בהיקפיםהון וחוב  גיוסימימון שביצעה החברה בהן  פעולות בגין)בהתאם למדיניות התגמול( 

 2016בדצמבר  31עד ליום  .2011בספטמבר  1מסחרי של החברה, החל מיום  , מכהן כסמנכ"למר ערן אמויאל .3

, עבר להיות מועסק על ידי החברה ברצף 2017בינואר  1הסמנכ"ל המסחרי על ידי רותם, והחל מיום הועסק 

אלפי ש"ח )ברוטו(, הכוללת  75חודשית בסך של זכאי למשכורת  היה"ל המסחרי הסמנכ 2020 בשנתזכויות. 

החודשית תעודכן מעת לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר, במלוא  המשכורת. תגמול עבור שעות נוספות

 בנוסף, זכאי הסמנכ"ל המסחרי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה .שיעור תוספת היוקר

 60ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של  22 היתר, , בין, הכולליםבהתאם למדיניות התגמול של החברה

 22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד  14ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי חופשה(, 

 עלויותוהסמנכ"ל המסחרי נושא בימי מחלה בשנה, רכב חברה )כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

כן, זכאי הסמנכ"ל המסחרי להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה,  . כמור הוצאותוהחז 13משכורת  ,(המס

הסכם ההעסקה הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים, או לחלופין קרן פנסיה. 

 יום.  60בזמן, וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית של  קצובאינו 

 24 יוםובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מ לאישור ועדת התגמול של החברה בהמשך, 2018ביולי  10ביום 

, אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה כתבי אופציה 226,042 מסחריוקצו לסמנכ"ל הה, 2018ביוני 

תגמול התכנית ל תיקוןבמסגרת  של החברהמניות חסומות  46,868-וש"ח ערך נקוב של החברה,  0.01רגילה בת 

התגמול ההוני נוספים אודות תנאי  . לפרטים2018 במאי 17ביום  אושר על ידי הדירקטוריוןכפי שהוני ה

ראו  2020ומימוש אופציות על ידי הסמנכ"ל המסחרי במהלך שנת  לסמנכ"ל המסחרי, הבשלת מניות חסומות

-2018-01 :)אסמכתא 2018במאי  17ם מהימימיידים של החברה  ותוכן דוח לדוחות הכספיים 2ב'17ביאור 

בהתאם למדיניות התגמול,  ., המובאים על דרך ההפניה(2018-01-060631 :)אסמכתא 2018ביוני  25-( ו049399
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גין תרומתו ב )בהתאמה(, 2021 מרץב 24-ו 22 מימיםוכן לאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

)המורכב מעמידת )ברוטו(  אלפי ש"ח 525-כמענק בסך של  המסחרילסמנכ"ל הוענק  2020שנת לחברה ב

וכן  אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך השנהמדידים וביעדים  מסחריסמנכ"ל הה

 .(בישראל החברה של עסקאות קידום בגיןמשכורות בגין מענק מיוחד )בהתאם למדיניות התגמול(  0.8

)החל ממועד  2020 בשנת .2020בפברואר  16של החברה החל מיום  התפעול"ל כסמנכ מכהן, מר יואב גורלי .4

אלפי ש"ח )ברוטו(, הכוללת תגמול עבור  60למשכורת חודשית בסך של  גורליה זכאי מר הי תחילת כהונתו(

 מר גורלי זכאי. בנוסף, 2020 דצמברב 11יום משעות נוספות, בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון 

, בין הכוללים, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירהלתנא

, כאשר ימי חופשה עודפים 1951-על פי הוראות חוק חופשה שנתית, תשי"אשנצברים ) ימי חופשה 22 היתר,

כאשר נה, רכב חברה )ימי מחלה בש 22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד  14ישולמו כפדיון ימי חופשה(, 

 מר גורליכן, זכאי  . כמו13משכורת ו ,נושא בעלויות המס ומר גורליהחברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים, או 

הלך השנה הראשונה כל צד רשאי להביאו לידי סיום הסכם ההעסקה אינו קצוב בזמן, ובמ לחלופין קרן פנסיה.

ימים, כאשר החל מהשנה השנייה כל צד רשאי להביא לידי סיום בהודעה  30בהודעה מוקדמת הדדית של 

הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות  יום. 60מוקדמת הדדית של 

 ואה כןהוענקו כתבי פטור ושיפוי ו למר גורלי חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל. שלושהבמשך תקופה של 

 .ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי שיהיה מעת לעתבנכלל 

 12 מיום, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה 2020ביוני  7 ביום

כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת  99,228 למר גורליו , הוקצ2020במאי 

של החברה  הוניהתגמול המניות חסומות של החברה במסגרת תכנית  28,732-ש"ח ערך נקוב של החברה, ו 0.01

 2ב'17ראו ביאור  מר גורלי,. לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול ההוני ל(2018במאי  17ביום  )כפי שתוקנה

ביוני  8-( ו2020-01-042520 )אסמכתא: 2020במאי  12מיידים של החברה מהימים  ותלדוחות הכספיים וכן דוח

 , המובאים על דרך ההפניה.(051145-01-2020 )אסמכתא: 2020

 2021 מרץב 24-ו 22בהתאם למדיניות התגמול, וכן לאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 

מענק בסך  לסמנכ"ל התפעולהוענק  )החל ממועד תחילת כהונתו( 2020)בהתאמה(, בגין תרומתו לחברה בשנת 

ביעדים מדידים ואישיים ושיקול דעת  סמנכ"ל התפעול)ברוטו( )המורכב מעמידת  אלפי ש"ח 342-כ של

 בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך השנה(.

 תחנת הקמת על האחראי פרויקטים כמנהלועסק בחברת התפעול חדרה( )מ בחדרה כיהן, מנדוזה אדוארדו מר .5

תפקידו כמנהל פרויקטים מר  במסגרת. 2020באוקטובר  31"( עד ליום הפרויקטים מנהל)" בחדרה הכוח

. בנוסף, נוספות שעות עבור תגמול הכוללת)נטו(,  דולראלפי  12.5למשכורת חודשית בסך של זכאי מנדוזה היה 

 חודשילמגורים )כאשר החברה נושאת בעלויות המס בגין המגורים( להחזר הוצאות מחיה  מנדוזה מרזכאי  היה

 מר .(המחיה הוצאות בגין המס בגילום נושאת חדרה התפעול)חברת  2020אלפי ש"ח )נטו( בשנת  10בסך של עד 

 22עובד זר(, הכוללים )ובהתחשב בהיותו  בחברהלנושאי משרה בכירה  בדומהלתנאים נלווים  זכאיהיה  מנדוזה

ישולמו כפדיון  לאעודפים  חופשה ימי כאשרמכסות שנתיות,  2ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של עד 

ימי מחלה בשנה, רכב חברה  22חוק, בתעריף המקובל בחברה, עד  יפ לימי חופשה(, ימי הבראה בהתאם לוותק ע

 בריאות ביטוח, נייד מחשב, סלולארי טלפון(, המסעלויות  ובגילום)כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

 בארץ בריאות ביטוח בהוצאות השתתפות, לאומי ביטוח(, ראשונה מדרגה קרובים ולשני מנדוזה למר) בישראל

ושני קרובים  מנדוזה למרוכן טיסות הלוך ושוב מישראל לארץ המוצא ) דולר 410 של חודשי לסך עד מוצאו

 להפרשות מנדוזה מר זכאי היהכן,  כמו. צומת פרויקט סיום ובמועד בשנהאחת  פעםונה( מדרגה ראש
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 להסדרים בהתאםולפיצויי פיטורים,  פנסיה לקרן תשלומים, עבודה כושר אובדן ביטוח הכוללות סוציאליות

 . זרים לעובדים הרלבנטיים

)אשר שולם  חדרה פרויקט בסיום)ברוטו(  דולר אלפי 50 של בסך מענק מנדוזה למר שולםפי הסכם העסקתו  על

חלק ממשכורתו לצורך תנאים סוציאליים,  היווה לאלמר מנדוזה  שולם אשר(. המענק 2020 אוגוסטלו בחודש 

סיים מר אדוארדו מנדוזה את  ,2020באוקטובר  31 ביום לרבות לצורך תשלומי פנסיה, פיצויי פיטורים וכיו"ב.

בחברה בת בהיקף  המועסק כיועץ משמש 2020בנובמבר  1מיום בחברות בת ו כהונתו בתפקיד מנהל פרויקטים

 )נטו(. דולר 4,125וזכאי למשכורת חודשית בסך של  חלקימשרה 

 גמול דירקטורים .6

 3(, בתקופת הדוח ועד ליום 50%מר אבישר פז שכיהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה )בהיקף משרה של 

 2019ביוני  19לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום  היה זכאי, בהתאם 2021בינואר 

אלפי ש"ח )ברוטו( צמודה  60)בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(, למשכורת חודשית בסך של 

. בנוסף, מר פז 2019, ביחס למדד חודש פברואר 2019לעלייה במדד המחירים לצרכן אשר פורסם בחודש מרץ 

ימי חופשה, אשר לא היו ניתנים לצבירה או לפדיון, הפרשות והפקדות  13זכאי לתנאים נלווים, ובכלל כך היה 

ש"ח )ללא גילום מס(,  10,000לביטוח מנהלים, רכב שהועמד לו על ידי החברה בעלות חודשית בסכום של עד 

טור ושיפוי, והוא נכלל תחת ביטוח עוד הוקנו למר פז כתבי פ .טלפון נייד, שני עיתונים יומיים והחזר הוצאות

אלפי ש"ח לשנה  500נושאי משרה ודירקטורים של החברה. כמו כן, מר פז היה זכאי לתגמול הוני בשווי של 

כתבי  352,424הוקצו למר פז  2019ביולי  1)נכון למועד אישור הדירקטוריון את ההענקה(, בהתאם, ביום 

ש"ח ערך נקוב של החברה, במסגרת  0.01שת מניה רגילה בת אופציה, אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכי

הסכם ההעסקה כלל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות  תכנית האופציות של החברה.

 2019במאי  13לתקופה קצובה מסיום העסקתו בחברה. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

 2019ביולי  1( ומיום 2019-01-051909)אסמכתא:  2019ביוני  19(, מיום 2019-01-040884)אסמכתא: 

 לדוחות 3ב'17ביאור (, המובאים על דרך ההפניה וכן 2019-01-056052-ו 2019-01-056409)אסמכתאות: 

 .כספייםה

ודות תנאי , מכהן מר יאיר כספי כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. לפרטים א2021בינואר  3יצוין, כי החל מיום 

(, מיום 2021-01-015024)אסמכתא:  2021בפברואר  4כהונתו והעסקתו, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

-2021-ו 2021-01-031608)אסמכתאות:  2021במרץ  10( ומיום 2021-01-019131)אסמכתא:  2021בפברואר  17

 פיים.א' לדוחות הכס26(, המובאים על דרך ההפניה וכן ביאור 01-031611

 הבלתי והדירקטורים החיצוניים הדירקטורים לרבות בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון(, הדירקטוריםיתר 

בעל השליטה בחברה או קרובו, או שלבעל השליטה עניין אישי מקרב דירקטורים אשר הינם  לרבותתלויים, ו

 והוצאות גמול בדבר לגמול בהתאם לתקנות החברות )כללים 2020ביולי  22החל מיום  בתגמולם, זכאים

, ובכלל כך זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לממוצע 2000-ס"התש( חיצוניים לדירקטורים

הסכומים הקבועים והסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול ביחס 

פי הונה העצמי של החברה כפי שיהא מעת לעת( )עד לאותו מועד הדירקטורים לחברות בדרגתה של החברה )על 

היו זכאים לגמול בהתאם לתקנות בגובה הסכום הקבוע( ולהחזר הוצאות וכן נכללים בפוליסות הביטוח החלות 

 .על נושאי המשרה והדירקטורים בחברה וזכאים לכתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה(

של מתוכו סך  ,ש"ח )כולל מע"מ( אלפי 2,251של הוצאות בגין שכר דירקטורים בסך  בשנת הדוח, זקפה החברה

בינואר  3אלפי ש"ח )כולל מע"מ( למר אבישר פז שכיהן כיו"ר הדירקטוריון בתקופת הדוח )עד ליום  1,231

2021.) 

או שיועסק על  לבקשתו של דירקטור )לרבות יו"ר הדירקטוריון( המועסק ,לתשקיף החברה 9.1.5בסעיף כאמור 

ידי בעל השליטה או על ידי חברה בשליטת בעל השליטה, הגמול בגין כהונתו של אותו דירקטור כאמור, ישולם 

 שולם כאמור. 2020למעסיקו. יצוין, כי גמול הדירקטורים של ה"ה אנטואן בונייר ורוברט רוזן בגין שנת 
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של בעל בתאגיד, חברת בת, חברה קשורה או לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל והתפקיד/ים אותם ממלאים 

 להלן. 26עניין בו, ראה תקנה 

 

  בתאגידהשליטה  :א21תקנה 

"(, כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערך. קנון הינה קנון)" Kenon Holdings Ltd-החברה רואה ב

לניירות ערך בניו בבורסה חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות 

 58.64%-אביב בע"מ. למועד הגשת דוח זה בבעלות קנון כ-( ובבורסה לניירות ערך בתלNYSEיורק )

מההון וההצבעה בדילול  58.13%-מהון המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה בה )המהוות כ

 מלא(.

 Ansoniaמהון מניות קנון מוחזקים בידי  58%-למועד הגשת הדוח כנכון למיטב ידיעת החברה, 

Holdings Singapore B.Vעל ידי  6מוחזקת במלואה בעקיפין , חברה פרטית המאוגדת בהולנד, אשר

 .( שמר עידן עופר הינו הנהנה בהdiscretionary trustנאמנות זרה )

 מניות 55,000,000כמות של  ,החברה שבבעלות קנון מניותכמו כן, על פי הנמסר לחברה, מתוך סך 

שועבדו על ידי קנון לטובת  הדוח( הגשת מהונה המונפק של החברה למועד 29.14%-כהחברה )המהוות 

  7חברה קשורה.צד שלישי בקשר עם התחייבויות 

 

 עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי :22תקנה 

, בדבר עסקאות עם בעל השליטה, או עסקה של החברה עם צד ג' החברהלהלן פרטים, למיטב ידיעת 

ועד למועד  2020שלבעל השליטה היה עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת 

 8דוח זה, או שהינן בתוקף במועד דוח זה.

 

  ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 
 PPAהסכמי  .1

  עם צדדים קשורים, כדלקמן: PPA בהסכמיקשורה  רותם מועד הדוח,ל

 בין רותם לבין קבוצת בזן PPA הסכם .א

קבוצת בזן לתקופה של  עם חשמל למכירתרותם בהסכם , התקשרה 2011בספטמבר  25ביום 

חודשים, החל מהמועד בו החלה רותם לפעול באופן מסחרי, כאשר לקבוצת בזן קיימת  120

כי בכוונתה לרכוש חשמל מיצרן פרטי אחר הפועל ממפעליה,  ,לרותם להודיעאופציה 

עם רותם, וכן  PPA-שתירכש מאותו יצרן פרטי, תיגרע מהסכם ה החשמלוכתוצאה מכך כמות 

                                                 

 
6  Ansonia Holdings Singapore B.V  מוחזקת במלואה על ידיJelany Corporation N.V חברה פרטית המאוגדת בקורסאו, אשר מוחזקת ,

 , חברה פרטית המאוגדת בליבריה.Court Investments Ltdבמלואה על ידי 
, השלימה עסקה למכירת IC Power"(, חברה בת בבעלות מלאה של אינקיה)" Inkia Energy Limitedדיווחה קנון כי  2018בינואר  1 ביום  7

. על פי דיווחי קנון, I Squared Capital-בתחום ייצור החשמל וחברות ההפצה באמריקה הלטינית והאיים הקאריביים ל אינקיהפעילות 
 ., אשר הוארך לשנה נוספתשנים 3 של לתקופה החברה של מניות של בשעבודבעסקה הובטחו, בין היתר,  אינקיההתחייבויות שיפוי של 

מהון המניות של  58%-, )המחזיקה בכAnsonia Holdings Singapore B.Vידי  להסרת ספק, החברה רואה עסקאות עם צדדים המוחזקים על  8
מחזיקה בעקיפין גם במילניום השקעות אלעד בע"מ, בעלת השליטה  Ansonia Holdings Singapore B.Vקנון( כעסקאות עם צדדים קשורים. 

איי.סי.אל גרופ בע"מ )שם קודם: כימיקלים לישראל , אשר למיטב ידיעת החברה הנה בעלת השליטה בבע"מ בחברה לישראל
 ."(בזןתי זקוק לנפט בע"מ )"וב ("גרופ.סי.אל איי)"בע"מ(
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מעניק לצדדים זכות לסיים את הדבר ישפיע על ההנחה הניתנת לקבוצת בזן. ההסכם 

. התמורה הקבועה בהסכם בכפוף לתנאים שנקבעו בו ,ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם

"ז עם הנחה על תעריף התעובוססת על תעריף הינה בגין כל יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומ

ההסכם כולל הוראות לפיהן ככל וקבוצת בזן לא תצרוך חשמל בכמות מינימלית . רכיב הייצור

תוכל כפי שקבוע בהסכם, תהיה לכך השפעה על המחיר שעליה לשלם, וכן בנסיבות מסוימות 

בחלקו או בשלמותו. בנוסף, קובע ההסכם הוראות לעניין צריכת , רותם לסיים את ההסכם

חשמל של קבוצת בזן מעל לכמות המקסימלית המוסכמת והתשלומים במקרה זה. כן, קובע 

רותם ההסכם תנאים לעניין הגדלת הכמות המקסימלית האמורה לבקשת קבוצת בזן. 

)זמינות מינימלית( קת חשמל מסוים על בסיס מצטבר ספההתחייבה בהסכם לעמוד בהיקף 

ספקת החשמל היה ההיקף אשר נמדד לפי תקופות הקבועות בהסכם, כאשר לו יתברר כי 

מתחת למתחייב לפי ההסכם, תשפה רותם את קבוצת בזן כמפורט בהסכם, ובתנאים 

אירועי ההסכם כולל רשימת מסוימים אף רשאית רותם לסיים את ההסכם בהתראה מראש. 

הפרה אשר בהתקיימם, רשאי כל צד להסכם לסיימו ללא שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם, ככל 

והסתיימה תקופת הריפוי הנקובה עבור כל מקרה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי 

להסב/להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה אלא אם כן הסכים לכך הצד השני בכתב ומראש, 

, חברות קשורות בהתאם לקבוע בהסכםת זכיותיה זאת למעט מקרה בו רותם מסבה א

למממנים בנסיבות המפורטות בהסכם, או מקרה בו קבוצת בזן מסבה את זכויותיה לפי 

אשר צורכת חשמל ממוני החשמל ( 50%מוגדר כאחזקה של לפחות )ההסכם לחברה בשליטתה 

 .שלה

החברה, דירקטוריון אישררו ועדת הביקורת של  ,2017ביולי  26-ו 2017ביולי  20בימים 

ביחס , את ההתקשרות בהסכם החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

 .(של רותם תחודשים ממועד ההפעלה המסחרי 120)לתקופה הקצובה בו 

ודירקטוריון  החברהידי ועדת הביקורת של  כם בשנית על, אושרר ההס2017בנובמבר  20ביום 

, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת ר זהובהר, כי בהתאם לאישו. יהחברה

החברה, עד לתום התקופה בעלי המניות של הביקורת, בדירקטוריון או באסיפה הכללית של 

של רותם עם  PPAלפרטים בדבר בקשה להגשת תביעה נגזרת בקשר עם הסכם האמורה לעיל. 

 לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד(. 358.1.בזן ראו סעיף 

  איי.סי.אל גרופבין רותם לבין  PPA הסכם .ב

חברות קבוצת  עם חשמל למכירת מיםהסכארבעה רותם ב, התקשרה 2013בחודשים יוני ויולי 

ועם מפעלי ים המלח בע"מ  איי.סי.אל גרופההסכמים עם מתוכם , כאשר איי.סי.אל גרופ

כל אחת  . התקשרות רותם מול, בהתאמה2018ותום חודש ינואר  2017הסתיימו בסוף שנת 

הינה נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה בהתקשרויות עם יתר החברות  איי.סי.אל גרופמחברות 

 מקבוצת כי"ל. 

מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בכפוף כל הסכם 

. התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל יחידת קילוואט לשעה הנצרכת לתנאים שנקבעו בו

רותם מתחייבת בהסכם לעמוד  "ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצור.התעועל תעריף בוססת ומ

בהתאם לתנאים הקבועים  ,)זמינות מינימלית( ספקת חשמל מסוים על בסיס מצטברהבהיקף 

 .(2018לדוח התקופתי לשנת  22)ראו בתקנה  בהסכם

ברום בע"מ, פריקלאס ים  תרכובותאחת מבין  עם כל PPA-, הסכמי ה2017במרץ  1החל מיום 

לא  הסכמי מסגרת, באופן בו הינם, (איי.סי.אל)כולן חברות מקבוצת  אמפרטהמלח בע"מ ו
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צריכה ומכירה שוטפות בגינם, אלא הצדדים רשאים להפעילם בהסכמה משותפת. מבוצעות 

החלטה על הפעלת ההסכמים האמורים לעיל, תהא כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של 

 לא סיפקה רותם חשמל לחברות אלה. 2020במהלך שנת  ., בהתאם לדרישות הדיןהחברה

 לרכישת גז ם כמיהס .2

 "(אנרג'יאןלבין אנרג'יאן ישראל לימיטד )"רותם וחדרה גז בין  ספקתהל מיםהסכ

 הביקורת ועדת אישור לאחר, 2017 בדצמבר 6 ביום, 2017באוגוסט  8מיום  למזכר ההבנות בהמשך

 אי.סי.אל גרופ ,חדרה ,רותם התקשרו)בהתאמה(,  2017 בדצמבר 5-ו 3ודירקטוריון החברה בימים 

, עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן לצורך הפעלת תחנות הכוח במתקני החברה ובזן

התקבל אישור האסיפה הכללית של  2018בינואר  14כאשר ביום  ,במישור רותם ובאתר חדרה

ובלתי  הינם נפרדים ועצמאייםהנ"ל  מהחברותלכל אחת  ביחסההסכמים תקשרויות. החברה לה

 .תלויים בהסכמים של יתר החברות

 עסקי)תיאור הראשון  לחלק 8.13.6ראה סעיף  ,ותנאי ההסכמים 'יאןאנרגעסקת  אודות לפרטים

 8.15.2ראו סעיף לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת בקשר עם עסקת אנרג'יאן  .(התאגיד

מיידי מתקן של החברה, בדבר וח לפרטים נוספים ראו ד. חלק הראשון )תיאור עסקי התאגיד(ל

-2018-01)אסמכתא:  2018בינואר  2כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, מיום 

 "(.'יאןאנרג עסקת דוח(, המובא על דרך ההפניה )"000841

 לחברה  EnergyICG מניות העברת הסכם .3

בינואר  11אישר דירקטוריון החברה בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום  2021בינואר  11ביום 

)לאחר מספר ישיבות שקיימה(, את התקשרות החברה המפורטת להלן כעסקה שאין בה אלא  2021

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, 2)1כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנה 

 "(.תקנות ההקלות)" 2000-התש"ס

העבירה קנון )באמצעות חברה בבעלותה המלאה( לחברה ללא תמורה את כל  2021ינואר  בחודש

 החזיקה לאחרונה עד אשר חברה 9(,Primus Green Energy Inc.)בשמה הקודם  ICG Energyמניות 

הפסדים  ICG Energyצברה  2005-2020בין השנים  .המתחדשת האנרגיה בתחום בפעילות

דולר ארה"ב, אשר אותם ניתן  ןמיליו 108-( לצרכי מס בסך של כnet operating lossesתפעוליים )

לקזז לצרכי מס בארה"ב כנגד רווחים עתידיים בארה"ב, כפוף לעמידה בתנאי הדין. בהתאם למידע 

 מכרה לאחרונה את כלל פעילותה לצד שלישי.  ICG Energyשמסרה קנון לחברה, 

לידי החברה מאפשרת לחברה להחזיק את פעילות החברה הקיימת או  ICG Energyעברת מניות ה

לפי צרכי החברה. בין היתר, הדבר עשוי  ICG Energyהצפויה בארה"ב )כולה או חלקה( תחת 

לאפשר חיסכון מס בגין רווחים, ככל שיופקו, מהפעילות העסקית הצפויה בארה"ב. מובהר כי אין 

ברו רווחים מהפעילות בארה"ב, ואין ודאות באשר לעיתויים. הדבר תלוי, בין היתר, ודאות כי ייצ

(, בתוצאותיה ובתנאים CPVבפעילות שצפויה החברה להחזיק בארה"ב )לרבות עקב עסקת 

ההכרה העסקיים והאחרים שיתקיימו. כמו גם, אין ודאות באשר להתממשות חיסכון המס, 

                                                 

 
 Primusשמה הקודם,  תחת ICG Energyלחוק ניירות ערך. לתיאור  3הינה תאגיד מדווח בהתאם להסדר הרישום הכפול הקבוע בפרק ה' קנון  9

כפי  Item 4B-לרבות ב 2019לשנת  20Fראו בדוח של קנון בדבר  ICG Energy)ופעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת(, ומכירת פעילותה של 
כפי שפרסמה קנון  2020( ובדוח של קנון בדבר דוח לרבעון השני של שנת 2020-02-038545)אסמכתא:  2020פריל בא 30שפרסמה קנון ביום 

 (.2020-02-088033)אסמכתא:  2020בספטמבר  2ביום 
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הדבר תלוי בתנאי הדין וביישומם בידי  10ו להיקף החיסכון.ו/א במלוא ההפסדים האמורים לעיל

הרשויות, כאשר תנאים אלה כוללים, בין היתר, שמירה על שיעורי בעלות מסוימים בידי בעלי 

לפרטים נוספים אודות  11)במישרין ובעקיפין(, שאינה מובטחת. ICG Energy-מניות מהותיים ב

צית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור , לרבות תמICG Energyההסכם להעברת מניות 

(, 2021-01-004822)אסמכתא:  2021בינואר  12ההתקשרות, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 המובא על דרך ההפניה.

, העבירה החברה 2021 ינוארלידי חברה, במהלך חודש  ICG Energyלאחר השלמת העברת מניות 

 .OPC Power Ventures LPשותפות המוגבלת את כל זכויותיה ב ICG Energy-ל

 שירותים מיהסכ .4

  חדרההחברה לבין הסכם שירותים בין  .א

בהסכם , דאז(בחברה )בעלת השליטה  פיתוח אסיה עם חדרה, התקשרה 2016ביולי  4 ביום

או  ,אסיה פיתוח עצמהידי  שיינתנו עללמתן שירותים פיננסיים, מנהליים ושירותי כוח אדם 

בתוספת  ,"ח לשנה )צמוד למדד(ש מיליון 7-סך של כלבתמורה , ת קנוןבקבוצ אחרותחברות 

 10וסך של  ,תפעול תחנת הכוח חדרה(במהלך שלב המעבר )כמוגדר בהסכם  החזר הוצאות

בתוספת החזר הוצאות. תקופת  התפעולי השלב מיליון ש"ח לשנה )צמוד למדד( במהלך

יוחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של ההסכם ו ,חתימתוחודשים ממועד  36 ההסכם הינה

, והכל בכפוף לזכות הצדדים לסיים את שנה 20 לאחר יפקעחודשים כל אחת. ההסכם  12

את  מספקתשהחברה  כך ,לחברה הוסבההסכם בהתאם לתנאים הנקובים בו. ההסכם האמור 

ולמועד  2020במהלך שנת  תהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם. דוכנגשירותי הניהול לחדרה 

 דוח זה, ההסכם אינו מופעל.

 בין החברה לבין אסיה פיתוח שירותיםהסכם  .ב

ואישור  ,2017ביולי  20מיום  בלת אישור ועדת הביקורת החברה, לאחר ק2017ביולי  26 ביום

פיתוח על הסכם  סיה, חתמו החברה, וא2017ביולי  11מיום  הדירקטוריונים של הצדדים

 לחברה תעמיד כיאסיה פיתוח,  התחייבהבמסגרתו , חודשים 60של למשך תקופה , שירותים

 כאמור על ככל שנדרשות ערבויות, שלה הבנות חברות או החברה לטובת חברה ערבויות)א( 

ערבויות בנקאיות לטובת החברה או חברות הבנות שלה וכן )ג( )ב(  ,ידי צדדים שלישיים

הכוללים, בין , , באמצעות עובדיהה פיתוחידי אסי תנו לחברה עלנאשר ים מקצועיים שירותי

היתר, תמיכה טכנית מול ספקים לתכנון הפרויקטים, תמיכה במכרזי קבלנים ופיקוח על 

 . 2017לדוח התקופתי לשנת  22אודות הסכם זה ראו בתקנה נוספים לפרטים  .קבלני ההקמה

מלוא הערבויות במסגרת הסכם הניהול, התחייבה החברה לפעול על מנת לקחת על עצמה את 

 10.6.1עיף ראו ס ,לפרטים נוספים .אסיה פיתוח לטובת רותם וחדרהידי  אשר הועמדו על

 לק הראשון )תיאור עסקי התאגיד(.לח

                                                 

 
 .שבדין המס משיעורי, היתר בין, ונגזר הצבורים ההפסדים מהיקף קטן( שייווצר)ככל  המס חיסכון כי מובהר  10
במישרין או בעקיפין לעומת מועדי הבדיקה  ICG Energyבבעלות  50%ת החברה, בהתאם לכללי המס בארה"ב, שינוי של ידיע למיטב  11

 ICGהשינוי בשיעור ההחזקה ייבדק אחת לשנה במועד הגשת דוח מס של  הרלבנטיים עלול להוביל לאי ניצול ההפסדים במלואם או בחלקם.
Energy.  בחברה ו/או בקנון במישרין או בעקיפין  החזקותיהםמובהר כי ההתקשרות אינה מגבילה את קנון ו/או בעלי מניותיה במימוש

 ולפיכך אין ודאות באשר להתקיימות תנאי זה.
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. שירותים ומקבל שירותים )קבלן עצמאי(נותן את יחסי הצדדים כיחסי הסדיר  ,הסכם הניהול

כל צד  מראש של הצד השני.ים להסב את זכויותיהם, בכפוף להסכמה הצדדים להסכם רשא

  ימים. 60לאחר מתן הודעה מראש בת  ,לסיים את ההסכם רשאי

 . 2017בנובמבר  20ביום החברה  ידי ועדת הביקורת זה אושרר על הסכם

הסתיים תוקפו של  2020בדצמבר  18, ביום 2020בהתאם להודעת החברה מחודש אוקטובר 

 ההסכם לא יושם ולא היה בשימוש. 2020יצוין, כי בשנת . ההסכם

 וביטוח פטור, שיפוי .5

לפרטים אודות אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה למתן שיפוי, פטור וביטוח לכלל נושאי 

המשרה והדירקטורים בחברה המכהנים בה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים 

המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה )קנון( ו/או בחברות קשורות לה, ואשר בעלת השליטה 

 א' להלן. 29עלת עניין אישי בהענקה להם, ראו תקנה בחברה עשויה להיחשב ב

 גמולת .6

המכהן בחברות  ,כספי יאיר למר בחברהאושר תשלום גמול דירקטורים  2020, כי במהלך שנת יצוין

הקשורות לבעלת השליטה בחברה, ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי 

 2021בפברואר  17ספי לכהן כיו"ר הדירקטוריון וביום , החל מר כ2021בינואר  3בתגמולו. ביום 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כספי כיו"ר 

הדירקטוריון החל ממועד תחילת כהונתו. לפרטים נוספים, ראו דוח של החברה בדבר זימון אסיפה 

 (, המובא על דרך ההפניה.2021-01-015024)אסמכתא:  2021בפברואר  4כללית מיום 

 

 ( לחוק החברות4)270שאינן במסגרת סעיף עסקאות 

"( אמפרט)" איי.סי.אל, מקבוצת נגב בע"מ אמפרטרותם , התקשרה רותם עם 2011בנובמבר  7ביום 

בהסכם לפינוי מי תמלחת, שתכונותיהם מפורטות בהסכם, מתחנת הכוח של רותם למפעל אמפרט, 

שנה,  15פעלה במי התמלחת. ההסכם נחתם לתקופה של מלקלוט ולעשות שימוש באשר לה היכולת 

שנים כל אחת, אלא אם צד  5ל, בנות בותוקפו יתחדש אוטומטית למספר תקופות נוספות בלתי מוג

להסכם הודיע בכתב לצד האחר, לפחות שנה מראש על סיום ההסכם. בנוסף, מפרט ההסכם רשימת 

הם רשאי כל צד להסכם להביא לסיומו. במהלך תקופת ההסכם תפנה אירועים, אשר בקרות אחד מ

רותם לאמפרט מי תמלחת, ואמפרט מתחייבת לקלוט את מי התמלחת בזמינות רציפה במהלך כל ימות 

שעות ביממה(, למעט במקרים של תקלה בהעברת מי  24ימים בשנה,  365השנה וכל שעות היממה )

באופן המפורט בהסכם. ההסכם כולל הוראות לעניין  התמלחת, אשר אינה מאפשרת את העברתם

כמויות המקסימום של מי תמלחת אשר יקלטו על ידי אמפרט וכן הוראות הנוגעות לחריגה מכמות 

מקסימלית זו. ההסכם כולל הוראות לעניין ביצוע עבודות להקמת המערכות להובלת מי התמלחת 

אשר רותם היא היחידה אשר נושאת בהוצאות מאת תחנת הכוח של רותם ועד למפעליה של אמפרט, כ

ההקמה של המערכות האמורות. התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל מ"ק מי תמלחת אשר תקלוט 

אמפרט. ההסכם כולל סעיף ביטוח ושיפוי לפיו, בין היתר, רותם תרכוש על חשבונה ביטוח לעבודות 

ופת ההסכם ובאשר לחלקם אף לפרק זמן ההקמה, ביטוח חבות מוצר וביטוחים נוספים למשך כל תק

 מסוים לאחר תום תקופת ההסכם. 

ביולי  20היקף ההתקשרות בהסכם האמור לעיל הינו זניח מבחינת החברה. למען הזהירות בלבד בימים 

של החברה, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  , אישררו ועדת הביקורת של2017לי ביו 26-, ו2017

, אושרר 2017בנובמבר  20ביום . 2023את ההתקשרות בהסכם עד לתום שנת בעלי המניות של החברה 

ובהר, . י)לאחר מינוי הדירקטורים החיצוניים לחברה( החברה ידי ועדת הביקורת של כם בשנית עלההס
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חידוש ההתקשרות בהסכם מעבר לתקופה האמורה לעיל יהיה כפוף לקבלת אישור האורגנים כי 

המוסמכים של החברה, בהתאם לדרישות הדין, ובהתחשב בהיותה של ההתקשרות זניחה מבחירת 

 החברה.

 

 הדוחהגשת לתאריך  ונושאי משרה יןימניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי ענ :24תקנה 

ובניירות במניות  מחזיקיםאשר למיטב ידיעת החברה לרשימת בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה, 

אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה של החברה דיווח  ההערך האחרים של החברה, רא

(, דיווחים אודות שינויים בהחזקות בעלי עניין 2021-01-003727)אסמכתא:  2021בינואר  7מיום  בכירה

 2021בינואר  24(, מיום 2021-01-003813)אסמכתא:  2021בינואר  9ונושאי משרה בכירה מיום 

 מרץב 10( ומיום 2021-01-010186)אסמכתא:  2021בינואר  25(, מיום 2021-01-009817)אסמכתא: 

 2021בפברואר  4( וכן דיווח מיידי אודות מי שנעשה בעל עניין מיום 2021-01-031611)אסמכתא:  2021

 .על דרך ההפניה יםמובאה, (2021-01-014940)אסמכתא: 

 

 מונפק ונפרע וניירות ערך המירים, הון רשום :א24תקנה 
 :הטבלה להלן את ראה מונפק ונפרע וניירות ערך המירים,ירוט בנושא הון רשום לפ

הון מניות 

 רשום

 

הון המניות 

המונפק 

 והנפרע

 

הון המניות 

המונפק 

 והנפרע

בניכוי מניות 

 רדומות

אופציות 

לעובדים 

2017 

 

אופציות 

לעובדים 

2018 

מניה יחידות 

חסומות 

(RSU )

לעובדים 

2018 

אופציות 

לעובדים 

2019 

אופציות 

לעובדים 

2020 

יחידות מניה 

חסומות 

(RSU )

 2020לעובדים 

אופציות 

לעובדים 

2021 

 500,000,000 

)או פי סי 

 אנרגיה(

188,772,387 

)או פי סי 

 אנרגיה(

188,782,387 
)או פי סי 
 אנרגיה(

 250,000 

)או.פי.סי.

 (2017אפ 

 סחיר*לא 

433,074 

)או.פי.סי.

 (6/18אפ 

 *לא סחיר

 89,796 

 )אופיסי

 (RSUיח"מנ 

 *לא סחיר 

 352,424 

)או.פי.סי 

 (6/19אפ

 *לא סחיר

127,736  

 *לא סחיר

39,232 

 *לא סחיר

367,252 

 *לא סחיר

 

 
  מרשם בעלי מניות :ב24תקנה 

 )אסמכתא: 2021 מרץב 10שפרסמה החברה ביום  דיווח מיידי הלמרשם בעלי המניות של החברה, רא

 המובא על דרך ההפניה.(, 2021-01-031608

  
 מען התאגיד :א25תקנה 

 .6701203 אביב-תל, 121מנחם בגין 

 ; 073-2505606 ; פקס:073-2505600 טלפון:

 energy.com-http://www.opc :אתר האינטרנט של החברה

energy.com-Tobias@opc-Irit.Shadar  :אלקטרוני דואר

http://www.opc-energy.com/
mailto:Irit.Shadar-Tobias@opc-energy.com
mailto:Irit.Shadar-Tobias@opc-energy.com
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  הדירקטורים של החברה :26תקנה 
 12:נם כמפורט להלןיהדוח, הדירקטורים של החברה ה הגשתנכון למועד  

 
 שם

 מספר ת.ז.
 שנת לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 כתבי בי דין

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(

עובד תאגיד, חברת בת, 
חברה קשורה או של בעל 

התפקיד או  - ענין
 התפקידים שהוא ממלא

 
תאגידים בהם מכהן 

 כדירקטור

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור

 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
  השנים האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 
 או כשירות מקצועית

 יאיר כספי
 029287919ת.ז. 

21.3.1972 
אזרחות 
 ישראלית

 -אצל החברה 
מגדל עזריאלי 

מנחם שרונה, 
-, תל121בגין 
 אביב

 החברה יו"ר דירקטוריון לא
 .ודירקטור בחברות בנות

 
מכהן כדירקטור בחברה 

בצים  ,לישראל בע"מ
שירותי ספנות משולבים 

ובבתי זקוק לנפט  בע"מ
חברות הנחשבות  בע"מ,

)במישרין או  קשורות
לבעלת השליטה  בעקיפין(
כמו כן, מכהן  בחברה.

דירקטור יחיד בחברה כ
פרטית בבעלותו המלאה 

 )יאיר כספי, עו"ד(.

)מר  3/1/2021
כספי מכהן 

כדירקטור 
בחברה החל 

מיום 
22/9/2019) 

: תואר ראשון במשפטים השכלה
ובמנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי 
הרצליה, תואר שני במנהל עסקים 
מאוניברסיטת נורת'ווסטרן 

 אביב.-ואוניברסיטת תל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
היום: דירקטור בבתי זקוק  - 2020

 לנפט בע"מ.
היום: דירקטור בצים שירותי  - 2019

 .ספנות משולבים בע"מ
היום: דירקטור בחברה  - 2019

 .לישראל בע"מ
משרד מנהל ב-שותף :2018 - 2006

 כספי ושות', עורכי דין.

כשירות בעל  לא
 .מקצועית

חאוויר גרסיה 
 בורגס

מספר דרכון 
XDD596015 

3.3.1970 
אזרחות 
 ספרדית

 -אצל החברה 
מגדל עזריאלי 

מנחם  שרונה,
-, תל121בגין 
 אביב

 CPV Group-טור בדירק לא
LP, Inkia Energy 

(Bermuda), Reforestadora 
Pachitea (Peru), Fundicion 
Chilca (Peru), Grupo 
Alimenta (Peru), USE Peru 

(Peru) לפרטים נוספים .
 Inkia Energyאודות 

 2.1ופעילותה ראו בסעיף 

22/7/202013 
 

תואר ראשון בהנדסת : השכלה
וחלל מאוניברסיטת אווירונאוטיקה 

 במנהל עסקים תואר שני ,סן דייגו
מהאסכולה דה מנהלה של נגוסוס 

 .פרה גרדואדוס
 

 : שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 Inkia -: דירקטור ב2021 - 2018

Energy Ltd. 

מומחיות בעל  לא
 חשבונאית ופיננסית

                                                 

 
 דל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.מר אבישר פז ח 2021בינואר  3ביום  ., ה"ה ברק כהן ונועם שרון חדלו לכהן כדירקטורים בחברה2020ביולי  22ביום   12
 דרך על המובא(, 076129-01-2019)אסמכתא מספר:  2019ביולי  23 , ראו דוח מיידי של החברה אודות סיום כהונתו מיום23.7.2019מר חאוויר גרסיה בורגס כיהן בעבר כדירקטור בחברה עד ליום   13

 .ההפניה
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)תיאור עסקי בחלק א' 
החברה( בדוח התקופתי של 

כפי  2017החברה לשנת 
במרץ  29שפורסם ביום 

)אסמכתא מספר:  2018
(, אשר 2018-01-026919

הפרטים הכלולים בו 
מובאים בזאת על דרך 

 ההפניה.

 .חברה: דירקטור ב2019 - 2013
 .IC Power Ltd: מנכ"ל 2017 - 2010
 Inkia Energy: מנכ"ל 2010 - 2007

Ltd. 

 יוסף טנא
 053581575ת.ז. 

17.10.1955 
אזרחות 
 ישראלית

 ,6רחוב התות 
, רמות השבים

4593000 

דירקטור 
 .חיצוני
ועדת 

הביקורת 
תגמול, וה

ה לבחינת ועד
הדוחות 

 ,הכספיים
ועדת 

, התרומות
ועדת ו

השקעות 
 והגנות

  .דירקטור חיצוני בחברה
 ירקטור בלתי תלויד

 ,בע"מ באודיוקודס
 תלויירקטור בלתי ד

בע"מ,  .סי.טי.אי במאינד
ברציו  ירקטור בלתי תלויד

 ,חיפושי נפט )מימון( בע"מ
דירקטור חיצוני בספיר 

דירקטור  ,קורפ בע"מ
חיצוני בהייקון מערכות 

דירקטור חיצוני  בע"מ,
 ,אלקטריאון וירלס בע"מב

דירקטור באביליטי אינק., 
 דירקטור באורג'נסיס בע"מ

, דירקטור )חברה פרטית(
)חברה  בקיוריקל בע"מ

, דירקטור פרטית(
 בטננבאום נכסים בע"מ

 .)חברה פרטית(

7/11/2017 
)כדירקטור 

 .14(חיצוני
הנפקת לעובר 

החברה 
כיהן  לראשונה

מר טנא 
 כדירקטור

החל  בחברה
ביולי  1מיום 

2017. 

תואר ראשון בכלכלה : השכלה
ובחשבונאות מאוניברסיטת תל 

במנהל  (MBA) אביב, תואר שני
, עסקים מאוניברסיטת תל אביב

 .רואה חשבון מוסמך
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
לאיתמר פיננסי יועץ היום:  - 2017

 מדיקל בע"מ.
סמנכ"ל כספים : 2017 - 2014

 באיתמר מדיקל בע"מ.
 .היום: דירקטור בחברות - 2003

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

מיכל מרום 
 בריקמן

 024675746ת.ז. 
1.11.1969 

אזרחות 
 ישראלית

 ,9רחוב אושה 
 אביב-תל

דירקטורית 
 .חיצונית

ועדת 
הביקורת 

תגמול, וה
ה לבחינת ועד

הדוחות 
 הכספיים

וועדת 

 תחיצוני יתדירקטור
 .בחברה

דירקטורית חיצונית בהלמן 
אלדובי קופות גמל ופנסיה 

דירקטורית חיצונית  ,בע"מ
בחברת פרטנר השקעות 

 ירקטורית חיצונית, דבע"מ
ישראל  פנאקסיה מעבדותב

דירקטורית חיצונית  ,בע"מ

7/11/2017 
)כדירקטורית 

 . 15(חיצונית
להנפקת עובר 

החברה 
 לראשונה

כיהנה גברת 
 מרום בריקמן

כדירקטורית 

תואר ראשון בכלכלה, : השכלה
חשבונאות ובמנהל עסקים מהמכללה 
למנהל בראשון לציון, תואר שני 

 .Baruch College New-Yorkבמימון 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 .מגוון חברותב יתדירקטור

: חברת ועדת 18.2.2020 החל מיום
השקעות של הוועד המנהל של המרכז 

בעלת מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 

                                                 

 
 .2020ביולי  1מר טנא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום  של מינויו, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 2020 ביולי 22 ביום  14
 .2020ביולי  14נה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום בחברה לתקופת כהו תחיצוני יתכדירקטור מרום בריקמן גב'של  המינוי, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 2020ביולי  22 ביום  15
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 בע"מ, 2014בסייברוואן  התרומות
 בדן ירקטורית חיצוניתד

ירקטורית ד ,תחבורה
, לימיטד במויניאן חיצונית

דירקטורית במרכז הרפואי 
  .סוראסקי

בחברה החל 
ביולי  14מיום 

2017. 

 הרפואי סוראסקי.

 משה לחמני
 ת.ז. 

069376911 
6.2.1963 
אזרחות 
 ישראלית

, 26העליה רחוב 
 בית יצחק

דירקטור 
 בלתי תלוי.

ועדת 
הביקורת 
 ,והתגמול

 העדווה
לבחינת 

דוחות ה
 כספייםה

וועדת 
  התרומות

דירקטור בלתי תלוי 
 .בחברה

 

לכלה תואר ראשון בכ: השכלה 22/7/2020
 וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה,

 רואה חשבון מוסמך. 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
: מנכ"ל שיכון ובינוי 2019 - 2018

 בע"מ.
: יו"ר דירקטוריון שיכון 2018 - 2012

 16ובינוי בע"מ.
: משנה למנכ"ל וסמנכ"ל 2018 - 2007

 כספים באריסון השקעות בע"מ.
 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 

 רוברט רוזן
מספר דרכון 

486959861 
26.11.1972 
 רה"באזרחות א

 -אצל החברה 
מגדל עזריאלי 

מנחם שרונה, 
-, תל121בגין 
 אביב

מנכ"ל קנון, בעלת השליטה  לא
בחברה ודירקטור בחברות 

 קנון.מקבוצת 
 

 Kenon TJ-דירקטור ב
Holdings Pte Ltd, IC 
Power Ltd, IC Power Asia 
Development Ltd, IC 
Power Distribution 
Holdings Pte Ltd, IC Green 

Energy Ltd.  

ביחסים תואר ראשון : השכלה 22/7/2020
מאוניברסיטת בוסטון,  בינלאומיים

תואר שני  ,ארה"ב
מאוניברסיטת פיננסים /בחשבונאות

דוקטורט  ,פיטסבורג, ארה"ב
 (Juris Doctor) במשפטים

 מאוניברסיטת פיטסבורג, ארה"ב. 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 מנכ"ל קנון. היום: - 2017ספטמבר 

 היום: יועץ משפטי בקנון. -2014מאי 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית. 

                                                 

 
שיכון ובינוי בע"מ, חברות אחרות בקבוצתה  כנגדפרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( להגיש  החליטה, לעילבשיכון ובינוי בע"מ כאמור  לחמניידיעת החברה, בקשר עם כהונתו של מר  למיטב  16

א לחוק העונשין לחוק 291סעיף  לפיעבירות  -בגין העבירות שיפורטו להלן, כולן או חלקן: עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר  לשימוע בכפוף אישום כתב ,לחמנימר  ומנהלים בה לשעבר, ביניהם
; עבירות 2000-)א( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס3ות לפי סעיף עביר -; איסור הלבנת הון 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 423עבירות לפי סעיף  -; רישום כוזב במסמכי תאגיד 1977-העונשין, התשל"ז

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1351001-עם הנושא ראו  בקשרשיכון ובינוי  להודעת; הקשורות לפעילות של שיכון ובינוי באפריקה. 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח4)א()53עבירות לפי סעיף  –דיווח 

00.pdf-P1351945/1352000. 

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1351001-1352000/P1351945-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1351001-1352000/P1351945-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1351001-1352000/P1351945-00.pdf
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 אנטואן בונייר
 דרכון צרפתי

מספר: 
17FV10600 

6.4.1983 
אזרחות 
 צרפתית

 -אצל החברה 
מגדל עזריאלי 

מנחם שרונה, 
-, תל121בגין 
 אביב

 managing דירקטור בקנון, לא
director  ב- Quantum 

Pacific (UK) LLP. ,
 Club Atletico-דירקטור ב

de Madrid SAD ( חברות
הנחשבות קשורות במישרין 
או בעקיפין לבעלת השליטה 

 (קשורים להוצדדים 
 OPC US 2-ודירקטור ב

Inc. 

במנהל עסקים  : תואר שניהשכלה 27/2/2020
)התמחות במימון( מאוניברסיטת 

ESCP Europe Business School, 
 פריז.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 היום: דירקטור מנהל-2012

(managing director )ב-Quantum 

Pacific (UK) LLP. 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית
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 נושאי משרה בכירה :א26תקנה 
 :ןנם כמפורט להליהדוח, נושאי המשרה בחברה ה הגשתנכון למועד   

 
 שם

 מספר ת.ז.
 שנת לידה

התפקיד שהוא ממלא 
 או בחברה; בחברה בת

של החברה או  קשורה בחברה
 בבעל ענין בה

 בעל עניין בחברה )כן/לא(;  כהונתו ההתאריך בו החל
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
 בחברה )כן/לא(

 השנים האחרונות 5-עיקרי ב ועיסוק השכלה
 

 גיורא אלמוגי
 024893745ת.ז. 

26.6.1970 

 החברהמנכ"ל 
 הקבוצהבחברות דירקטור 

 אביב.-תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל: השכלה לא  1/1/2011
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 .הקבוצהומנכ"ל ודירקטור בחברות ה עד היום: מנכ"ל החבר

 צחי גושן
 032254856ת.ז. 

29.9.1975 

 סמנכ"ל כספים
 דירקטור בחברות בנות

: תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בראיית השכלה לא 1/5/2018
 ראשון לציון.בחשבון, מהמכללה למנהל 

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 .וחברות בנות סמנכ"ל הכספים של החברהעד היום:  - 2018
 .דירקטור בחברה: 2018 - 2017
 .סמנכ"ל הכספים של קנון: 2017 - 2015

 ערן אמויאל
 031805682ת.ז. 

22.9.1974 

ומנכ"ל  סמנכ"ל מסחרי
 17או.פי.סי ישראל

תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, תואר : השכלה לא 1/9/2011
 מאוניברסיטת חיפה.שני במנהל עסקים 

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 וחברות בנות. עד היום: סמנכ"ל מסחרי של החברה
עירית שדר 

 טוביאס
 027805340ז. .ת

25.5.1970 

 ( מהאוניברסיטהLL.Bתואר ראשון במשפטים ): השכלה אל 1/7/2018 מזכירת החברה  ,סמנכ"לית
התמחות  ,(LL.M) העברית בירושלים, תואר שני במשפטים

 מאוניברסיטת בר אילן. ,במשפט מסחרי
 

 :השנים האחרונות 5-עיסוק ב
 .סמנכ"לית ומזכירת החברה: 2018-החל מ
 : דירקטורית בחברות ציבוריות.2017-החל מ

סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית : 1999 - 2017
שותפות מוגבלת ואבנר  -דלק קידוחים  :ומזכירת החברה

וחברות ציבוריות מקבוצת  שותפות מוגבלת -חיפושי נפט 
 .דלק בע"מ

                                                 

 
 .ישראל.פי.סי או"ל למנכ, בחברה מסחרי"ל סמנכ, אמויאל ערן מר הוחלט למנות את, 2021 במרץ 24 ביום  17
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 יהונתן פיש
 037747508ת.ז. 

.1983719. 

סמנכ"ל השקעות וקשרי 
 משקיעים

 :השכלה 18לא. 1/2/2021
ב, יתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אב

התמחות במימון מאוניברסיטת תואר שני במנהלים עסקים 
 תל אביב , רואה חשבון מוסמך.

 
 :השנים האחרונות 5-עיסוק ב

 Quantum Pacific-: מנהל השקעות בהיום - 2018ספטמבר 

(UK) LLP. 
ופיתוח : מנהל קשרי משקיעים 2021ינואר  - 2016אוגוסט 

 בקנון.עסקי 
 יואב גורלי

 023618499ת.ז. 
21.3.1968 

: תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה מאוניברסיטת השכלה לא 16/2/2020 סמנכ"ל תפעול
 .Derby( מאוניברסיטת MBAאילן, תואר שני )-בר

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 (.Nestle: מנהל מפעלים באסם )2020עד פברואר 
 גל טופח בן חברון

 036208486ת.ז. 
28.12.1978 

תואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה כללית : השכלה לא 1/3/2017 פיתוח עסקי סמנכ"ל
מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במנהל עסקים 

 אביב.-מאוניברסיטת תל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
ודירקטור  פיתוח עסקי בחברה סמנכ"ל: היום - 2017מרץ 

 .בחברה בת של החברה
מנהל מסחרי של חברת אלון מרכזי אנרגיה : 2017עד מרץ 

 אלון(.)מקבוצת דור 
אושרית סויסה 

 קדוש
 035737436ת.ז. 

1.10.1978 

 בניהול וכלכלהבמדעי ההתנהגות, תואר ראשון : השכלה לא 1/12/2013 מנהלת משאבי אנוש
, תואר שני במחלקה לניהול מאוניברסיטת בן גוריון

 מאוניברסיטת בן גוריון.
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 וחברות בנות. של החברה מנהלת משאבי אנושהיום:  עד

גיתית רוזנפלד 
 ברגר
 026625830ת.ז. 

31.8.1980 

: תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית השכלה לא 3/3/2019 יועצת משפטית
 בירושלים.

  
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 היום: יועצת משפטית בחברה. - 2019
 ושות'. : עו"ד ושותפה במשרד בר קהן, צינגנלאוב2013 - 2019

                                                 

 
ופה של מספר חודשים במהלכה יועסק בהיקף משרה יצוין, כי טרם תחילת העסקתו בחברה, הודיע מר פיש לקנון ולחברה נוספת הקשורה לבעלי השליטה בקנון על סיום תפקידיו בהן, אולם במשך תק  18

 ת.חברה הקשורה כאמור בין היתר לצורך העברת תפקיד מסודרהמופחת בחברה, יקדיש חלק מזמנו לענייני 
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 אולה איליהו
 313953952ת.ז. 

25.5.1982 

 חשבת
שירותי חשבות לחברות בנות 

 של החברה

בחשבונאות מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר ראשון : השכלה לא 10/1/2011
מהמכללה ותואר שני במנהל עסקים התמחות בראיית חשבון 

 .למנהל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 וחברות בנות.  של החברה עד היום: חשבת

 צבי רוזן
 025140922ת.ז. 

28.1.1973 
 

מנהל מחלקת הנדסה 
 ופרויקטים

תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון, תואר שני : השכלה לא 1/9/2020
 בהנדסת מערכות מהטכניון.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

ה ת אנרגי: מנהל מחלקת פרויקטי אגיר2020יוני  - 2017
 .(Viridity) באורמת

 .(GeoDrill) : מנהל תחום הקידוחים באורמת2017 - 2014
 שושנה שידלו

 059032235 ת.ז.
11.9.1964 

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל  :השכלה לא 17/1/2019 מיתמבקרת פני
 (. CIA( ומבקרת פנימית ומוסמכת )CPAאביב, רו"ח )

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

קווי  -באינטרנט גולד  דירקטורית חיצונית: 31.1.2021 - 2014
 .זהב בע"מ

 .היום: נותנת שירותי ביקורת פנימית בארגונים שונים - 1996
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 רואה החשבון של החברה :27תקנה 
KPMG סומך חייקין רואי חשבון.  

  ., ת"א17מגדל המילניום, רחוב הארבעה מען המשרד: 
 

  שינוי בתזכיר או בתקנון :82תקנה 
 לא בוצע שינוי בתקנון החברה. 2020בשנת 

 
 המלצות והחלטות הדירקטוריון :)א(29תקנה 

 :דיבידנד .א

 . אין

 :שינוי ההון המונפק של החברה .ב

לפרטים אודות החלטות הדירקטוריון על ביצוע הצעות פרטיות של מניות רגילות של החברה 

 לעיל. 20תקנה ל 3סעיף  , ראומסווגיםלמשקיעים 

לפרטים אודות החלטת הדירקטוריון על ביצוע הצעת מדף של מניות רגילות של החברה לציבור, 

 לעיל. 20לתקנה  4ראו סעיף 

 :חוב אגרות של מוקדם פדיון .ג

לפרטים אודות החלטת הדירקטוריון על ביצוע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב 

 לעיל. 20לתקנה  7סעיף '( של החברה, ראו א)סדרה 

 2020בשנת  מיוחדת כללית אסיפה החלטות :)ג(29תקנה 
 

, דנה האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי המניות בחברה בדוח 2020 ביולי 22 ביום .1

( מינוי מחדש של משרד רואי 1, וכן קיבלה את ההחלטות כמפורט להלן: )2019התקופתי לשנת 

( אישור מינויים מחדש של 2כרואי החשבון המבקרים של החברה; ) סומך חייקין KPMGהחשבון 

מינויים של ה"ה רוברט רוזן וחאוויר גרסיה ( 3חברי הדירקטוריון שאינם דירקטורים חיצוניים; )

( מינוי 5( מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בלתי תלוי בחברה; )4) ;בורגס כדירקטורים בחברה

אישור הענקת ( 6) ניים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת;מחדש של הדירקטורים החיצו

( ו/או בחברות קנוןלדירקטורים, המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה )כתבי פטור ושיפוי 

קשורות לה, ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי בהענקתם, ה"ה יאיר 

ביוני  17נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  לפרטים .כספי, אנטואן בונייר ורוברט רוזן

(, המובאים 2020-01-077853)אסמכתא:  2020ביולי  22( ומיום 2020-01-054775)אסמכתא:  2020

 על דרך ההפניה.

, האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה החליטה לאשר את 2021בינואר  25ביום  .2

ניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח זימון )ביטוח( למדי 16.1עדכון סעיף 

האסיפה. יתר הוראות מדיניות התגמול לא השתנו ועדכון מדיניות התגמול כאמור לא הביא 

בדצמבר  16להארכת תוקפה של המדיניות. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

(, 2021-01-010336)אסמכתא:  2021בינואר  26( ומיום 2020-01-136419)אסמכתא:  2020

 המובאים על דרך ההפניה.

, האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה החליטה לאשר את 2021 פברוארב 17ביום  .3

תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר כספי, כיו"ר הדירקטוריון של החברה, בהתאם לתיאור עיקרי 

לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה  ן האסיפה.לדוח זימו 2התנאים כמפורט בסעיף 

-2021)אסמכתא:  2021בפברואר  17( ומיום 2021-01-015024)אסמכתא:  2021בפברואר  4מיום 

 (, המובאים על דרך ההפניה.01-019131
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  החלטות החברה :א29תקנה 
  ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, בתוקף במועד הדוח ,החלטות חברה בדבר פטור .1

 ורש)לאחר אי החברה של המניות בעלי ואסיפת החברה דירקטוריון אישרו ,2017 ביולי 26 םובי

, מתן התחייבות לפטור וכתבי שיפוי, מראש ובדיעבד, לכל חברי (2017 ביולי 20 מיום התגמול ועדת

 "(.המכהנים המשרה נושאיבחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת )"הדירקטוריון ולנושאי המשרה 

 ביטוח .א

התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח דירקטורים  חידוש , אושר2019ביולי  18ביום 

וזאת בהתאם  2020באוגוסט  2עד ליום  2019באוגוסט  3ונושאי משרה שתקופתה מיום 

 להוראות תקנות ההקלות ולהוראות מדיניות התגמול של החברה, בתנאים כדלהלן: 

  .תקופת הביטוחלבמצטבר ו מקרהדולר ל 50,000,000 בגובהכיסוי ביטוחי  .1

 סכום השתתפות עצמית שאינו מהותי לחברה.  .2

 דולר.  105,000 של עד עלות פרמיה שנתית .3

 דומות.סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח  .4

(, 2019-01-074473)אסמכתא:  2019ביולי  21לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

  .המובא על דרך ההפניה

, לאחר אישור ועדת התגמול, , אישר דירקטוריון החברה2019ביולי  31-ו 2019ביולי  21בימים 

לפיו תקופת  התקשרות החברה ברכישת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה,בתנאי  עדכון

חודשים(, בפרמיה כוללת  12)חלף תקופה של  חודשים 18 ההתקשרות בפוליסת הביטוח תהיה

 אלפי דולר ארה"ב לכל התקופה. יתר התנאים נותרו על כנם. 126-בסך של כ

(, 2019-01-079810)אסמכתא:  2019באוגוסט  1משלים מיום  מיידי לפרטים נוספים, ראו דוח

 המובא על דרך ההפניה.

, אושר חידוש התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח דירקטורים 2021בפברואר  2ביום 

, וזאת בהתאם 2022 פברוארב 2עד ליום  2021 פברוארב 3שתקופתה מיום  ונושאי משרה

 דיניות התגמול של החברה, בתנאים כדלהלן:להוראות תקנות ההקלות ולהוראות מ

תקופת ב לכלל המקרים במצטבר של החברהדולר  70,000,000 בגובהכיסוי ביטוחי  .1

 הביטוח. 

 סכום השתתפות עצמית שאינו מהותי לחברה.  .2

 דולר.  420,000עלות פרמיה שנתית של עד  .3

 סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח דומות. .4

-2021-01)אסמכתא:  2021 פברוארב 3מיידי של החברה מיום ראו דוח  ,לפרטים נוספים

 .(, המובא על דרך ההפניה013630

אושרה רכישת פוליסת ביטוח נוספת )בנוסף על פוליסת הבסיס  2021בפברואר  11ביום כמו כן, 

ולתקופה זהה לפוליסת הבסיס כאמור( בגין כיסוי עבור הדירקטורים ונושאי  לעיל כמפורט

דולר  30,000,000( בתנאים כדלהלן: )א( כיסוי ביטוחי בגובה SIDE Aהמשרה בחברה בלבד )

לכלל המקרים במצטבר בתקופת הביטוח; )ב( סכום השתתפות עצמית שאינו מהותי לחברה; 

לפי דולר ארה"ב; )ד( סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח א 180)ג( עלות פרמיה שנתית של עד 

ניות התגמול לרכישת דומות. התנאים האמורים תואמים את המסגרות והתנאים שנקבעו במדי

 ביטוח כאמור.
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-2021-01)אסמכתא:  2021בפברואר  11לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 (, המובא על דרך ההפניה.017274

הכולל גם כיסוי לנושאי משרה בחברה  POSI גמסוביטוח  התקשרה בפוליסת רהחבהבנוסף, 

שנים החל  7לתקופת ביטוח של , 2017באוגוסט  2בגין הנפקת מניות החברה לציבור ביום 

. הכוללת ובמצטבר לתקופת הביטוח המיליון דולר למקר 75 אחריות בסךגבול ב ממועד זה,

לתביעה )וללא השתתפות  דולר 500,000הינו  POSI-בפוליסת ה סכום ההשתתפות העצמית

אלפי דולר. בפוליסה זו נקבעו סדרי  355-עצמית לנושאי המשרה( והפרמיה לתקופה הינה כ

תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי 

 .מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות החברה

 שיפוי .ב

כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות  המכהניםלנושאי המשרה  העניקההחברה 

, עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה המכהניםאו הוצאה שתוטל עליה מי מנושאי המשרה 

והכל בכפוף להוראות הדין. סכום  (לרבות פעולות במסגרת חברות אחרות בקבוצה)בחברה 

לא יעלה על סכום המכהנים ר לכל נושאי המשרה השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטב

מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות  25%-השווה ל

הכספיים המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד 

ולכולם המכהנים  הגשת הבקשה לשיפוי על ידי נושא המשרה וזאת לכל אחד מנושאי המשרה

יחד, למקרה בודד או במצטבר. ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח 

את  עבורוהכירה באחריותה לגביו על פי פוליסת הביטוח ושילמה בפועל לנושא המשרה או 

הסכום הנדרש. כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי אירועים המפורטים בכתב השיפוי ואשר 

, 2019בספטמבר  22ביום  19ה.ם בכתבי שיפוי של חברות בעלות מאפיינים דומים לחברמקובלי

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנות ההקלות, כי מר יאיר כספי, 

דירקטור בחברה, יהא זכאי ממועד מינויו, בין היתר, לכתב פטור מאחריות וכתב התחייבות 

י מר כספי ימשיך להיות זכאי לכתבי הפטור והשיפוי כאמור יצוין כ לשיפוי כמקובל בחברה.

, אישרו 2020בפברואר  26ביום  .2021בינואר  3במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החל מיום 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנות ההקלות, כי מר אנטואן בונייר יהא זכאי 

ביום  ת וכתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה.ממועד מינויו, בין היתר, לכתב פטור מאחריו

אישרה האסיפה  2020ביולי  22, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 2020 מאיב 26

הכללית של בעלי המניות, כי ה"ה חאוויר גרסיה בורגס ומשה לחמני יהיו זכאים ממועד 

יפוי כמקובל בחברה. כמו כן, מינויים, בין היתר, לכתבי פטור מאחריות וכתב התחייבות לש

בבעלת השליטה  הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים, המכהניםבאותם המועדים אושרה 

( ו/או בחברות קשורות לה, ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי קנון)

יוער כי  .בחברה, הנוסחים המקובלים בהענקתם, ה"ה יאיר כספי, אנטואן בונייר ורוברט רוזן

נכללים  יאיר כספי, אנטואן בונייר, רוברט רוזן, חאוויר גרסיה בורגס ומשה לחמניה"ה 

  בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי שתהיה מעת לעת.
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 פטור .ג

פטור, מראש, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות  המכהנים לנושאי המשרה העניקההחברה 

שהינם מכהנים ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה  כלפיה,

בעל השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין. פטור כאמור לא יחול על 

גם נושא משרה אחר מזה )החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהם בחברה 

ניין אישי. נוסף על כך, הפטור כאמור לא יחול ביחס להפרת יש בה ע (שעבורו מוענק הפטור

חובת הזהירות בחלוקה, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה. התחייבויות 

ללא הגבלת זמן, גם לאחר המכהנים, החברה לפי כתב הפטור תעמודנה לזכות לנושאי המשרה 

לפי העניין, ובלבד שהפעולות סיום כהונתם כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, 

הנשואות כתב פטור זה נעשו בתקופת הכהונה כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, לפי 

 20.העניין

  
 
 
 
 
 

     
 2021במרץ  24  אלמוגי גיורא  יאיר כספי

   כללי מנהל  יו"ר הדירקטוריון
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  2020 

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 ב)א(9לפי תקנה 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית   שנתי דוח  
 

 )א( ב 9על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה    
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ב)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל

 

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על  התאגיד  - בע"מ )להלן או.פי.סי אנרגיהרקטוריון של ההנהלה, בפיקוח הדי

 . תאגידהדיווח הכספי ועל הגילוי ב 

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 , מנהל כללי גיורא אלמוגי .1

 , סמנכ"ל כספים צחי גושן .2

 י ערן אמויאל, סמנכ"ל מסחר .3

 ומזכירת חברה  , לטוביאס, סמנכ" -עירית שדר .4

 גיתית רוזנפלד ברגר, יועצת משפטית  .5

 

ונושא המשרה הבכיר   כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

לספק    ירקטוריון התאגיד, אשר נועדוהתפקידים האמורים, בפיקוח ד  ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את

מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות  

 הקבועים בדין.    בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת

 

בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד,   מית כוללת, הבקרה הפני

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת  

 לדרישת הגילוי. לטות במועד המתאים, בהתייחס הח

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת  

 מידע בדוחות תימנע או תתגלה.  

 

על   הפנימית  הבקרה  של  והערכה  בדיקה  ביצעה  הדירקטוריון,  בפיקוח  בתאההנהלה,  הגילוי  ועל  הכספי  שלה;  הדיווח  והאפקטיביות  גיד 

 לה: לכ שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי הערכת 

ביצוע   תוך  הבקרות  אפקטיביות  ובדיקת  בתאגיד  הקיימות  הבקרות  ותיעוד  תיקוף  העסקיים,  והתהליכים  החשבונות  וזיהוי  ם  מבדקימיפוי 

וחיצוניים רכיבי  פנימיים  הפ.  כללוהבקרה  ברמת  נימית  בקרות  המידע(,  Entity Level Controls)  הארגון:  מערכות  על  כלליות    בקרות 

(ITGC  ,)  רכוש  הבאים: תהליך הכנסות, תהליך  מאוד  דיקת הבקרות בתהליכים המהותיים  תם; ב וסגיר בקרות על עריכת הדוחות הכספיים

 1.רכש מסחריותהליך  קבוע

 

והנהלת התאגיד הגיעו למסקנהות שביצעה ההנהלה בפיסס על הערכת האפקטיבי תבבה לעיל, הדירקטוריון  כי    ,קוח הדירקטוריון כמפורט 

 . אפקטיבית א, הי2020בדצמבר  31הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 
יורק(  גם  יצוין כי כחברת בת של קנון )הנסחרת    1 ניו  Sarbanes--החברה תהליכי בקרה פנימית על הדיווח הכספי בהתאם ל  מבצעתבבורסת 

Oxley Act of 2002 . 



 

 

 

 (: 1)ד()ב 9כללי לפי תקנה הצהרת מנהל  )א( 

 

 ל כללי הצהרת מנה

 

 : יר כי, מצה גיורא אלמוגיאני, 

 

 ; הדוחות(–)להלן  2020לשנת התאגיד(   - בע"מ )להלן  או.פי.סי אנרגיהשל  הדוח התקופתיבחנתי את  (1)

 

כדי    ץה מהותית הנחו לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובד (2)

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  ם מצגים, כללו אותם, לאור הנסיבות שבהן נ שהמצגים שנכללו בה

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב   (3)

 הם מתייחסים הדוחות; נים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ 

 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי  דירקטוריון    שלאה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  י לרוגילית  (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  

 

המשמעותיי )א( הליקויים  כל  בהפעל את  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  שלם  הדיווח    תה  על  הפנימית  הבקרה 

, לעבד, לסכם או לדווח על  ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף הכספי  

ין;  מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הד

 - וכן

 

בין מהותית   )ב(  הובין שאינה מהותית, שבכל תרמית,  מעורב  הכלל ה  או ממנהל  מעורבים  י  או  במישרין  לו  י שכפוף 

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; 

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   ,אני (5)

 

שמידע   )א( להבטיח  המיועדים  פיקוחי,  תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

כספיים שנתיים(,  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות   )דוחות  ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות  חברות מאוחדות שלו 

בפרט   ,2010-התש"ע המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי  של    מובא  ההכנה  תקופת  במהלך 

 - הדוחות; וכן

 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר   )ב( 

חשבונאות   לכללי  בהתאם  לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את 

 מקובלים; 

 

את   )ג( מסקנות  הערכתי  את  זה  בדוח  והצגתי  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות 

 הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 

 

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

 

 

 

   תאריך: 

 2021 מרץ ב 24

 למוגי גיורא א  

 מנהל כללי 

 

 

 



 

 

 (: 2)ד()ב 9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב( 

 

 בכיר בתחום הכספים המשרה ההצהרת נושא 

 

 , מצהיר כי: צחי גושןאני, 

 

  2020נת  לשהתאגיד(    -  בע"מ )להלן  או.פי.סי אנרגיה   הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלאת  בחנתי   (1)

 ; הדוחות( -)להלן 

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא   (2)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו  

 ; ופת הדוחותמטעים בהתייחס לתק

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב   (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי  דירקטוריון  ולוועדת הביקורת של  ירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לד  (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

 

הדיווח   )א( על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 

ל מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספהכספי  באופן  דוחות  העלולים  בדוחות,  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  יים 

סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  

 - ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

 

ו  ,כל תרמית )ב(  או מעורבים  בין שאינה  בין מהותית  לו במישרין  או מי שכפוף  מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי 

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;  

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   ,אני (5)

 

ת )א( ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחי,קבעתי  שמידע    חת  להבטיח  המיועדים 

כספיים שנתיים(,   )דוחות  ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

ידי  2010-התש"ע על  לידיעתי  מובא  בדוחות,  הכלול  אחר  כספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל   ,

 - ופת ההכנה של הדוחות; וכןט במהלך תק אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפר

 

פיקוח )ב(  תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  באופן  נוקבעתי  להבטיח  המיועדים   ,

לכללי   בהתאם  לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר 

 חשבונאות מקובלים; 

 

א )ג( האפקטיבי הערכתי  הפנימיתת  הבקרה  של  לדוחות    ות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על 

לפני   הובאו  כאמור  הערכתי  לגבי  מסקנותיי  הדוחות;  למועד  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הכספיים 

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה. 

 

 

 חר, על פי כל דין. ת כל אדם אאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריו 

 

 

 

   תאריך: 

 2021 מרץ ב 24

 צחי גושן  

 סמנכ"ל כספים
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