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 מבוא

והתאגידים המוחזקים  בע"מאנרגיות מתחדשות  -משק אנרגיהבפרק זה יובא להלן תיאור עסקי 

, ת בישראל, באמצעות ייזוםוהמתחדש ותהאנרגיעל ידה במישרין ובעקיפין, העוסקים בתחום 

 בהתאם לתקנות, וולטאית-והפעלה של מתקני אנרגיה המייצרים חשמל בטכנולוגיה פוטו הקמה

 ."(תקנות הדוחות)" 1970-תש"לה)דוחות תקופתיים ומיידיים(, ניירות ערך 

 הגדרות

הפירושים המופיעים לצדם, אלא אם הקשר הדברים יינתנו זה, למונחים המפורטים להלן  א'בפרק 

  מחייב אחרת:

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  - "דוח הדירקטוריון"

 , הנכלל בפרק ב' לדוח זה;2020בדצמבר,  31

 ;ותפות מוגבלתש, 2018דוראל משקי אנרגיה מתחדשת  - "דוראל משקי אנרגיה"

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה של שנה  - "הדוחות הכספיים"

 ;2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

 אנרגיות מתחדשות בע"מ; –משק אנרגיה  - "החברה"

משקי אנרגיות סולאר וכן התאגידים המוחזקים על ידה,  - "הקבוצה"

במישרין ובעקיפין, הפועלים בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה 

וולטאית; ועם -של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של החברה על פי התשקיף 

, מועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב )סדרה 2021באוקטובר,  29החל מיום 

החברה אינה עונה עוד על הגדרות תאגיד קטן, כהגדרת א'( של החברה על פי דוח הצעת מדף, 

תקנות הדוחות"(. )" 1970-מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל

( לתקנות הדוחות, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 1ה)ג5לאור האמור, ובהתאם לסעיף 

 23וח רבעונית. על אף האמור, ביום , נדרשת החברה לדווח לפי מתכונת דיו2021באוקטובר,  1

 1, החליט דירקטוריון החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 2021בפברואר, 

יצוין, כי הואיל ומניות , החברה תעבור למתכונת דיווח רבעונית באופן וולונטרי. 2021בינואר, 

 5-ו 3 בתקנותעילית, החברה אימצה את ההקלות המנויות -החברה נכללות במדד ת"א טק

, 2016-תשע"והעילית(, -לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

ד 5ובהתאם, בין היתר, ממשיכה לאמץ את יתר ההקלות ל"תאגיד קטן" המנויות בתקנה 

 לתקנות הדוחות.  
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ידה, -החברה וכן התאגידים המוחזקים על)כהגדרתו להלן(, 

 במישרין ובעקיפין;

תשקיף להשלמה, תשקיף הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף  - "התשקיף"

, מס' 2020ביוני,  9)נושא תאריך  2020ביוני,  8מיום של החברה 

 ;, הנכלל בזאת על דרך ההפניה(2020-01-051361אסמכתא: 

 חברת החשמל לישראל בע"מ; - "חברת החשמל"

 ;1999-החברות, התשנ"טחוק  - "חוק החברות"

 ;1996-חוק משק החשמל, התשנ"ו - "חוק משק החשמל"

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת; - "משקי אנרגיות סולאר"

 ;ותפות מוגבלתמשקים אנד פרטנרס, ש - "משקים אנד פרטנרס"

מהונה  50%סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מ, אשר  - "סונול אי.וי.איי"

בשליטה משותפת והינה המונפק והנפרע מוחזק על ידי החברה, 

 סונול ישראל בע"מ;של החברה ו

 חשמל;-הרשות לשירותים ציבוריים - "רשות החשמל"

שטר הנאמנות )סדרה "

 "א'(

אשר חוב )סדרה א'( של החברה, האגרות בקשר עם שטר נאמנות  -

 28( בע"מ ביום 1975נחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )

כפי , ו2021בפברואר,  22, כפי שתוקן ביום 2020באוקטובר, 

)מס'  2021בפברואר,  23שנכלל בדיווח המיידי של החברה מיום 

 .(2021-01-022201אסמכתא: 

 ווהתפתחות עסקי תאגידפעילות ה .1

 כללי  .1.1

 22ביום  כחברה פרטית. ,2020בפברואר,  25התאגדה בישראל ביום  החברה .1.1.1

  על פי תשקיף של מניות החברה הושלמה הנפקה ראשונה לציבור 2020ביוני, 

, החלו 2020ביוני,  25ביום . והחברה הפכה לחברה ציבורית "(נפקת המניותה)"

 "(, הבורסהמניות החברה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

, כי בהתאם להודעת הבורסה, מניות החברה יצורפו למדד ת"א עדכנה החברהו

  2020.1בספטמבר,  3עילית, וזאת בתום יום המסחר שיחול ביום -טק

                                                      
 (.066573-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  25דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראו  1
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אגרות חוב )סדרה א'( לציבור של , הושלמה הנפקה 2020באוקטובר,  29ביום  .1.1.2

 החוב נרשמו למסחר בבורסה , ואגרות2מדףשל החברה על פי דוח הצעת 

במסגרת הנפקת אגרות החוב, גייסה החברה סך של . "(הנפקת אגרות החוב)"

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים, לרבות תנאי אגרות החוב, ראו שטר הנאמנות  220

 )סדרה א'(. 

 אנרגיות משקיתחת  ,תאוגדהייתה מ פעילות הקבוצה, עד למועד הנפקת המניות .1.1.3

ידי -, ואשר הזכויות בה מוחזקות על2016אשר התאגדה בשנת , שותפות סולאר

קיבוצים ומושבים  280 -כהמאגדים , ארגונים כלכליים מהמגזר הקיבוצישמונה 

 . שיתופיים ברחבי הארץ

ב 104סעיף  הוראותל בהתאם, תשקיףה פי-עללציבור  ההנפקה השלמת עם

, הייזום בתחוםהקבוצה  פעילות הועברהמס הכנסה ]נוסח חדש[,  לפקודת

אשר , וולטאית-ם לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווההפעלה של מתקני ההקמה

ובעלי  ,3החברה על ידילהחזקה מאוגדת תחת משקי אנרגיות סולאר, הייתה 

  .4בעלי מניות בחברהל הפכובמשקי אנרגיות סולאר הזכויות 

עוסקת הקבוצה, , דוח זהנכון למועד , ותחילת פעילות הקבוצההחל ממועד  .1.1.4

תחום עיקר בב, במישרין ובעקיפין ,ידה-על תאגידים המוחזקיםבאמצעות 

פועלת הקבוצה , דוח זהנכון למועד , . בגדר כךת בישראלוהמתחדש ותהאנרגי

-טכנולוגיה פוטום לייצור חשמל באמצעות והפעלה של מתקני , הקמהייזוםב

 .השמש(בקרני שימוש הפקת חשמל באמצעות )קרי,  בישראל וולטאית

( 1): בדוחותיה הכספיים פעילות מגזריי תחומי פעילות, המדווחים כנשחברה ל .1.1.5

( ייצור 2)-וולטאיים קרקעיים; ו-חשמל באמצעות מתקנים פוטוומכירת ייצור 

. ים על גבי גגות ומאגרי מיםיוולטא-חשמל באמצעות מתקנים פוטו ומכירת

מיוחסות למגזרי פעילות בנוסף, החברה מבצעת פעילויות נוספות, שאינן 

 . , ביניהן, פעילות סונול אי.וי.אי המתוארת בנספח א' לפרק זהבדוחות הכספיים

לוחות )הצבת  של הקבוצההקרקעיים וולטאיים -ככלל, הפרויקטים הפוטו .1.1.6

ידי משקים אנד -על)בעקיפין(  יםמוחזק (על פני הקרקע ותשתיות סולאריים

, למעט פרויקט החברהשותפות מוגבלת המוחזקת במלואה על ידי פרטנרס, 

                                                      
דוח ( )"108091-01-2020דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה )מס' אסמכתא:  2

 "(.הצעת המדף

המניות או הזכויות, לפי העניין, בשבועות הקרובים החברה צפויה להשלים באופן סופי את תהליך הרישום של כל  3

   שהועברו במסגרת העברת הנכסים להחזקה על ידי החברה.

מהזכויות באנרגיה חדשה אגש"ח בע"מ )יתר הזכויות באנרגיה חדשה אגש"ח  50%-ב החזיקממשקי אנרגיות סולאר  4

פעלה בע"מ מוחזקות על ידי משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה(. אנרגיה חדשה אגש"ח בע"מ 

בכוונת ים. במשקים סגור חכמותרשתות  גנרציה, עמודי טעינה למכוניות חשמליות וניהול-בתחום הקו בתקופת הדוח

עמדות  15סונול אי.וי.איי ומשקי אנרגיות סולאר להתקשר בהסכם לפיו משקי אנרגיות סולאר תסב לסונול אי.וי.איי 

אלפי ש"ח. לאחר שיוסבו העמדות, בכוונת בעלי השליטה  135טעינה לרכבים חשמליים בתמורה לתשלום בסך 

 מלהתקיים.  באנרגיה חדשה אגש"ח בע"מ להביאה לידי חיסול כך שתחדל
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, להלן( 16.127.3)לפרטים ראו סעיף  המוחזק ישירות על ידי החברה יסודות

)הצבת של הקבוצה על גבי גגות או מאגרי מים וולטאיים -קטים הפוטויהפרוו

 מבנים, סככות, רפתות, לולים וכיוצ"ב על גבי גגות ותשתיות לוחות סולאריים

מוחזקים )בעקיפין( על ידי , (דונם 25 עד ששטחםבפרויקטים  או מאגרי מים

ועל ידי  החברהשותפות שמוחזקת בחלקים שווים על ידי , דוראל משקי אנרגיה

קבוצת דוראל )שותפות בבעלות מלאה של  , שותפות מוגבלת2018 .דוראל מ.ק

וולטאי -ככלל, ביחס לכל פרויקט פוטו. (בע"מ 2018אנרגיה מתחדשת משאבי 

של הקבוצה )הן בתחום הקרקעות והן בתחום הגגות ומאגרי המים( מוקם 

  תאגיד ייעודי, המאגד תחתיו את כל הפעילות המתבצעת ביחס לאותו פרויקט.

קיבוצים המאגדים  ,ארגונים כלכליים מהמגזר הקיבוצי הינם בחברה שליטהבעלי ה

יתרון  קבוצהבהתאם לכך, להערכת החברה, קיים ל .ומושבים שיתופיים ברחבי הארץ

מתקנים לשם הקמת התקשר בהסכמים מתאימים לקרקעות ו לאתרמשמעותי ביחס ליכולת 

, כולם או חלקם, בחברהבעלי השליטה . מעבר לכך, על קרקעות אלה וולטאיים-פוטו

אך לא בתחומי הפעילות של נוספות בתחום האנרגיה )מחזיקים בתאגידים ופעילויות 

 ובכלל כך (,לתשקיף 3לפרק  3.4.2.9הקבוצה, למעט מספר פרויקטים המפורטים בסעיף 

 .החזקות מהותיות בדליה אנרגיות בע"מ אשר הינה תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל
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  חברהתרשים מבנה ההחזקות של ה .1.2

  דוח זה:פרסום , נכון למועד תרשים מבנה ההחזקות של החברהלהלן 

 

, בשליטה מהונה המונפק והנפרע של סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מ. יתרת המניות של סונול אי.וי.איי מוחזקת על ידי סונול ישראל בע"מ 50%החברה מחזיקה  (1)

 להלן. 27.1משותפת עם החברה. לפרטים בדבר השקעת החברה בסונול אי.וי.איי, ראו סעיף 

  , שותפות מוגבלת, בחלקים שווים.2018ודוראל מ.ק.  5החברההשותף הכללי בדוראל משקי אנרגיה, חברת משקי דוראל ניהול אנרגיה בע"מ, הוא חברה המוחזקת על ידי  (2)

 אתרים. 20-אתרים ופרויקטים על מאגרי מים בכ 60-אתרים, מתוכם פרויקטים על גגות בכ 80-בהקמה בתחום הגגות ומאגרי המים בכלדוראל משקי אנרגיה פרויקטים  (3)

                                                      
   ם להחזקה על ידי החברה.בשבועות הקרובים החברה צפויה להשלים באופן סופי את תהליך הרישום של כל המניות או הזכויות, לפי העניין, שהועברו במסגרת העברת הנכסי 5
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-פרויקטים פוטו, המחזיקה "(קוף דלתשיכון ובינוי אנרגיה פרויקטים סולאריים )ג'י.פי.( בע"מ היא השותף הכללי של שותפות קוף דלת פוטו וולטאית, שותפות מוגבלת )" (4)

. לפרטים בדבר העסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הזכויות בקוף דלת ובשותף הכללי שלה, ראו סעיף "(פרויקט יסודותוואט )להלן: "-מגה 20-וולטאיים בהיקף של כ

  להלן. 27.3

 . החברהערבה אנרגיה ניהול בע"מ, הוא חברה בבעלות מלאה של -ת משקיהשותף הכללי במשקים אנד פרטנרס, חבר (5)

רשות החשמל אין פעילות מהותית למעט כך שהיא העמידה ל זומשקים אנד פרטנרס פרויקטים, שותפות מוגבלת. בשותפות  –משקים אנד פרטנרס היא השותף הכללי בערבה  (6)

 .הקבוצההתמודדה חלק מהמכרזים בהם ות בקשר עם בער

 במתח עליון אחדבמתח גבוה ופרויקט  פרויקטים בהקמה 6במתח גבוה,  מניביםפרויקטים  5הקרקעות, מתוכם  פרויקטים בתחום (12)עשר שניים  פרטנרסלמשקים אנד  (7)

  .בהקמה

לפי העניין, עד להשלמת  נכון למועד פרסום הדוח, תאגיד זה נמצא בתהליכי ייסוד והקמה. ייתכן כי שם התאגיד ישונה, בהתאם להחלטת רשם החברות או רשם השותפויות, (8)

 הקמת התאגיד. 
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  תפעילותחומי  .1.3

עיקר פעילותה של הקבוצה הינו בתחום  המתחדשות. ותהאנרגיבתחום פועלת הקבוצה 

ייזום, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור ב קבוצה, עוסקת הזובמסגרת הסולארי, ו

איתור של בכלל כך, עוסקת הקבוצה ב .וולטאית-חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

שינוי שם בהליכי תכנון ל, םיוולטאי-להקמת מתקנים פוטו מתאימים ושטחיםאתרים 

בהשגת ו וולטאי-פוטו"ע להקמת מתקן קבלת אישור תבהחקלאית וקרקע הייעוד 

-פוטוהנדרשים להקמת כל פרויקט  סטטוטורייםהרגולטורים והרישיונות ההיתרים וה

בקידום פרויקטים מול רשות מקרקעי עוסקת הקבוצה  . בהקשר זה, בין היתר,וולטאי

נדסי, הבתכנון ההתמודדות בהליכים תחרותיים של רשות החשמל וכן בישראל, 

הנדרש  מימוןקבלת הלפועלת כמו כן, הקבוצה  .אדריכלי של הפרויקטיםהחשמלי וה

מתקני הקבוצה במיוצר החשמל ההסכמים למכירת קטים, בהקמת והפעלת הפרויל

הפעלה ותחזוקה של , וכן בהסכמים עם קבלני משנה, לשם הקמה, לחברת החשמל

לחברה שני תחומי פעילות, המדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה  .המתקנים כאמור

( 2)-; וייםקרקעוולטאיים -חשמל באמצעות מתקנים פוטוומכירת ( ייצור 1) הכספיים:

  .על גבי גגות ומאגרי מים םיוולטאי-חשמל באמצעות מתקנים פוטוומכירת ייצור 

כמפורט לעיל, כמגזרי פעילות בדוחות הכספיים,  מדווחיםהלשני תחומי הפעילות  בנוסף

נוספות בתחום האנרגיות המתחדשות או בתחומים המשיקים  תיופעילומבצעת  החברה

לתחום זה. בין פעילויות אלה, החברה מבצעת פעילות הקמה והפעלה של עמדות טעינה 

שמליים, באמצעות סונול אי.וי.איי. יובהר, כי בתקופת הדוח ונכון למועד לרכבים ח

בדוחות פרסום הדוח, פעילות זו אינה מהותית דיה כדי להוות מגזר פעילות נפרד 

אינה מהותית דיה ביחס לכלל פעילות החברה כדי להוות תחום פעילות  וכןהכספיים 

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף נפרד בפרק זה, בהתאם להוראות התוספת הראשונה ל

. לפרטים נוספים בדבר פעילות זו, ראו 1999-"טתשכהמבנה וצורה(,  -וטיוטת התשקיף 

  .זה לפרק' א נספח

להלן יובאו פרטים בדבר שני תחומי הפעילות העיקריים של החברה, קרי ייצור ומכירת 

 ומאגרי מים:וולטאים קרקעיים או על גבי גגות -חשמל באמצעות מתקנים פוטו

פעילות  – קרקעייםוולטאיים -פוטו מתקניםחשמל באמצעות ומכירת ייצור  (1)

 משקים אנד פרטנרסבאמצעות  בעיקרה הקבוצה בתחום פעילות זה מתבצעת

, למעט פרויקט יסודות המוחזק במישרין על ידי והשותפויות המוחזקות על ידה

את כל שלבי הייזום עד לחיבור וכוללת , להלן( 16.127.3החברה )לפרטים ראו סעיף 

, לרבות תפעול וולטאיות-פוטוחשמל באמצעות מערכות ומכירת ייצור מתקן ל

לפרטים נוספים בדבר . המותקנות על פני הקרקע וולטאיות,-המערכות הפוטו

  להלן. 6ף סעיתחום פעילות זה, ראו 

גגות גבי על וולטאיים הממוקמים -פוטומתקנים חשמל באמצעות ומכירת ייצור  (2)

 פעילות הקבוצה בתחום זה מתבצעת באמצעות דוראל משקי אנרגיה – ומאגרי מים

, שותפות מוגבלת, 2018 ., בשותפות עם דוראל מ.קוהשותפויות המוחזקות על ידה

חשמל באמצעות ומכירת ייצור את כל שלבי הייזום עד לחיבור מתקן לוכוללת 

ת על והמותקנ  וולטאיות,-לרבות תפעול המערכות הפוטו ,תווולטאי-פוטומערכות 
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. )מערכות צפות או מערכות המותקנות על דפנות מאגרי מים( גגות ומאגרי מיםגבי 

 .להלן 6ף סעיראו  תחום פעילות זהלפרטים נוספים בדבר 

( אשר עשוי DCוואט מצוינים במונחי ההספק המותקן )-בפרק א' זה להלן, נתוני מגה

(. ACמההספק המוזרם ) 1.3להשתנות בהתאם לתנאי גודל השטח בפועל ולהגיע עד לפי 

-( עשוי להגיע עד לכDCהספק המותקן )ביחס לפרויקטים המשלבים קיבולת אגירה, ה

   (.ACמההספק המוזרם ) 3פי 

  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .2

, ומאז מועד הקמתה לא בוצעו השקעות בהון החברה 2020בפברואר,  25החברה הוקמה ביום 

להלן. כאמור, עד למועד השלמת הנפקת בסעיף זה או עסקאות במניותיה, למעט כמפורט 

המניות, פעילות הקבוצה הייתה מאוגדת תחת משקי אנרגיות סולאר. לפיכך, להלן יפורטו 

השקעות בהון משקי אנרגיות סולאר שבוצעו בתקופת הדוח ועד למועד השלמת הנפקת המניות, 

  וכן השקעות בהון החברה ממועד השלמת הנפקת המניות ועד למועד פרסום הדוח:

משקי הקיבוצים אגודה שיתופית במשקי אנרגיות סולאר על ידי  השקעותלפרטים בדבר  .2.1

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואחזקות משקי  –חקלאית בע"מ, אחזקות משקי הנגב 

, שלושה ארגונים "(השותפים המייסדים)" אגודה שיתופית חקלאית בע"מ –הדרום 

בעלי מהינם  שר ייסדו את משקי אנרגיות סולאר וכיוםכלכליים מהמגזר הקיבוצי א

 לתשקיף.  6.2.2.1ראו סעיף שליטה בחברה, ה

לפרטים בדבר צירוף משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ,  .2.2

משקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ ופיתוח הגליל אגודה 

נרגיות כשותפים מוגבלים במשקי א "(,השותפים המצטרפים)" שיתופית חקלאית בע"מ

 לתשקיף.  6.2.2.2סולאר, ראו סעיף 

, הוקצו לאחזקות משקי עמק הירדן, אנרגיות מתחדשות, אגודה 2020בפברואר,  20ביום  .2.3

"(, זכויות במשקי אנרגיות סולאר, כך שלאחר עמק הירדןשיתופית חקלאית בע"מ )"

 סולארההקצאה לעמק הירדן החזיקו כל אחד מהשותפים המוגבלים במשקי אנרגיות 

( מהזכויות 1/7שביעית ) ים ועמק הירדן(פ)קרי, השותפים המייסדים, השותפים המצטר

במשקי אנרגיות סולאר. לפרטים נוספים בדבר ההסכם לצירוף עמק הירדן וההקצאה 

 לתשקיף.  6.2.2.3לעמק הירדן, ראו סעיף 

משקי ( בין 2020באפריל,  30נחתם הסכם )אשר הושלם ביום  2020במרץ,  19ביום  .2.4

אגודה שיתופית  –הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, אחזקות משקי הנגב 

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, משקי עמק  –חקלאית בע"מ, אחזקות משקי הדרום 

בית שאן אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, משקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית 

יתופית חקלאית בע"מ, אחזקות משק מרכזית לחקלאות בע"מ, פיתוח הגליל אגודה ש

משקי אנרגיות מתחדשות אנרגיות מתחדשות, אגודה שיתופית חקלאית, עמק הירדן, 

מערכות  –בע"מ )השותף הכללי במשקי אנרגיות סולאר(, משקי אנרגיות סולאר ומיגר 

"( לצירוף גרנות כשותפה מוגבלת גרנותמידע גרנות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )"

בהסכמים לצירוף שאר  שנקבעו לאלו מהותיתזהים  בתנאיםאנרגיות סולאר, במשקי 

. בהתאם להוראות לתשקיף 6.2.2.3 -ו 6.2.2.2השותפים, אשר מפורטים בסעיפים 
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ההסכם, הוקצו לגרנות זכויות שותף מוגבל במשקי אנרגיות סולאר, כך שלאחר 

כל אחד מבין השותפים המוגבלים במשקי אנרגיות סולאר  החזיקוההקצאה לגרנות 

לפרטים נוספים בדבר הסכם זה  .( מהזכויות במשקי אנרגיות סולאר1/8שמינית )

 לתשקיף. 6.2.2.4והתיקון לו, ראו סעיף 

ב לפקודת מס הכנסה 104סעיף להוראות  בהתאם עם השלמת הנפקת המניות,כאמור,  .2.5

הועברה פעילות הקבוצה בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה של מתקנים ]נוסח חדש[, 

וולטאית, אשר הייתה מאוגדת תחת משקי אנרגיות -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

סולאר, להחזקה על ידי החברה, ובעלי הזכויות במשקי אנרגיות סולאר הפכו לבעלי 

ת סולאר לבעלי הזכויות העניקה משקי אנרגיושהון השטרי מניות בחברה. במסגרת כך, 

 6.2.2כנגד השקעתם בהון משקי אנרגיות סולאר כמפורט בסעיף  במשקי אנרגיות סולאר

  להון מניות של החברה.הומרו לתשקיף, 

בהמשך להסמכת דירקטוריון השותף הכללי של משקי אנרגיות סולאר את הנהלת משקי  .2.6

, 2020מהלך חודש מאי באנרגיות סולאר לבצע "קריאה לכסף" מכל אחד מהשותפים, 

השליטה בחברה כיום( העמיד למשקי  כל אחד מהשותפים במשקי אנרגיות סולאר )בעלי

פעילותה. לפרטים נוספים ראו סעיף מיליון ש"ח במזומן לטובת  4אנרגיות סולאר סך של 

 לתשקיף. 6.2.2.6

שלימה החברה הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור, במסגרתה , ה2020ביוני,  22ביום  .2.7

 141,120תמורה כוללת של כנגד מניות רגילות של החברה  48,000,000החברה הקצתה 

אלפי ש"ח )ברוטו(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה אודות תוצאות ההצעה 

(, הנכלל בזאת על 2020-01-056530)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  22על פי התשקיף מיום 

, החלו מניות החברה להיסחר בבורסה לניירות ערך 2020ביוני,  25דרך ההפניה. ביום 

 128,000,000"(. סך הכל נרשמו למסחר על פי התשקיף הבורסהאביב בע"מ )"-בתל

 .)המניות שהונפקו ומניות בעלי השליטה בחברה( מניות רגילות של החברה

תקשרה החברה בהסכם לרכישת מלוא הזכויות של קו"ף דלת , ה2020, בדצמבר 31ביום  .2.8

שותפות "( בקוף דלת פוטו וולטאית, שותפות מוגבלת )"המוכרת( בע"מ )"104)

מגה וואט,  20-וולטאיים בהיקף של כ-"( אשר מחזיקה בפרויקטים פוטוהפרויקט

כאשר מיליון ש"ח,  45ובשותף הכללי של שותפות הפרויקט, כנגד תמורה כוללת של 

מחצית התמורה שולמה במזומן ומחצית כנגד הקצאת מניות בחברה. בגדר כך, הקצתה 

מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחיה של  6,427,346החברה למוכרת 

 2021במרץ,  2-ו 2021בפברואר,  25, 2021בינואר,  3, 2020בדצמבר,  28החברה מהימים 

-2021-01-ו 2021-01-023503, 2021-01-000136, 2020-01-133363)מס' אסמכתאות: 

 , בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה. 024997

  חלוקת דיבידנדים .3

או חלוקות  חלוקת דיבידנדביצעו לא  בתקופת הדוח, החברה ומשקי אנרגיות סולאר .3.1

 .)לפי העניין( לשותפים

לחוק  302)כהגדרתם בסעיף  יתרת רווחים הניתנים לחלוקה, לחברה אין דוח זהלמועד  .3.2

  .(תהחברו
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, חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות(לא קיימות בחברה מגבלות על , דוח זהלמועד פרסום  .3.3

מגבלות ן ולהל)ג( 28.5.3ומפורטות בסעיף  מגבלות שנקבעו במסגרת שטר הנאמנותלמעט 

 . (להלן 28.4ראו סעיף )מכוח הסכמי מימון בהם התקשרו תאגידי הקבוצה  העל חלוק

  .יםמדיניות חלוקת דיבידנדבדבר אימוץ החלטה לא קיבלה חברה ה, זהדוח למועד  .3.4
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 מידע אחר -חלק שני 

  חברההמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .4

  : , באלפי ש"חשל החברהפעילות בחלוקה לפי תחומי ה ,מידע כספילהלן 

 תחום הקרקעות .4.1

 2020 2019 2018 

הכנסות מתחום 

 הפעילות

הכנסות 
 מחיצוניים

18,521 16,787 - 

הכנסות מתחומי 
פעילות אחרים 

 בתאגיד

79 36 - 

עלויות המיוחסות 

 לתחום הפעילות

 - 1,967 2,966 עלויות קבועות

 - 5,921 5,946 עלויות משתנות

)הפסד( רווח 

 מפעולות רגילות

מפעולות רגילות 
 המיוחסות לבעלים

 של החברה

9,688 8,935 - 

מפעולות רגילות 
 המיוחסות

לזכויות שאינן 
 מקנות שליטה

- - - 

 161,768 235,184 275,017 המיוחסים לתחום הפעילות סך הנכסים

המיוחסות לתחום  סך ההתחייבויות

 הפעילות

168,698 173,743 137,685 

בביאור מגזרי  פירוט ההתאמות של הסכומים המפורטים בטבלה לעיל לסכומים

ומהותן: העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות המאוחדים  בדוחות הכספיים פעילות

 נטו , הוצאות מימון(2019אלפי ש"ח בשנת  6,774אלפי ש"ח ) 7,287 הוצאות פחת בסך

 215, והכנסות מימון נטו בסך 2019אלפי ש"ח בשנת  5,443) אלפי ש"ח 3,974 בסך

  .(2018אלפי ש"ח בשנת 
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 םהמי תחום הגגות ומאגרי .4.2

 2020 2019 2018 

הכנסות מתחום 

 הפעילות

הכנסות 
 מחיצוניים

- - - 

הכנסות מתחומי 
פעילות אחרים 

 בתאגיד

700 - - 

עלויות המיוחסות 

 לתחום הפעילות

 - - - עלויות קבועות

, משתנות עלויות
 נטו

(1,167) (358) - 

)הפסד( רווח 

 מפעולות רגילות

מפעולות רגילות 
 המיוחסות לבעלים

 של החברה

(467) (358) - 

מפעולות רגילות 
המיוחסות 

לזכויות שאינן 
 מקנות שליטה

- - - 

 - 12,057 24,243 המיוחסים לתחום הפעילות סך הנכסים

המיוחסות לתחום  סך ההתחייבויות

 הפעילות

- - - 

בביאור מגזרי פירוט ההתאמות של הסכומים המפורטים בטבלה לעיל לסכומים 

העלויות המפורטות לעיל ו ההכנסות ומהותן:המאוחדים  בדוחות הכספייםפעילות 

 .אלפי ש"ח 461 בסך הכנסות מימון אינן כוללות

ת מתבצעם על גבי גגות ומאגרי מים, יוולטאי-בתחום המתקנים הפוטו החברהפעילות 

בהתאם לשיטת  בדוחות הכספייםבאמצעות דוראל משקי אנרגיה. השקעה זו מוצגת 

 השווי המאזני. 

  קבוצהוהשפעות גורמים חיצוניים על פעילות הסביבה כללית  .5

כלכלית של -להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביבה המאקרו

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

 ת שלה: הפעילו או בתחומי ההתפתחויות העתידיות בחברההתוצאות העסקיות או על 

  כללי .5.1

. ייצור חשמלכגורם לאנרגיה מתחדשת של  הבשנים האחרונות עולה ההכרה בחשיבות

בעולם,  ם הם אחד ממקורות האנרגיה המתחדשת העיקרייםיוולטאי-מתקנים פוטו

מדינת ישראל היא מדינה שטופת שמש, , וזאת בעיקר לאור כך שוהמרכזי ביותר בישראל

נכון  ים.יוולטא-לייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטובה תנאים מיטביים ולכן יש 

 ההספק המותקן המצטבר של מתקני אנרגיה מתחדשת בישראל, 2020דצמבר חודש ל
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 ו המכריע שלעולה כי רוב חברת החשמלוואט, כאשר מנתוני -המג 2,612 -כעומד על 

  .6וולטאית-באמצעות טכנולוגיה פוטוההספק מיוצר 

 2020בשנת  מתחדשות מצויה אף היא במגמת עליה:הההשקעה בעולם באנרגיות 

 מיליארד דולרים 303.5סך של עמדה על ההשקעה העולמית בתחום האנרגיה המתחדשת 

מיליארד דולרים והשקעה של  500-)מתוך השקעה כוללת בתחום האנרגיה בהיקף של כ

לעומת  בהשקעות 2%המהווה עליה של  מיליארד דולר בתחום הסולארי בלבד( 148.6

, כאשר שני השווקים אשר השקיעו את הסכומים רונהוחרף משבר הק 2019שנת 

  .7ואירופההיו סין  בתחום האנרגיה הגבוהים ביותר

 רגולציה .5.2

וולטאית פחתה, -במהלך השנים האחרונות עלות ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

גז, באמצעות וסיליות )והתקרבה משמעותית לעלות ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות פ

. מהמדינה התלות של תחום האנרגיה המתחדשת בסובסידיות, ולכן פחתה פחם וכדומה(

עם זאת, פעילותה של הקבוצה מושפעת רבות מהמדיניות הממשלתית והרגולציה 

הקבוצה. בפרט, פעילותה של הקבוצה מושפעת במידה  של פעילותה מיהרלוונטית לתחו

לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת,  רשות החשמלת שקובעמהאסדרות ניכרת 

חברת החשמל מחויבת לרכוש את החשמל  הםלפיבהליכים התחרותיים  מהתעריף

המיוצר על ידי החברה וכן מהתנאים בהם נדרשים גופים הפועלים בתחום ייצור חשמל 

 מתקנים בטכנולוגיות שונותולהפעיל באמצעות אנרגיה מתחדשת לעמוד כדי להקים 

להלן,  31כפי שיפורט בהרחבה בסעיף  .והעלויות הכרוכות בעמידה בתנאים אלה

מעודדת את הרחבת השימוש בייצור ום האנרגיות המתחדשות תחהחלה על הרגולציה 

וולטאית בפרט. כך -חשמל מאנרגיות מתחדשות בכלל, ובאמצעות טכנולוגיה פוטו

למערכת וולטאי -פוטוהחשמל לחיבור מתקן מחברת למשל, לאחר קבלת אישור 

, הסכם למכירת חשמל למערכת הארציתלבין חברת החשמל  היזםנחתם בין החשמל, 

עניק ודאות רבה ליזמים שנים, דבר שמ 23 לתקופה שלבדרך כלל  אשר הינו בתוקף

  בתחום זה.

 עלות וזמינות חומרי גלם .5.3

בעשור . וממירים יםיוולטא-וולטאי הוא פאנלים פוטו-חומר הגלם המרכזי במתקן פוטו

, באופן שהוביל 70% -כפחתה ב וממירים םיוולטאי-, עלותם של פאנלים פוטוהאחרון

שגובה  בתעריףגם ירידה  . מאידך, חלהלהוזלת עלויות ההקמה של פרויקטים חדשים

ולאור  הגלםוזאת לאור הירידה בעלויות חומרי  הקבוצה בגין החשמל המיוצר במתקניה,

 .ריבוי התחרות בתחום פעילותה

 

  

                                                      
  .0202 דצמבר, ואיגוד חברות האנרגיה בנושא אנרגיות מתחדשות, חברת החשמלעם יזמים מצגת שולחן עגול  6

7 )2021, 19(January  2021Investment and Trends  Transition Bloomberg Energy 
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 מדיניות ממשלתית בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל .5.4

"קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום  4450, התקבלה החלטת ממשלה מס' 2009בשנת 

אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה", אשר עיגנה את מדיניות משרד האנרגיה 

וקבעה יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף "( משרד האנרגיהוהמים )"

שנקבעו, קבעה במסגרת יעדי הייצור  .2020מצריכת האנרגיה בישראל עד שנת  10%של 

)ואף למעלה  ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 17%של החלטת הממשלה האמורה יעד 

ים על המבוסס, שרובו המכריע צפוי להתקבל ממתקנים סולאריים 2030עד שנת  מכך(

החשמל ייצור על פי נתוני חברת החשמל, אחוז , 2020לסוף שנת . נכון אנרגיית השמש

כמו כן, נכון  .858.%-בישראל עמד על כ החשמלמאנרגיה מתחדשת מתוך כלל צריכת 

בישראל וולטאית -ההספק המותקן בטכנולוגיה פוטוהיקף עמד  ,2020, דצמברלחודש 

 צפויים להתחבר 2021בשנת  ,חברת החשמלבהתאם לנתוני  8וואט-מגה 612,2 -על כ

 .וואט נוספים-המג 1,300 -כ לרשת החשמל הארצית

אמצעות בהחשמל , תוקן חוק משק החשמל, באופן שעיגן את יעדי ייצור 2017בשנת 

התיקון לחוק משק )" 542מס'  אנרגיה מתחדשת כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה

נקבע בתיקון לחוק משק החשמל כי שר האנרגיה יעביר לוועדת הכלכלה כן  "(.החשמל

תחום האנרגיה המתחדשת והצפי להשגת יעדי התקדמות בדבר דיווח שנתי של הכנסת, 

 .ייצור החשמל כפי שנקבעו

בנושא הרפורמה במשק החשמל בישראל  3.6.2018מיום  3859משלה מס' בהחלטת מ

ושינוי מבני בחברת החשמל, נקבע כי פעילות יחידת ניהול המערכת, יחידת תכנון ופיתוח 

טכנולוגיות, אגף תפ"ט, והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים יועברו מחברת החשמל לחברה 

, אשר הוקמה בהתאם "(נ"מחחברת ניהול המערכת )להלן: " –ממשלתית נפרדת 

עוד נקבע כי חנ"מ תפעל כבעלת רישיון  .2008ביוני  30מיום  3704להחלטת הממשלה מס' 

 .3.12.2020בתחומי הפעילות שהוגדרו לה במקום חברת החשמל עד ליום 

העניקה רשות החשמל לחנ"מ רישיון לניהול המערכת והרישיון אושר  25.6.2020ביום 

על פי התכנון, הפעילות של חנ"מ במסגרת הרישיון הייתה אמורה  .9על ידי שר האנרגיה

בין היתר בשל  ,אך העברת הסמכויות המלאה טרם התקיימה 3.12.2020להתחיל ביום 

 סיבות תקציביות. 

אחריות ופעילות חנ"מ כוללים תכנון, ניהול ופיתוח משק החשמל בישראל. הקמת חנ"מ 

חברת חידות ייצור החשמל הפרטיות לבין אלו של לייצר תחרות בין י ,בין היתר ,נועדה

להפרדת ניהול , להביא לסחר בחשמל ולהביא לייעול בכל משק החשמל בישראל. החשמל

המערכת מחברת החשמל ישנה משמעות רבה, אליבא דרשות החשמל, לצורך השגת יעדי 

                                                      
  .2020 דצמבר, ואיגוד חברות האנרגיה בנושא אנרגיות מתחדשות, חברת החשמלעם יזמים מצגת שולחן עגול  8
9 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/menahelm_rish_press/he/Files_Doveret_press_menahel_maarec

het_press.pdf 
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 .10הרפורמה

במגוון כלים על  יא פועלתלפיה ה, פרסמה רשות החשמל הודעה 2020בינואר,  16ביום 

כפי שנקבעו  ,2020סוף שנת למנת לקדם עמידה ביעדי הייצור באנרגיות מתחדשות עד 

, נקטה רשות החשמל בשורת צעדים בתקופת הדוח. 54211בהחלטת ממשלה מס' 

-פוטוחשמל באמצעות טכנולוגיה ייצור ל םשמטרתם לתמרץ ולהאיץ הקמה של מתקני

ביום פרסמה רשות החשמל לצורך עמידה ביעדים האמורים. בין היתר,  תוולטאי

לעדכון התעריף למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה  59701החלטה מס' את  13.1.2021

. על פי 1.3.2021וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת החל מיום -פוטו

שניתן יהיה לשלב  ההחלטה, תתוקן אסדרת הגגות הקטנים )האסדרה התעריפית( כך

וואט. התעריף -וקיל 630כולל של וולטאים בהספק -צרכנות מתקנים פוטו מהבמקו

, החליטה בנוסף .12למכירת החשמל נקבע כתעריף משוקלל בהתאם לגודל המערכת

רשות החשמל לאשר תוספת פרויקטים לתוכניות הפיתוח של מערכת ההולכה הארצית 

של  וואטים נוספים-של מאות מגהלמערכת ההולכה הארצית לאפשר חיבור צפויה אשר 

, בשנים , בעיקר באזורי הדרוםוולטאיות-ים באמצעות מערכות פוטוחשמל אשר נוצר

   .הקרובות

בכוונת ממשלת  ןכמו כן, לאחר הצהרות שונות של רשות החשמל ומשרד האנרגיה לפיה

ישראל להגדיל את יעדי האנרגיה המתחדשת בעשור הקרוב, פרסמה רשות החשמל, ביום 

, קול קורא לציבור לקחת חלק ולהשפיע על הדרך למימוש יעדי ייצור 2020בינואר,  29

במסגרת הקול הקורא, ציינה רשות החשמל  .203013החשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 

במדינת ישראל הינה חלק ממאמץ שמל באנרגיה מתחדשת לייצור ח כי הגדלת היעדים

  עולמי להתמודדות עם משבר שינויי האקלים.

פרסמה רשות החשמל, לבקשת משרד האנרגיה, את מסקנותיה בקשר  10.8.2020ביום 

 2030משמעויות הנובעות מהגדלת יעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות לשנת ללהשלכות ו

, הגדלת יעדי הייצור באנרגיות החשמל ניתוחי רשות. על פי 30%או  25%-ל 17%-מ

-מסך הייצור משמעותה עמידה ביעד של הספק מותקן בהיקף של כ 30%-מתחדשות ל

)שש( מהספק האנרגיות המתחדשות שהותקן  6, יותר מפי 2030עד לשנת וואט ג'יגה  16

ג'יגה  12 הספק של החשמל, לצורך תוספת רשותבישראל. בנוסף, על פי ניתוח  עד היום

אלף דונם )המתחלקים בין  100-יידרשו שטחים בהיקף של למעלה מ ,נוספיםוואט 

, קרי שטחים בהם נעשה דו שימוש בקרקע, כגון שטחים קרקעיים לבין שטחים דואליים

כי על מנת לאפשר את תוספת החשמל, (. עוד קובעת רשות וולטאי-גגות ומאגרים ואגרו

ל פרויקטים רבים ברשת ההולכה, כך שברמה ההספק הסולארי, תידרש הקמה ש

תחנות  100-המצרפית, על מנת לקלוט את כל ההספק הנדרש, יש צורך בהקמה של כ

                                                      
 .29.6.2020מיום  58307החלטת רשות החשמל מס'  אור 10

 , בעניין הקמה וחיבור של מתקני ייצור באנרגיות מתחדשות2020בינואר,  16להרחבה ראו הודעת רשות החשמל מיום  11

 (.https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/amidayaad.aspx) לצורך עמידה ביעד

12 13012021https://www.gov.il/he/departments/news/press_pv_small_ 

13 https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/2030.aspx 

https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/amidayaad.aspx
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ק"מ וקווי  1000-ק"ו בהיקף של כ 161תחנות מיתוג, קווי  6"(, תחמ"שלהלן: "משנה )

 .14ק"מ 600-ק"ו בהיקף של כ 400

אושרה החלטת שר , 465במסגרת החלטת ממשלה מס'  25.10.2020בהתאם לזאת ביום 

מייצור החשמל יהא  30%, 2030לפיהם עד שנת  ,האנרגיה על עקרונות המדיניות

מאנרגיה מתחדשת )בעיקר מבוססת שמש(, וכן עודכן יעד ביניים, כך שהייצור יעמוד על 

 .31.12.2025ייצור מאנרגיה מתחדשת עד ליום  20%

נגיף ( )"COVID-19, התפרץ בעולם נגיף הקורונה )2020שנת  לשבמהלך הרבעון הראשון 

"(, אשר הוביל לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם ולהאטה כללית בכלכלה הקורונה

, פרסמה רשות החשמל הודעה לעיתונות 2020במרץ,  15העולמית. בעקבות כך, ביום 

בין היתר, קבעה רשות החשמל  .15שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל בדבר

 ביחס לכל ההליכים התחרותייםשנקבעו כי כל המועדים לסנכרון ולחיבור מתקנים 

עבור מתקנים קרקעיים  1תחרותי מס' , למעט הליך וולטאיים-להקמת מתקנים פוטו

, תיקנה רשות החשמל את 2020באפריל,  30ביום  ימים. 60-ידחו ב ,מתח עליוןב

, 2020בנובמבר  1ביום  .16ימים נוספים 30-הוארכו בכאמור ה כך שהמועדים תהחלט

התקבלה החלטה נוספת ברשות החשמל, עקב המשך התפשטות נגיף הקורונה, לפיה 

המועדים בכל האסדרות נשוא ההחלטה, כך שאלה יוארכו בשלושה חודשים יוארכו 

, פרסמה רשות 2021בפברואר  16, ביום . לבסוף17חודשים( 6-ב בסך הכל –נוספים )קרי 

 –החשמל החלטה לשימוע, במסגרתה מציעה הרשות הארכה של חודשיים נוספים )קרי 

וקשה של נגיף חודשים סך הכל( לכל האסדרות נשוא השימוע, לאור התפשטות נוספת  8

 .9.3.2021נקבע ליום שימוע החלטה להתייחסות ללשליחת  המועד האחרון .18הקורונה

שנקבעו בתנאי  יםמועדהדחיות אלה, מצמצמות את השפעות נגיף הקורונה, ודוחות את 

אשר  עמידה בתנאים לסנכרוןהמכרזים השונים, בפרט את המועד שנקבע בכל מכרז ל

בתקופת ההפעלה המסחרית באופן שאינו פוגע  ,קובע את מועד תחילת חילוט הערבויות

לפרטים נוספים בדבר  מתקן.ופת התקבולים הצפויה של כל במשך תקשל המתקן ו

לדוח הדירקטוריון המצורף  1.1השפעות התפשטות נגיף הקורונה על הקבוצה ראו סעיף 

  .זה לדוח

פרסם משרד האנרגיה תכנית להאצת פרויקטי תשתית במשק  2020במאי,  3בנוסף, ביום 

                                                      
14 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_2030_f_10.08.2020_paper.pdf 

: 2020במרץ,  15ת רשות החשמל מיום להרחבה ראו הודע 15

(https://www.gov.il/BlobFolder/news/corona_hakalot/he/Files_Doveret_press_hakala_press.pdf.) 

בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל בעניין הארכת המועדים  57702תיקון החלטה  – 57809החלטה מספר  16

  (.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/57809/he/Files_Hachlatot_57809.pdfבאנרגיה מתחדשת )
רות לייצור חשמל באנרגיה הארכת מועדים בהליכים תחרותיים ובאסד – 1.11.2020מיום  – 58905החלטה מספר  17

 (.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/58905/he/Files_Hachlatot_58905.pdf) מתחדשת

הארכת מועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל  –, שימוע 1.2.2021מיום  599החלטה מישיבה מס'  18

 -באנרגיה מתחדשת 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/harachat_moadim_korona/he/Files_Shimuah_harachat_moadim_m

alle_korona.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/corona_hakalot/he/Files_Doveret_press_hakala_press.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/57809/he/Files_Hachlatot_57809.pdf
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תכנית היא להביא להתאוששות הת מטר .19האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית

הכלכלה בעקבות משבר הקורונה. התכנית כוללת מספר פרויקטים משמעותיים בתחום 

מיליארד  25-האנרגיה, כאשר ההערכה בתכנית היא כי מדובר בהשקעה משקית של כ

ש"ח. בהתאם לתכנית, השקעה מינימלית של המדינה בפרויקטי התשתית המפורטים 

קטים סולאריים, במקביל להסרת חסמים בתחומים אלה, תביא בתכנית, וביניהם פרוי

לתועלת ישירה גדולה למשק הישראלי ותאיץ את הפעילות בו בעת הזו. בין היתר, משרד 

 וואט-מגה 2,000-האנרגיה רואה לנכון לקדם פרויקטים סולאריים חדשים בהיקף של כ

AC, מיליארד ש"ח. בנוסף, מציע  6.5-כך שהיקף ההשקעה בפרויקטים אלה יעמוד על כ

משרד האנרגיה להסיר חסמים שיאפשרו פיתוח מהיר של רשת החלוקה וההולכה של 

 -החשמל בישראל. התפלגות ההשקעות שצופה משרד האנרגיה מסמנים השקעה של כ

סולארית עשויה לייצר מיליארד ש"ח בתחום החשמל. האצת פרויקטי אנרגיה  18

החסמים ברשת  ות לקבוצה. בנוסף, ההצעה להסרתהזדמנויות עסקיות פוטנציאלי

 החלוקה וההולכה מגדילה את הפוטנציאל למימוש קרקעות והסכמים של הקבוצה. 

לפרטים נוספים בדבר המדיניות הממשלתית בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, ראו 

 להלן.  31 סעיף

 מזג אוויר .5.5

-מזג האוויר משפיע ישירות על תפוקות המערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

צור החשמל באמצעות ייוולטאית, וכתוצאה מכך על רווחיות הפרויקטים. בתחום 

תלויות במידה רבה בחשיפת הפאנלים  , תפוקות כאמורוולטאית-טכנולוגיה פוטו

הסולאריים לקרינת השמש ובתנאי הטמפרטורה, הרוח והלחץ האטמוספרי שבהם 

נלים הסולאריים. ישראל, ככלל, היא מדינה שטופת שמש, ולכן מידת אנמצאים הפ

ריים לקרינת השמש, ברוב אזורי הארץ, יציבה למדי. יחד עם אחשיפת הפאנלים הסול

טמפרטורות שונות מהותית חול, לחות, נמוכה, עננות מרובה,  זאת, רמת קרינה

מהממוצע השנתי ותנאי מזג אוויר אשר אינם אופטימאליים עלולים להפחית את תפוקת 

החשמל המיוצרת. בנוסף, אירועים סביבתיים שלא ניתנים לחיזוי, כגון שיטפונות, 

ים שהוקמו ובכך ורעידות אדמה, עלולים להביא להשבתה והרס המתקנחול סערות 

  לפגוע בתפוקה וברווחיות של הפרויקטים.

 טכנולוגיה .5.6

ת, והמתחדש ותבשנים האחרונות, חלו תמורות טכנולוגיות משמעותיות בתחום האנרגי

וולטאית, כגון: טכנולוגיות לאגירת -שמאפשרות ניצול טוב יותר של הטכנולוגיה הפוטו

הפאנלים קרני השמש ושל ת של אנרגיה, טכנולוגיות המאפשרות את הגדלת הניצול

הסולאריים ומערכות ניקיון מתקדמות שמטרתן לייעל ולקצר את תהליכי התחזוקה של 

להלן, החברה, בשיתוף עם מכוני  23בנוסף, כמפורט בסעיף וולטאיות. -המערכות הפוטו

מחקר מובילים, בוחנת את האפשרות להציב פאנלים סולאריים על גבי גידולים 

שימוש בשטחים החקלאים ומבלי לפגוע -וולטאי( באופן שיאפשר דו-חקלאיים )אגרו

                                                      
19 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/economic_growth/he/economic_growth.pdf 
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את עלות ייצור החשמל הוזילו ים טכנולוגיים אלה שיפורבגידולים החקלאיים. 

באגירת החשמל המיוצר במערכת והזרמתו לרשת  ווולטאית וסייע-בטכנולוגיה הפוטו

. לאור ההתקדמות הטכנולוגית, ייצור חשמל באמצעות לחשמל לפי שעות הביקושים

לות ת הפך כלכלי יותר, ובשל כך גדל פוטנציאל הגידול בתחום פעיומתחדש ותאנרגי

 הקבוצה. 

 הדולר לשקלהחליפין של ובשער שינויים בשיעור ריבית  .5.7

פועלת הקבוצה, אחוז גבוה מהמימון של הפרויקטים הינו מימון  םההפעילות ב מיבתחו

. מסיבה זו, שינויים בעלות גיוס החוב מהווים גורם המשפיע על וחוץ בנקאי בנקאי

בנוסף, . בתחומי הפעילות של הקבוצה של הפרויקטיםורווחיותם הכלכלית כדאיותם 

שינויים בשיעור הריבית, לרבות שינויים במדיניות הבנקים המרכזיים בנושא הריבית, 

משפיעים על מחירי האשראי למימון הפרויקטים, ובתוך כך משפיעים על כדאיותם 

על אף האמור, הנפקת אגרות החוב שהשלימה החברה ביום  של הפרויקטים.ורווחיותם 

להלן, צפויה להפחית באופן משמעותי את  28.5, כמפורט בסעיף 2020באוקטובר,  29

ת את ההשפעה של שינויים בעלות גיוס עלויות המימון של פרויקטי הקבוצה ובכך להפחי

 פרויקטי הקבוצה.החוב על כדאיותם הכלכלית ורווחיותם של 

רכישת כגון וולטאיים, -לאור כך שחלק מעלויות ההקמה של פרויקטים פוטובנוסף, 

בדולרים, בעוד שהכנסות החברה  , משולםהפאנלים המשמשים לפעילות החברה

בשלב הקמת הדולר לשקל  שלממכירת חשמל הינן בשקלים, שינויים בשער החליפין 

יובהר, כי לאחר שפרויקט חובר לרשת החשמל,  משפיעים על רווחיות החברה.הפרויקט 

ולכן שינויים בשער החליפין , משולמים בשקליםהתקבולים המתקבלים מחברת החשמל 

   על רווחיות החברה.עלויות תפעול הפרויקט או  על אינם משפיעיםהפרויקט לאחר חיבור 

 מידת הנגישות לקרקעות .5.8

פועלת הקבוצה, ישנה חשיבות גדולה למידת הנגישות לקרקעות  הםהפעילות ב מיבתחו

זמינות, אשר מתאימות מבחינת מאפייניהן, מיקומן ומצב הזכויות בקרקע, להקמת 

העובדה לאור וולטאית. להערכת החברה, -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ניםמתק

, המאגדים קיבוצים ארגונים כלכליים מהמגזר הקיבוציידי -נשלטת עלהחברה ש

 לאתריתרון משמעותי ביחס ליכולת  לחברהקיים  ומושבים שיתופיים ברחבי הארץ,

 .וולטאיים עליהן-פוטוקטים שם הקמת פרויבהסכמים מתאימים ל להתקשרקרקעות ו

-בנוסף, החברה פועלת באופן שוטף לאיתור הזדמנויות לרכישת פרויקטים פוטו

 . לעניין זה ראהוולטאים בשוק המשני, קרי פרויקטים שהפעלתם המסחרית כבר החלה

 . להלן 27.3 סעיף

כלכלית של -המאקרו באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה חברההערכות ה

ועל תוצאותיה העסקיות, ובדבר  הקבוצה אשר צפויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה,

של הקבוצה בדבר מידת הנגישות לרבות אופן השפעתם על הקבוצה, פעילותה ותוצאותיה, 

, אשר אינו וק ניירות ערךכהגדרתו בח ,מהוות מידע הצופה פני עתיד, לקרקעות פוטנציאליות

בשליטתה של , שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם ואינו בשליטת הקבוצה וודאי

, הימשכות המשבר בשווקי ההון ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים לעיל קבוצהה
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 בסעיף המפורטיםהסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה גורמי התממשות איזה מו בארץ ובעולם

 להלן. 37
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 לפי תחומי פעילות החברהתיאור עסקי  -חלק שלישי 

 קבוצהפעילות התחומי מידע כללי על  .6

חשמל ומכירת תחום ייצור ( 1שני תחומי פעילות עיקריים: )כאמור, הקבוצה פועלת ב

אמצעות חשמל בומכירת תחום ייצור ( 2) -ו קרקעייםיים אוולט-פוטואמצעות מתקנים ב

פעילויות  לחברהבנוסף, על גבי גגות ומאגרי מים. וולטאיים הממוקמים -פוטומתקנים 

 ,בתחום האנרגיות המתחדשות או בתחומים המשיקים לתחום זה. בין פעילויות אלה נוספות

ליים, באמצעות סונול החברה מבצעת פעילות הקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמ

אי.וי.איי. יובהר, כי בתקופת הדוח ונכון למועד פרסום הדוח, פעילות זו אינה מהותית דיה 

ביחס לכלל פעילות  כדי להוות מגזר פעילות נפרד בדוחות הכספיים וכן אינה מהותית דיה

החברה כדי להוות תחום פעילות נפרד בפרק זה, בהתאם להוראות התוספת הראשונה 

. 1999-מבנה וצורה(, התשכ"ט -נות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף לתק

 בדבר פעילות זו, ראו נספח א' לפרק זה. לפרטים נוספים

-, קרי ייצור ומכירת חשמל באמצעות מתקנים פוטושל הקבוצההעיקריים תחומי הפעילות 

דומים במאפייניהם.  מים,וולטאיים על גבי גגות ומאגרי -וולטאים קרקעיים ומתקנים פוטו

וזאת למעט  ,יחדגם לכן, המידע המובא להלן מובא ביחס לשני תחומי הפעילות של הקבוצה 

 .   אם צוין במפורש אחרת

דוח זה, ההספק הכולל של הפרויקטים של הקבוצה )בשני תחומי הפעילות(, פרסום למועד 

מחזיקה , הקבוצה בנוסף .20מגה וואט 84הינו אשר מוזרם לרשת חלוקת החשמל בישראל, 

אתרים בהספק  70-וולטאיים בכ-הקמה של מתקנים פוטו מצויה בשלבי במכסות זכיה ו/או

וואט -מגה 61-כ –וואט בפרויקטים קרקעיים -מגה 248-כוואט )מתוכם -מגה 380-כולל של כ

(, כמפורט להלןובכפר בלום , 4בפרויקטים במתח גבוה )כולל פרויקטי הליך תחרותי מספר 

 2וואט במסגרת זכייה בהליך תחרותי מספר -מגה 120וואט בפרויקט מתח עליון, -מגה 67.5

וואט על גבי גגות או מאגרי מים(. פרויקטים בהקמה הינם -מגה 132-ובשילוב קיבולת אגירה 

פרויקטים שהקבוצה מחזיקה במכסה לייצור חשמל לגביהם ואף קיבלה בקשר אליהם אישור 

ת חשמל מיחידת השטח המיועדת )תשובת מחלק חיובית(. בחלקם של חברת החשמל להזרמ

אף החלה הקבוצה בהקמת הפרויקט, קרי התקשרות עם קבלני הקמה, תכנון עבודות ההקמה, 

 רכישת חומרי הגלם, בניית המתקנים וכיוצ"ב.

וולטאיים של הקבוצה, אשר נמצאים נכון למועד פרסום הדוח -חלק מהפרויקטים הפוטו

 DCוואט -מגה 51 -משקים אנד פרטנרס בכמה, מוקמים באמצעות זכייתה של בתהליכי הק

של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור ומכירת  4בהליך תחרותי מספר  (ACמגה וואט  34)

לתשקיף, נותר בידי  6.1.3וולטאית במתח גבוה. כמפורט בסעיף -חשמל בטכנולוגיה פוטו

וואט -מגה DC (12.5וואט -מגה 19-הספק מהזכייה בהליך תחרותי זה, בסך כולל של כהחברה 

AC).  קיבלה משקים אנד פרטנרס הודעה מחברת החשמל ביחס 2020בנובמבר,  19ביום ,

וולטאים בהספק שנותר בידה מהזכייה -לבקשתה לחבר לרשת החשמל שני מתקנים פוטו

                                                      
וולטאיים קרקעיים בהיקף -ם פוטו( בע"מ )בעקיפין( בפרויקטי104לאחר השלמת עסקה לרכישת זכויות קו"ף דלת ) 20

 להלן. 27.3לפרטים נוספים ראו סעיף  מגה וואט. 20-של כ
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)לפרטים נוספים ראו דיווח  (2פרויקט לוטן לוטן ) ץבקיבונירים ו בקיבוץ כאמור, אשר יוקמו

בהמשך לכך, . ((2020-01-124554)מס' אסמכתא:  2020בנובמבר,  19מיידי של החברה מיום 

תשובת מחלק חיובית לחיבור שני הפרויקטים , קיבלה החברה 2020בנובמבר,  22ביום 

אלה למימוש מלוא זכייתה פועלת בימים לרשת החשמל. לאור האמור לעיל, החברה האמורים 

, זאת באמצעות הקמה של DCוואט -מגה 51-, בהספק כולל של כ4בהליך תחרותי מספר 

וולטאיים, הכוללים, בנוסף לפרויקטים ביחס אליהם התקבלה -חמישה פרויקטים פוטו

. פרויקטים 21הודעת חברת החשמל, את פרויקט לוטן, פרויקט כפר עזה ופרויקט בית קמה

   בסך ההספק המצטבר שהקבוצה פועלת להקים בימים אלה, כמפורט לעיל.אלה נכללים 

של רשות  2, זכתה משקים אנד פרטנרס במסגרת הליך מספר 2020בדצמבר,  28בנוסף, ביום 

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, -החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

המשלבים קיבולת  ,DC22וואט -מגה 120-כ במכסה לייצור ומכירת חשמל בהספק מצטבר של

. "שאג' לקוט 17.45, בתעריף של וואט שעה בהתאם לדרישות הרגולציה-מגה 160אגירה של 

למועד דוח זה, לחברה קיימות מספיק התקשרויות בקשר לקרקעות, בשלבים תכנוניים 

מתקדמים, לשם הקמת ההספק בו זכתה במסגרת מכרז האגירה בכפוף למקום ברשת 

בשנה מייצגת  EBIDTA-להערכת החברה, צפי ההכנסות לחברה בשנה מייצגת וההחשמל. 

מיליון ש"ח, בהתאמה.  32-מיליון ש"ח ו 42ו מהפרויקטים שיוקמו מכוח המכסה האמורה, הינ

(, 2020-01-133810לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום זה )מס' אסמכתא: 

 המובא בזאת על דרך ההפניה. 

 2הליך מספר  ,1דוראל משקי אנרגיה במסגרת הליך מספר , זכתה 2020במהלך שנת כמו כן, 

וולטאית -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטושל רשות החשמל  3והליך מספר 

, שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך, במכסה לייצור ומכירת חשמל ומאגרים במתקני גגות

וואט מניבים -מגה 6, שמתוכם AC וואט-מגה DC (90וואט -מגה 123 -כבהספק מצטבר של 

נרגיה, פועלת למימוש , באמצעות דוראל משקי אהחברהנמצאים בתהליכי הקמה(. והיתר 

 .להלן 16סעיף מלוא ההספק בו זכתה. לפרטים נוספים ראו 

וולטאיים של הקבוצה הכפופים לאסדרה המבוססת -לפרטים נוספים אודות פרויקטים פוטו

 להלן. ב()6.6 סעיףראו על מכרזי תעריף, 

לרבות יודגש, כי המידע ביחס לסיום הקמת והפעלת הפרויקטים בהקמה המתוארים לעיל, 

בדבר מימוש מלוא זכייתה של משקים אנד פרטנרס במכסה לייצור ומכירת חשמל בהספק 

זכייתה של משקים אנד פרטנרס במכסה  מימוש,  בדבר DCמגה וואט  51-מצטבר של כ

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה בהספק מצטבר של -בטכנולוגיה פוטולייצור ומכירת חשמל 

בשנה מייצגת ממימוש המכסה  EBITDA-, בדבר צפי ההכנסות והDCוואט  מגה 120-כ

ייצור ות לבדבר מימוש זכייתה של דוראל משקי אנרגיה במכסוכן  מהזכייה במכרז האגירה

מידע  המהוו לכדי פרויקטים פעילים, DC וואט-גהמ 123ומכירת חשמל בהספק מצטבר של 

                                                      
לפרטים בדבר התקשרות בהסכם עם קבלן הקמה ביחס לפרויקטים בקיבוץ לוטן, קיבוץ כפר עזה וקיבוץ בית קמה,  21

 (.2020-01-106951)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר,  25ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

( עשוי להשתנות בהתאם לתנאי גודל השטח בפועל, ויכול DCבפרויקטים המשלבים קיבולת אגירה, ההספק המותקן ) 22

  .ACוואט -מגה  40. הספק הזכיה של משקים אנד פרטנרס בהליך זה עומד על (AC) מגודל החיבור 3פי -להגיע לכ
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, שכן הוא מושפע תוודאי האינהתממשותו צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר 

פעילותה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם  קבוצה,ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של ה

 .להלן 37 בסעיף המפורטיםשל הקבוצה 

 :וולטאית-טכנולוגיה פוטוייצור חשמל באמצעות  .6.1

המילה וולט של במובן של אור ו ,ניםוולטאי הוא שילוב של המילה פוטו-המונח פוטו

(Volt .)פרויקטים לייצור חשמל באמצעות ( במשמעות של חשמל )יחידת המתח החשמלי

של תאים  (לוחותפאנלים )וולטאית קולטים קרינה מאור השמש על ידי -טכנולוגיה פוטו

ם ממירים את אור השמש לזרם חשמלי. יוולטאי-התאים הפוטו ים.יוולטא-פוטו

ר השמש, כאשר אור חזק מייצר וולטאי מושפע, בין היתר, מעוצמת או-ההספק הפוטו

)רוב  בנויים מחומרים מוליכים למחצה םיוולטאי-התאים הפוטו זרם חשמל חזק.

כאשר אנרגיית אור השמש נקלטת על  .(התאים הסולאריים מיוצרים מסיליקון )צורן(

  וכך מופק החשמל.  ,ידי חומרים אלו, היא משחררת אלקטרונים ומאפשרת להם לזרום

 :וולטאית-מערכת פוטורכיביה של  .6.2

 הבאים:העיקריים הרכיבים מורכבת מ וולטאית-פוטוהמערכת ה

ליחידה  םיוולטאי-פוטופאנל סולארי הוא הרכבה של תאים  – פאנלים סולאריים (א)

. הפאנל עמיד בפני גשם, אחת, והוא נבנה כך שיהיה פעיל ויעיל במשך שנים רבות

 .רוח וברד

וולטאית מנותב -זרם החשמל המיוצר במערכת הפוטו – (Inverterממיר זרם ) (ב)

רשת וזן ל(, אשר מAC( לזרם חילופין )DCלממיר ההופך אותו מזרם ישר )

 החשמל הארצית. 

אלומיניום או ברזל מגולוון( העשויה ממסגרת מכאנית ) – תשתית התקנה (ג)

מותקנים ועל גביה או על גבי מאגרי מים, קרקע על גבי ה ,המותקנת על גבי גגות

 .הפאנלים הסולאריים

תשתית חשמלית לצורך הולכת הזרם החשמלי מהפאנלים  – תשתית חשמל (ד)

 לממיר הזרם ומשם למונה הייצור ורשת החשמל.

ידה, ומשמש -ידי חברת החשמל ומותקן על-מונה המסופק על – מונה ייצור (ה)

למדידת כמות החשמל שמייצרת המערכת הסולארית. על בסיס נתוני מונה 

 .בעבור החשמל המופקידי חברת החשמל -צור נקבע התשלום עלהיי

מתקן שעוקב אחר תנועת השמש ומייצב את הפאנלים בניצב  – מתקן עקיבה (ו)

של אור  רביימלניצול לשמש במשך כל שעות היום. מתקן העקיבה מאפשר להגיע 

ומתאים בעיקר לשדות  וולטאי-השמש לשם הפקת חשמל על ידי המתקן הפוטו

שכולל מערכת  פרויקט נכון למועד זה אין לחברה. סולאריים קרקעיים גדולים

 עקיבה.

שילוב של קיבולת אגירה  ותדורש 2020כיום, האסדרות החדשות שפורסמו בסוף שנת 

 הרכיבים העיקריים הבאים:מורכבת מ אגירהמערכת יחד עם המתקן הפוטו וולטאי. 
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מנהלת את משטר ההפעלה של  –מערכת הסוללות; )ב( מערכת הבקרה  – Cell pack)א( 

 קירור וכיבוי אש.  –)ד( מערכות עזר -הסוללה; )ג( עמדת השנאה ו

  :וולטאית-הולכת החשמל הנוצר באמצעות מערכת פוטו .6.3

וולטאית: -וצר באמצעות המערכת הפוטויעיקריות לניתוב החשמל המ שתי חלופותישנן 

בחשמל , ומזינה אותה המחוברת לרשת החשמל הארציתוולטאית -פוטומערכת )א( 

 שאינה מחוברת לרשתוולטאית -פוטומערכת  )ב(-ו ;וולטאי-הפוטו המיוצר במתקן

, לקוחות מסחרייםעל גבי גגות של מותקנת לרוב  . מערכת מסוג זההחשמל הארצית

מותקנת  אצלוהלקוח שידי -והיא מאפשרת צריכה עצמית של החשמל המיוצר בה על

 המערכת.  

 הקמת מערכות סולאריות .6.4

מאגרי גבי על וכן הקרקע, על גבי גגות מבנים גבי סולאריות אפשרית על הקמת מערכות 

. נכון למועד פרסום הדוח, בוחנת החברה, בשיתוף עם מכוני מחקר ודפנותיהם מים

 מובילים, את האפשרות להקים מערכות סולאריות מעל גידולים חקלאיים.

 ןבכך שה ותהקרקע מאופיינ גבי מערכות סולאריות הממוקמות על: קרקע (א)

. ניתן להקים (ותעל גבי גג ים)בהשוואה לפרויקטשטחים גדולים פני על  נפרשות

בהם הפאנלים , או פרויקטים בעיםוקעם פאנלים מפרויקטים על הקרקע 

(, וזאת Solar Trackers)השמש מסלול הסולאריים משנים זווית ועוקבים אחר 

כל שעות האור, ובכך להניב את למקסם את ניצול קרני השמש במשך על מנת 

בנוסף, ישנם פאנלים דו צדדיים מכל פאנל. התפוקה הגבוהה ביותר האפשרית 

(Bi-facial),  אשר מאפשרים ייצור חשמל משני צדדי הפאנל באופן שמאפשר ניצול

מקסימלי של קרני השמש. פאנלים מסוג זה מותקנים מעל משטח רפלקטיבי 

במיוחד, כך שכאשר קרני השמש פוגעות ברצפת המשטח, הן מוחזרות אל חלקו 

של  קדמישל הפאנל, באופן שמאפשר קליטה של קרני שמש הן מחלקו ה אחוריה

בתפוקת  30%טכנולוגיה זו מאפשרת שיפור של עד . אחוריאנל והן מחלקו ההפ

 . 23הפאנל

וולטאית, בוחנת -כחלק מתהליך התכנון של כל פרויקט קרקעי בטכנולוגיה פוטו

 , סוג הקרקעביחס לאותו פרויקט ספציפי, בהתאם לגודלו, מיקומוהאם  הקבוצה

וההספק המותקן, שימוש בפאנלים מקובעים או פאנלים דו שעליה הוא מוקם 

צדדיים הינו כדאי מבחינה כלכלית. פאנלים מקובעים ופאנלים דו צדדיים 

, שימוש לא קיימת מגבלת שטח, ולכן ככל שמתפרשים על פני שטח גדול יותר

לחברה אין נכון למועד הדוח, בפאנלים אלה הופך יעיל יותר וכלכלי יותר. 

-Biצדדיים )-( או פאנלים דוTrackersבהם מותקנים פאנלים עוקבים ) פרויקטים

Facial.) 

                                                      
דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות נתון זה מבוסס על פרסומים ציבוריים אשר  23

-https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/what-are. ראו: הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור

bifacial-solar-modules/.  

https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/what-are-bifacial-solar-modules/
https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/what-are-bifacial-solar-modules/
https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/what-are-bifacial-solar-modules/
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 מערכות סולאריות הממוקמות על גגות מוקמות בדרך כלל על גבי גגות של: גגות (ב)

ם. ימבנים תעשייתיים ומסחרית של וכן על גבי גגורפתות, מבני משק , לולים

גג מבנה, מאפשרת לנצל באופן מיטבי את הנכס,  על וולטאי-פוטוהקמת פרויקט 

 בנכס. נוסף וזאת מבלי שהפרויקט יבוא על חשבון שימוש 

מאפשרת ודפנותיהם מאגרי מים  מערכת סולארית על גבי: הקמת םמאגרי מי (ג)

השימוש המקורי הקרקע, בכך שנעשה בה שימוש הן לצורך שטח ניצול מיטבי של 

והן לצורך ייצור חשמל  דגים, מי קולחין וכו'(של המאגר )אגירת מים, בריכות 

. בנוסף, הפאנלים הסולאריים מסייעים וולטאית-טכנולוגיה פוטובאמצעות 

על מאגר מים  וולטאי-פוטו במניעת אידוי המים במאגר. ניתן להקים פרויקט

 על גבי דפנות המאגר.המותקנת בשתי שיטות: מערכת צפה על פני המים ומערכת 

החברה מקדמת, בשיתוף פעולה עם מכוני מחקר מובילים, : ייםגידולים חקלא (ד)

שימוש( באופן -וולטאיים על גבי גידולים חקלאיים )דו-הקמה של מתקנים פוטו

 שיתרום לניצול מיטבי של שטחי הקרקע הזמינים ויעניק יתרון כלכלי לחקלאים.

לפרטים בדבר פעילויות המחקר והפיתוח שמבצעת החברה במסגרת שיתופי 

נכון למועד פרסום הדוח, לא קיימים בארץ להלן.  23פעולה האמורים, ראו סעיף ה

וולטאיים אשר הוקמו על גבי גידולים חקלאיים, אך להערכת -מתקנים פוטו

  ., הן עבור היזמים והם עבור החקלאיםהחברה, טמון בכך פוטנציאל משמעותי

 :פרויקטים בתחומי הפעילות של הקבוצהוהפעלה של  ההקמ ,שלבי יזום .6.5

, מורכב וולטאית-באמצעות טכנולוגיה פוטולייצור חשמל קרקעי ככלל, פרויקט 

 משלושה שלבים מרכזיים:

איתור יחידת שטח מתאימה להקמת הפרויקט והתקשרות עם בעלי : ייזום (א)

לשם מתן זכות שימוש  בהסכם מתאים)לרוב קיבוצים או מושבים( הקרקע 

קרקע מקרקע חקלאית לייעוד ה, קידום הליכי תכנון ושינוי ייעוד בקרקע לקבוצה

קידום היתרי בניה מול  ,במלואו ייזום הפרויקט ,המאפשר הקמת פרויקט סולארי

בהליכים זכייה  הגופים הרלוונטיים, ובפרט מול רשות מקרקעי ישראל,

חשמל באמצעות ומכירת בזכות לייצור תחרותיים ו/או באסדרת רשות החשמל 

קבלת , )ככל שנדרש בהתאם לאסדרה הרלוונטית( וולטאית-טכנולוגיה פוטו

לרשת חשמל מיחידת השטח המיועדת  לכך שניתן להזריםמחברת החשמל אישור 

 מקורות מימוןור איתו)'תשובת מחלק חיובית'( הולכת החשמל הארצית חלוקת/

  .קטהפרוי הפעלתלהקמת ו

 , לרוב ניתן לפתוח תיק חיבורעל פי דרישות חברת החשמל בהקשר זה יצוין, כי

( רק ביחידת שטח אשר תואמת את במכסה )לאחר שלב הזכייה בחברת החשמל

לאחרונה,  וולטאי.-הקמה של פרויקט פוטושם הייעוד הנדרש מבחינה תכנונית ל

שת החלוקה וולטאים לר-במסגרת ההליכים התחרותיים לחיבור מתקנים פוטו

בשילוב מערכת אגירה, אפשרה רשות החשמל להגיש בקשות לתיקי חיבור גם 

 עבור יחידות שטח אשר טרם הבשילו מבחינה תכנונית. 
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 : התקשרות עם קבלני הקמה, תכנון עבודות ההקמה, רכישת חומרי הגלםהקמה (ב)

 .ליווי של הפרויקט לאורך תקופת ההקמהו

 . התחזוקההפרויקט: התקשרות עם קבלני הפעלה ותחזוקה של הפעלה ותחזוקה (ג)

אשר גורמים לירידה  ,העיקרית הנדרשת לפאנלים היא ניקיונם מאבק ולכלוך

נלים משתנה ממתקן אהתדירות הנדרשת לניקיון הפ. המערכתשל ניצול יכולת הב

נדרש )למתקן, בין היתר, בהתאם לתנאי השטח ותנאי האקלים בסביבת המתקן 

באופן תכוף יותר באזורים בהם תנאי האקלים בסביבת  ניקיון של הפאנלים

. בעונות גשומות, מי (תורמים להיווצרות לכלוך ואבק בכמות גדולה יותרהמתקן 

 הגשם שוטפים את הפאנלים מאבק, ולכן תכיפות הצורך בפעולות ניקיון קטנה.

לניקוי הפאנלים שה יכנולוגיה חדטמתקנים המאפשרים התקנת  מפעילהקבוצה ה

השימוש רובוטים הפועלים באופן אוטונומי ומנקים את הפאנלים. באמצעות 

  . םיוולטאי-הפוטו ברובוטים מייעל ומוזיל את תחזוקת המתקנים

וולטאית על גבי גגות ומאגרי -ככלל, פרויקט לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

 מים, מורכב משלושה שלבים מרכזיים:

ם המתאימים מי איתור מבנים )לולים, רפתות, מפעלים וכו'( או מאגרי: ייזום (א)

וולטאית והתקשרות עם בעלי -מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטולהקמת 

בהסכם מתאים לשם מתן זכות  המבנה או המאגר )לרוב קיבוצים או מושבים(

חשמל  , זכייה בזכות לייצור ומכירתשימוש בגג או במאגר )לפי העניין( לקבוצה

וולטאית או רישום וקבלת אישור מחברת החשמל -באמצעות טכנולוגיה פוטו

באסדרות שאינן דורשות זכייה במכרז, ייזום הפרויקט לייצור ומכירת חשמל 

מחברת אישור במלואו, קידום היתרי בניה מול הגופים הרלוונטיים, קבלת 

 לפי העניין(חשמל מהשטח המיועד )גג או מאגר, לכך שניתן להזרים החשמל 

איתור מקורות מימון להקמה והפעלה של כן ו החשמל הארציתחלוקת לרשת 

 הפרויקט.

תכנון עבודות ההקמה, רכישת חומרי גלם  ,: התקשרות עם קבלני הקמההקמה (ב)

 . וליווי של הפרויקט לאורך תקופת ההקמה

ותחזוקה של הפרויקט. התחזוקה  תפעול: התקשרות עם קבלני ותחזוקה תפעול (ג)

העיקרית הנדרשת לפאנלים היא ניקיונם מאבק ולכלוך, אשר גורמים לירידה 

בניצול המערכת. התדירות הנדרשת לניקיון הפאנלים משתנה ממתקן למתקן, בין 

היתר, בהתאם לתנאי השטח ותנאי האקלים בסביבת המתקן, התורמים 

תר. בעונות גשומות, מי הגשם שוטפים להיווצרות לכלוך ואבק בכמות גדולה יו

 את הפאנלים מאבק, ולכן תכיפות הצורך בפעולות ניקיון קטנה. 

 ים להתבצע וולטאיים יכול-שירותי ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של המתקנים הפוטו

מספר גופים, וכן באמצעות קבלני משנה של הגופים איתם באמצעות גוף אחד או 

 . ובהסכמי תפעול ותחזוקה בהסכמי הקמההקבוצה מתקשרת 
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  :וולטאית-ר חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטווזכות לייצ קבלת .6.6

רישיון לייצור קבלת נחקק תיקון לחוק משק החשמל, אשר ביטל את הצורך ב 2018בשנת 

אשר  וולטאית-חשמל במרבית הפרויקטים לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

נכון למועד הדוח, לחברה פרויקט אחד באסדרה הישנה, . יוקמו לאחר כניסתו לתוקף

 פרויקט יסודות, אשר פועל בהתאם לרישיון לייצור חשמל מרשות החשמל. 

לייצור צורך בקבלת רישיון מתאים עדיין נותר הביחס לפרויקטים במתח עליון, עם זאת, 

החשמל. לרשת הולכת ידי רשות החשמל בשלב חיבור הפרויקט -אשר ניתן עלחשמל, 

סנכרון לאחר בשלבי ההקמה. הינו  דוחאשר למועד ה ,עליון לקבוצה פרויקט אחד במתח

, תפנה הקבוצה לרשות החשמל בבקשה לקבלת רישיון מתאים הפרויקט לרשת ההולכה

-בכללים שנקבעו על קבוצהת בעמידת היקבלת הרישיון מותנ לחיבור הפרויקט כאמור.

, וביניהם הנחיות לגבי חיבור המתקן לרשת הולכת וחברת החשמל ידי רשות החשמל

 החשמל הארצית. 

קבלת עליון ו חהתקדמות הקבוצה בהקמת פרויקט מתהאמור לעיל בדבר יודגש, כי 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  המהוו ביחס אליו קבוצההרישיון הנדרש ל

ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של 

 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם  קבוצה,ה

 להלן.

לפרויקטים בתחומי הפעילות של  יםאשר רלוונטי יםאסדרות עיקריסוגי י נש יםקיימ

  הקבוצה:

 "(תעריףהת ואסדראסדרה מבוססת מכסות עם תעריף קבוע )" (א)

תעריף  שקבעה, חלה בישראל אסדרה המבוססת על מכסות תעריף, 2016עד לשנת 

ממועד תחילת ההפעלה  שנים 20לתקופה של שהשתנה ממכסה למכסה, קבוע 

זכייה בתעריף המובטח ה. , צמוד למדד המחירים לצרכןהמסחרית של המתקן

שנקבעו באסדרת  באבני דרך לעמידת יצרני החשמל הפרטיים הייתה כפופה

לקבוצה מספר פרויקטים מצומצם תחת  הקודם זוכה". כלהתעריף, על בסיס "

 ו.אסדרה ז

 אסדרה המבוססת על מכרזי תעריף (ב)

החלה רשות החשמל לפרסם הליכים תחרותיים, במסגרתם מוקמים  2017שנת ב

 ,ם בהתאם להוראות הליכים תחרותיים על תעריף החשמליוולטאי-מתקנים פוטו

-קמת מתקנים פוטוהבקשר עם מכסות ל ,שמפרסמת מעת לעת רשות החשמל

)עם מכסות מינימום ושמירת הזכות להרחבתן(, ים במתח עליון, גבוה ונמוך יוולטא

ההליכים להלן: "( )clearing priceהמבוססים על שיטת "מחיר שני אחיד" )

 . "(התחרותיים

 מערכתעים על הזכות למכור למנהל המצי יםתחרמההליכים התחרותיים, במסגרת 

בהספק המבוקש, בתעריף הזוכה  , חשמלאו לחברת החשמל הארצית חשמלה

 ולמשך תקופה כמוגדר בהליכים התחרותיים.
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 2020ועד סוף שנת  2018מסוף שנת ידי רשות החשמל, -בהתאם למידע שפורסם על

הליכים תחרותיים מביניהם הם  לושהש, כאשר הליכים תחרותיים עשרהפורסמו 

עבור ( 3והליך תחרותי מספר  2הליך תחרותי מספר  ,1 מספר)הליך תחרותי 

דוראל משקי אנרגיה זכתה במסגרת  .מתקנים על גבי גגות ועל גבי מאגרי מים

וואט -מגה 123 הליכים אלה בזכות לייצר ולמכור חשמל בהספק מצטבר של לושתש

DC השקולים ל(-וואט-מגה 90 AC) ,דוראל משקי ל. נכון למועד פרסום הדוח

וואט, מתוך סך המכסות בהן -מגה 6בהספק מצטבר של מניבים אנרגיה מתקנים 

נוסף, הינו הליך הליך תחרותי  זכתה במסגרת ההליכים התחרותיים האמורים.

במסגרתו צפויים להיות  ,עבור מתקנים קרקעיים במתח עליון 1תחרותי מספר 

-מגה 240 -ם )כיוולטאי-מתקנים פוטו ארבעהפי נתוני רשות החשמל -מוקמים על

הליך זה בזכות לייצר ולמכור חשמל במסגרת  משקים אנד פרטנרס זכתה וואט(.

 31ביום  .(AC וואט-מגה 48-)השקולים ל DCוואט -מגה 67.5 בהספק מצטבר של

"(, שותפות יכיני סאןא', שותפות מוגבלת )"2, התקשרה יכיני סאן 2020בינואר, 

( בע"מ, 1983)בשליטת משקים אנד פרטנרס, עם חברת אינטר אלקטריק התקנות 

"(, בהסכם לפיו הקבלן יקים עבור יכיני הקבלןחברה בת של אינטר תעשיות בע"מ )"

וואט -מגה 67.5-כבהספק מצטבר של קרקעי במתח עליון, וולטאי -סאן מתקן פוטו

במושב יכיני ויביא אותו לכדי מוכנות בו זכתה משקים אנד פרטנרס כאמור, 

מיליון ש"ח שישולם לקבלן  95-לל של כלסנכרון לרשת החשמל, בתמורה לסך כו

בהתאם לאבני דרך שהוסכמו בין הצדדים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של 

(, הנכלל בזאת על 2021-01-011899)מס' אסמכתא:  2021בינואר,  31החברה מיום 

 לפרויקט יכיני. היתר בניה , התקבל2021בפברואר,  22ביום  דרך ההפניה.

 הקבוצה או רכשה מכסות זכייה בהליכים התחרותיים הבאים:בנוסף, זכתה 

עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה. משקים אנד  1הליך תחרותי מספר  -

תראבין, פרויקט  )פרויקט ארבעה מתקנים במסגרת הליך זה הקימהפרטנרס 

עמם  באמצעות תאגידי הפרויקט (,עין צורים, פרויקט דורות ופרויקט תלמי יפה

-מגה 48.5זכות לייצר ולמכור חשמל בהספק מצטבר של ר זכו בהתקשרה, אש

 וואט. 

עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה. משקים אנד  2הליך תחרותי מספר  -

פרטנרס זכתה במסגרת הליך זה בזכות לייצר ולמכור חשמל בהספק מצטבר של 

עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה.  3הליך תחרותי מספר וואט. -מגה 14.65

 הקבוצה לא זכתה במסגרת הליך זה. 

משקים אנד עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה.  4הליך תחרותי מספר  -

הליך זה בזכות לייצר ולמכור חשמל בהספק מצטבר של במסגרת  פרטנרס זכתה

  וואט.-מגה 51

עבור מתקנים בשילוב קיבולת אגירה. משקים אנד  2מספר  תחרותיהליך  -

-מגה 40-)השקולים לכ DCוואט -מגה 120-פרטנרס זכתה בהספק מצטבר של כ
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רשות החשמל וואט שעה. -מגה 160קיבולת אגירה של  המשלבים AC)24וואט 

  רישיון אגירה.הצורך לקבל מ יםפטור קבעה כי פרויקטים מסוג זה יהיו

 1, 2020באפריל,  30 ,2020במרץ,  15הודעות רשות החשמל מהימים לפרטים בדבר 

, בדבר הארכת המועדים לסנכרון וחיבור 2021בפברואר,  16-ו 2020בנובמבר, 

 לעיל.  5.4מתקנים, ראו סעיף 

הקבוצה  במסגרתם הקימה ומקימהם בדבר ההליכים התחרותיים להלן פרטי

לייצור ומכירת חשמל או רכשה מכסה כאמור והקימה באמצעותה פרויקטים 

  :וולטאים-מתקנים פוטו

סוג המתקן 
אליו מתייחס 

ההליך 
 התחרותי

ההליכים 
התחרותיים 

 שפורסמו

השנה בה 
פורסם ההליך 

 התחרותי

 ההספק בו זכתה
 ו/או אותו מימשה
הקבוצה במסגרת 
 ההליך התחרותי

-סטטוס הפרויקט הפוטו
 וולטאי הרלוונטי של הקבוצה

מתקנים 
קרקעיים במתח 

 עליון

הליך תחרותי 
 1מס' 

הקבוצה פועלת להקמתו של  וואט-מגה 67.5 2018
 67.5פרויקט יכיני, בהספק של 

וואט. בהתאם לתנאי הליך -מגה
דוח , נכון למועד 1תחרותי מס' 

של  חיבורו , יש להשלים אתזה
 לרשת ההולכה הפרויקט

 .2023במהלך שנת 

מתקנים 
קרקעיים במתח 

 גבוה

הליך תחרותי 
 1מס' 

וואט מיוצר -מגה 13הספק של  וואט-מגה 48.5 2017
במסגרת פרויקט תראבין 

 )פרויקט מניב(.

וואט מיוצר -מגה 11הספק של 
במסגרת פרויקט עין צורים 

 )פרויקט מניב(.

וואט מיוצר -מגה 13.5הספק של 
במסגרת פרויקט דורות 

 )פרויקט מניב(.

וואט מיוצר -מגה 11הספק של 
במסגרת פרויקט תלמי יפה 

 )פרויקט מניב(. 

הליך תחרותי 
 2מס' 

וואט מיוצר -מגה 4.65הספק של  וואט-מגה 14.65 2017
במסגרת פרויקט מסילות 

 )פרויקט מניב(.

של פרויקט כפר בלום,  ההקמה
וואט, -מגה 10בהספק של 

הושלמה והחברה ממתינה 
להשלמת העבודות של חברת 

ההפעלה צורך החשמל ל
  .המסחרית של המתקן

הליך תחרותי 
 4מס' 

מחברת החשמל הקבוצה קיבלה  וואט-מגה 51 2019
תשובת מחלק חיובית ביחס 

-כ לפרויקט כפר עזה בהספק של
וואט, ביחס לפרויקט -מגה 10

-מגה 10-כלוטן בהספק של 
, ביחס לפרויקט בית קמה וואט

                                                      
( עשוי להשתנות בהתאם לתנאי גודל השטח בפועל, DCבפרויקטים המשלבים קיבולת אגירה, ההספק המותקן ) 24

 (.ACמההספק המוזרם ) 3פי -ויכול להגיע לכ
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, וואט-מגה 12-כבהספק של 
לפרויקט נירים בהספק ביחס 

וביחס  וואט-מגה 12-כ של
 7-כבהספק של  2 לפרויקט לוטן

 וואט.-מגה

בהתאם לתנאי הליך תחרותי 
, יש דוח זה, נכון למועד 4מס' 

 וחיבורם להשלים את הקמתם
של הפרויקטים מכוח הליך 

  .2021תחרותי זה במהלך שנת 

מתקנים על גבי 
גגות ועל גבי 

 מאגרי מים

הליך תחרותי 
 1מס' 

פרויקטים אלה קיבלו תשובת  וואט-מגה 68 2019
. מחלק חיובית מחברת החשמל

וואט הוקמו וחוברו -מגה 6
לרשת החשמל ויתרת המכסה 

 נמצאת בשלבי הקמה.

הליך תחרותי 
 2מס' 

 פרויקטים אלה ממתינים וואט-מגה 41 2019
לקבלת תשובות מחלק  בםברו

  מחברת החשמל.

הליך תחרותי 
 3מס' 

פרויקטים אלה ממתינים  וואט-מגה 14 2020
לפתיחת תיקי חיבור ו/או 
לקבלת תשובות מחלק מחברת 

  החשמל.

ייצור חשמל 
בטכנולוגיה 

וולטאית -פוטו
בשילוב קיבולת 

 אגירה

הליך תחרותי 
 2מס' 

פרויקטים אלה ממתינים  וואט-מגה 120 2020
לתשובות  מחלק מחברת 
החשמל. בהתאם לתנאי ההליך 

פרסום התחרותי, נכון למועד 
דוח זה, יש להשלים את הקמת 

 .2023הפרויקטים במהלך שנת 

 

ההליכים התחרותיים, נקבעו לוחות זמנים חלק מיצוין בהקשר זה, כי במסגרת 

ם נשוא ההליכים התחרותיים, יוולטאי-המתקנים הפוטו חיבורקשיחים להשלמת 

במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים על ידי הזוכה  הכוללים סנקציות משמעותיות

אי עמידה בלוחות הזמנים  ההליכים התחרותיים כאמור, לתנאיבמכסה. בהתאם 

על ידי הזוכה במכסה ילוט הערבות שהועמדה לרשות החשמל לגרום לח העלול

ואף לביטול המכסה שהוקצתה לזוכה בהליך התחרותי  ,בקשר עם הפרויקט

בפרויקטים במתח עליון, תנאי המכרז מאפשרים מלכתחילה יובהר, כי  .הרלוונטי

לזכות במכסה רק בהינתן קיומה של קרקע מתאימה או בעלת פוטנציאל התאמה 

וכן אישור של חברת חשמל על יכולתה לקלוט את  וולטאי-רויקט פוטולהקמת פ

יותר ט הערבות קטן , ולכן הסיכון לחילוההספק המבוקש באותה יחידת שטח

תברר כי לא ניתן מאם הליכים התחרותיים, כל ב, כי צויןי בפרויקטים מסוג זה.

גג או מאגר מים מסוימים, ישנה בקרקע, לחבר את המתקן לרשת החלוקה 

לא שהקבוצה כך , ביחידת שטח אחרתהאפשרות לפתוח תיק חיבור לרשת החשמל 

ולא יחולטו הערבויות שהועמדו לטובת אותו פרויקט,  את המכסה בה זכתהתאבד 

העברת המכסה . ובלבד שהקבוצה עמדה בלוחות הזמנים שנקבעו בתנאי המכרז

  . לא מהותיותה בעלויות ליחידת שטח אחרת כאמור, כרוכ
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הקבוצה  להם שותפהחשמל  ומכירת ביחס לפרויקטים לייצורכי בהקשר זה יצוין, 

הקבוצה , עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה 1במסגרת הליך תחרותי מספר 

 ,משכך .ומניבים פרויקטים אלה פעיליםימה את הקמת הפרויקטים כאמור וסי

הקבוצה אינה עומדת בפני הסיכון להטלת הסנקציות כאמור. בנוסף, ביחס 

לפרויקטים לייצור חשמל על פי המכסה בה זכתה הקבוצה במסגרת הליך תחרותי 

הקבוצה סיימה את הקמת  עבור מתקנים קרקעיים במתח גבוה 2מספר 

ט כאמור, ולמעט ביחס לחילוט ערבויות בפרויקט כפר בלום כמפורהפרויקטים 

כפר בלום )בפרויקטים אלה  אינה חשופה לחילוט ערבויות להלן, הקבוצה כבר

  .כאשר פרויקט מסילות, הינו פרויקט מניב(ומסילות, 

להקמת המקוריים משקים אנד פרטנרס לא עמדה בלוחות הזמנים  יצוין, כי

, קיבלה 2020באוגוסט,  6ביום  .פרויקט כפר בלום, כפי שנקבעו בתנאי המכרז

אנד פרטנרס הודעה מרשות החשמל לפיה בשל אי עמידה בלוח הזמנים  משקים

הערבות  שנקבע במסגרת ההליך התחרותי בכוונת רשות החשמל לחלט את

 בגין פרויקט זהמיליון ש"ח  2.7בסך על ידי משקים אנד פרטנרס שהועמדה 

כי בהתאם להסכם עם קבלן ההקמה של פרויקט כפר צוין י ."(הערבות הראשונה)"

 1.35בלום, התחייב קבלן ההקמה לשאת במחצית הסכום האמור )קרי, בסך של 

פני רשות החשמל את השגותיה ביחס להודעה בהחברה העלתה מיליון ש"ח(. 

לפרטים נוספים ראו האמורה, אך פנייתה לא התקבלה והערבות הראשונה חולטה. 

  (.2020-01-075991)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  9החברה מיום  דיווח מיידי של

בהמשך לאמור לעיל, התבקשה משקים אנד פרטנרס להעמיד ערבות נוספת לרשות 

 "(הערבות השנייהמיליון ש"ח( )" 2.7החשמל בגין פרויקט כפר בלום בסכום זהה )

בהתאם לתנאי המכרז  .לשם הארכת המועדים לסנכרון הפרויקט לרשת החלוקה

ור הפרויקט לרשת החשמל הרלוונטיים לפרויקט כפר בלום, המועד האחרון לחיב

)לאחר חילוט  2020בדצמבר,  28)ללא חילוט ערבויות( או  2020ביולי,  28הינו ביום 

החברה השלימה את הקמת הפרויקט וממתינה נכון למועד פרסום הדוח, . ערבויות(

 .החשמל על מנת שניתן יהיה לחברו לרשת החלוקהלהשלמת העבודות של חברת 

לאור האמור, נמסר לחברה מחברת החשמל כי יתבצע חילוט חלקי של הערבות 

יצוין, כי הקבוצה לקחה בחשבון  ש"ח.אלפי  532 , כך שיחולט סכום שלהשנייה

, הראשונה והערבות השנייה בתחשיבי הפרויקט את אפשרות חילוט הערבות

ובהתאם לתחשיבים אלו, להערכת החברה, על אף שיחול קיטון ברווחיות הפרויקט 

, מדובר הערבות הראשונה ובשל החילוט החלקי של הערבות השנייהבשל חילוט 

 עדיין בפרויקט כדאי ורווחי עבור הקבוצה. 

צפויה הפעלה מסחרית כי  נמסר לחברה מחברת חשמל נכון למועד פרסום הדוח,

 .2021במרץ,  14כפר בלום ביום של פרויקט 

המידע המובא לעיל והערכות החברה בדבר הפרויקטים בהקמה של הקבוצה 

לרבות בדבר המועד הצפוי להפעלה המסחרית של פרויקט כפר ומועד השלמתם, 

מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, בלום 
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אשר אינם בשליטתה של הקבוצה, וביניהם שכן הוא מושפע ממכלול גורמים 

  להלן. 37גורמי הסיכון בתחומי פעילותה של הקבוצה המפורטים בסעיף 

 הפעילות ושינויים החלים בו תחומי מבנה  .7

 שעיקרו הגברת המודעות לצורך באנרגיה מתחדשתתהליך בעולם בשנים האחרונות, מתחולל 

 ה. עידוד ייצור חשמל באמצעות, ו)אנרגיה ירוקה(

שטופת שמש במרבית ימות השנה, ולכן יש לה יתרון משמעותי על מדינת ישראל הינה מדינה 

פני מדינות אחרות בהפקת אנרגיה מתחדשת מהשמש. בנוסף, הפקת אנרגיה מתחדשת 

למספר רב של יצרנים  מאפשרת ביזור של מקורות ייצור החשמל באמצעות קרינת השמש

 ון בטחוני., באופן המהווה יתרבמספר רב של מתקנים בפיזור גיאוגרפי נרחב

הפחיתו במידה מסוימת  וירידות מחירי הנפט המופעלים מול חופי ישראלהטבעי מאגרי הגז 

, . עם זאתאת הכדאיות הכלכלית בהוספת מכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת

ולהקטין את התלות  ישראל שואפת ליצור תמהיל מגוון של מקורות אנרגיה אור כך שממשלתל

וירידות  תגליות הגזהחברה מעריכה כי  ,, פחם וכיוב'שלה במדינות זרות המספקות לה דלקים

דברים אלה  .על תחומי הפעילות של הקבוצה בעתידהותי לא ישפיעו באופן מ מחירי הדלקים

 644המועצה הארצית לתכנון ובניה בישיבה מס' אף קיבלו חיזוק לאחרונה במסגרת החלטת 

במסגרתה החליטה המועצה הארצית לבטל את הוראות המועצה בדבר קידום  11.8.2020מיום 

"; "צבאים"; "הר טוב"( וזאת נוכח החלטת משרד 200תחנות כוח בשלושה אתרים )"שגיא 

  האנרגיה בדבר צמצום ייצור החשמל בגז טבעי ועל הגדלת הייצור באנרגיה מתחדשת.

אשר למבנה תחומי הפעילות של הקבוצה והשינויים החלים בו, באשר  חברההערכות ה

לרבות באשר ועל תוצאותיה העסקיות,  הקבוצה צפויה להיות להם השפעה על פעילות

מהוות מידע הצופה להשפעת תגליות הגז וירידת מחירי הדלקים על תחומי פעילות הקבוצה, 

כן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, ש

 המפורטיםגורמי הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה ביניהם ו קבוצההאינם בשליטתה של 

 להלן. 37בסעיף 

   של הקבוצה הפעילותתחומי מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על  .8

פעילותה של הקבוצה מושפעת במידה רבה מהחלטות ממשלת ישראל ורשות החשמל. תחומי 

התקנות, הכללים וההנחיות שהוצאו והפעילות של הקבוצה מוסדרים מכוח חוק משק החשמל 

מכוחו. בנוסף, פעילות הקבוצה כפופה לאישורי גופים נוספים, וביניהם: רשויות מקומיות, 

מנהל מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה שונים, כגון משרד האנרגיה. גופי תכנון ובניה, לרבות 

  להלן. 31לפרטים נוספים ראו סעיף 

 ורווחיותם של הקבוצה תחומי הפעילותשינויים בהיקף  .9

ובאסדרות ביחס תלויה באופן מהותי ברגולציה  התחומי פעילותשני פעילות הקבוצה בכאמור, 

לייצור חשמל מתקנים לאור האמור לעיל, פוטנציאל הקמת  שוק האנרגיה הסולארית.ל

, והרווחיות של היזמים בתחום הכדאיות הכלכלית הטמונה בכך ,וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

ביחס לתנאי, מכסות ותעריפי הייצור מושפעים במידה רבה מהחלטות ממשלה ורשויות שונות 

 . זובטכנולוגיה של חשמל 
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והמכרזים האחרונים  סולאריותלפרטים בדבר הוזלת סכומי הארנונה בגין הקמת מערכות 

 להלן. 31, ראו סעיף שפרסמה רשות החשמל

 של הקבוצההפעילות תחומי שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על  .10

בתחומי פעילות הקבוצה היא להפחית את עלויות הפקת  יםטכנולוגימטרתם של שינויים 

להלן יפורטו . ייעול ושיפור המערכות וולטאיות, על ידי-באמצעות מערכות פוטוהחשמל 

 וולטאית:-השינויים הטכנולוגיים העיקריים בתחום ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

-ם פחתה בכיוולטאי-בעשור האחרון, עלותם של פאנלים פוטו – חומר הגלם המרכזי (א)

 , באופן שהוביל להוזלה משמעותית בעלויות ההקמה של פרויקטים חדשים.70%

וזאת  בגין החשמל המיוצר במתקניה, קבוצההשגובה  בתעריףגם ירידה  חלהמאידך, 

יצוין, כי  .ולאור ריבוי התחרות בתחום הפעילות לאור הירידה בעלויות חומרי הגלם

בשים לב לכך שהתקופה שבין המועד שבו נקבע התעריף שבו יימכר החשמל שייוצר על 

ידי הקבוצה בפרויקט כלשהו, לבין המועד בו מתבצעת הזמנת חומרי הגלם הנדרשים 

, הינה תקופה קצרה, אין במסגרת מכרזי מתח גבוה להקמת הפרויקט על ידי הקבוצה

לשינויים בעלות מחירי חומרי הגלם השפעה מהותית על כדאיותו הכלכלית של פרויקט 

להשפיע על עלולים שינויים בעלות חומרי הגלם עם זאת,  בעיני הקבוצה.כאמור 

  .ושל פרויקטים המשלבים קיבולת אגירה הכלכלית של פרויקטים במתח עליון םכדאיות

של התפשטות נגיף הקורונה, במהלך תקופת הדוח, חלה עלייה בעלות על אף האמור, ב

תנועה על חומרי הגלם אשר מיוצרים בעיקרם בסין, יפן ומזרח אסיה, וזאת בשל מגבלות 

ומגבלות על פתיחת מקומות עבודה אשר הוטלו בעקבות נגיף הקורונה במדינות 

 האמורות. 

ה בשימוש בייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת יהעלי לאור – טכנולוגיות אגירה (ב)

הרשת כך  והתאמת הצורך בשדרוגהעומס הרב על רשת החשמל הארצית, עלה ולאור 

שדרוג כאמור, שיבוצע . עד יצרניםגדול יותר של ממספר  שתוכל לקלוט יותר חשמל

רשת נעשים ניסיונות למציאת פתרונות ביניים, אשר יאפשרו הזרמה של אנרגיה נוספת ל

. טכנולוגיית אגירה מאפשרת לתזמן את המועד שבו חרף העומס הרב החשמל הארצית

ם מוזרם לרשת החשמל הארצית לאורך שעות יוולטאי-החשמל המיוצר במתקנים הפוטו

היממה. בטכנולוגיה זו, מותקנת סוללה בסמוך לשדה הסולארי שמוטענת באמצעות 

במהלך שעות היום, מוזרם לרשת  ם. כך,יוולטאי-החשמל המיוצר במתקנים הפוטו

החשמל הארצית חשמל המיוצר ישירות בפאנלים באמצעות קרני השמש, ובשעות 

מתאפשרת הזרמה  החשמל הארצית, מערכתמנהל ית האנרגיה של בהתאם לתכנ ,הלילה

 . החשמל הארצית חלוקתלרשת  חשמל שנאגר בסוללהשל 

לקביעת תעריף לייצור  1, פרסמה רשות החשמל הליך תחרותי מס' 2020בינואר,  27ביום 

לאפשר וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, זאת במטרה -חשמל בטכנולוגיה פוטוומכירת 

. במסגרת הליך זה, נקבעו גמישות תפעולית גדולה יותר החשמל הארצית מערכתלמנהל 

לרשת החשמל הארצית גם  ריתאסול אנרגיהלהזרים  אמות מידה אשר מאפשרות
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 1בנוסף, ביום  .25ועל פי תוכנית אנרגטית מסודרת באמצעות הסוללה, בשעות הלילה

לקביעת תעריף לייצור  2, פרסמה רשות החשמל הליך תחרותי מס' 2020, באוקטובר

. במסגרת הליך זה, וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-ומכירת חשמל בטכנולוגיה פוטו

ביקשה רשות החשמל כי יוגשו הצעות בקשר עם הקמת מתקנים קרקעיים משולבי 

נדרשים הזוכים להקים מערכת אגירה אגירה. בין היתר על פי הוראות ההליך התחרותי, 

 ה של חמישה חודשים. עוד נקבע מנגנון מתן ארכשעות מגודל החיבור 4בקיבולת של פי 

על פי באמצעות הגשת ערבות נוספת.  לעמידה בתנאים לסנכרון המירביהמחייב למועד 

ערבויות נוספות )וכך להאריך את המועד  3מסמכי ההליך התחרותי ניתן להגיש עד 

זכתה בהליך פרטנרס  משקים אנדכמפורט לעיל,  .חודשים נוספים( 15-המחייב סך הכל ב

-מגה 40-, השקולים לDCוואט )במונחי -מגה 120-בהספק מצטבר של כ 2תחרותי מס' 

 17.54בתעריף של  וואט שעה-מגה 160(, המשלבים קיבולת אגירה של ACוואט במונחי 

 לעיל.  1.3. לפרטים נוספים ראו סעיף אג' לקוט"ש

בטכנולוגיה הקבוצה משתמשת  ,הקבוצהשל בחלק מהפרויקטים  – רובוטים מנקים (ג)

חדשה לניקוי פאנלים באמצעות רובוטים הפועלים באופן אוטונומי ומנקים את 

ם, מוזיל את יוולטאי-הפאנלים. השימוש ברובוטים מייעל את תחזוקת המתקנים הפוטו

ר את , ואף משפהעלויות המשולמות לקבלני ההפעלה והתחזוקה באופן משמעותי

, התקשרה החברה, 2020בדצמבר,  31ביום . וולטאי-הפוטו התפוקות של המתקן

"(, בהסכם לרכישת הרוכשיםבמקביל עם קבוצה של משקיעים אסטרטגיים נוספים )"

"(, העוסקת בפיתוח, ייצור שיווק, איירטאצ'מניות בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ )"

"(. הסכם הרכישהפאנלים סולאריים )" תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי

, אשר היוו, נכון איירטאצ'לחברה מניות של הוקצו בהתאם לתנאי הסכם הרכישה, 

המניות בפועל )" איירטאצ'מהונה המונפק והנפרע של  4.19% למועד הקצאתן,

מיליון דולר. בנוסף, הוקצו לחברה  2"(, וזאת כנגד תשלום תמורה בסך של הנרכשות

בכמות שמהווה עד מחצית מכמות  איירטאצ',ה לרכישת מניות נוספות של כתבי אופצי

המניות הנרכשות, וזאת בקרות אירועים מסוימים, ובכפוף למנגנוני התאמה לכמות 

ומחיר כפי שנקבע בהסכם הרכישה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 . כלל בזאת על דרך ההפניה, הנ(2021-01-000124)מס' אסמכתא:  2021בינואר,  3

 לעיל.  5.6 לפרטים נוספים בדבר שינויים טכנולוגיים בתחומי הפעילות של הקבוצה ראו סעיף

 והשינויים החלים בהם של הקבוצה הפעילותבתחומי גורמי ההצלחה הקריטיים  .11

  הינם כדלקמן:מי פעילותה הקריטיים בתחולהערכת החברה גורמי ההצלחה 

סביבתי, טכני וכלכלי איתור של נכסים או קרקעות בעלי פוטנציאל הנדסי, יכולת  .11.1

וולטאיות, והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם עם בעלי -להתקנת מערכות פוטו

-קטים פוטוקמת פרוילשם ה קרקעות, מאגרי מים ומבנים )כגון קיבוצים ומושבים(

ארגונים ידי -נשלטת על יאהשהעובדה לאור . להערכת החברה, םוולטאיים על גביה

המאגדים קיבוצים ומושבים שיתופיים ברחבי הארץ,  ,כלכליים מהמגזר הקיבוצי

                                                      
לקביעת תעריף לייצור חשמל  1למסמך ההבהרות בעניין הליך תחרותי מספר  9לפרטים נוספים ראו הבהרה מספר  25

 וולטאית בשילוב קיבולת אגירה למתקנים המחוברים לרשת החלוקה.-בטכנולוגיה פוטו
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להקמת מתאימים נכסים קרקעות ו לאתריתרון משמעותי ביחס ליכולת  קבוצהקיים ל

 . וולטאיים על גביהם-קטים פוטופרוי

נתונים אקלימיים ובפרט עוצמת קרינת השמש שהינה המשאב הנדרש לייצור החשמל  .11.2

 וולטאית.-במערכת פוטו

 .רשות החשמלפרסום מכסות והליכים מכרזיים על ידי  .11.3

מדיניות תומכת ומעודדת של משרדי הממשלה והרשויות והגופים הרלוונטיים, כלפי  .11.4

רשויות התכנון והבנייה והגופים וולטאית )כגון -ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

וצמצום  השוניםוהגופים תיאום בין הרשויות (, וכן החשמלייצור והפצת האמונים על 

 .חסמים בירוקרטים

לשם המתבטאת, בין היתר, ביכולת להעמיד הון עצמי משמעותי  ,ת פיננסיתואיתנ .11.5

נגישות למקורות מימון בנקאיים או למקורות הקמת והפעלת הפרויקטים, ו/או 

וכן, ביכולת לבנות את הסדרי המימון באופן המתאים לדרישות  ,פיננסיים אחרים

 והרגולציה בלוחות זמנים מהירים, ובתנאים נוחים ככל האפשר. הפרויקט 

 .ליאיכולת תכנון וניהול הנדסי ופרויקט .11.6

פרויקטים בסדרי גודל  לפתח ולהקיםמוניטין, ניסיון והוכחת יכולת לייזום,  .11.7

  משמעותיים.

 יכולת עמידה בלוחות זמנים הנקבעים בהתאם לאסדרות הרלבנטיות למגזרי הפעילות. .11.8

מפעילה הקבוצה בישראל מעניק לה הגדול שיוזמת והפרויקטים  מספר –יתרון לגודל  .11.9

ה עם ספקים שונים. יכולתה של הקבוצה לבצע יתיוכוח מיקוח משמעותי בהתקשרו

רכישות בהיקפים גדולים, המשמשים את הקבוצה למספר פרויקטים שונים, מאפשר 

 עלות את שיעורי הרווחיות. הללה להוזיל באופן משמעותי את עלויות ההקמה ובכך 

לשם בהסכמים  להתקשרנכסים ו לאתריתרון החברה ביחס ליכולת באשר ל חברההערכות ה

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  המהוולגביהם,  וולטאיים-הקמת מתקנים פוטו

 ,קבוצהערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של ה

 להלן. 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם 

 של הקבוצה הפעילותתחומי הרלוונטיים להספקים וחומרי הגלם שינויים במערך  .12

  להלן. 25לפעילותה, ראו סעיף לפרטים בדבר ספקים וחומרי גלם המשמשים את הקבוצה 

 הפעילות והשינויים החלים בהםתחומי חסמי כניסה ויציאה עיקריים של  .13

להערכת החברה, הגורמים המפורטים להלן מהווים את חסמי הכניסה העיקריים  .13.1

  לתחומי הפעילות של הקבוצה:

: חסם כניסה קריטי הוא קיומו של ההון הנדרש לצורך הון ואיתנות פיננסית (א)

יקט והפעלתו, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות מימון הקמת הפרומימון 

 29הנפקת אגרות החוב שהשלימה החברה ביום . בנקאי או חוץ בנקאי

להלן, צפויה להפחית באופן משמעותי  28.5, כמפורט בסעיף 2020באוקטובר, 
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לחזק את איתנותה הפיננסית של את עלויות המימון של פרויקטי הקבוצה ובכך 

להפחית את ההשפעה של שינויים בעלות גיוס החוב על כדאיותם החברה ו

 הכלכלית ורווחיותם של פרויקטי הקבוצה.

: היכולת לאתר קרקעות מתאימות להקמת זיקה למקרקעיןיכולת יצירת  (ב)

וולטאיים והיכולת להתקשר עם בעלי הקרקע הרלוונטית -פרויקטים פוטו

להערכות  בהסכמי שכירות/חכירה בקשר עם המקרקעין עליהם יוקם הפרויקט.

 לעיל.  11.1החברה בהקשר זה, ראה סעיף 

 מי: ביצוע התהליכים בתחווקיומו של כוח אדם מיומן סיון מקצועיינו ידע (ג)

בתכנון, ייזום, הקמה וחיבור  ניסיון מקצועיו דורש ידעשל הקבוצה הפעילות 

לרבות הבנה והכרה של , וולטאית-בטכנולוגיה פוטושל מתקנים לייצור חשמל 

 .ההוראות הרגולטוריות והאסדרות החלות על תחומי פעילות הקבוצה

של : יכולת קליטה וחיבור ידי חברת החשמל-על תזמינות רשת החשמל המנוהל (ד)

 לרשת החשמל.של הקבוצה  יםוולטאי-הפוטוהמתקנים 

וולטאיים -פוטופרויקטים והפעלה של  ההקמ ,: פעילות בתחום ייזוםאסדרות (ה)

מושפעת באופן מהותי מהרגולציה המסדירה את הפעילות, ובפרט מכמות 

 מכסות ייצור החשמל הקיימת בכל זמן נתון. 

מציאת  הם קבוצההפעילות של ה מימתחו יםהיציאה העיקרימי חסלהערכת החברה, 

השגת האישורים הנדרשים בקשר וולטאיים שבבעלות היזם, -הפוטורוכש למתקנים 

מימון ארוכי  , וכן קיומם של הסכמיהחשמל לצד ג' ומכירת לייצור זכויותהעם העברת 

עם זאת, להערכת החברה, חסמי היציאה מתחומי  .קטיםטווח בקשר עם הפרוי

עם  ,הפעילות של הקבוצה הינם נמוכים, זאת, בין היתר, לאור קיומו של שוק משני

-ביקוש גבוה לרכישת מתקנים קיימים לייצור ומכירת חשמל בטכנולוגיה פוטו

  וולטאית.

ריים מתחומי הפעילות של היציאה העיקהכניסה והערכות החברה בדבר חסמי 

אשר הקבוצה ומהותיותם, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

 קבוצה,ים אשר אינם בשליטתה של האינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמ

 להלן. 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם 

  ושינויים החלים בהם של הקבוצה הפעילותתחומי תחליפים למוצרי  .14

בישראל. רוב החשמל וולטאיות -באמצעות מערכות פוטוקיימים תחליפים לייצור חשמל 

בישראל מיוצר בתחנות כוח המופעלות על ידי דלק מאובנים, כגון תוצרי זיקוק של נפט, גז 

ייצור חשמל זול יותר מאמנם להיות  . ייצור חשמל באופנים אלה עשויוסולרמזוט פחם, טבעי, 

אלה בייצור חשמל באופנים  יםמשמעותיה נותחסרוה, אך וולוטאיות-באמצעות מערכות פוטו

הליך תקלות בבמקרה של הסיכון הסביבתי וכן  כךהזיהום הסביבתי שנגרם כתוצאה מ םה

על אף האמור, בשנים האחרונות חלה ירידה בעלויות ייצור חשמל באמצעות  .החשמל ייצור

 וולטאיות, והחלטות הממשלה מעודדות שימוש הולך וגובר באנרגיה מתחדשת.-מערכות פוטו
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אף בתחום  בישראל וולטאיות-יצור חשמל באמצעות מערכות פוטויל קיימים תחליפים נוספים

 ייצור החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. ביניהם: ייצור חשמל באמצעות אנרגיית הרוח

היקף המכסות שיינתן לכל טכנולוגיה בתחום האנרגיה . סולארית-באמצעות אנרגיה תרמוו

לגוון את תמהיל מקורות האנרגיה העומד לרשותה, הממשלה המתחדשת תלוי ברצונה של 

 מידת היעילות של כל מקור אנרגיה מתחדשת.וב

ההסכמים שנחתמים עם חברת החשמל לרכישת החשמל המיוצר על ידי הקבוצה, יצוין, כי 

הוודאות הכלכלית העתידית שנים, ויש בכך כדי להגביר את  20-23-הינם לתקופה של כ

, קבעה 2014מאוקטובר  2117הקבוצה. בנוסף, בהחלטת ממשלה מספר בתחומי הפעילות של 

הממשלה כי יש להסיט מכסות קיימות של מתקנים בטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת אחרות, 

בהתאם להצהרות חוזרות ונשנות של . 26וולטאית-לטובת הקמת מתקנים בטכנולוגיה פוטו

ות זו ולהסיט מכסות אנרגיה היא להמשיך במדיניהמטרה ממשלת ישראל ורשות החשמל, 

מדיניות זו של וולטאית. -לטובת ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטות ואחרמתחדשת 

 .תחומי הפעילות של הקבוצהההתפתחות בהממשלה, ככל שתימשך, תגביר את פוטנציאל 

, ראו ביחס לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת לפרטים נוספים בדבר מדיניות הממשלה

 לעיל.  8סעיף 

תחליפים למוצרי תחומי הפעילות של הקבוצה והשינויים החלים באשר ל חברההערכות ה

מדיניות וולטאית, -עלות הייצור של חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטובהם, לרבות בדבר 

 חשמלישראל בנוגע לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, ובפרט ביחס לייצור  ממשלת

מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, , וולטאית-טכנולוגיה פוטואמצעות ב

 קבוצה,ורמים אשר אינם בשליטתה של האשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול ג

 להלן. 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם 

 ושינויים החלים בו של הקבוצה הפעילותבתחומי מבנה התחרות  .15

רים העיקריים של לפרטים בדבר מבנה התחרות בתחומי הפעילות של הקבוצה, והמתח

 להלן.  19, ראו סעיף הקבוצה

                                                      
26  https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_govdec2117  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_govdec2117
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_govdec2117
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 פרויקטים .16

 , כי הנתונים המפורטים להלן מובאים ביחס לפרויקט בכללותו, ולא ביחס לחלקה היחסי של הקבוצה בכל פרויקט. יובהר

  :קרקעייםם יוולטאי-חשמל באמצעות מתקנים פוטו ומכירת של הקבוצה בתחום ייצור פרויקטים מניבים .16.1

 הספק פרויקט
MWp 

DC 
(AC) 

שיעור 
 החזקה

מועד 
הפעלה 
 מסחרי

זכויות 
החברה 

במקרקעי 
 הפרויקט

תוקף 
הסכם 
 החשמל

עדכני תעריף 
למכירת 
החשמל 
-המיוצר )ל

KWh ) 

עלות כוללת 
המיוחסת 
 למערכות
)באלפי 

 ש"ח(
 

תקבולי 
חשמל ברוטו 

 2020ת לשנ
)באלפי 

 ש"ח(

יתרת 
הון המרכיב 

עצמי כולל 
 שהושקע
)באלפי 

 ש"ח(

EBITDA 
לשנת 
2020 

)באלפי 
 27ש"ח(

FFO 
לשנת 
2020 

)באלפי 
 28ש"ח(

תזרים נקי 
לאחר שירות 
החוב לשנת 

)באלפי  2020
 ש"ח(

שיעור 
מינוף 

 31ליום 
בדצמבר, 

2020 

תראבין 
  סאן

12.73 
(9.9) 

דצמבר  100%
2018 

 23 שכירות 
 שנים

 אג' 19.9
 צמוד מדד

39,967 4,412 11,561 2,989 2,711 1,155 77% 

עין צורים 
  סאן

10.96 
(7.6) 

דצמבר  [1]%74
2018 

 23 זכות שימוש
 שנים

 אג' 19.9
 צמוד מדד

35,360 3,713 8,756 2,798 1,904 632 79% 

תלמי יפה 
 סאן

10.86 
(8) 

דצמבר  [2]%50
2018 

 23 זכות שימוש
 שנים

 אג' 19.9
 צמוד מדד

36,755 4,064 5,917 3,196 1,963 1,517 %85 

 13.5 דורות סאן
(10) 

דצמבר  [2]%50
2018 

 23 זכות שימוש
 שנים

 אג' 19.9
 צמוד מדד

44,853 5,148 8,212 4,090 2,884 1,614 %83 

מסילות 
 סאן

4.65 
(3) 

דצמבר  [3]%74
2019 

 23 זכות שימוש
 שנים

 אג' 19.78
 צמוד מדד

14,176 1,167 5,288 737 967 742 67% 

 - 5,660 10,429 13,810 39,734 18,504 171,111 - - - - - 52.7 סה"כ

  

. קיבוץ עין צורים זכאי לתשלום בגין השימוש במקרקעין שלו, עד לסכום הגבוה מבין בשותף הכללי שלה 26%וכן סאן, מהשותפות אשר מחזיקה בפרויקט עין צורים  26%קיבוץ עין צורים מחזיק [ 1] 

קיבוץ ניתנה אופציה לרכוש עד למרווחי השותפות השנתיים.  26%-או )ב( עד ל משקים אנד פרטנרסבינו לבין שיתוף הפעולה השניים: )א( שיעור דמי השימוש השנתיים במקרקעין שנקבע בהסכם 

כאשר ידי הקיבוץ, -הצדדים נמצאים בימים אלה בהליך מתקדם למימוש האופציה על. בהתאם, ע על רצונו לממש את האופציה כאמורבשותפות כאמור. קיבוץ עין צורים הודימהזכויות  50%

  כי השליטה בפרויקט תישמר בידיה.מנגנונים המבטיחים במסגרת מימוש האופציה פועלת החברה ליצירת 

                                                      
סך ההכנסות של שותפות הפרויקט שהוכרו בתקופה רלוונטית, בניכוי כל  –" רווח תפעולירווח תפעולי מהפרויקט, כלומר רווח מהפרויקט לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות. לעניין זה, " – "EBITDA" לעניין זה,  27

  .ופחת ההוצאות אשר הוכרו במקביל באותה תקופה, למעט הוצאות מימון

 -"תזרים מפעילות שוטפתהחודשים האחרונים, על פי דוחותיה האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, של שותפות הפרויקט הרלוונטית לפרויקט. לעניין זה, " 12-ים מפעילות שוטפת בתזר –" FFOלעניין זה, "   28
ב עפ"י הרווח או ההפסד שספק, לא כולל תזרים מפעילות השקעה או מפעילויות מימון(. התזרים מפעילות שוטפת מחותזרים המזומנים מהפעילויות לייצור הכנסות של שותפות הפרויקט הרלוונטית לפרויקט )למען הסר 

הכנסה או הוצאה הקשורים לתזרימי ים מהעבר או בעתיד, ופריטים של לתקופה הרלוונטית, בנטרול השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים באופיין, דחיות או צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעולי
פרויקט תלמי יפה אשר אינם מאוחדים בדוחותיה הכספיים מהדוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים של החברה אינם כוללים תזרים מזומנים מפרויקט דורות ו ים ממימון.מזומנים מהשקעה או לתזרימי מזומנ

  המאוחדים של החברה.
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מאוחדים בדוחותיה הכספיים של דוחותיהן הכספיים של דורות סאן ותלמי יפה אינם יובהר כי,  להלן. 32.1ם שיתוף פעולה עם אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ראו סעיף לפרטים בדבר הסכ[ 2]

 החברה.

הקיבוץ בגין מהשותפות אשר מחזיקה בפרויקט מסילות סאן. כמו כן, זכאי קיבוץ מסילות לתשלום בסכום הגבוה מהבאים: )א( דמי השימוש השנתיים להם זכאי  26%קיבוץ מסילות מחזיק [ 3]

 מרווחי השותפות השנתיים.  26%הקרקע שעליה ממוקם הפרויקט; או )ב( 

 

אנרגיות מתחדשות בע"מ והחברה לפיתוח דרום הר חברון )תשמ"ו( בע"מ,  -להלן, החברה התקשרה במזכרי הבנות עם כל אחת מבין אנרג'יקס 27.2כמפורט בהרחבה בסעיף  בנוסף,

את כל הזכויות ההוניות שלו בשותפות אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות מוגבלת, שהינה הבעלים של  גופים כאמורחד מהלפיהם במועד השלמת העסקאות, תרכוש החברה מכל א

כי רכישת  יובהר, , ובשותף הכללי שלה."(פרויקט מיתרים)" מיתרים שבמועצה האיזורית הר חברוןוולטאית הממוקם באיזור התעשייה -מתקן סולארי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

להלן פרטים בדבר  להלן. 27.2לפרטים נוספים בדבר מזכרי ההבנות האמורים, ראו סעיף פרויקט מיתרים כפופה להתקשרות החברה עם כל אחד מהגופים האמורים בהסכם מחייב. 

  :"ח(ש)באלפי  פרויקט זה

, פרויקט
סוג 

המתקן 
 וההליך

 הספק
MWp 

DC 
(AC) 

שיעור 
החזקה 

 צפוי 

מועד 
הפעלה 
 מסחרי

זכויות 
החברה 

במקרקעי 
 הפרויקט

תעריף 
למכירת 
החשמל 
המיוצר 

 (KWh-)ל

צפי 
סגירה 
 פיננסית

עלות 
כוללת 
  צפויה

הון עצמי 
צפוי 

  להשקעה

צפי 
 םתקבולי

ברוטו לשנת 
הפעלה 

  חזויה

EBITDA 
חזוי 
  27מייצג

FFO 
חזוי 
  29מייצג

תזרים 
נקי חזוי 

לאחר 
שירות 

 חוב 

תחזית 
ווח ר

תפעול
  27י

שיעור 
מינוף 

 חזוי

תקופת 
הסכם 
 חשמל

 החזוי

עלות 
 שהושקעה 

סטטוס 
התקדמות 
 הפרויקט

 מיתרים
פרויקט 
קרקעי 

סולארי 
הסדרה 

ישנה 
טרום 

 הליכים
 תחרותיים

5 
(5)  

 
100% 

נובמבר 
2015 

לא ידוע 
לחברה 

זה בשלב 
)בבדיקת 
 נאותות(

 אג' 51.5
 צמוד מדד

לא 
 רלוונטי

לא 
 רלוונטי

15,000 4,400 3,900 

לא ידוע 
לחברה 

בשלב זה 
)בבדיקת 
 נאותות(

לא ידוע 
לחברה 

בשלב זה 
)בבדיקת 
 נאותות(

3,900 
עד 
85% 

 לא רלוונטי 2035סוף 

המתקן 
חובר ופועל 

)הפעלה 
מסחרית 
בנובמבר 

2015) 

 

 

 

                                                      
 -"תזרים מפעילות שוטפתהחודשים האחרונים, על פי דוחותיה האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, של שותפות הפרויקט הרלוונטית לפרויקט. לעניין זה, " 12-מפעילות שוטפת ב תזרים –" FFOלעניין זה, "  29

לא כולל תזרים מפעילות השקעה או מפעילויות מימון(. התזרים מפעילות שוטפת מחוב עפ"י הרווח או ההפסד  תזרים המזומנים מהפעילויות לייצור הכנסות של שותפות הפרויקט הרלוונטית לפרויקט )למען הסר ספק,
או הוצאה הקשורים לתזרימי  ים מהעבר או בעתיד, ופריטים של הכנסהלתקופה הרלוונטית, בנטרול השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים באופיין, דחיות או צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעולי

  מזומנים מהשקעה או לתזרימי מזומנים ממימון.
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  :קרקעייםם יוולטאי-חשמל באמצעות מתקנים פוטוומכירת של הקבוצה בתחום ייצור  פרויקטים בהקמה .16.2

, פרויקטים אלה אינם מייצרים חשמל הדוחנכון למועד לפיכך, , לקבוצה פרויקטים שהקמתם טרם הושלמה, ובהתאם טרם החלה הפעלתם המסחרית. הדוחנכון למועד 

וולטאי מחובר לרשת החשמל -המתקן הפוטו וולטאי,-פרויקט פוטו. עם השלמת הקמת במכסה המאפשרת את הקמתם, אך הקבוצה מחזיקה או מניבים לקבוצה הכנסות

להלן פרטים בדבר  הפרויקט הופך לפרויקט מניב(.ו, מתקבלים תגמולים מחברת החשמל בגין החשמל המיוצר במתקן ))בדרך כלל( שנים 23ומאותו מועד, ולמשך  ,הארצית

 :)באלפי ש"ח(הפרויקטים בהקמה של הקבוצה 

, סוג פרויקט
המתקן 
 וההליך

 הספק
MWp 

DC 
(AC) 

שיעור 
החזקה 

צפוי 
למועד 
הפעלה 
 מסחרית

מועד 
הפעלה 
מסחרי 

 חזוי

זכויות 
החברה 
במקרק

עי 
הפרויק

 ט

תעריף 
צפוי 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 

-)ל
KWh) 

צפי 
סגירה 
 פיננסית

עלות 
כוללת 
  צפויה

הון עצמי 
צפוי 

  להשקעה

צפי 
 םתקבולי

ברוטו 
לשנת 

הפעלה 
 חזויה 

EBITDA 
חזוי 
  27מייצג

FFO 
חזוי 
2מייצג

9  

תזרים 
נקי 
חזוי 

לאחר 
שירות 

 חוב

תחזית 
רווח 

תפעולי
27 

שיעור 
מינוף 

 חזוי

תקופת 
הסכם 
 חשמל

 החזוי

עלות 
 שהושקעה 

סטטוס 
התקדמות 
 הפרויקט

 פרויקטים בהקמה הנכללים בשטר הנאמנות ואשר ימומנו באמצעות תמורת הנפקת אגרות החוב

כפר בלום 

 31 30סאן

קרקעי מתקן 
הליך סולארי; 

 2תחרותי מס' 
 מתח גבוה

10 
(9) 

 2021מרץ  [1]%100
לא 

 רלוונטי

 אג' 19.78
צמוד 
 מדד

לא 
רלוונטי 
)מימון 

באמצעות 
תמורת 
הנפקת 
 האג"ח(

36,000 
לא 

 רלוונטי
3,461 2,076 2,076 2,076 2,076 

לא 
 רלוונטי

 34,971 שנים 23
לקראת 
הפעלה 
 מסחרית

                                                      
. בגדר כך, המתקן עבר בהצלחה בדיקה ראשונה ע"י בודק פרטי, וזאת לפני המועד המחייב 214, קיבלה החברה את אישור חברת החשמל בדבר עמידת המתקן בתנאים לסנכרון על פי אמת מידה 2020בספטמבר,  16ביום   30

נדרשים להפעלה מסחרית, כנדרש על פי אמות המידה, וככל המירבי כאמור באמות המידה כנוסחן היום. עוד צוין באישור כי מבדיקת המסמכים שהומצאו לחברת החשמל עולה כי החברה המציאה את המסמכים ה

 13דחתה מספר פעמים על ידי חברת החשמל בשל מזג האוויר. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מימים שהמתקן יעבור את בהצלחה את בדיקת הסנכרון, יוכל הפרויקט להתחיל בהפעלה מסחרית אשר נ

יימו התנאים הנדרשים וההפעלה נכון למועד פרסום הדוח, הודיעה חברת החשמל לחברה כי התק(, המובאים בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-102663-ו 2020-01-074610)מס' אסמכתאות:  2020בספטמבר,  17-ביולי ו

לפרטים בדבר חילוט ערבות שהעמידה משקים אנד פרטנרס ביחס לפרויקט כפר בלום, בשל אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע בהליך התחרותי, . 2021המסחרית של פרויקט כפר בלום צפויה להתקיים באמצע חודש מרץ, 

 לעיל. )ב(1.6.6ראו סעיף 

צוע עבודות במקרקעין עליהם הוקם פרויקט כפר , נחתם הסדר טיעון מותנה בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון לבין משקים אנד פרטנרס, במסגרתו הודתה משקים אנד פרטנרס בבי2020בנובמבר,  25ביום    31

 29-ון, משקים אנד פרטנרס התחייבה שלא לבצע הפרות כאמור בעתיד ותשלם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון סך של כבלום בשעה שהיו בידיה היתרים חלקיים לעבודות האמורות. בהתאם להסדר הטיע

פר בלום וצפויה הפעלה מסחרית במהלך חודש מרץ יובהר, כי נכון למועד פרסום הדוח, הושלמה הקמתו של פרויקט ככן נקבע כי כפר בלום סאן והשותף הכללי שלה יורשעו בעבירות שיוחסו בכתב האישום. אלפי ש"ח. 

2021.    
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, סוג פרויקט
המתקן 
 וההליך

 הספק
MWp 

DC 
(AC) 

שיעור 
החזקה 

צפוי 
למועד 
הפעלה 
 מסחרית

מועד 
הפעלה 
מסחרי 

 חזוי

זכויות 
החברה 
במקרק

עי 
הפרויק

 ט

תעריף 
צפוי 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 

-)ל
KWh) 

צפי 
סגירה 
 פיננסית

עלות 
כוללת 
  צפויה

הון עצמי 
צפוי 

  להשקעה

צפי 
 םתקבולי

ברוטו 
לשנת 

הפעלה 
 חזויה 

EBITDA 
חזוי 
  27מייצג

FFO 
חזוי 
2מייצג

9  

תזרים 
נקי 
חזוי 

לאחר 
שירות 

 חוב

תחזית 
רווח 

תפעולי
27 

שיעור 
מינוף 

 חזוי

תקופת 
הסכם 
 חשמל

 החזוי

עלות 
 שהושקעה 

סטטוס 
התקדמות 
 הפרויקט

 לוטן סאן
מתקן קרקעי 

הליך סולארי; 
 4תחרותי מס' 
 מתח גבוה

10 
(7) 

%50[2] 
אוגוסט 

2021 
זכות 
 שימוש

17.98 
צמוד  אג'

 מדד

לא 
רלוונטי 
)מימון 

באמצעות 
תמורת 
הנפקת 
 האג"ח(

29,000 
לא 

 רלוונטי
4,341 2,034 2,034 2,034 2,034 

לא 
 רלוונטי

 4,907 שנים 23

התקבל 
היתר בניה, 

החלה 
הקמת 
 המתקן

 כפר עזה סאן
מתקן קרקעי 

הליך סולארי; 
 4תחרותי מס' 
 מתח גבוה

10.3 
(7) 

%74[3] 
אוגוסט 

2021 
זכות 
 שימוש

 אג' 17.98
צמוד 
 מדד
 

לא 
רלוונטי 
)מימון 

באמצעות 
תמורת 
הנפקת 
 האג"ח(

29,000 
לא 

 רלוונטי
3,460 2,006 2,006 2,006 2,006 

לא 
 רלוונטי

 4,433 שנים 23

בשלבים 
מתקדמים 
להשלמת 
עמידה 

בדרישות 
הוועדה 

המקומית 
לקבלת 

 היתר בניה

 יכיני סאן
מתקן קרקעי 

הליך סולארי; 
 1תחרותי מס' 
 מתח עליון

67.5 
(48) 

 2023מרץ  [4]%100
זכות 
 שימוש

 אג' 14.44
צמוד 
 מדד
 

לא 
רלוונטי 
)מימון 

באמצעות 
תמורת 
הנפקת 
 האג"ח(

160,00
0 

לא 
 רלוונטי

17,719 11,108 11,108 11,108 11,108 
לא 

 רלוונטי
 22,528 שנים 23

התקבל 
  היתר בנייה

בית קמה סאן 
 א2

הליך תחרותי 
מתח  4מס' 

 גבוה

11.7 
(7.5) 

%100[5] 
אוגוסט 

2021 
זכות 
 שימוש

 אג' 17.98
צמוד 
 מדד

לא 
רלוונטי 
)מימון 

באמצעות 
תמורת 
הנפקת 
 האג"ח(

31,000 
לא 

 רלוונטי
3,325 2,150 2,150 2,150 2,150 

לא 
 רלוונטי

 5,855 שנים 23

בשלבים 
מתקדמים 
להשלמת 
עמידה 

בדרישות 
הוועדה 

המקומית 
לקבלת 

 היתר בניה

 חוב בכיר פרויקטים בהקמה אשר ימומנו באמצעות הון עצמי של החברה ו/או באמצעות גיוס

 2לוטן 
מתקן קרקעי 
סולארי; הליך 

7.2 
(4.99) 

%50[6] 
מועד 
צפוי 

לעמידה 

זכות 
 שימוש

אג'  17.98
צמוד 
 מדד

אפריל 
2021 

-כ
19,000 

 1,750-כ 2,500-כ  3,000-כ
-כ

1,600 
 700-כ

-כ
1,750 

 - שנים 23 85%-כ
התקבלה 
תשובת 
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, סוג פרויקט
המתקן 
 וההליך

 הספק
MWp 

DC 
(AC) 

שיעור 
החזקה 

צפוי 
למועד 
הפעלה 
 מסחרית

מועד 
הפעלה 
מסחרי 

 חזוי

זכויות 
החברה 
במקרק

עי 
הפרויק

 ט

תעריף 
צפוי 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 

-)ל
KWh) 

צפי 
סגירה 
 פיננסית

עלות 
כוללת 
  צפויה

הון עצמי 
צפוי 

  להשקעה

צפי 
 םתקבולי

ברוטו 
לשנת 

הפעלה 
 חזויה 

EBITDA 
חזוי 
  27מייצג

FFO 
חזוי 
2מייצג

9  

תזרים 
נקי 
חזוי 

לאחר 
שירות 

 חוב

תחזית 
רווח 

תפעולי
27 

שיעור 
מינוף 

 חזוי

תקופת 
הסכם 
 חשמל

 החזוי

עלות 
 שהושקעה 

סטטוס 
התקדמות 
 הפרויקט

 4תחרותי מס' 
 מתח גבוה

בתנאים 
-לסנכרון

אוגוסט 
2021 

 מחלק
 חיובית

 נירים 
קרקעי  מתקן

 סולארי;
הליך תחרותי 

מתח  4מס' 
 גבוה

11.7 
(7.51) 

%74[7] 

מועד 
צפוי 

לעמידה 
בתנאים 
 -לסנכרון

אוגוסט 
2021 

זכות 
 שימוש

אג'  17.98
צמוד 
 מדד

אפריל 
2021 

-כ
36,000 

 2,500-כ 4,500-כ 5,500-כ
-כ

2,200 
 700-כ

-כ
2,500 

 - שנים 23 85%-כ

התקבלה 
תשובת 
מחלק 
 חיובית

 סה"כ
128.4 

(91)  
- - - - - 

-כ
340,00

0 
 8,500-כ

 -כ
39,306 

 24,254-כ
-כ

23,174 
-כ

20,774 
-כ

23,624 
- - 

 
- - 

 

מהזכויות בכפר בלום סאן מוחזקות על ידי כפר בלום סולאר פאוור  0.01%מהזכויות בה.  99.99%"( ומחזיקה כפר בלום סאןמשקים אנד פרטנרס היא שותפה בכפר בלום סאן, שותפות מוגבלת )"  [ 1]

 מכסת ההליך התחרותי בפרויקט כפר בלום סאן הינה בבעלות קיבוץ כפרממניות כפר בלום פאוור בע"מ.  100%-בע"מ, שהיא השותף הכללי של כפר בלום סאן. משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב

שר במסגרתו נקבע מפל תשלומים לפיו בלום, אשר התקשר עם שותפות בבעלות משקים אנד פרטנרס בהסכם ארוך טווח לפיו מעניקה משקים אנד פרטנרס שירותים לייצור חשמל לפרויקט וא

 זכאית משקים אנד פרטנרס לתקבולים בגין השירותים המועמדים על ידה.

מהזכויות בלוטן סאן מוחזקות על ידי לוטן פאוור בע"מ, שהיא השותף  0.01%מהזכויות בה.  99.99%-"( ומחזיקה בלוטן סאןוגבלת בלוטן סאן, שותפות מוגבלת )"משקים אנד פרטנרס היא שותפה מ  [ 2]

אן לבין קיבוץ לוטן, קיבוץ לוטן זכאי להצטרף כשותף ממניות לוטן פאוור בע"מ. בהתאם להסכמים בין משקים אנד פרטנרס ולוטן ס 100%-הכללי בלוטן סאן. משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב

ן תיעשה ללא תשלום נכון למועד הדוח, טרם הוקצו הזכויות לקיבוץ לוטן כאמור, והקצאת .(ובלוטן פאוור בע"מ )השותף הכללי של לוטן סאןלוטן סאן מהזכויות ב 33%מוגבל בלוטן סאן ולקבל 

עד לסכום הגבוה מבין שניים: )א(  מהזכויות כאמור, לתשלום 33%-לאחר הקצאת הזכויות לקיבוץ לוטן כאמור, יהיה זכאי קיבוץ לוטן בגין החזקתו בלוטן סאן או למשקים אנד פרטנרס.  תמורה ל

זכאי להגדיל את לוטן סאן. בנוסף, קיבוץ לוטן ברי החלוקה של מהרווחים  33%-עד ל או )ב( במקרקעי הפרויקט אשר נקבעו בהסכם בין קיבוץ לוטן לבין לוטן סאן;סכום דמי השימוש השנתיים 

חודשים ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט  12לחלוף  למועד העמדת המימון הנדרש להקמת הפרויקט או עד , וזאת עד49.9% שיעור שללעד שיעור אחזקותיו בלוטן סאן ובלוטן פאוור בע"מ, 

יידרש קיבוץ ועל כן , מועד העמדת המימון הנדרש להקמת הפרויקטב 49.9%-להגדיל את שיעור החזקותיו ל הודיע כי ברצונו קיבוץ לוטן לוטן, המוחזק על ידי לוטן סאן, לפי המאוחר מביניהם.

ה באופן חלקי לממש את האופצי . ככל שיבחר, בהתאם לתנאים המסחריים שיוסכמו בין הצדדיםלוטן סאןממרכיב ההון העצמי של  49.9%לוטן סאן )לחשבון התקבולים של לוטן סאן( עד לוטן ל

( מרכיב ההון העצמי של לוטן סאן. ככל 2)-ועד לשיעור שבו יחזיק לאחר מימוש האופציה( ו 33%-( השיעור שבו גדלו החזקותיו בלוטן סאן )מ1לוטן סאן תשלום השווה למכפלת: )בלבד, ישלם ל
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חודשים ממועד הפעלתו המסחרית  12הקמת הפרויקט, יהיה זכאי קיבוץ לוטן להגדיל את שיעור החזקותיו כאמור עד לחלוף שקיבוץ לוטן לא מימש את האופציה עד למועד העמדת המימון הנדרש ל

ים העתידי בסך התזר, ובמקרה זה יידרש קיבוץ לוטן לשלם למשקים אנד פרטנרס תשלום השווה למכפלת שיעור החזקותיו בלוטן סאן לאחר מימוש האופציה המוחזק על ידי לוטן סאן של הפרויקט

לוטן ס בלוטן סאן ובראנד פרטנ לוטן סאן, כשהוא מהוון על פי מנגנון שהוסכם בין הצדדים. ככל שימומשו האופציות כאמור של קיבוץ לוטן, יקטנו שיעורי ההחזקות של משקיםהצפוי לשותפים ב

 .פאוור בע"מ בהתאמה

 

מהזכויות בכפר עזה סאן מוחזקות על ידי כפר עזה פי.וי.  0.01%מהזכויות בה.  73.99%-"(, ומחזיקה בכפר עזה סאןסאן, שותפות מוגבלת )"משקים אנד פרטנרס היא שותפה מוגבלת בכפר עזה   [ 3]

ובכפר עזה פי.וי.  כפר עזה סאןהזכויות במ 26%קיבוץ כפר עזה מחזיק ממניות כפר עזה פי.וי. פאוור בע"מ.  74%-פאוור בע"מ, שהיא השותף הכללי בכפר עזה סאן. משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב

הפרויקט אשר נקבעו בהסכם בין קיבוץ כפר עזה לבין משקים  : )א( דמי השימוש השנתיים במקרקעיבאיםעד לסכום הגבוה מבין ה לתשלום קיבוץ כפר עזה. בגין החזקותיו כאמור, זכאי פאוור בע"מ

. 50% עד לשיעור שלכפר עזה סאן ובכפר עזה פי.וי. פאוור בע"מ הגדיל את החזקותיו בניתנה אופציה ל כפר עזה . לקיבוץכפר עזה סאןם השנתיים של רווחיהמ 26%-או )ב( עד ל אנד פרטנרס;

, ועד לחלוף שנתיים ממועד הפעלתו סאן כפר עזההמוחזק על ידי פרויקט האו באופן מלא( החל מחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית של  םהאופציה ניתנת למימוש על ידי קיבוץ כפר עזה )בשיעורי

לאחר מימוש האופציה  כפר עזה סאןותיו בהמסחרית של הפרויקט כאמור. כנגד הגדלת אחזקותיו כאמור, יידרש קיבוץ כפר עזה לשלם למשקים אנד פרטנרס תשלום השווה למכפלת שיעור החזק

מנגנון שהוסכם בין הצדדים. ככל שימומשו האופציות כאמור של קיבוץ כפר עזה, יקטנו שיעורי ההחזקות של משקים אנד , כשהוא מהוון לפי כפר עזה סאןבסך התזרים העתידי הצפוי לשותפים ב

 . כפר עזה סאן ובכפר עזה פי.וי. פאוור בע"מפרטנרס ב

 

 2010מהזכויות ביכיני סאן מוחזקות על ידי יכיני פאוור ניהול  0.01%מהזכויות בה.  99.99%-"( ומחזיקה ביכיני סאןא', שותפות מוגבלת )"2משקים אנד פרטנרס היא שותפה מוגבלת ביכיני סאן   [ 4]

קיימת זכות הצטרפות להשקעה "( הפניקס)"חברה לביטוח בע"מ  בע"מ. להפניקס 2010ממניות יכיני פאוור ניהול  100%בע"מ )שהיא השותף הכללי ביכיני סאן. משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב

אופן מימוש זכות ההצטרפות של הפניקס מהזכויות בשותפות יכיני סאן להפניקס, והפניקס הודיעה על רצונה לממש את זכות ההצטרפות כאמור.  30%אן, כנגד הקצאה של עד בהון של יכיני ס

 להלן. 32.5ראו סעיף  לפרטים נוספיםד פרטנרס ביכיני סאן בהתאם. נמצא נכון למועד זה, במשא ומתן בין הצדדים. עם מימוש זכות ההצטרפות של הפניקס, יקטן שיעור החזקותיה של משקים אנ

 

מהזכויות בבית קמה סאן, מוחזקות על ידי בית קמה  0.01%מהזכויות בה.  99.99%-"(, ומחזיקה בבית קמה סאןא, שותפות מוגבלת )"2משקים אנד פרטנרס היא שותפה מוגבלת בבית קמה סאן     [5]

 בע"מ.  2010ממניות בית קמה פאוור ניהול  100%-בע"מ )שהיא השותף הכללי בבית קמה סאן(. משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב 2010פאוור ניהול 

 

והשותף הכללי שלה, נמצאים בתהליכי ייסוד והקמה. משקים אנד פרטנרס תהיה שותפה מוגבלת בשותפות הפרויקט שתחזיק  2שתחזיק בפרויקט לוטן נכון למועד פרסום הדוח, שותפות הפרויקט  [6]

, יוחזקו על ידי 2מהזכויות בלוטן סאן  0.01%מהזכויות בה.  66.99%"(, ותחזיק 2לוטן סאן , שותפות מוגבלת )או כל שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם השותפויות( )"2לוטן סאן  - 2בפרויקט לוטן 

סולאר פאוור בע"מ. קיבוץ  2ממניות לוטן  67%-. משקים אנד פרטנרס תחזיק ב2סולאר פאוור בע"מ )או כל שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם החברות(, שתהיה השותף הכללי בלוטן סאן  2לוטן 

, יהיה זכאי קיבוץ 2מהזכויות בלוטן סאן  33%-סולאר פאוור בע"מ. בהתאם לתנאי ההסכם בין משקים אנד פרטנרס וקיבוץ לוטן, בגין החזקתו ב 2ובלוטן  2הזכויות בלוטן סאן מ 33%לוטן יחזיק 

ברי מהרווחים  33%ההפרש שבין  )ב(-ו "(;התשלום השנתיההסכם )" ש"ח לדונם משטח הפרויקט, החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד לתום תקופת 3,100סכום של : )א( כדלקמן לוטן לתשלום

, וזאת 49.9% שיעור שללעד סולאר פאוור בע"מ,  2ובלוטן  2זכאי להגדיל את שיעור אחזקותיו בלוטן סאן . בנוסף, קיבוץ לוטן לבין התשלום השנתי, ובלבד שההפרש חיובי 2 לוטן סאןהחלוקה של 

, לפי המאוחר מביניהם. ככל שקיבוץ לוטן יודיע במועד 2, המוחזק על ידי לוטן סאן 2חודשים ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט לוטן  12לחלוף  חיובית או עדלמועד קבלת תשובת מחלק  עד
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לפי  2נוסף את חלקו ברווחים ברי החלוקה של לוטן סאן את התשלום השנתי וב 2קבלת תשובת מחלק חיובית, כי ברצונו לממש את האופציה במלואה, יהיה זכאי קיבוץ לוטן לקבל מלוטן סאן 

. ככל שקיבוץ לוטן יודיע כי ברצונו לממש את האופציה באופן חלקי, יהיה זכאי קיבוץ לוטן לתשלום השנתי ובנוסף להפרש 0.1%( בתוספת 49.9%שיעור החזקותיו לאחר מימוש האופציה )קרי, 

 לבין התשלום השנתי, ובלבד שההפרש חיובי. ככל שקיבוץ לוטן מימש את האופציה )כולה או חלקה(, יידרש קיבוץ לוטן להעמיד לטובת לוטן סאן 2ן מהרווחים ברי החלוקה של לוטן סא 33%שבין 

לוטן להגדיל את שיעור החזקותיו כאמור עד את ההון והבטוחות שיידרשו לצורך פעילותה. ככל שקיבוץ לוטן לא מימש את האופציה עד למועד קבלת תשובת מחלק חיובית, יהיה זכאי קיבוץ  2

, ובמקרה זה יידרש קיבוץ לוטן לשלם למשקים אנד פרטנרס תשלום השווה למכפלת שיעור החזקותיו בלוטן 2חודשים ממועד הפעלתו המסחרית של הפרויקט המוחזק על ידי לוטן סאן  12לחלוף 

, כשהוא מהוון על פי מנגנון שהוסכם בין הצדדים. ככל שימומשו האופציות כאמור של קיבוץ לוטן, יקטנו שיעורי 2פים בלוטן סאן לאחר מימוש האופציה בסך התזרים העתידי הצפוי לשות 2סאן 

 סולאר פאוור בע"מ בהתאמה.   2ובלוטן  2ההחזקות של משקים אנד פרטנרס בלוטן סאן 

 

נירים והשותף הכללי שלה נמצאים בתהליכי ייסוד והקמה. משקים אנד פרטנרס תהיה שותפה מוגבלת בשותפות הפרויקט שתחזיק נכון למועד פרסום הדוח, שותפות הפרויקט שתחזיק בפרויקט [  7] 

ירים סאן, יוחזקו על ידי מהזכויות בנ 0.01%מהזכויות בה.  73.99%"(, ותחזיק נירים סאןנירים סאן, שותפות מוגבלת )או כל שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם השותפויות( )" -בפרויקט נירים 

ממניות נירים סולאר פאוור בע"מ. קיבוץ  74%-נירים סולאר פאוור בע"מ )או כל שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם החברות(, שתהיה השותף הכללי בנירים סאן. משקים אנד פרטנרס תחזיק ב

להסכם בין משקים אנד פרטנרס ובין קיבוץ נירים, החל ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט נירים ועד לתום תקופת מהזכויות בנירים סאן ובנירים סולאר פאוור בע"מ. בהתאם  26%נירים יחזיק 

סולאר פאוור בע"מ, זכאי להגדיל את שיעור החזקותיו בנירים סאן ובנירים  נירים, קיבוץ דונם(. כמו כן 159-ש"ח לדונם משטח הפרויקט )כ 6,250נירים זכאי לתשלום שנתי בסך של  קיבוץההסכם, 

חודשים ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט נירים, המוחזק על ידי נירים סאן, לפי המאוחר  12לחלוף  למועד העמדת המימון הנדרש להקמת הפרויקט או עד , וזאת עד49.9% שיעור שללעד 

יידרש קיבוץ נירים להעמיד את חלקו במימון הנדרש, בגין מלוא  ברצונו לממש את האופציה )כולה או חלקה(כי  ,מועד העמדת המימון הנדרש להקמת הפרויקטנירים יודיע בקיבוץ מביניהם. ככל ש

. כן יידרש קיבוץ נירים להעמיד לנירים סאן את ההון והבטוחות שיידרשו רווחי נירים סאן בהתאם לשיעור החזקותיו לאחר מימוש האופציהיהיה זכאי ל הואו ו לאחר מימוש האופציה,החזקותי

לא מימש את האופציה עד למועד העמדת המימון הנדרש להקמת הפרויקט, יהיה זכאי  ניריםככל שקיבוץ לנירים סאן לצורך פעילותה בהתאם להיקף החזקותיו לאחר מימוש האופציה כאמור. 

לשלם למשקים אנד  נירים, ובמקרה זה יידרש קיבוץ המוחזק על ידי נירים סאן חודשים ממועד הפעלתו המסחרית של הפרויקט 12חזקותיו כאמור עד לחלוף להגדיל את שיעור ה ניריםקיבוץ 

הוון על פי מנגנון שהוסכם בין הצדדים. ככל סאן, כשהוא מ ים העתידי הצפוי לשותפים בניריםסאן לאחר מימוש האופציה בסך התזר ניריםפרטנרס תשלום השווה למכפלת שיעור החזקותיו ב

 .נירים סולאר פאוור בע"מ בהתאמהסאן וב ניריםס בר, יקטנו שיעורי ההחזקות של משקים אנד פרטנניריםשימומשו האופציות כאמור של קיבוץ 

 

 לעיל.  1.3למתקנים קרקעיים במתח גבוה, ראו סעיף  4לפרטים בדבר זכיית משקים אנד פרטנרס בהליך תחרותי מס' 
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וולטאית על גגות ומאגרי מים, וכן מכסות נוספות בתחום זה בהן זכתה הקבוצה -חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטוומכירת בהקמה של הקבוצה בתחום ייצור  פרויקטים .16.3

  ובכוונתה לממש:

 הספק פרויקט
MWp DC 

(AC) 

 עלות כוללת צפויה
 ש"ח( יונימיל)

צפי למועד  סטטוס
 32חיבור

תעריף צפוי 
 לקילוואט שעה

 )באג'(

EBITDA  חזוי
מייצג )באלפי 

 ש"ח(

הון עצמי צפוי 
 להשקעה

 ש"ח(אלפי )

 הברוטו לשנ םצפי תקבולי
 )אלפי ש"ח( מייצגת

 הליכים שאינן אסדרות
 תחרותיים

20 

(15) 

 מגה וואט מניב; 5 81
וואט התקבלו תשובות -מגה 6

 מחלק חיוביות והמתקנים
 -בשלבי הקמה ו

וואט ממתינים לקבלת -מגה 9
 תשובת מחלק חיובית.

 

 13,980 16,340 10,330 45-כ 2021במהלך 

 ממכסה בהקמה גגות
 1 מספר תחרותי בהליך

36 

(26) 

 וואט מניב;-מגה 5 145
מגה וואט התקבלו  31

תשובות מחלק חיוביות 
והמתקנים נמצאים בשלבי 

 ההקמה.

 

31/3/2021 23.03 11,690 28,930 14,910 

 ממכסה בהקמה מאגרים
 1 מספר תחרותי בהליך

32 

(24) 

 מגה וואט מניב; 1 127
וואט התקבלו -מגה 31

תשובות מחלק חיוביות 
והמתקנים נמצאים בשלבי 

 הקמה

31/8/2021 23.03 10,680 25,360 13,285 

 בהליך ממכסה  גגות
 2 מספר תחרותי

6 

(5) 

וואט התקבלו תשובות -מגה 4 21
מחלק חיוביות והמתקנים 

 2-ו נמצאים בשלבי הקמה
וואט ממתינים לתשובת -מגה

 .מחלק.

20/8/2021 22.89 1,950 4,290 2,550 

                                                      
 .בהתאם למועד החיבור המחייב הקבוע בכל אחד מן ההליכים התחרותיים  32
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 להליך ממכסה מאגרים
 2 מספר תחרותי

35 

(26) 

וואט התקבלו תשובות -מגה 6 127
מחלק חיוביות והמתקנים 

 29-נמצאים בשלבי הקמה ו
וואט ממתינים לתשובת -מגה

 מחלק..

20/8/2021 22.89 10,280 25,355 13,990 

 בהליך ממכסה  גגות
 3 מספר תחרותי

3 

(2) 

ממתינים לקבלת תשובת  9
 מחלק

3/9/2021 18.18 730 1,760 930 

 להליך ממכסה מאגרים
 3 מספר תחרותי

11 

(8) 

ממתינים לקבלת תשובת  31
 מחלק

3/9/2021 18.18 2,590 6,160 3,290 

 144 "כסה
(105) 

540    48,250 108,195 62,935 

 

לרבות ההספק הצפוי, עלות כוללת צפויה, הון עצמי צפוי להשקעה, צפי תקבולים ברוטו לשנה  בשני תחומי פעילותה, המידע המובא לעיל באשר לפרויקטים בהקמה של הקבוצה

בדבר  פרטיםהכן ו ,תקופת הסכם חשמלו שיעור מינוף חזויתזרים נקי לאחר שירות חוב, תעריף צפוי למכירת החשמל המיוצר, חזוי מייצג,  FFOחזוי מייצג,  EBITDAמייצגת, 

מידע  הינו ,בקשר עימםהמועד הצפוי לסגירה פיננסית ומועד ההפעלה הצפוי  אומדנים, , לרבותאשר בכוונתה לממשבתחום הגגות ומאגרי המים מכסות בהן זכתה הקבוצה 

שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם וייתכן שלא יתממש, או יתממש באופן שונה מהמתואר בתשקיף זה, צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, 

  להלן. 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיגורמי הסיכון בתחווביניהם  קבוצה,בשליטתה של ה
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  פרויקטיםפילוח הכנסות ורווחיות  .17

החברהשיעור מכלל הכנסות   
 הכנסות 

 )באלפי ש"ח(
סוגי 

 פרויקטים
8201  9201  2020 8201  9201  2020 

- %99.7  %8.92  - 8,533 3099, פרויקטים  

 קרקעיים

- - %7.2  - - 727 
פרויקטים 

גגות על 

םמי ומאגרי  

  לקוחות .18

 הוא חברת החשמלפעילות העיקריים הבשני תחומי  קבוצהשל ההיחיד , הלקוח דוחהלמועד 

הרגולציה הרלוונטית, מתקשרת עם , אשר בהתאם לתנאי )בכובעה כמנהל מערכת החשמל(

, בין בעצמה ובין באמצעות משקים אנד פרטנרס או החברהשמחזיקה  תאגידים ייעודיים

, שנים 20-23 ביןשל  לתקופות)לרכישת חשמל , בהסכמים ארוכי טווח אנרגיה דוראל משקי

 (. הרלוונטית באסדרה כתלות

תשלומים  הרלוונטי בקבוצהלתאגיד חברת החשמל קט של הקבוצה, משלמת ביחס לכל פרוי

 תהרלוונטי אסדרהבהתאם לתעריף שנקבע במסגרת ה ,בגין החשמל המוזרם לרשת החשמל

בתחום הקרקעי, ההתקשרות עם חברת החשמל . לרשת החשמל ולכמות החשמל המוזרמת

כחלק ממסמכי לרוב נעשית באמצעות הסכם רכישת אנרגיה, שהינו בנוסח אחיד ומפורסם 

המכרז באסדרה המכרזית. בתחום הגגות ומאגרי המים, קיימות אסדרות שונות המסדירות 

התעריף האמור צמוד למדד במרבית המקרים, את אופן ההתקשרות מול חברת החשמל. 

הסכמי רכישת החשמל בהם התקשרו תאגידי הקבוצה עם חברת החשמל המחירים לצרכן. 

 .שנים 23-כלתקופה של לרוב הינם 

כספק , לאור מעמדה של חברת החשמל קבוצהחרף התלות בחברת החשמל כלקוח מהותי של ה

כי תלות זו לא עשויה  החברה סבורהותמיכת הממשלה במשק החשמל בכללותו, שירות חיוני 

עמדו  2020 בשנתלהשפיע באופן מהותי על פעילות הקבוצה. הכנסות הקבוצה מחברת החשמל 

, ההכנסות האמורות 2019)בשנת  מהכנסות הקבוצה 92.8%המהווים  ש"ח 9,309 של על סך

 .(מהכנסות הקבוצה 99.7%, 2019ש"ח אשר היוו, נכון לשנת  8,533עמדו על סך של 

בדבר השפעת התלות של הקבוצה בחברת החשמל כלקוח מהותי על פעילות  חברההערכות ה

ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מהוות מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק הקבוצה, 

 מיגורמי הסיכון בתחווביניהם  קבוצהמושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של ה

 להלן. 37בסעיף  המפורטיםפעילותה של הקבוצה 
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  תחרות .19

קיומם של הליכים תחרותיים הם תחומים תחרותיים, לאור  קבוצהתחומי הפעילות של ה

. בשוק וולטאית-ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטולהמוצעות מכסות לקבלת חלק ב

לייצור חשמל באמצעות הפועלות כיזמיות פרויקטים  ת כיום מספר מתחרותקיימוהישראלי 

 ובעלות הזכויות בהם.  וולטאית-פוטוטכנולוגיה 

-פוטואנרגיה השוק הכלל מ הקבוצהנתח השוק של  להערכת החברה,, הדוחנכון למועד 

לפרטים בדבר מכסות בהן זכתה החברה בהליכים תחרותיים, ראו סעיף אינו מהותי.  תוולטאי

 לעיל. ב( )6.6

בשני  קבוצהלמיטב ידיעת החברה, פועלות כיום בשוק הישראלי מספר חברות המתחרות ב

-פוטואמצעות מתקנים חשמל בומכירת ייצור מרכזיות בתחום התחרות המתחומי פעילותה. 

, בע"מ אנרגיה מתחדשת בע"מ, אי.די.אף אנרג'י נובל ישראלאנלייט  הן קרקעיים יםוולטאי

שיכון , , קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מאנרגיות מתחדשות בע"מ –אנרג'יקס 

ייצור ומכירת מרכזיות בתחום המתחרות ה. וסולגרין בע"מ ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ

 אנלייט הן גגות ומאגרי מיםעל פני ם המותקנים יוולטאי-חשמל באמצעות מתקנים פוטו

 מנורה בע"מ י'נופר אנרגע.י.  ,מ"גרינטופס נטו בעומ ", סול נטו גגות בעאנרגיה מתחדשת בע"מ

  ."מבע אנרגיה מבטחים

המאגדים קיבוצים ומושבים  ,ידי ארגונים כלכליים מהמגזר הקיבוצי-נשלטת על החברה

יתרון משמעותי על פני מתחרותיה ביחס  קבוצהדבר שמעניק ל ,שיתופיים ברחבי הארץ

הקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה שם ליכולתה לאתר קרקעות ומבנים פוטנציאליים ל

בנוסף, . וולטאיים על גביהם-קטים פוטולשם הקמת פרויוולטאית ולהתקשר בהסכמים -פוטו

פעילות הקבוצה, ת לתחומי והרלוונטי ותלחברה ניסיון עשיר וידע נרחב ברגולציה ובאסדר

זאת לאור ריבוי הפרויקטים של הקבוצה ולאור התנהלותה השוטפת מול הרשויות והגורמים 

פועלים גורמים בעלי מומחיות בליווי פרויקטים להקמת מתקנים לייצור  קבוצההרלוונטיים. ב

וולטאית, החל מייזום הפרויקט, על כל שלביו, לרבות היכולת להשיג -חשמל בטכנולוגיה פוטו

את המימון הפיננסי הנדרש לפרויקטים מסוג זה, וכלה בהפעלה ותחזוקה שוטפים של 

ה לקרקעות ומבנים פוטנציאליים, בשילוב הידע פרויקטים מניבים. להערכת החברה, נגישות

המקצועי הנרחב שנצבר אצלה ביחס לרגולציה שחלה בתחומי פעילותה, מקנים לה יתרון 

, כולם או חלקם, מחזיקים בחברהבעלי השליטה מעבר לכך, משמעותי על פני מתחרותיה. 

למעט ל הקבוצה, הפעילות ש מיבתאגידים ופעילויות נוספות בתחום האנרגיה )אך לא בתחו

החזקות מהותיות ובכלל כך  (,לתשקיף 3לפרק  3.4.2.9מספר פרויקטים המפורטים בסעיף 

 . בדליה אנרגיות בע"מ אשר הינה תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל

 מתקניםחשמל באמצעות ומכירת בשוק ייצור  קבוצהשל החלקה  בדבר חברההערכות ה

יתרונות ובדבר הקבוצה מתחרי בדבר  גגות ומאגרי מים,על גבי ו קרקעיים יםוולטאי-פוטו

מידע  תמהוויכולתה להתמודד עם התחרות בתחומי פעילותה, על פני מתחריה ו קבוצהה

הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול 

פעילותה של  מיבתחוגורמי הסיכון וביניהם גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה 

 להלן. 37 בסעיף המפורטיםהקבוצה 
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  עונתיות .20

וולטאיות לייצר חשמל תלויה ברמת קרינת השמש ובתנאי -יכולתן של המערכות הפוטו

מטבע הדברים, . וולטאיים-פוטוה פאנליםטמפרטורה, רוח ולחץ אטמוספרי המופעלים על ה

-פוטוה תקניםעל המ תנאי מזג האווירהשפעת מושפעות מעונתיות בשל  הקבוצה כנסותה

גבוהה, תפוקת המערכות עולה  ת השמשקריניש יותר שמש ובחודשי הקיץ, בהם  .וולטאיים

נמוכה יחסית, התפוקה  ת השמשקריניש שעות שמש מועטות יותר ו םואילו בחודשי החורף בה

בכל שנה נחשבים רבעונים עם תפוקה נמוכה  יורדת. בהתאם לכך, הרבעון הראשון והרביעי

  יחסית בעוד הרבעון השני והשלישי הינם בעלי תפוקה גבוהה.

ובהשוואה  דוחה לתקופתבפילוח עונתי  ,)באלפי ש"ח( הכנסות הקבוצהלהלן התפלגות 

  :לתקופה המקבילה אשתקד

 השנה 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

1,566 3,177 2,465 2,101 2020 

1,916 2,331 2,534 1,752 2019 

 כושר ייצור .21

תלויה בעיקר ברגולציה  וולטאיים נוספים על ידי הקבוצה-פוטואפשרות הקמת מתקנים 

באמצעות טכנולוגיה ובפרט בהיקפי המכסות לייצור חשמל  ,המסדירה את הפעילות בשוק זה

יכולת קליטת חשמל על ידי רשת החשמל , ידי רשות החשמל-עלוולטאית שיאושרו -פוטו

לאתר קרקעות, מבנים או מאגרי מים המתאימים להקמת הקבוצה וכן ביכולת הארצית 

 ם מתאימיםולהתקשר בהסכמיוולטאית -לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטומערכות 

או מתקנים נוספים מהונה העצמי של  הוהפעל הביכולת הקבוצה לממן הקמכן , וביחס אליהם

כלכליים מהמגזר הקיבוצי, ארגונים הם  בחברה השליטהבעלי . באמצעות גיוס מימון חיצוני

 מתקנים ניתן להקיםברחבי הארץ, אשר בשטחם שיתופיים קיבוצים ומושבים המאגדים 

עשויה להעניק . להערכת החברה, עובדה זו וולטאית-לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

 . הקבוצהאת כושר הייצור הפוטנציאלי של  להגדילומשמעותי יתרון  קבוצהל

מהוות מידע הצופה פני עתיד בדבר פוטנציאל כושר הייצור של הקבוצה,  חברההערכות ה

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם 

וולטאיים -פוטולהקמת פרויקטים  יםמתאימ שטחיםאיתור וביניהם בשליטתה של החברה 

, זכייה במכסות נוספות לייצור חשמל, והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם נוספים

גורמי מ או התממשות איזה קבלת מימון חיצוני לשם הקמת והפעלת פרויקטים נוספים

 להלן. 37בסעיף  המפורטיםפעילותה של הקבוצה  מיהסיכון בתחו

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .22

וקמים על גבי ממהקבוצה  שבבעלות תוולטאי-פוטולייצור חשמל בטכנולוגיה ם מתקניה

ם למתן אשר הקבוצה התקשרה ביחס אליהם בהסכמי םמי ומאגרי מבנים גגות ,מקרקעין

שהחברה, או  למתן זכות שימוש םהסכמיהלהלן תיאור מאפייני  .לתקופה ארוכהשימוש  זכות

  ידה, צד להם:-מי מהשותפויות המוחזקות על
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  בתחום הקרקעות עם בעלי קרקעות ם למתן זכות שימושהסכמי .22.1

בתחום הקרקעי, משקים אנד פרטנרס )או שותפויות ייעודיות המוחזקות  .22.1.1

בעל עם בעל הקרקע )" שימושבהסכם  ת"( מתקשרהיזם)" על ידה(

כאמור  םהסכמיה מתאר את עיקרי תנאיהאמור בסעיף זה . "(הקרקע

ביחס לכל פרויקט להסכמות הייחודיות בכפוף , בתחום הקרקעות

  . להלן תיאור עיקרי ההסכמים:ופרויקט

( 1תקופות: ) תילשמחולקת  ימושתקופת הש: על פי רוב, שימושהתקופת  .22.1.2

למתן סכם התקופה המתחילה מיום חתימת ה –"תקופת ההתקשרות" 

 –( "תקופת השימוש" 2; )בסיום תקופת השימושומסתיימת  זכות שימוש

 סדרה הרלוונטית,א, כנגזר מהשנים( 23עשרים ושלוש )כתקופה של 

חתימה על הסכם לאחר  ,המתחילה במועד הפעלתו המסחרית של המתקן

מועד מסירת ב, או עם חברת החשמללרכישת החשמל שייוצר במתקן, 

ובכל  ,חלק מתקופת ההתקשרות והומהתקופת השימוש  .החזקה בקרקע

 .חודשים 11-שנים ו 24-מאינה ארוכה מקרה 

, נקבעים בהתאם לגודל השטח השימוש: על פי רוב, דמי השימושדמי  .22.1.3

 הפרויקט.ומשולמים בעבור כל דונם המועמד בפועל לטובת 

מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות  היזם: ייעוד הקרקע .22.1.4

לקידום תב"ע וככל שנדרש, לפעול  פרויקטההקמתו והפעלתו של ייזומו, ל

-שתאפשר הקמה של מתקן לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

 וולטאית.

וולטאי שמוקם על -הפוטוהמתקן במרבית הפרויקטים, : הבעלות במתקן .22.1.5

עם תום נקבע כי  ימושבחלק מהסכמי הש. יזםלשייך באופן בלעדי הקרקע 

 בעל הקרקעלהחזירם ללפנות את המקרקעין ו יזם, על הימושתקופת הש

אחרים נקבע כי  םבהסכמיביום החתימה על ההסכם. כפי שהיו במצבם 

המתקן  להחליט להשאיר אתרשאי  קרקע, בעל הימושעם תום תקופת הש

זכאי באופן בלעדי לקבלת מלוא התמורות בגין ייצור  יזםלרוב, הבבעלותו. 

 .המתקןבאמצעות החשמל 

האופציה  בעל הקרקע: בחלק מהפרויקטים ניתנת לאופציית הצטרפות .22.1.6

מממש  בעל הקרקעבמקרה שלהצטרף לפרויקט כמשקיע וכשותף בזכויות. 

את אופציית ההצטרפות, הבעלות במתקן והתמורות בגין מכירת החשמל 

המיוצר מחולקות בהתאם לשיעורי ההחזקה בתאגיד הייעודי שתחתיו 

 מאוגד הפרויקט.

 םמי בגגות ומאגרי זכויות עם בעלי ימושש ם למתן זכותהסכמי .22.2

המוחזקות  שותפויותאו ) , דוראל משקי אנרגיהומאגרי המים בתחום פעילות הגגות

בעל )" המים מאגרבגג או ב"(, מתקשרת עם בעל הזכויות היזם" –)בסעיף זה  (ידה-על

וזכות  או מאגר המים, לפי העניין, בשטח הגגותשימוש "( בהסכם למתן זכות הזכויות

 גגותשימוש בהסכם )" או למאגר המים, לפי העניין שימוש בדרכי הגישה לגגות
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"(. הסכם למיזם משותףמיזם סולארי משותף )" "( או בהסכם להקמתומאגרי מים

האמור בסעיף זה מתאר את עיקרי תנאי ההסכמים הללו, אולם תנאים אלה כפופים 

 .ביחס לכל פרויקט ופרויקטמות יהקילשינויים בהתאם להסכמות הייחודיות 

 הסכם למיזם משותף

-: הקמה של מתקן לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטומטרת ההסכם .22.2.1

ת החשמל מכירלשם ו/או של בעל הזכויות לטאית, לצריכה עצמית וו

חשמל ו/או לכל גורם אחר. כחלק מההסכם, מקימים הלחברת  המיוצר

הצדדים שותפות מוגבלת ושותף כללי ייעודיים אשר אמונים על ניהול 

 וביצוע הפרויקט. 

על פי רוב, תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה ממועד : הסכםתקופת ה .22.2.2

 11-שנים ו 24תחילת ביצוע עבודות הקמת הפרויקט ועד לתום תקופה בת 

  .חודשים

חזקות הצדדים הבחלק מההסכמים נקבע כי : החזקות וניהול השותפות .22.2.3

בשותף הכללי ובשותפות יהיו בשיעורים זהים ובחלק מההסכמים נקבע כי 

בשותפות ובשותף הכללי לא ירדו מאחוז מסוים. הזכויות חזקות בעל ה

שותפות מנוהלת בהתאם להוראות הסכם השותפות בין הצדדים ובכפוף ה

 להוראות הדין. 

: השותפות או לחלופין השותף הכללי נושא/ת בעלויות הייזום, הוצאות .22.2.4

ההקמה, התפעול, האחזקה, התחזוקה וכן בכל הוצאה אחרת הקשורה 

 במיזם.  

הפרויקט : על פי רוב, ההשקעות בקשר עם מימון הוצאות השותפות .22.2.5

במהלך תקופת הייזום משולמות על ידי דוראל משקי אנרגיה. ככל 

שהפרויקט יוצא לפועל, עלויות הייזום נרשמות כהלוואת בעלים ונושאות 

מימון שם השגת ריבית שנתית בשיעור הקבוע בהסכם. הצדדים פועלים ל

ממומן  מסך עלויות הפרויקט 20%-וכ ,מעלות הפרויקט 80%-חיצוני של כ

ת בין הצדדים לפי ההסכמות ו, המתחלקך של הלוואות בעליםבדר

המסחריות ביניהם. החל ממועד הסגירה הפיננסית, הוצאות הפרויקט 

 חלות על השותפות ומשולמות על ידה. 

על פי רוב, דוראל משקי אנרגיה  :מגבלות על העברת אמצעי שליטה .22.2.6

סירוב אלא בכפוף למתן זכות אמצעי שליטה מתחייבת שלא להעביר 

  ראשונה לבעל הזכויות.

 ומאגרי מים בגגותזכויות עם בעלי שימוש  ם למתן זכותהסכמי

הקמה, תפעול ותחזוקת מערכות לייצור חשמל ייזום : מטרת ההסכם .22.2.7

 או מאגרי מים וולטאית על גבי גגות-באמצעות טכנולוגיה פוטו

 "(.המערכות)"
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הצדדים הינה על פי רוב, תקופת ההתקשרות בין  :שרותקתההתקופת  .22.2.8

חודשים ממועד  11-שנים ו 24ממועד חתימת ההסכם ועד לתום תקופה בת 

 תחילת ביצוע עבודות הקמת הפרויקט של אחרונת המערכות.

משולמים ם המי בגגות או מאגריהשימוש : על פי רוב, דמי שימושדמי  .22.2.9

 . הרלוונטית שחלה על הפרויקט סדרהא, בהתאם להשימושבמהלך תקופת 

נושא בכל ההוצאות הנדרשות לצורך  יזם: על פי רוב, הבהוצאותנשיאה  .22.2.10

יזום, הקמה, תפעול ותחזוקה של המערכות החל ממועד חתימת ההסכם 

 . שימושועד לתום תקופת ה

רשאי ליזום או לקדם הקמת  בעל הזכויות: על פי רוב, היעדר בלעדיות .22.2.11

ת שלא באמצעו ,אחרים המצויים ברשותו םמערכות נוספות על שטחי

 . יזםה

רשאי לקבל מימון עבור הרכישה,  יזםעל פי רוב, ה: מימון המערכות .22.2.12

הנדרש, בעל הזכויות חותם על ההתקנה וההפעלה של המערכות. ככל 

והזכויות  או במאגר המים שעבוד בקשר עם המערכות, הזכויות בגג

 לתקבולים. 

בגין מלוא התמורות את לקבל  זכאי יזםהעל פי רוב : הבעלות במערכות .22.2.13

 המתקניםלפנות את  יזםסכם, על ההייצור החשמל. עם סיום תקופת ה

במצבם כפי שהיו ביום  בעל הזכויותל את הגג או מאגר המים ולהחזיר

יחליט  זכויותהבעל מסירת החזקה, למעט בלאי סביר. זאת, אלא אם 

להשאיר את המערכות בבעלותו ויומחו לו בסיום תקופת ההסכם כל 

 המערכות ללא תמורה. הזכויות בקשר עם

  שכירות משרדים םהסכ .22.3

משקי הקיבוצים אגש"ח , התקשרה משקים אנד פרטנרס עם 2020במאי,  31ביום 

וגופים נוספים הקשורים למשקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, 

בע"מ, בהסכם שכירות לפיו שוכרת משקים אנד פרטנרס ממשקי הקיבוצים אגש"ח 

בתמורה לדמי שכירות  מ"ר, וזאת 110-באזור געש, בשטח של כ בע"מ משרדים

ש"ח. בהתאם לתנאי הסכם השכירות, תקופת השכירות  12,000-של כחודשיים בסך 

, והיא תוארך בחמש שנים נוספות, בכפוף 2019ביולי,  1הינה חמש שנים מיום 

ת להאריך להוראות הדין, אלא אם תודיע משקים אנד פרטנרס כי היא אינה מעוניינ

לאור הגידול בהיקף פעילות החברה וגיוס של עובדים  את תקופת השכירות כאמור.

נוספים בשטח זורים משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ פינו אולאור העובדה שחדשים, 

המושכר, משקים אנד פרטנרס מנהלת כיום משא ומתן מתקדם עם משקי הקיבוצים 

כך קון הסכם השכירות בהתאם, אגש"ח בע"מ לצורך הגדלת השטח המושכר ותי

 30מ"ר וזאת בתמורה חודשית בסך של עד  303-כ ששטח המושכר יגדל ויעמוד על 

הדוח, טרם נחתם תיקון להסכם השכירות והצדדים פרסום נכון למועד  אלפי ש"ח.

 דנים בתנאים המסחריים.
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בעיקר את  יםכוללו ,קבוצההבבעלות  םהינעצמם  וולטאיים-הפוטונים המתק .22.4

קשר עם כל הזכויות ב .תשתית ההתקנהו ממירי הזרם, יםיוולטא-הפוטו הפאנלים

 משועבדותם אשר הוקמו באמצעות מימון חיצוני, יוולטאי-פוטוהמתקנים ה

במסגרת הסכמי המימון תאגידי הקבוצה שהועמד להחיצוני פירעון המימון להבטחת 

  .הרלוונטיים

  מחקר ופיתוח .23

שימוש( באופן -וולטאיים על גבי גידולים חקלאיים )דו-במטרה לקדם הקמה של מתקנים פוטו

שיתרום לניצול מיטבי של שטחי הקרקע הזמינים ויעניק יתרון כלכלי לחקלאים, החברה 

  התקשרה בהסכמי שיתוף פעולה לליווי מחקרי, כמפורט להלן:

, התקשרה החברה עם מיגל 2021בינואר,  21מיום  ועדת הביקורת של החברהבהמשך לאישור 

, מבעלי פיתוח הגליל אגש"ח בע"מ חברה בבעלות מלאה שלמכון למחקר מדעי בגליל בע"מ, 

עוסקת במחקר במגוון תחומי ביוטכנולוגיה, חקלאות וסביבה השליטה בחברה, אשר 

ל לחברה ליווי מחקרי "(, בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה וליווי מחקרי, לפיו תעניק מיגמיגל)"

-וולטאיות על גבי גידולים חקלאיים )דו-וייעוץ במסגרת ניסויי שטח להקמת מערכות פוטו

"(. כמו כן, מיגל תעמיד הסכם המסגרתשימוש(, לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים )"

לחברה שירותי מעבדה לרבות פעילות צוות מעבדה וציוד מתכלה. התמורה בגין שירותי 

ושירותי המעבדה תקבע ביחס לכל פרויקט בנפרד בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו, המחקר 

עוד הוסכם בין הצדדים, כי במידה ויווצר ידע בהתאם לתוכניות המחקר שיקבעו בין הצדדים. 

מההכנסות העתידיות  3%-ייחודי במהלך המחקר, מיגל תהא זכאית לתמלוגים בסך השווה ל

ה על הסכם המסגרת, התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף במועד החתימבגין מסחור הידע. 

אלפי ש"ח בגין ליווי מחקר  150-פעולה ראשון, במסגרתו תשלם החברה למיגל סך של כ

 ושירותי מעבדה.

בנוסף, לאור זיקתה של החברה למגזר החקלאי, בוחנת החברה שיתופי פעולה פוטנציאליים 

ש, וביניהם מנהל המחקר החקלאי המכון שימו-עם גופים נוספים, לצורך קידום פרויקטי דו

"(. בין הצדדים ישנה התחייבות הדדית לניהול משא ומתן באופן בלעדי מכון וולקניהוולקני )"

לתקופה בת מספר חודשים, במסגרתה יפעלו הצדדים לסגירת תכניות מחקר וההתקשרות 

 2021בינואר,  24בהסכם שיתוף הפעולה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (. 2021-01-010239)מס' אסמכתא: 

יובהר, כי נכון למועד דוח זה, אין כל ודאות בדבר התקשרות החברה בהסכם שיתוף פעולה 

עם מכון וולקני, בדבר תנאיו של הסכם כאמור, בדבר ההוצאה לפועל של המחקרים 

ל מוצרי החברה. המפורטים בדיווח זה, המועד בו יושלמו, תוצאותיהם והשפעותיהם ע

-לפיכך, מידע זה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

, המבוסס על הערכות החברה כיום ועל המידע המצוי ברשותה נכון למועד זה. הערכות 1968

אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, בשל 

 .פעת גורמים שאינם בשליטתה של החברההש
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  הון אנושי .24

  להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה .24.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הדוחלהלן פירוט כמות העובדים בקבוצה למועד  .24.2

 31ליום מס' עובדים  מחלקה
 2020בדצמבר, 

סמוך לפני מס' עובדים ב
 מועד פרסום הדוח

  8 7 הנהלה ומטה

  5  4 הנדסה ותפעול

 8 5  פיתוח עסקי

 21 61 עובדי הקבוצה סה"כ
 

להלן,  32.2.4החברה מעמידה שירותי ניהול לדוראל משקי אנרגיה, כמפורט בסעיף 

 ומשכך חלק מעובדי החברה נותנים שירותים לשני תחומי הפעילות של הקבוצה. 

 ם של הקבוצה. ת לקבוצה תלות מהותית בעובד מסויהחברה מעריכה כי לא קיימ

  קבוצהפירוט אודות אופן העסקת עובדי ה .24.3

 על ידה התאגידים המוחזקיםידי -ו/או על החברהידי -מועסקים על הקבוצהעובדי 

, על פי תנאים או נותנים לחברה שירותים כנותני שירותים בהסכמי העסקה אישיים

הרלוונטי, בהתאם  יםאו נותן השירות לאחר משא ומתן אישי עם העובדהנקבעים 

ההעסקה, זכאים  על פי הסכמילתפקידו, כישוריו, יכולותיו המקצועיות וכיוב'. 

תנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע בהסכמים שכר חודשי ולהעובדים, בין היתר, ל

  האישיים. 

משנה 
 למנכ"ל

ייעוץ 
 משפטי

סמנכ"ל 
הנדסה 
 ותפעול 

סמנכ"ל 
 כספים 

פיתוח 
 עסקי

 למנכ"
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  התקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלה בחברה .24.4

נעשית על פי תנאים  קבוצההתקשרות עם נושאי המשרה ועובדי ההנהלה ב .24.4.1

הנקבעים בהסכמים אישיים, בין בדרך של מתן שירותים כנגד חשבונית ובין 

לפרטים נוספים ראו סעיף לאחר משא ומתן פרטני. בדרך של העסקה כעובד, 

 לתשקיף.  8בפרק  8.1.3

 1ובהתאם להוראות תקנה  לחוק החברות א267בהתאם להוראות סעיף  .24.4.2

-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

 בעליוהאסיפה הכללית של  הדירקטוריון אישרו ,2020במאי,  26, ביום 2013

ושאי נלעניין תנאי כהונה והעסקה של אימוץ מדיניות  החברההמניות של 

תנאי כהונתם של כל נושאי "(. תגמולה מדיניותהמשרה בחברה )להלן "

לפרטים  המשרה בחברה עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

  לתשקיף. 8פרק ב 8.4סעיף נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו 

, אישרה ואשררה ועדת התגמול של החברה, בהתאם 2020באוגוסט,  18ביום  .24.4.3

בעסקאות עם בעלי  לתקנות החברות )הקלות 1א1-ו 1ב1להוראות תקנות 

, את התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוח 2000-עניין(, התש"ס

בע"מ בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים 

ו/או יכהנו בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה מעת לעת. לפרטים, ראו דיווח 

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  18מיידי שפרסמה החברה ביום 

090399.) 

, אישר דירקטוריון החברה את אימוצה של תכנית 2020ביוני,  14ביום  .24.4.4

אופציות לעובדים, לנושאי משרה ולנותני שירותים בחברה ובחברות 

 6,833,000עד למועד פרסום הדוח, הוקצו "(. תכנית האופציותקשורות לה )"

 אופציות לא סחירות לעובדים ונושאי משרה בחברה. 

כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה, לרבות חברי הנהלת  תנאי .24.4.5

החברה, עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים בדבר תנאי 

 בפרק ד' לדוח זה.  21בחברה ראו תקנה הבכירה ההעסקה של נושאי המשרה 

  חומרי גלם וספקים .25

שמל באמצעות חומרי הגלם העיקריים הדרושים לצורך הקמת מתקנים לייצור ח .25.1

 וולטאית הינם כדלקמן:-טכנולוגיה פוטו

התאים . יםיוולטא-פוטו תאיםים המכילים משטח: וולטאיים-פוטו פאנלים (א)

)רוב התאים הסולאריים  ם בנויים מחומרים מוליכים למחצהיוולטאי-הפוטו

 ,חומר שאינו מתכלה וכרייתו אינה מזיקה לסביבה( –מיוצרים מסיליקון )צורן( 

חומר הגלם העיקרי עליו מבוסס אשר ממירים את קרינת השמש לזרם חשמלי. 

ים הוא סיליקון, המיוצר במפעלים ייעודיים בהם יוולטא-ייצור הקולטים הפוטו

בעולם ים. כיום, קיימים יוולטא-הסיליקון עובר תהליך של הפיכה לתאים פוטו
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עיקר ולטאית. ו-לייצור סיליקון המשמש לטכנולוגיה פוטו עשרות מפעלים

 ., יפן ומזרח אסיההייצור מתבצע בסין

לממיר מנותב ם יוולטאי-מתקנים הפוטובזרם החשמל המיוצר : מתחממירי  (ב)

הניתן לחיבור לרשת  ,(AC( לזרם חילופין סינוסי )DCההופך אותו מזרם ישר )

ממיר הזרם הינו חומר גלם מרכזי בעיקר בתחום הקרקעי, חשמל ארצית. ה

בעיקר , בעולם םקיימים מספר יצרני ממירי בפרויקטים של מתח עליון.ובפרט 

  .באירופה וסין

של חומרי הגלם  כלשהו בספקאין תלות  קבוצהללאור ריבוי יצרני חומרי הגלם, 

בוחרת בכל פרויקט האם להתקשר הקבוצה יצוין כי  .הנדרשים לפעילותה

כחלק מההתקשרות עם ישירות עם ספקי חומרי הגלם או לקבל את חומרי הגלם 

  .של הפרויקטיםקבלני ההקמה והתפעול 

ם מיוצרים בסין, ובשנים יוולטאי-הפוטו פאנליםבעשור האחרון, מרבית ה

 ישנהבקרב הספקים כאמור האחרונות מגמה זו ניכרת גם בייצור ממירי המתח. 

התחרות הקיימת בקרב הספקים לרוב, היזמים נהנים מתחרותיות גבוהה. 

ממגמת ירידה במחירי חומרי הגלם הנובעת משיפורים טכנולוגיים וכן , כאמור

לפרטים בדבר עליית מחירי חומרי הגלם בתקופת הקורונה, ראו סעיף  שונים.

  לעיל. )א(10

, באמצעות התאגיד הקבוצהככלל,  :(EPC)קבלן  ת המערכותקבלן הקמהתקשרות עם  .25.2

 . וולטאי-תקן הפוטו, מתקשרת עם קבלן לצורך הקמת המשמחזיק בפרויקטהייעודי 

, קבוצהה :(O&M)קבלן  הפרויקטים ותחזוקה שלקבלן תפעול התקשרות עם  .25.3

תחזוקה מתקשרת עם קבלן תפעול ושמחזיק בפרויקט, באמצעות התאגיד הייעודי 

הינו מינימאלי  ותוולטאי-התפעול הנדרש למערכות פוטוביחס לפרויקט הרלוונטי. 

, תחזוקה מאבק ולכלוךם יוולטאי-הפוטוניקיון של הפאנלים ביותר, וכולל בעיקר 

הפרויקטים של הקבוצה, קבלן ההקמה משמש כקבלן  מרבית. במונעת ותחזוקת שבר

ישנם קבלנים רבים יודגש כי תפעול במהלך השנים הראשונות להפעלת הפרויקט. 

 כזה או אחר.  תחזוקהאין כל תלות בקבלן תפעול ו קבוצהשפועלים בתחום, ולכן ל

, התקשרו תאגידים בשליטת משקים אנד פרטנרס עם אלמור 2020באוקטובר,  25 ביום .25.4

אנרגיות מתחדשות, שותפות כללית, שותפות בת של החברה הציבורית אלמור חשמל 

"(, בהסכמים )הסכם נפרד ביחס לכל הקבלן( בע"מ )"1986התקנות ושירותים )

בשטחי פרויקטי החברה  פרויקט(, לפיהם יקים הקבלן את המתקנים הפוטו וולטאיים

הסכמי בכפר עזה, לוטן ובית קמה, ויביא אותם לכדי מוכנות לסנכרון לרשת החשמל )"

 2020באוקטובר,  25"(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום ההקמה

 (, המובא בזאת על דרך ההפניה. 106951-01-2020)מס' אסמכתא: 

שותפות א', שותפות מוגבלת )"2ני סאן , התקשרה יכי2021בינואר,  31ביום  .25.5

( בע"מ, חברה בת של חברת אינטר 1983"( עם אינטר אלקטריק התקנות )הפרויקט

"(, בהסכם לפיו יקים הקבלן עבור שותפות הפרויקט מתקן הקבלןתעשיות בע"מ )"

( במושב יכיני ויביא אותו לכדי DCוואט )במונחי -מגה 67-כוולטאי בהספק של -פוטו



 59-א

 

 

", לפי העניין(, בתמורה הפרויקט"-" והסכם ההקמהלסנכרון רשת החשמל )"מוכנות 

מיליון ש"ח שישולם לקבלן בהתאם לאבני דרך שהוגדרו בהסכם  95-לסך כולל של כ

ההקמה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מאותו היום )מס' אסמכתא: 

  (, המובא בזאת על דרך ההפניה.011899-01-2021

  חוזרהון  .26

יתרות מזומנים, הכנסות לקבל, וחייבים שונים וכנגדם  ההון החוזר של החברה כולל

  לויות שוטפות של הלוואות ארוכות טווח.חוהתחייבויות לספקים וזכאים שונים 

 השקעות .27

הקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים באמצעות סונול אי.וי.איי  .27.1

 פתרונות לרכב חשמלי בע"מ

מהון  50%, השלימה החברה עסקה לרכישת מניות המהוות 2020באוקטובר,  22ביום 

המניות המונפק והנפרע בדילול מלא של חברת סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי 

"( וכן המוכרים)" אי.וי.איי "( משלושה בעלי מניות בסונולאי.וי.איי סונולבע"מ )"

על ידי חברות פרטיות בבעלות  אייאי.וי. לרכישת הלוואות בעלים שהועמדו לסונול

עם השלמת ש"ח.  3,100,000חלק מהמוכרים, וזאת כנגד תשלום סכום כולל של 

 סונול ישראל בע"מ העסקה, מחזיקה החברה בסונול אי.וי.איי בשליטה משותפת עם

סונול אי.וי.איי מקימה ומפעילה . אשר מחזיקה ביתרת המניות של סונול אי.וי.איי

 לפרטים נוספים בדבר רכישת המניות בסונולרכבים חשמליים. עמדות טעינה ל

 20, 2020בספטמבר,  15, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים אי.וי.איי

-2020, 2020-01-101745)מס' אסמכתאות:  2020באוקטובר,  22-ו 2020באוקטובר, 

סונול לפרטים נוספים בדבר פעילות , בהתאמה(. 2020-01-115260-ו 01-105463

  .נספח א' לפרק זהאי.וי.איי, ראו 

 וולטאי באזור התעשייה מיתרים-מזכרי הבנות לרכישת זכויות במתקן פוטו .27.2

אנרגיות מתחדשות בע"מ  -, נחתם בין החברה לבין אנרג'יקס2020בספטמבר,  17ביום 

"( לפיו במועד השלמת העסקה, תרכוש מזכר ההבנות"( מזכר הבנות )"אנרג'יקס)"

בדילול מלא(  50.05%מאנרג'יקס את כל הזכויות ההוניות של אנרג'יקס )החברה 

"(, שותפות הפרויקטבשותפות אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות מוגבלת )"

וולטאית בהספק -שהינה הבעלים של מתקן סולארי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

, הממוקם באזור 2015וואט אשר חובר לרשת החשמל בנובמבר -מגה 5מותקן של 

"(, את כל זכויותיה של הפרויקטהתעשייה מיתרים שבמועצה האזורית הר חברון )"

בדילול מלא( בשותף הכללי בשותפות הפרויקט, וכן את כל  50.1%אנרג'יקס )

זכויותיה של אנרג'יקס בהלוואת בעלים שהעמידה אנרג'יקס לשותפות הפרויקט, הכל 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  8העסקה, בסך של כנגד תשלום תמורה, במועד השלמת 

ככל שיידרש )בכפוף להתאמות לסכום התמורה שנקבעו בהסכם, ככל שיחול שינוי 

בשווי הממכר עד למועד השלמת העסקה(. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות 

על הסכם מפורט. לפרטים נוספים ראו  ת הצדדיםמספר תנאים מתלים וביניהם חתימ

  (.2020-01-102354ל החברה מאותו יום )מס' אסמכתא: דיווח מיידי ש
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ת עם החברה לפיתוח הבנו, התקשרה החברה במזכר 2021בינואר,  19ביום בנוסף, 

"(, המחזיקה ביתרת הזכויות ההוניות החל"פדרום הר חברון )תשמ"ו( בע"מ )"

שותפות השותף הכללי של בדילול מלא( וביתרת מניות  49.85%בשותפות הפרויקט )

ם ימים ממועד התקיימות התנאי 14בדילול מלא(, לפיו בתוך  49.9%) הפרויקט

"( תרכוש החברה מחל"פ את כל מועד ההשלמה)" המתלים שנקבעו במזכר ההבנות

של שותפות  זכויותיה ההוניות בשותפות הפרויקט ואת כל מניותיה בשותף הכללי

"(. בגין רכישת הממכר( )"AS-IS), כשהן נקיות וחופשיות ובמצבן כפי שהן הפרויקט

ש"ח. במזכר מיליון  7-הממכר, תשלם החברה לחל"פ במועד ההשלמה סך כולל של כ

יה נקבע כי עד למועד ההשלמה הצדדים יחתמו על הסכם מפורט, אשר יה ההבנות

, בו יפורטו כל תנאי העסקה. לפרטים נוספים מבוסס על עקרונותיו של מזכר ההבנות

 (. 2021-01-008200)מס' אסמכתא:  2021בינואר,  20י של החברה מיום ראו דיווח מייד

תחזיק החברה כמתואר לעיל, עם אנרג'יקס העסקה עם השלמת העסקה עם חל"פ ו

 . שלה במלוא הזכויות בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי

יובהר, כי למועד דוח זה, אין וודאות בדבר התקשרות החברה בהסכמים מפורטים 

עם העסקאות 'יקס וחל"פ, בדבר התקיימות התנאים המתלים להשלמת עם אנרג

 . או ביחס להשלמת העסקאות האמורותו/חל"פ ו/או עם אנרג'יקס 

( 104, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות קו"ף דלת )2020בדצמבר,  31ביום  .27.3

זה:  27.3בקוף דלת פוטו וולטאית, שותפות מוגבלת )להלן בסעיף "( המוכרתבע"מ )"

בפרויקטים קרקעיים "( ובשותף הכללי שלה, אשר מחזיקים שותפות הפרויקט"

וולטאיים הממוקמים ברחבי הארץ. הפרויקטים -ובפרויקטי גגות לייצור חשמל בפוטו

 4-האמורים הינם פרויקטים המחוברים לרשת החשמל במשך תקופה ממוצעת של כ

מגה וואט והתעריף  20-שנים. ההספק הכולל של הפרויקטים הללו הינו בהיקף של כ

 45-ח. התמורה הכוללת בגין העסקה הינה בסך של כש" 1.09הינו הממוצע לקוט"ש 

מיליון ש"ח, כאשר מחצית התמורה שולמה במזומן ומחצית כנגד הקצאת מניות 

חברה הועברו ל עם השלמת העסקה, הושלמה העסקה. 2021במרץ,  2ביום בחברה. 

כל הזכויות והחובות של המוכרת בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי שלה החל מיום 

, 2020בדצמבר,  28לפרטים נוספים ראו דיווחיה של החברה מהימים . 2021ואר, בינ 1

-2020-01)מס' אסמכתאות:  2021במרץ,  2-ו 2021בפברואר,  25, 2021בינואר,  3

בהתאמה(, הנכללים  ,2021-01-024997-ו 2021-01-023503, 2021-01-000136, 133363

  .בזאת על דרך ההפניה

 מימון .28

 כללי .28.1

ממומנת באמצעות אשראי מגופים  קבוצהוולטאיים של ה-קטים הפוטוהפרוי פעילות

באמצעות הלוואות בעלים,  ,(Project Financeפיננסיים, כמקובל במימון פרויקטים )

 . להלן זה סעיףהכל כמתואר ב, אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברהובאמצעות 

נעשה לרוב על ידי שילוב של חוב בכיר באמצעות גופים פיננסיים מימון פרויקטאלי 

מעלויות הפרויקט(, המועמד כמימון חיצוני על ידי גופי מימון  80%)לרוב בשיעור של 
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זכויות ההמועמד בדרך כלל על ידי היזם )בעל  ,פיננסיים, והיתרה על ידי הון עצמי

מתוך  נפרעתבשותפות הפרויקט(, כאשר ההלוואה המועמדת על ידי גופי המימון 

 תקבולי הפרויקט במהלך תקופת ההפעלה המסחרית של הפרויקט. 

על בטוחות חיצוניות בדרך כלל החוב הבכיר במתווה של מימון פרויקטאלי אינו נשען 

לפרויקט, אלא על בטוחות אשר הועמדו על ידי שותפות הפרויקט )שעבוד של כל 

הנכסים והזכויות של שותפות הפרויקט( וכן על שעבוד הזכויות של היזם בשותפות 

, מצבת ההתחייבויות 2020בדצמבר,  31נכון ליום הפרויקט לטובת גופי המימון. 

הסתכמה לסך כולל  אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, , לרבותהפיננסיות של החברה

 מיליוני ש"ח.  296של 

  שיעור ריבית ממוצעת ואפקטיבית .28.2

להלן פירוט שיעורי הריבית הממוצעת והריבית האפקטיבית על הלוואות של הקבוצה 

, ואבחנה בין מקורות אשראי 2020שנת שהינן בתוקף, או שהיו בתוקף במהלך 

  בנקאיים. חוץראי בנקאיים ומקורות אש

 שיעור הריבית האפקטיבית שיעור הריבית הממוצעת 

אשראי  

והלוואות 

 לזמן קצר

הלוואות לזמן 

 ארוך

אשראי 

והלוואות לזמן 

 קצר

הלוואות לזמן 

 ארוך

רות אג

   ובח

- 1.64% - 1.94% 

מקורות 

חוץ 

 בנקאיים

 אחרים

- 2.65% - 3.43% 

שיעור 

 ממוצע

- 1.89% - 2.31% 

 החברה לגבי הצורך בגיוס מקורות מימון נוספיםהערכת  .28.3

למועד פרסום הדוח, החברה מעריכה כי בשנה הקרובה לא תידרש לגייס מקורות 

 זה, לצורך תפעול עסקיה השוטפים 28וספים על המקורות המפורטים בסעיף מימון נ

 . הנוכחיים

 והלוואות בעלים אשראי מגופים פיננסיים .28.4

 מגופים פיננסייםהלוואות שנטלה החברה תנאיהן של הובא פירוט בדבר להלן מ

 :שניתנו לחברות הקבוצה והלוואות בעלים



 62-א

 

 

 הלוואות דורות סאן, שותפות מוגבלת ותלמי יפה סאן, שותפות מוגבלת  .28.4.1

התקשרו כל אחת מבין דורות סאן, שותפות מוגבלת,  2018בינואר  25ביום 

סאן, שותפות מוגבלת, שותפות פרויקט הקבוצה בקיבוץ דורות ותלמי יפה 

שותפות פרויקט הקבוצה במושב תלמי יפה )להלן בסעיף זה ייקראו כל 

)לרבות לחוב בכיר  מימון"( בהסכמי הלוות" וביחד: "הלווהאחת: "

שני הפרויקטים כמפורט הסכמי המימון של בהסכם רוחבי המקשר בין 

ה: עם כלל חברה לביטוח בע"מ וגופים נוספים )להלן בסעיף זלהלן( 

"( לפיהם העמידו המלווים לכל אחת מהלוות ארבע הלוואות המלווים"

 33.3 -מיליון ש"ח לדורות סאן וכ 40-שונות, בסכומים מצטברים של כ

מיליון ש"ח לתלמי יפה סאן. ההלוואות נושאות ריבית שנתית, בשיעור 

לשנה  2.15%השווה לריבית הבסיס )כהגדרתה בהסכם( בתוספת מרווח של 

(, והן 2.59% - 2.62%, ההלוואות נושאות ריביות בגובה דוחהמועד )נכון ל

צמודות למדד המחירים לצרכן. הריבית והקרן נפרעות בתשלומים 

חודשים לפני מועד פקיעת  12רבעוניים, וזאת עד למוקדם מבין: )א( 

(, לפי PPAהרישיון הקבוע )היתר ההפעלה( או ההסכם למכירת חשמל )

פרויקט דורות ופרויקט תלמי מבין ר עם כל אחד המוקדם מביניהם, בקש

. ההסכמים כוללים מגבלות על יצירת 2040( דצמבר ב) -יפה, לפי העניין; ו

, על ידי הלוות ביחס לנטילת חובות פיננסיים נוספים , מגבלותשעבודים

ת ביחס לביצוע עסקאות עם בעלי השליטה וכן מגבלות ביחס לביצוע ומגבל

שינויים בפעילות הלוות. כמו כן, כוללים ההסכמים מגבלות ביחס לביצוע 

הפרות צולבות )לפיו אם  , סעיףלהלן 28.4.11בסעיף חלוקה, כמפורט 

ביחס למי מגופי הפרויקט  מתקיימים אירועים פיננסיים מסוימים

העיקריים, קרי קבלן ההקמה )עד לסוף תקופת הבדק(, קבלן התפעול 

כדוגמת חבות פיננסית של אותו גוף שלא שולמה במועד, והשותפים בלווה, 

מועמדת לפירעון מיידי או הופכת להיות אשר חבות פיננסית של אותו גוף 

התחייבות להעמדת אשראי אם בת פירעון כתוצאה מאירוע הפרה, או 

הדבר מהווה הפרה  ,לאותו גוף מבוטלת או מושעית כתוצאה מאירוע הפרה

של הסכם המימון של אותו הפרויקט, וזאת ככל שבהתאם לשיקול דעת 

ותית לרעה )כהגדרת המלווים יש לאירוע הפיננסי האמור השפעה מה

 וכן מגבלות על שינוי השליטה בלוות. , ((המונח בהסכם המימון

, של פרויקט דורות או פרויקט תלמי יפה המימוןבהתאם להוראות הסכמי 

, ובכלל כך אירועי המימוןבמקרה של אירוע הפרה )כפי שהוגדר בהסכמי 

לרעה, אי חדלות פירעון והפסקת פעילות, אירועים בעלי השפעה מהותית 

 קבלת תשלום מחברת החשמל במשך ארבעה חודשים ושינוי בעלות בלוות

לזכות של המלווים להעמיד את  בנוסף(, אזי ללא קבלת אישור המלווים

)ביחס להסכם המימון בו הלווה הרלוונטית נמצאת  החוב לפירעון מיידי

י שנ, לא ניתן יהיה לבצע כל פעולה אשר מוגדרת כחלוקה במסגרת בהפרה(

(. עוד יצוין, כי במסגרת פרויקט תלמי יפה ופרויקט דורותהפרויקטים )
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ההסכם הרוחבי עליו חתומות הלוות בפרויקט תלמי יפה ופרויקט דורות, 

נקבע כי במקרה שניתנה על ידי המלווים הודעת איסור על חלוקה 

)כהגדרתה להלן(, המלווים רשאים להורות על העברת סכומים מחשבונות 

כל אחת מהלוות לטובת הפרויקט שבו התרחש אירוע הפרה של הבנק של 

הסכם המימון של אותו הפרויקט, וזאת בגובה הדרוש לדעת המלווים על 

מנת להשיג ריפוי של ההפרה כאמור )לרבות פירעון קרן ההלוואה והחזר 

רעונם בהתאם להסכם יהוצאות מימון או הפרשי הצמדה אשר הגיע מועד פ

בו התרחשה ההפרה(. מובהר, כי הסכומים  המימון של הפרויקט

המועברים כאמור על ידי המלווים לא יעלו על הסכומים אשר אושרו על 

ידי המלווים כסכומים לחלוקה )כהגדרתה להלן( בהתאם להוראות הסכמי 

 .המימון

כל תשלום של הלווה לגוף קשור של הלווה  -"חלוקה"זה  28.4.1 בסעיף

(, ובכלל זה, "חלוקה" כהגדרתה והחברה)לרבות משקים אנד פרטנרס 

בחוק החברות ותשלום בקשר עם הלוואות הבעלים שהועמדו לטובת 

בקשר עם שירותים  של הלווה לגוף קשורפרויקטים אלה, ולמעט תשלומים 

 בהתאם לתקציב שאושר על ידי המלווים ועלויות פיתוח בפרויקט

הודעה של  –" הודעת איסור חלוקה; "ה()כהגדרתם בהסכמי ההלווא

המלווים לפיה אין לבצע חלוקה בפרויקט דורות או בפרויקט תלמי יפה, 

באחד  )כהגדרתו בהסכם הרוחבי( במקרה שהתקיים אירוע הפרה

  מהפרויקטים האמורים. 

ההסכמים עם דורות סאן ותלמי יפה סאן כוללים סעיף פעולת איזון בין 

, לפיו בכל מקרה שאיזו מן הלוות תעביר כספים הללו הפרויקטיםשני 

ללווה האחרת במסגרת פעולת איזון בין הפרויקטים כאמור, הסכומים 

יחשבו ויירשמו בספרי הלווה המעבירה כהלוואות שיועברו ללווה האחרת י

נחותות ובספרי הלווה המקבלת כהתחייבות כלפי הלווה המעבירה. 

ופירעונן יקדם  5%ההלוואות הנחותות כאמור יישאו ריבית בשיעור של 

 לביצוע חלוקה לשותפים.

לפרטים בדבר בטחונות שהעמידה כל אחת מהלוות לטובת המלווים, ראו 

 להלן. 28.4.12  סעיף

וים לכל לווה וזכויות ובקשר להלוואות אלו קיימות זכויות חזרה של המל

)ורק ביחס חזרה מוגבלות למשקים אנד פרטנרס כשותפה בפרויקטים 

מכוח שעבוד הזכויות בלווה כמתואר הרלוונטי(  לזכויותיה בפרויקט

 להלן.  28.4.12בסעיף 
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הלוואת תראבין סאן, שותפות  ,הלוואת עין צורים סאן, שותפות מוגבלת .28.4.2

 והלוואת מסילות סאן )רוף(, שותפות מוגבלתמוגבלת 

, התקשרו כל אחת מבין עין צורים סאן, שותפות 2018באפריל,  26ביום 

תפות פרויקט הקבוצה בקיבוץ עין צורים ותראבין סאן, מוגבלת, שו

 22וכן ביום תראבין יישוב שותפות מוגבלת, שותפות פרויקט הקבוצה ב

התקשרה מסילות סאן, שותפות מוגבלת, שותפות פרויקט  2020באפריל, 

" וביחד: הלווה)להלן בסעיף זה ייקראו כל אחת " הקבוצה בקיבוץ מסילות

)לרבות בהסכם רוחבי המקשר בין  מימון לחוב בכיר"( בהסכמי הלוות"

עם כלל חברה לביטוח בע"מ שלושת הפרויקטים( הסכמי המימון של 

"( לפיהם הועמדו לכל אחת המלוויםוגופים נוספים )להלן בסעיף זה: "

מיליון ש"ח לעין  32-מהלוות הלוואה לזמן ארוך, בסכום מצטבר של כ

מיליון ש"ח למסילות  10-וכ בין סאןמיליון ש"ח לתרא 36-כ ,צורים סאן

. ההלוואות נושאות ריבית שנתית, בשיעור השווה לריבית הבסיס סאן

, דוחהלשנה )נכון למועד  2.15%)כהגדרתה בהסכם( בתוספת מרווח של 

 2.81%ריבית של נושאות בפרויקטים של עין צורים ותראבין ההלוואות 

צמודות למדד  והן (,1.65%וההלוואה בפרויקט מסילות נושאת ריבית של 

המחירים לצרכן. הריבית והקרן נפרעות בתשלומים רבעוניים, וזאת עד 

חודשים לפני מועד פקיעת הרישיון הקבוע )היתר  12למוקדם מבין: )א( 

(, לפי המוקדם מביניהם, בקשר PPAההפעלה( או ההסכם למכירת חשמל )

, לפי ופרויקט מסילות פרויקט תראבין ,עין צורים מבין פרויקטעם כל אחד 

)ביחס לפרויקטים של עין צורים ותראבין( או  2040( דצמבר ב) -העניין; ו

. ההסכמים כוללים מגבלות על (ביחס לפרויקט מסילות) 2041דצמבר 

, על ידי הלוות יצירת שעבודים וביחס לנטילת חובות פיננסיים נוספים

גבלות ביחס לביצוע מגבלות ביחס לביצוע עסקאות עם בעלי השליטה וכן מ

שינויים בפעילות הלווה. כמו כן, כוללים ההסכמים, מגבלות ביחס לביצוע 

הפרות צולבות )לפיו אם להלן, סעיף  28.4.11חלוקה, כמפורט בסעיף 

מתקיימים אירועים פיננסיים מסוימים ביחס למי מגופי הפרויקט 

העיקריים, קרי קבלן ההקמה )עד לסוף תקופת הבדק(, קבלן התפעול 

כדוגמת חבות פיננסית של אותו גוף שלא שולמה במועד, והשותפים בלווה, 

הופכת להיות חבות פיננסית של אותו גוף אשר מועמדת לפירעון מיידי או 

בת פירעון כתוצאה מאירוע הפרה, או התחייבות להעמדת אשראי לאותו 

הדבר מהווה הפרה של גוף מבוטלת או מושעית כתוצאה מאירוע הפרה, 

הסכם המימון של אותו הפרויקט, וזאת ככל שבהתאם לשיקול דעת 

המלווים יש לאירוע הפיננסי האמור השפעה מהותית לרעה )כהגדרת 

 וכן מגבלות על שינוי השליטה בלוות. (, (כם המימוןהמונח בהס

של פרויקט עין צורים, פרויקט תראבין  המימוןבהתאם להוראות הסכמי 

 המימון,, במקרה של אירוע הפרה )כפי שהוגדר בהסכמי ופרויקט מסילות

ובכלל כך אירועי חדלות פירעון והפסקת פעילות, אירועים בעלי השפעה 
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תשלום מחברת החשמל במשך ארבעה חודשים  מהותית לרעה, אי קבלת

אזי בנוסף לזכות של  (ללא קבלת אישור המלווים ושינוי בעלות בלווה

המלווים להעמיד את החוב לפירעון מיידי )ביחס להסכם המימון בו הלווה 

לא ניתן יהיה לבצע כל פעולה אשר מוגדרת הרלוונטית נמצאת בהפרה( 

 פרויקט תראבין, פרויקט עין צוריםשלושת הפרויקטים )כחלוקה במסגרת 

עוד יצוין, כי במסגרת ההסכם הרוחבי עליו חתומות  .ופרויקט מסילות(

הלוות בפרויקט עין צורים, בפרויקט תראבין ובפרויקט מסילות, נקבע כי 

במקרה שניתנה על ידי המלווים הודעת איסור על חלוקה )כהגדרתה להלן(, 

המלווים רשאים להורות על העברת סכומים מחשבונות הבנק של כל אחת 

קט שבו התרחש אירוע הפרה של הסכם המימון של מהלוות לטובת הפרוי

אותו פרויקט, וזאת בגובה הדרוש לדעת המלווים על מנת להשיג ריפוי של 

ההפרה כאמור )לרבות פירעון קרן ההלוואה והחזר הוצאות מימון או 

רעונם בהתאם להסכם המימון של יהפרשי הצמדה אשר הגיע מועד פ

י הסכומים המועברים כאמור על הפרויקט בו התרחשה הפרה(. מובהר, כ

ידי המלווים לא יעלו על הסכומים אשר אושרו על ידי המלווים כסכומים 

  .לחלוקה )כהגדרתה להלן( בהתאם להוראות הסכמי המימון

כל תשלום של הלווה לגוף קשור של הלווה  – "חלוקה, "זה 28.4.2בסעיף 

(, ובכלל זה, "חלוקה" כהגדרתה החברה)לרבות משקים אנד פרטנרס ו

ותשלום בקשר עם הלוואות הבעלים שהועמדו לטובת  בחוק החברות

בקשר עם שירותים פרויקטים אלה, ולמעט תשלומים של הלווה לגוף קשור 

מכוח הסכם ההקמה והתפעול או ועלויות פיתוח בפרויקט ותשלומים 

 , הכל בהתאם לתקציב שאושר על ידי המלוויםהסכם השירותים

הודעה של  –" הודעת איסור חלוקה" ;)כהגדרתם בהסכמי ההלוואה(

המלווים לפיה אין לבצע חלוקה בפרויקט עין צורים או בפרויקט תראבין 

)כהגדרתו בהסכם או בפרויקט מסילות, במקרה שהתקיים אירוע הפרה 

 באחד מהפרויקטים האמורים.הרוחבי( 

כוללים סעיף פעולת ומסילות תראבין סאן  ,עם עין צורים סאןההסכמים 

, לפיו בכל מקרה שאיזו מן הלוות הללוהפרויקטים  לושתשאיזון בין 

תעביר כספים ללווה האחרת במסגרת פעולת איזון בין הפרויקטים כאמור, 

הסכומים שיועברו ללווה האחרת ייחשבו ויירשמו בספרי הלווה המעבירה 

כהלוואות נחותות ובספרי הלווה המקבלת כהתחייבות כלפי הלווה 

 5%ריבית בשיעור של  המעבירה. ההלוואות הנחותות כאמור יישאו

 ופירעונן יקדם לביצוע חלוקה לשותפים.

 לפרטים בדבר בטחונות שהעמידה כל לווה לטובת המלווים, ראו סעיף

 להלן.  28.4.12
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בקשר להלוואות אלה קיימות זכויות חזרה ללווה וזכויות חזרה מוגבלות 

)ורק ביחס לזכויותיה בפרויקט למשקים אנד פרטנרס כשותפה בפרויקטים 

 להלן.  28.4.12מכוח שעבוד הזכויות בלווה כמתואר בסעיף הרלוונטי( 

  הלוואת כפר בלום סאן, שותפות מוגבלת .28.4.3

כפר בלום סאן, שותפות מוגבלת, ה , התקשר2019באפריל,  17ביום 

: תיקראשותפות פרויקט הקבוצה בקיבוץ כפר בלום )להלן בסעיף זה 

עם כלל חברה לביטוח בע"מ וגופים  מימון לחוב בכיר ם"( בהסכהלווה"

בסכום  ההלווא ללווהועמד ת ו"( לפיהמלוויםנוספים )להלן בסעיף זה: "

 מיליון ש"ח.  25-מצטבר של כ

 לתשקיף.  6.26.5לפרטים נוספים בדבר הסכם מימון זה, ראו סעיף 

עד להתקיימות התנאים המוקדמים לצורך מימון פרויקט כפר בלום, 

)כמפורט  שנקבעו בהסכם המימון למשיכת ההלוואה לפרויקט כפר בלום

לישראל נלקחה הלוואה לטווח קצר מבנק לאומי , לתשקיף( 6.26.5בסעיף 

 להלן.  28.4.7 ם אנד פרטנרס, כמפורט בסעיףידי משקי-בע"מ על

 והסכם המימון נכון למועד הדוח, הלוואה זוובפועל, הלוואה זו לא ניטלה 

בתוקף עוד. עלויות ההקמה שנדרשו לפרויקט כפר בלום  םואינ ובוטל

, )סדרה א'( של החברה הנפקת אגרות החוב תמורתימומנו באמצעות 

 להלן. 28.5כמפורט בסעיף 

  יכינימושב הלוואה בקשר עם פרויקט בהקמה של הקבוצה ב .28.4.4

משקי אנרגיות סולאר העמידה למשקים אנד פרטנרס הלוואת בעלים 

מיליון ש"ח לצורך מימון עלויות עסקה עם רשות מקרקעי  10.5בסכום של 

וולטאי במושב -ישראל ותשלום דמי היוון בקשר עם הקמת מתקן פוטו

, שותפות א', שותפות מוגבלת2יכיני וקיבוץ ארז באמצעות יכיני סאן 

"(. בהתאם, העמידו השותפים המייסדים הלוואת יכיני)להלן: " יקטפרוה

 2.2והשותפים המצטרפים )כהגדרתם בסעיף לעיל(  2.1)כהגדרתם בסעיף 

 10.5הלוואה בסכום של  , מבעלי השליטה במשקי אנרגיות סולאר,לעיל(

, לצורך העמדת הלוואת יכיני כאמור ארמיליון ש"ח למשקי אנרגיות סול

על ידי משקי אנרגיות סולאר למשקים אנד פרטנרס. כל אחת מההלוואות 

, ואינה צמודה למדד המחירים 6%כאמור נושאת ריבית שנתית בשיעור של 

 לצרכן. הריבית על כל אחת מההלוואות נפרעת בתשלומים רבעוניים. 

לפירעון מוקדם במקרים  תותנאי ההלוואות מאפשרים העמדה של ההלווא

סטנדרטיים שפורטו בהסכם, וביניהם, הפרת ההסכם, הליכי חדלות 

פירעון או שינוי מהותי לרעה במצבה הכספי של משקי אנרגיות סולאר או 

 משקים אנד פרטנרס )לפי העניין(. 
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ה הלוואה, הלוואת יכיני נפרעה במלואה, ובהתאם נפרעה הדוחנכון למועד 

המייסדים והשותפים המצטרפים למשקי אנרגיות  השותפים שהעמידו

 סולאר.

  ישראל בע"מ הלוואת משקים אנד פרטנרס ובלקטריק .28.4.5

משקים אנד פרטנרס התקשרה עם בלקטריק ישראל בע"מ )בסעיף זה: 

התחייבה המלווה להעמיד למשקים  הםלפי הלוואה מיבהסכ"( המלווה"

לצורך  ,מיליון ש"ח 17.5 עד של כום מצטבראנד פרטנרס הלוואות בס

ים בתראבין, ידי שותפויות הפרויקט-מימון הזרמת ההון העצמי הנדרש על

, על מנת להגיע לסגירה פיננסית ולעמוד עין צורים, מסילות וכפר בלום

הגורם המממן, כלל  ידי-ללהעמדת ההלוואה בפועל עהמוקדמים בתנאים 

לעיל(. ההלוואות  28.4.3-ו 28.4.2חברה לביטוח בע"מ )כמפורט בסעיפים 

 במאי, 27בקשר עם הפרויקטים בעין צורים ותראבין ניטלו החל מיום 

, וההלוואות בקשר עם הפרויקטים במסילות וכפר בלום ניטלו החל 2018

, 5%. ההלוואות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2019ביולי,  1מיום 

אינן צמודות הן המחושבת באופן חודשי החל ממועד העמדת כל הלוואה, ו

  למדד המחירים לצרכן.

כספים בכל מקרה של חלוקת בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה, 

ידי משקים -על בשותפויות הפרויקט האמורות, או קבלת כל תשלום אחר

או  מכספי החלוקה 50%משותפות פרויקט מסוימת, אזי  אנד פרטנרס

 .למלווה ישמשו לפירעון ההלוואה מסכום התשלום כאמור

יעשה הלוואה, כל הפירעון המלא של בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה, 

הסכמי ההלוואה הרלוונטיים, שמבוססת בין בהתאם לנוסחה שנקבעה ב

, וזאת בחלוף היתר על הביצועים בפועל והביצועים הצפויים של כל פרויקט

ממועד  בחלוף שנתיים( – שנה )ולחילופין, בהתקיים תנאים מסוימים

 ההפעלה המסחרית של כל פרויקט. 

, בין בהתקיים תנאים מסוימים שהוסכמו בהסכם ההלוואה המעידים

יתרת ההלוואה שלא נפרעה בפרויקט, קיימות ו/או צפויות על בעיות  היתר,

קבל המלווה בשותפות הפרויקט ת)קרן וריבית( תומר לזכויות ישירות ש

בכפוף ו) בהתאם להוראות הסכם ההלוואה הרלוונטי חלף פירעון ההלוואה

בע"מ,  כלל חברה לביטוחמרשות מקרקעי ישראל ומ ים הנדרשיםלאישור

בהתאם (. , להקצאת הזכויות למלווה במקרה כאמורהגוף המממן

משקים אנד פרטנרס תפרע את ההלוואה להוראות הסכמי ההלוואה, 

די, לרבות התשלום הנוסף )תשלום אשר גובהו נקבע יישירות בפירעון מי

בהתאם לביצועי שותפות הפרויקט לפי נוסחה שנקבעה בהסכם(, במקרה 

י רשות מקרקעי ישראל וכלל על ידשלא יתקבלו האישורים הנדרשים 

או תוך שישה חודשים לאחר קבלת הודעה על  כנזכר לעיל חברה לביטוח
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הפרה מהמלווה. עוד נקבע כי ביחס להחלטות מסוימות, כגון התקשרות 

, על נכסי שותפויות הפרויקט רישום שעבודים נוספים, בהסכמי מימון

מעבר לאלו החלות  ולקיחת התחייבויות נוספות על ידי שותפויות הפרויקט

יידרש אישור של המלווה. לפי הסכמי המימון עם כלל חברה לביטוח בע"מ 

בנוסף, נקבע איסור על מכירה או העברה, במישרין או בעקיפין, של איזה 

מהזכויות או הנכסים של משקים אנד פרטנרס בפרויקט הספציפי או 

נסיבות וכן נקבע איסור על התקשרות בהסדר אשר ה שותפות הפרויקט

 . שלו עלולות לגרום למלווה לאבד איזה מהזכויות לפי הסכם ההלוואה

( שעבוד קבוע על 1ם הועמדו למלווה הבטוחות הבאות: )מיבמסגרת ההסכ

-שבו מופקדים סכומים אשר אושרו עלבנק כספי חשבון החלוקה )חשבון 

בהתאם להוראות הסכם  לחלוקה המאושריםידי המלווה כסכומים 

( הערבויות שחלות בכל פרויקט 2כל שותפות פרויקט; )קשר עם ( בהמימון

יחולו גם להבטחת ההתחייבויות לפי הסכם  JV-בהתאם להסכם ה

 ההלוואה. 

, תראבין ועין כפר בלום יםביחס לפרויקט ושניטל ההלוואותיצוין, כי 

)בכפוף להתחשבנות נוספת שיבצעו הצדדים מכוח הסכמי  ונפרע צורים

ההלוואה כאמור, לאחר פירעון ההלוואות כאמור, בחלוף שנתיים ושלוש 

שנים ממועדי ההפעלה המסחרית של פרויקטים אלה, בהתאם לביצועי 

שותפויות הפרויקט הרלוונטיות, לפי נוסחה שנקבעה בהסכם(. יתרת 

 מיליון ש"ח. 1.45היא  דוחהעד ההלוואות כלפי המלווה נכון למו

, ראו ישראל בע"מ לפרטים נוספים בדבר מערכת ההסכמים מול בלקטריק

 להלן.  32.3עיף ס

 הלוואות אנלייט אשכול הדס, שותפות מוגבלת  .28.4.6

, נטלו כל אחת מבין דורות סאן, שותפות מוגבלת, 2018בינואר,  25ביום 

שותפות פרויקט הקבוצה בקיבוץ דורות ותלמי יפה סאן, שותפות מוגבלת, 

הקבוצה במושב תלמי יפה הלוואה מאנלייט אשכול הדס, שותפות פרויקט 

-מיליון ש"ח ו 2.5-כ "( בסכומים שלהמלווהשותפות מוגבלת )בסעיף זה: "

מיליון ש"ח, בהתאמה, לצורך מימון ההון העצמי הנדרש לכל פרויקט  2.2

ואינה צמודה  5%כאמור. כל הלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 

של פרויקט  ותת ההלוואו, יתרדוחהלמדד המחירים לצרכן. נכון למועד 

 מיליון 2.3-ומיליון ש"ח  3.3על סך של  ותדורות ופרויקט תלמי יפה עומד

 התאמה. ש"ח, ב

הקרן והריבית יפרעו ככל שלשותפות הפרויקט הרלוונטית יהיה תזרים 

מזומנים פנוי, ובכפוף להוראות הסכם המימון שנחתם עם כלל חברה 

 לעיל.  28.4.1 לביטוח, כמפורט בסעיף
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בנוסף, זכויות המלווה שועבדו בשעבוד קבוע לטובת כלל חברה לביטוח 

 . בע"מ

 הלוואת משקים אנד פרטנרס  .28.4.7

בע"מ לישראל משקים אנד פרטנרס נוטלת מעת לעת הלוואה מבנק לאומי 

ימים )לאחר  28מיליון ש"ח למשך  30"( בסך של המלווה)בסעיף זה: "

שההלוואה שקיימת באותה עת נפרעת, נלקחת הלוואה נוספת באותו סכום 

ובאותם תנאים מהמלווה(. ההלוואה הינה הלוואה בריבית משתנה לצורך 

משקים אנד מימון הקמת פרויקט מסילות ופרויקט כפר בלום )יצוין, כי 

ההלוואה שנדרשה לצורך  נטילתבעת ל והואיהלוואה זו  נטלהפרטנרס 

המוקדמים טרם נתקיימו התנאים מימון הקמת הפרויקטים כאמור 

לשותפויות הפרויקט להעמדת ההלוואות בקשר עם פרויקטים אלה 

בהתאם להסכמי המימון לחוב הבכיר עם כלל חברה לביטוח הרלוונטיות 

; עם לעיל 28.4.328.4.3-ו 28.4.2פים בסעינוספים כמפורט  גופיםובע"מ 

על ידי שותפויות הפרויקט הרלוונטיות בפועל  ההלוואותמלוא נטילת 

ריבית (. ההלוואה נושאת הלוואה זו על ידי משקים אנד פרטנרסתיפרע 

)הריבית הבסיסית שתהיה נהוגה בבנק מפעם ריבית פריים בשיעור השווה ל

 1.6%בתוספת מרווח של לפעם בחשבונות עובר ושב במטבע ישראלי( 

אינה צמודה למדד המחירים לצרכן. המלווה רשאי לעלות את היא , ו(לשנה

יותר משיעור ריבית  בהתאם לשיקול דעתו, אך לאשיעור הריבית 

שהתקיים אחד מהאירועים המהווים עילה לפירעון , במקרה הפיגורים

מיידי של ההלוואה. קרן ההלוואה והריבית נפרעות בתשלום אחד בתום 

 ההלוואה נפרעה במלואה. , דוחהנכון למועד יצוין, כי  הימים כאמור. 28

לעיל( והשותפים המצטרפים  2.1השותפים המייסדים )כהגדרתם בסעיף 

לטובת  חברההעמידו )יחד ולחוד( ערבויות לעיל(  2.2)כהגדרתם בסעיף 

מיליון ש"ח לצורך הבטחת התחייבויותיה של משקים  30המלווה בסך של 

 נפרעו גםבעקבות פירעון ההלוואה אנד פרטנרס ביחס להלוואה זו. 

השותפים המייסדים והשותפים י יד-ערבויות החברה שהועמדו על

 . לטובת המלווה המצטרפים

 הלוואת ד.מ במזרחי, שותפות מוגבלת )להלן: "ד.מ. במזרחי"(  .28.4.8

, התקשרה ד.מ במזרחי )שותפות שהשותף הכללי שלה 2019, יוליב 29 ביום

במזכר הבנות לא מחייב  "(הלווההוא דוראל משקי אנרגיה( )בסעיף זה: "

"(, לפיו הועמדה לה המלווהבע"מ )בסעיף זה: "טפחות עם בנק מזרחי 

מיליון ש"ח לצורך מימון הקמת מתקנים  200מסגרת אשראי בסך של 

 ביחס לכל פרויקטהמשיכות ממסגרת האשראי נעשות ים. יוולטא-פוטו

ידי שותפויות הפרויקט השונות של הקבוצה -, ונלקחות בפועל עלבנפרד

בפברואר,  19בתחום הגגות ומאגרי המים. תקופת ההלוואה היא עד ליום 
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במהלך תקופת הדוח, הגדילה ד.מ במזרחי את מסגרת האשראי כך . 2023

מיליון ש"ח.  350שמסגרת זו עומדת נכון למועד פרסום הדוח על סך של 

-, סכום ההלוואה שנמשך מכוח מסגרת אשראי זו הינו כדוחהנכון למועד 

 מיליון ש"ח.  167

הלוואה הינה הלוואת "בלון" למשך תקופת ההקמה של כל פרויקט, ה

חודשים נוספים בהם תשולם ריבית  12חודשים, וכן  24לפרק זמן של עד 

ממן לפריסת ההלוואה לזמן מהלווה למצוא גורם  תידרשבלבד, במהלכם 

ארוך. יובהר, כי למלווה אין מחויבות להיעתר לפריסת האשראי לטווח 

ידו. -ארוך, אך מוקנית לו זכות סירוב ראשונה לביצוע הפריסה על

לשנה, ואינה  1.5%ההלוואה נושאת ריבית פריים בתוספת מרווח של 

 צמודה למדד המחירים לצרכן. 

 1:1.25לעמידה ביחס כיסוי תפעולי של העמדת מסגרת האשראי כפופה 

)ככל שיחס הכיסוי התפעולי נמוך יותר, יופחת שיעור המימון כדי לאפשר 

את היחס הנדרש(. יחס הכיסוי התפעולי מחושב בהנחה שהאשראי נפרס 

שנים )הרווח התפעולי השנתי שצפוי בפרויקט לחלק  22על פני תקופה של 

  תהיה זכות חזרה ללווה.למלווה  להחזר ההלוואה השנתי(. כן נקבע כי

 להלן.  28.4.12, ראו סעיף המלווהלפרטים בדבר בטחונות שהועמדו לטובת 

 הלוואות בתוך הקבוצה .28.4.9

משקים אנד פרטנרס העמידה לכל אחת משותפויות הפרויקטים  .28.4.9.1

של הקבוצה בקיבוץ דורות, מושב תלמי יפה, קיבוץ עין צורים, 

שותפויות " קיבוץ מסילות )להלן:ותראבין יישוב 

עצמי ביחס ה"(, הלוואת בעלים לצורך מימון ההון הפרויקטים

לכל אחד מפרויקטים אלה, בהתאם להסכם הלוואת בעלים 

בקשר עם הסכם המימון של כל  שנחתם מול כל שותפות פרויקט

פרויקט עם כלל חברה לביטוח בע"מ וגופים נוספים )להלן ביחד: 

 ראו סעיפים הלוואה כאמור "( )לפרטים בדבר כל הסכם כלל"

נחותות לחוב כאמור הלוואות הבעלים  (.עילל 28.4.2-ו 28.4.1

הבכיר שהועמד על ידי כלל. מכוח ההסכמים עם כלל, זכויות 

משקים אנד פרטנרס בשותפויות הפרויקטים שועבדו לטובת 

ובסך הכל, נכון למועד הדוח,  להלן. 28.4.12כלל, כמפורט בסעיף 

מיליון ש"ח כהלוואת  34הועמד לשותפויות הפרויקט סך של 

 .בעלים

בסכום העמידה לדוראל משקי אנרגיה הלוואת בעלים  החברה .28.4.9.2

לצורך  ,ש"חמיליון  29, על דוחהפרסום אשר עומד, נכון למועד 

 ים על גבי גגות ומאגרי מים.יוולטא-מימון הקמת מתקנים פוטו

, 2020במאי,  18בהתאם להסכם הלוואת בעלים מיום יצוין, כי 
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מיליון ש"ח מתוך סך הלוואת הבעלים של  10ביחס לסכום של 

)א( ההלוואה לדוראל משקי אנרגיה, יחול האמור להלן:  החברה

לשנה ממועד העמדת כל הלוואה  3.75%תישא ריבית בשיעור של 

ועד לפירעונה הסופי; )ב( קרן ההלוואה תהא צמודה למדד 

המחירים לצרכן; )ג( ההלוואה תיפרע מתוך התזרים הפנוי של 

לשותפים בדוראל דוראל משקי אנרגיה, טרם חלוקת עודפים 

ם כלשהן, למעט הלוואה או פירעון הלוואות בעלי משקי אנרגיה

ידי -ועמד לדוראל משקי אנרגיה עלאלפי ש"ח שת 300בסכום של 

ותיפרע במקביל קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 

פסו; )ד( בכפוף לאמור בסעיף -, פריהחברהלהלוואה שהעמידה 

קטן )ג( לעיל, דוראל משקי אנרגיה תפרע את קרן ההלוואה 

 1-מיליון ש"ח כל אחד, מדי ה 2ך בחמישה תשלומים שווים בס

בינואר,  1ועד ליום  2021בינואר,  1בינואר בכל שנה, החל מיום 

2025.  

החברה העמידה לדוראל משקי אנרגיה ערבות לטובת תאגיד  .28.4.9.3

 83.5בנקאי, בסכום אשר עומד, נכון למועד הדוח, על סך של 

מיליון ש"ח. ערבות זו הועמדה בהמשך להחלטת ועדת הביקורת 

, לפיה תפעל החברה להחלפת ערבויות 2020באוגוסט,  18מיום 

ים שהועמדו על ידי חלק מבעלי השליטה לטובת התאגיד

המוחזקים על ידי החברה, בערבויות שיועמדו על ידי החברה 

עצמה, אשר בעקבותיה בוטלו ערבויות שהעמידו בעלי השליטה 

 בחברה לתאגידים המוחזקים על ידי החברה. 

, התקשרו החברה וכפר בלום סאן, 2021בינואר,  14ביום  .28.4.9.4

"(, שותפות הפרויקט כפר בלום סאןשותפות מוגבלת )"

ויקט כפר בלום, בהסכם הלוואת בעלים לפיו המחזיקה בפר

תעמיד החברה לכפר בלום סאן הלוואת בעלים בסכום קרן כולל 

"(, למטרת מימון עלויות קרן ההלוואהמיליון ש"ח )" 25של 

מעלויות הקמת  74%הקמת פרויקט כפר בלום עד לשיעור של 

סכום קרן ההלוואה הועמד מתוך תמורת הנפקת הפרויקט. 

שא תיקרן ההלוואה המופקדת בחשבון הנאמנות.  אגרות החוב

, בגין התקופה שהחל ממועד 3.5%ריבית שנתית בשיעור של 

העמדת קרן ההלוואה בפועל לטובת כפר בלום סאן ועד למועד 

פירעון קרן ההלוואה במלואה. קרן ההלוואה )בתוספת הפרשי 

תשלומים חצי שנתיים בשיעור של  40-הצמדה( תעמוד לפירעון ב

בדצמבר  31-ביוני ו 30מהקרן כל אחד, אשר ישולמו בימים  2.5%

הריבית תשולם  )כולל(. 2024עד  2021של כל אחת מהשנים 

כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית במועדי פירעון הקרן. 

ששולם באיחור העולה על שבעה ימי עסקים מהמועד הקבוע 



 72-א

 

 

מהמועד , החל 4%לתשלומו, ישא ריבית פיגורים בשיעור של 

נכון למועד פרסום הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. 

 הדוח, קרן ההלוואה הועמדה במלואה לכפר בלום סאן.

  מגופים פיננסייםשנקבעו בהלוואות  אמות מידה פיננסיות .28.4.10

שותפויות הפרויקטים המחזיקות בפרויקטים תלמי יפה, דורות, עין 

באמות המידה הפיננסיות  מחויבות לעמוד מסילותו, תראבין צורים

המפורטות להלן בהתאם להסכמי המימון לחוב הבכיר עם כלל חברה 

 לעיל(:  28.4.1-28.4.2סעיפים ב)כמפורט  בע"מ לביטוח

יחס תזרים המזומנים הפנוי של שותפות הפרויקט לשירות החוב  (1)

ותשלומי מס( לתשלומי קרן וריבית )הכנסות בניכוי עלויות תפעוליות 

החודשים  12-החודשים הקודמים או באופן חזוי ביחס ל 12במהלך 

 ; 1.07"( הינו לפחות ADSCRהבאים )"

היחס שבין תזרים המזומנים הפנוי  –יחס כיסוי לחיי ההלוואה  (2)

לשירות החוב החזוי עד מועד הפירעון הסופי של כל הלוואה, מהוון 

המשוקלל של הריביות בגין ההלוואה לבין יתרת  על פי שיעור הממוצע

"( הינו LLRCההלוואה הבלתי מסולקת נכון למועד החישוב )"

 ; 1.12לפחות 

שמירה על סכומים מינימאליים )שישה חודשי פירעון עתידי( בחשבון  (3)

, דוחמימון. נכון למועד הרזרבה לשירות חוב בהתאם להסכם ה

 .שותפויות הפרויקט עומדות בדרישה זו

אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל מהווה הפרה של 

הסכם המימון ועילה להעמדה לפירעון מיידי. כמו כן, נקבעו בהסכם אמות 

מידה פיננסיות אשר אי עמידה בהן תחייב את השותפות הרלוונטית שלא 

  עמדה בהן לבצע פירעון של חלק מההלוואה.

המינימאלי היחס  אמות מידה פיננסיות פרויקט

הנדרש על פי 

 הסכם המימון

פירוט החישוב ליום 

 2020בדצמבר,  31

 12-)ב ADSCR-ה דורות

 החודשים הקודמים(
1.07 1.40 

-החזוי )ב ADSCR-ה

 החודשים הבאים( 12
1.07 1.34 

 LLCR 1.12 1.27 -ה



 73-א

 

 

 12-)ב ADSCR-ה תלמי יפה

 החודשים הקודמים(
1.07 1.22 

-החזוי )ב ADSCR-ה

 החודשים הבאים( 12
1.07 1.31 

 LLCR 1.12 1.24 -ה

 12-)ב ADSCR-ה עין צורים

 החודשים הקודמים(
1.07 1.30 

-החזוי )ב ADSCR-ה

 החודשים הבאים( 12
1.07 1.35 

 LLCR 1.12 1.42 -ה

 12-)ב ADSCR-ה תראבין

 החודשים הקודמים(
1.07  1.49 

-החזוי )ב ADSCR-ה

 החודשים הבאים( 12
1.07 1.38 

 LLCR 1.12 1.61 -ה

 

 LLCR-ונתוני ה החודשים הבאים 12-החזוי ל ADSCR-ין כי נתוני היצו

מבוססים על נתונים שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה ואשר מותנה ותלוי בגורמים 

שונים, ובין היתר תעריף הייצור, הכנסות והוצאות בפועל, הימשכות 

משבר הקורונה והשפעתו על הכלכלה העולמית או התממשות איזה 

להלן. לפיכך, המידע כאמור עלול  37מפורטים בסעיף מגורמי הסיכון ה

 שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.

על פי הסכמי הלוואה עם גופים  מגבלות על חלוקה בשותפויות הפרויקט .28.4.11

  פיננסיים

פעולות חלוקה על ידי שותפויות הפרויקטים כפופות להתקיימות שורה של 

לפי תנאים שנקבעו בהסכם המימון של כל שותפות פרויקט, וביניהם, 

יקט מסחרית של הפרושחלפה שנה לפחות ממועד ההפעלה ההעניין, 

הרלוונטי, התבצע פירעון ראשון של סכומי הקרן והריבית בקשר עם 

הרלוונטית, היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית )כהגדרת ההלוואה 

מונח זה בהסכם הרלוונטי(, עמידה באמות מידה פיננסיות אשר פורטו 

לאחר ביצוע ) , יתרת הכספים בחשבון התקבוליםביחס לחלוקה בהסכם
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תהיה בסכום שלא יפחת מעלויות התפעול הנדרשות לחודשיים  (החלוקה

 ועוד.

 כמי הלוואה עם גופים פיננסייםעל פי הסבטוחות  .28.4.12

בטוחות לטובת המלווים בקשר לפרויקטים של שותפויות  .28.4.12.1

 עם כלל חברה לביטוח בע"מ הפרויקט

קשר עם ההלוואות להבטחת התחייבויותיהן של הלוות ב

 הועמדו על ידילעיל,  28.4.1-28.4.2 סעיפיםבהמפורטות 

שותפויות הפרויקטים, לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

 יםהבא הביטחונותבתפקידו כנאמן הבטוחות עבור המלווים, 

 ביחס לכל אחד מהפרויקטים כאמור:

השונות: שעבוד קבוע שעבוד קבוע של שותפויות הפרויקט  .א

ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה 

בסכום, על נכסי כל שותפות פרויקט וזכויותיה בקשר 

לפרויקט הרלוונטי. שעבוד זה כולל, בין היתר, שעבוד על 

המתקן והמערכות, על הזכויות בקשר עם המקרקעין 

רך, ופוליסות הביטוח, חשבונות הפרויקט, זכויות בניירות ע

 זכויות לקבלת כספים וזכויות מכוח הסכמי הפרויקט.

הסבת ערבויות הביצוע של קבלני ההקמה והתפעול לטובת  .ב

 נאמן הבטוחות של המלווים. 

בשותפויות הזכויות  תס כבעלרנשעבוד של משקים אנד פרט .ג

: שעבוד קבוע )למעט ביחס לפרויקט כפר בלום( הפרויקטים

בוד, ללא הגבלה ראשון בדרגה והמחאה על דרך השע

-בסכום, של הון שותפות הפרויקט הרלוונטי שהושקע על

ידי משקים אנד פרטנרס, של כל הזכויות שמוחזקות או 

רס בשותפות הפרויקט וכן נידי משקים אנד פרט-יוחזקו על

של כל הזכויות מכוח כל הסכם ו/או דין אשר משקים אנד 

פרטנרס תהיה זכאית להן מכוח זכויותיה בשותפות 

 הפרויקט ו/או מכוח היותה נושה של שותפות הפרויקט

 . )לרבות הסכמי הלוואות הבעלים(

 בטוחות בקשר לפרויקטים של ד.מ במזרחי .28.4.12.2

עם ההלוואה  ד.מ במזרחי בקשרלהבטחת התחייבויותיה של 

לעיל, נדרשה ד.מ במזרחי ליצור  28.4.8המפורטת בסעיף 

)כפי  בע"מ את הביטחונות הבאיםטפחות לטובת בנק מזרחי 

 :שיידרש על ידי הבנק(
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 50%בשיעור של  חברה, מוגבלת בסכום,מטעם הערבות  .א

מהיקף האשראי לצורך הבטחת פירעון האשראי שקיבלו 

ו/או שותפויות הבנות של ד.מ ו/או יקבלו ד.מ במזרחי 

ביחס לפרויקטים במזרחי להן הועמדה ההלוואה בפועל 

ערבות  החברהידי -, ניתנה עלדוחההשונים. נכון למועד 

התנאים לביטול . ש"חמיליון  83.5בסכום של  כאמור

( השלמת הקמת הפרויקט הספציפי שבגינו 1ות: )הערב

( המערכות חוברו לרשת החשמל 2נחתמה הערבות; )

והתקבלו בגינם שני תקבולים התואמים את המודל 

( הערבות תבוטל בפעימות בגין כל פרויקט או 3הפיננסי; )

-צבר פרויקטים שסך המימון שניתן בגינם אינו פוחת מ

 מיליון ש"ח. 40

יובהר כי ערבות זו הינה ביחד ולחוד עם ערבות שהעמידה 

לטובת בנק קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 

מהיקף האשראי לצורך הבטחת  50%בשיעור של מזרחי 

ו/או פירעון האשראי שקיבלו ו/או יקבלו ד.מ במזרחי 

שותפויות הבנות של ד.מ במזרחי להן הועמדה ההלוואה 

 . ביחס לפרויקטים השונים בפועל

לעיל(  2.1 בסעיףהשותפים המייסדים )כהגדרתם  .ב

לעיל(  2.2והשותפים המצטרפים )כהגדרתם בסעיף 

, בסכום מצטבר בנק מזרחילטובת  חברהערבויות העמידו 

לצורך הבטחת הסכומים שמגיעים מיליון ש"ח,  54של 

 החברהלבנק מזרחי ולרבות בגין ובקשר עם ערבות 

, 2020באוגוסט,  18ביום  .המפורטת בסעיף קטן )א( לעיל

אישרה ועדת הביקורת של החברה את החלפת הערבויות 

שהעמידו בעלי השליטה לטובת תאגידים בנקאיים בקשר 

בבטוחות שתועמדנה על ידי החברה  החברהת עם פעילו

עצמה בתנאים המיטביים שיסוכמו בין הנהלת החברה 

נכון . וערבות זו פקעה לבין התאגידים הבנקאיים כאמור

סך ערבויות החברה לטובת בנק המזרחי למועד הדוח, 

  מיליון ש"ח. 83.5על סכום מצטבר של  עומדות

  במזרחי.ערבות לא מוגבלת בסכום של ד.מ.  .ג

 ,שעבוד צף לטובת בנק מזרחי על כל נכסיה של החברה .ד

נכון למועד  ככל שהפרויקט יבוצע במסגרת של חברה.

  , בטוחה זו לא הועמדה.הדוח

שעבוד צולב על חלקה של ד.מ. במזרחי בפרויקטים שונים  .ה

של הקבוצה בתחום הגגות ומאגרי המים )ד.מ. במזרחי 
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הקבוצה בתחום הגגות מחזיקה בשותפויות פרויקט של 

ומאגרי מים אשר באמצעותם מממשת הקבוצה את 

נכון  (.1המכסה בה זכתה במסגרת הליך תחרותי מספר 

לא נדרש על ידי בנק מזרחי ליצור שעבוד  ,למועד הדוח

 כאמור. 

כלל המערכות הסולאריות והציוד, על  קבוע שעבוד .ו

והסכמים  או שימוש פוליסות הביטוח, חוזי שכירות

ם ביחס לפרויקטים שונים של הקבוצה בתחום הגגות שוני

לא נדרש על ידי בנק  ,נכון למועד הדוח ומאגרי המים.

  .מזרחי ליצור שעבוד כאמור

בגובה פירעונות של  בפיקדון משועבדצבירת סכומים  .ז

 שלושה חודשים )פיקדון משועבד(. 

כל שותפות פרויקט )המוחזקת על ידי ד.מ. במזרחי(  .ח

מכל  50%התחייבות בלתי חוזרת, לפיו תחתום על כתב 

סכום הניתן לחלוקה בין השותפים באותה שותפות 

חי בבנק פרויקט יועבר לחשבון שמנהלת ד.מ. במזר

, חתמו כל שותפויות הפרויקט מזרחי. נכון למועד הדוח

ד.מ. במזרחי אשר לצורך פעילותן נטלה הרלוונטיות )

  הלוואה( על כתב התחייבות כאמור.

  חובאגרות  .28.5

, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב 2020באוקטובר,  29ביום 

בערך נקוב באמצעות דוח הצעת מדף שפורסם מכוח התשקיף, )סדרה א'( של החברה 

"(. התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה אגרות החובמיליון ש"ח )" 220כולל של 

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים  220בחברה במסגרת ההנפקה הסתכמה לסך כולל של 

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר,  29-ו 28ראו דיווחיה של החברה מהימים 

לדוחות ו 10ביאור הנכללים בזאת על דרך ההפניה, (, 2020-01-108670-ו 108091

לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה  3הכספיים של החברה, וכן סעיף 

 . 2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

תמורת הנפקת אגרות החוב מיועדת למימון הקמת פרויקט לוטן, פרויקט כפר עזה, 

פרויקט בית קמה ופרויקט יכיני של החברה, וכן להחזר עלויות הקמת פרויקט כפר 

 .33בלום ופרויקט מיתרים

החוב הופקדה בחשבון הנאמנות )כהגדרתו להלן(, כאשר בשטר  תמורת הנפקת אגרות

הנאמנות נקבע כי החברה תמשוך סכומים מתוך תמורת ההנפקה מעת לעת עבור 

הפרויקטים כאמור, בכפוף ליצירת שעבודים לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות 

                                                      
בכפוף להשלמת העסקה בה התקשרה החברה לרכישת זכויות בשותפות אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות  33

 (.2020-01-102354)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  17ביום מוגבלת. לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה 
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בסך החוב(, כמפורט בשטר הנאמנות. יצוין, כי חלק מתמורת הנפקת אגרות החוב, 

מיליון ש"ח, נמשכה על ידי החברה לשם מימון החזר עלויות ההקמה של  25של 

 17ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום פרויקט כפר בלום. לפרטים נוספים 

 (, המובא בזאת על דרך ההפניה.2021-01-018960)מס' אסמכתא:  2021בפברואר, 

אמות המידה הפיננסיות, הבטוחות ומגבלות אחרות להן ובא פירוט בדבר להלן מ

של  אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עםהתחייבה החברה במסגרת שטר הנאמנות 

באוקטובר,  28( בע"מ ביום 1975החברה שנחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )

 , וכפי שנכלל בדיווח המיידי של החברה2021בפברואר,  22, כפי שתוקן ביום 2020

לפרטים בדבר עילות  .(2021-01-022201)מס' אסמכתא:  2021בפברואר,  23מיום 

לפירעון מיידי ראו היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( להעמדת 

 לשטר הנאמנות.  6.1.1-6.1.28סעיפים 

 זה: 28.5 בסעיף

שותפות פרויקט אשר החזקות החברה או תאגיד  –" שותפות פרויקט רלוונטית"

בשליטתה )לפי העניין( בה שועבדו בפועל לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 לשטר הנאמנות. 5.2.1א'(, בהתאם להוראות סעיף 

 שנקבעו בשטר הנאמנות ת מידה פיננסיותאמו .28.5.1

כי עד למועד הסילוק המלא,  התחייבההחברה במסגרת שטר הנאמנות, 

הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה א'(, היא תעמוד 

 באמות המידה הפיננסיות הבאות:

שבין )א( תזרים המזומנים מפעילות היחס מ -יחס כיסוי תפעולי .א

המצרפי של כל שותפויות הפרויקט הרלוונטיות, על פי  34שוטפת

דוחותיהן הכספיים הרלוונטיים, הסקורים או המבוקרים )לפי 

החודשים שקדמו ליום האחרון של כל רבעון  12-העניין(, ביחס ל

ששילמה החברה, בגין  קלנדארי, לבין )ב( סכומי הקרן והריבית

 5.7אמור בסעיף הסכום הכולל שמשכה החברה מחשבון הנאמנות כ

לשטר הנאמנות עד ליום האחרון של כל רבעון קלנדארי )כולל(, 

למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, על פי דוחותיה הכספיים 

                                                      
תזרים המזומנים מהפעילויות לייצור הכנסות של שותפות הפרויקט  -"תזרים מזומנים מפעילות שוטפתלעניין זה, " 34

 )למען הסר ספק, לא כולל תזרים מפעילויות השקעה או מפעילויות מימון( ואשר יחושב על פי מתודולוגיה זהה לאופן

חישוב תזרים המזומנים מפעילות שוטפת כפי שיעשה במסגרת הדוחות הכספיים הראשונים של שותפות הפרויקט 

לשטר הנאמנות, וזאת אף ככל שיחול שינוי כלשהו במדיניות החשבונאית  14.10שיפורסמו בהתאם להוראות סעיף 

סד לתקופה הרלוונטית, בנטרול של שותפות הפרויקט. התזרים מפעילות שוטפת מחושב עפ"י הרווח או ההפ

השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים באופיין, דחיות או צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים 

תפעוליים מהעבר או בעתיד, ופריטים של הכנסה או הוצאה הקשורים לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי 

 .מזומנים ממימון
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)לפי  של החברה הרלוונטיים, המאוחדים, הסקורים או המבוקרים

 . 1.05-"( לא יפחת מיחס הכיסוי התפעוליהעניין( )"

כי עמידת החברה ביחס הכיסוי התפעולי תיבחן על אף האמור, יובהר 

אך ורק החל מחלוף שנה ממועד הפעלתו המסחרית של פרויקט 

כלשהו אשר שותפות פרויקט רלוונטית מחזיקה בו, אך ביחס 

לפרויקט המוחזק על ידי אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות 

רק החל מחלוף שנה ממועד רכישתו, ורק לאחר  -35מוגבלת בלבד

ין( בשותפות י)לפי הענ תאגיד בשליטתהשעבוד החזקות החברה או 

 פרויקט כלשהי לטובת הנאמן. 

היחס, נכון ליום האחרון של כל רבעון  -יחס כיסוי ההלוואה  .ב

המצרפי  36קלנדארי, שבין )א( הערך הנוכחי של יתרת הרווח התפעולי

, הצפוי עד סוף תקופת ההפעלה מכל שותפויות הפרויקט הרלוונטיות

כשהוא מהוון בריבית אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בתוספת 

ההון החוזר המצרפי של כל שותפויות הפרויקט הרלוונטיות ליום 

האחרון של כל רבעון קלנדארי, לפי דוחותיהן הכספיים הרלוונטיים, 

הסקורים או המבוקרים )לפי העניין(, לבין )ב( היתרה הבלתי מסולקת 

ה( של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בגין )קרן, ריבית והצמד

הסכום הכולל שמשכה החברה עד לאותו מועד מחשבון הנאמנות 

לשטר הנאמנות, על פי דוחותיה הכספיים  5.7כאמור בסעיף 

הרלוונטיים, המאוחדים, הסקורים או המבוקרים )לפי העניין( של 

ף האמור, . על א1.05-"(, לא  יפחת מההלוואה יחס כיסויהחברה )"

יובהר כי עמידת החברה ביחס כיסוי ההלוואה תיבחן אך ורק לאחר 

ן( בשותפות י)לפי העני תאגיד בשליטתהשעבוד החזקות החברה או 

 פרויקט כלשהי לטובת הנאמן.

היחס בין ההון העצמי של החברה לבין סך המאזן של החברה,  .ג

המבוקרים בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( האחרונים, 

 .13%או הסקורים, לפי העניין, לא יפחת משיעור של 

ההון העצמי של החברה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים  .ד

 100-האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, לא יפחת מ

 .מיליון ש"ח

להלן פירוט בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המתוארות 

 לעיל:

                                                      
התקשרה החברה לרכישת זכויות בשותפות אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות בכפוף להשלמת העסקה בה  35

 (.2020-01-102354)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  17מוגבלת. לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

כל ההוצאות  סך ההכנסות של שותפות הפרויקט שהוכרו בתקופה הרלוונטית, בניכוי -"הרווח התפעולילעניין זה, " 36

 .ופחת אשר הוכרו במקביל באותה תקופה, למעט הוצאות מימון
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על  מידה פיננסיותאמות 

 פי שטר הנאמנות

פירוט החישוב ליום  פירוט

 2020בדצמבר,  31

 1.05לפחות  יחס הכיסוי התפעולי
לא רלוונטי למועד 

 הדוח

 1.05לפחות  יחס כיסוי ההלוואה
לא רלוונטי למועד 

 הדוח

היחס בין ההון העצמי 

של החברה לבין סך 

המאזן של החברה, לפי 

 הדוחות הכספיים )סולו(

 49.7% 13%לפחות 

ההון העצמי של החברה 

 על פי הדוחות הכספיים

מיליון  100לפחות 

 ש"ח
 מיליון ש"ח 221

 

בכל אמות  2020בדצמבר,  31כמתואר לעיל, החברה עמדה נכון ליום 

המידה הפיננסיות המפורטות לעיל ואשר ניתן לבדוק את התקיימותן )על 

 פי תנאיהן( נכון למועד כאמור.

 על פי שטר הנאמנות בטוחות .28.5.2

, בשעבוד קבוע, )עבור מחזיקי אגרות החוב( לטובת הנאמן ההחברה שעבד

יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, את מלוא זכויות החברה בחשבון 

הל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ונמבנק, אשר 

עד  אגרות החובת תמורת הנפק הופקדה, בו "(הנאמנות חשבון)" א'(

, כך שהשעבוד יחול על בהתאם להוראות שטר הנאמנות לשחרורה לחברה

כל התקבולים בחשבון הנאמנות וכן על כל תקבול שעתיד להיכנס לחשבון 

 הנאמנות.

עבוד כמו כן, שעבדה החברה לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( בש

וא זכויות החברה מלאת קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, 

החברה, אשר החברה ו/או תאגיד בשליטתה )לפי העניין( של בחשבון בנק 

להורות בהוראה בלתי חוזרת לשותפויות הפרויקט והשותף  התחייבו

הכללי שלהן, אשר החזקות החברה או תאגיד בשליטתה )לפי העניין( בהם 

נות, לשטר הנאמ 5ישועבדו לטובת הנאמן בפועל בהתאם להוראות סעיף 

להפקיד בו את כל הסכומים שיתקבלו בחברה או בתאגיד בשליטתה )לפי 

העניין( מפעילות שותפויות הפרויקט כאמור והשותף הכללי שלהן, לרבות 

חלוקות לחברה או לתאגיד בשליטתה )לפי העניין( שיבוצעו על ידי 

"(. חשבון התמורותשותפויות הפרויקט והשותף הכללי שלהן כאמור )"

יחול על כל התקבולים בחשבון התמורות וכן על כל תקבול שייכנס השעבוד 
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לפרטים בדבר זכויות החתימה בחשבון בעתיד לחשבון התמורות. 

 לשטר הנאמנות.  5.2.3התמורות ראו סעיף 

כתנאי למשיכת סכומים שעבד לטובת הנאמן, התחייבה החברה לבנוסף, 

מתוך תמורת ההנפקה לשם מימון עלויות ההקמה )או החזר עלויות 

את ההקמה, לפי העניין( של כל אחד מן הפרוייקטים שפורטו לעיל, 

ביחס לאותו פרויקט )הכל  הנכסים, ההחזקות והזכויות המפורטים להלן

  :בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות(

ן בדרגה וללא הגבלת סכום על כל החזקות שעבוד קבוע, יחיד, ראשו .א

"( )לפי התאגיד הנשלט המשעבדהחברה או תאגיד בשליטתה )"

שותפות הפרויקט המחזיקה בפרוייקט הרלוונטי העניין(, ב

, כאמורובשותף הכללי של שותפויות הפרויקט ( "שותפות פרויקט)""

 .וכן על כל הזכויות הגלומות בהחזקות המשועבדות כאמור

קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום על כל זכויות שעבוד  .ב

החברה, בהלוואות ו/או להחזר ההלוואות אשר תעמיד החברה מתוך 

הסכומים שתגייס החברה באמצעות אגרות החוב )סדרה א'(, כחוב 

בדרגת חוב עדיף )להבדיל מהלוואה חלף הון עצמי, כהגדרת מונח זה 

לרבות אך מבלי שותפות הפרויקט לשטר הנאמנות(, ל 5.13.10בסעיף 

לפגוע מכלליות האמור לעיל, הזכות לקבלת החזר סכום ההלוואה, 

הלוואה ההריבית, הפרשי ההצמדה והעמלות בגינו, בהתאם לתנאי 

  רלוונטית.ה

עוד מובהר כי שעבוד הלוואת הבעלים יכלול גם שעבוד על כל 

תה על ידי זכויותיה של החברה מכוח השעבודים אשר ייווצרו לטוב

 . 37שותפות הפרויקט לשם הבטחת הלוואת הבעלים כאמור

יובהר, כי החברה לא תעמיד הלוואה בדרגת חוב עדיף על פי סעיף זה 

, ומשכך לא תיצור "(סאן יכיניא', שותפות מוגבלת )"2 ליכיני סאן

ביחס ליכיני סאן והפרויקט הרלוונטי אליה שעבוד לטובת הנאמן 

וסכם, כי ככל ה החוב( על פי סעיף זה לעיל.)עבור מחזיקי אגרות 

יעמיד ליכיני סאן הלוואה חלף הון עצמי  שתאגיד בשליטת החברה

לשטר הנאמנות(, טרם העמדת ההלוואה  5.13.10)כהגדרתה בסעיף 

כאמור, תודיע על כך החברה לנאמן, והעמדת ההלוואה כאמור ליכיני 

החלטה רגילה( סאן תהיה כפופה להסכמת מחזיקי אגרות החוב )ב

את כל זכויותיו מכוח ההלוואה כאמור  האמור ישעבדולכך שהתאגיד 

לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב(, בהתאם להסכם שעבוד 

 אשר יוסכם עם הנאמן לשביעות רצונו.

                                                      
, כמפורט שעבודים אלה )לטובת החברה( יהיו שעבודים קבועים על הנכסים העיקריים של שותפות הפרויקט הלווה 37

 בשטר הנאמנות.
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שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, על מלוא זכויות  .ג

, אשר אליו יועברו מהש פרויקט בחשבון בנק אשר יתנהל עלהשותפות 

 )או תאגיד בשליטתה, לפי העניין(כל הסכומים להם זכאים החברה 

בקשר עם פעילות שותפות הפרויקט והשותף הכללי שלה, לרבות 

)לפי העניין( שיבוצעו על ידי  לתאגיד בשליטתהחלוקות לחברה או 

שותפות הפרויקט והשותף הכללי שלה כאמור, תשלומי החזר כלל 

הבעלים שתעמיד החברה לשותפות הפרויקט, תשלום דמי הלוואות 

נותני בשליטתה תאגיד יות החברה או ניהול וכן תשלומים מכוח ה

"(. השעבוד יחול על כל חשבון הבינייםשירותים לשותפות הפרויקט )"

התקבולים בחשבון הביניים וכן על כל תקבול שעתיד להיכנס לחשבון 

תימה בחשבון הביניים ראו סעיף לפרטים אודות זכויות החהביניים. 

  לשטר הנאמנות. 5.3.2

זה לא יחולו ביחס ליכיני סאן,  על אף האמור, יובהר כי הוראות סעיף 

וכי יכיני סאן לא תיצור חשבון ביניים או תשעבד אותו לטובת הנאמן 

 )עבור מחזיקי אגרות החוב(. 

נק של שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, על חשבון הב .ד

פרויקט, אשר אליו יועברו מלוא התקבולים להם זכאית השותפות 

פרויקט )השעבוד יחול ביחס לתקבולים בחשבון הבנק וכן השותפות 

"(. חשבון התקבוליםעל כל תקבול שעתיד להיכנס לחשבון הבנק( )"

מהשעבוד יוחרגו כלל הסכומים אשר להם זכאים שותפי החברה או 

)לפי העניין( בקשר עם ומכוח החזקתם  תאגיד בשליטתהשותפי 

בשותפות הפרויקט, בהתאם למפל התשלומים הקבוע בהסכם 

)לפי העניין( לבין השותפים  תאגיד בשליטתההשותפות בין החברה או 

"( ולנאמן או למחזיקי אגרות החוב לא תהא הסכומים המוחרגים)"

ד כל זכות, טענה או דרישה ביחס לסכומים המוחרגים מכוח שעבו

חשבון התקבולים וזאת בין לפני ובין אחרי מימוש השעבוד על חשבון 

 התקבולים. 

על אף האמור, יובהר כי הוראות סעיף  זה לא יחולו ביחס ליכיני סאן, 

וכי יכיני סאן לא תיצור חשבון תקבולים או תשעבד אותו לטובת 

לפרטים אודות זכויות החתימה הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב(. 

 לשטר הנאמנות. 5.3.1שבון התקבולים ראו סעיף בח

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא  -ביחס לפרויקט יכיני בלבד .ה

סכום, על חשבון בנק אשר יתנהל על שם יכיני סאן, אשר אליו  הגבלת

אשר יופקדו בחשבון בנק ( מהסכומים 70%יועברו שבעים אחוזים )

שטר הנאמנות ואשר אליו ל 5.3.3אשר יפתח בהתאם להוראות סעיף 

יופקדו מלוא התקבולים להם זכאית יכיני סאן, בהתאם להוראות 

לשטר הנאמנות(  5.3.3שטר הנאמנות )לפרטים נוספים ראו סעיף 

. השעבוד יחול על כל התקבולים בחשבון "(העודפים חשבון)"
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העודפים של משקים וכן על כל תקבול שייכנס בעתיד לחשבון 

לפרטים אודות זכויות החתימה בחשבון . העודפים של משקים

 לשטר הנאמנות.  5.2.6העודפים של משקים ראו סעיף 

לטובת החזר עלויות מיליון ש"ח  25למועד הדוח, משכה החברה מחשבון הנאמנות 

הקמת פרויקט כפר בלום, וזאת לאחר שיצרה שעבודים כאמור בסעיפים )א( עד )ד( 

לפרטים לעיל לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( בקשר עם פרויקט כפר בלום. 

)מס' אסמכתא:  2021בפברואר,  17נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

לשטר  14.9בהתאם להוראות סעיף בזאת על דרך ההפניה.  (, המובא2021-01-018960

הנאמנות, מצורפים לדוח זה דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( של כפר בלום סאן, 

 .2020בדצמבר,  31שותפות מוגבלת לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 

 על פי שטר הנאמנות מגבלות אחרות .28.5.3

 ל פי שטר הנאמנותע התחייבות לאי יצירת שעבודים )שעבוד שלילי( .א

כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל ההתחייבויות 

בגינם, התחייבו החברה ו/או תאגיד בשליטתה המחזיק בשותפות 

פרויקט רלוונטית שלא לשעבד ו/או למכור ו/או למשכן ו/או לשעבד 

את הנכסים המשועבדים אשר ישועבדו בפועל לטובת הנאמן )עבור 

אגרות החוב )סדרה א'( של החברה וכן התחייבה החברה שלא מחזיקי 

ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה אלא בהתאם להוראות הסכם 

 5.13.10-ו 5.13.9, 5.13.4הנאמנות. לפרטים נוספים ראו סעיפים 

 לשטר הנאמנות.

 ות על הרחבת סדרת אגרות החובמגבל .ב

החברה ראו למגבלות ותנאים להרחבת אגרות החוב )סדרה א'( של 

 לשטר הנאמנות.  2.5סעיף 

 על פי שטר הנאמנות מגבלה על חלוקת דיבידנדים .ג

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החברה התחייבה כי 

החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה א'(, החברה לא תבצע חלוקה 

(, ככל שבמועד ההחלטה על חלוקה כאמור, כהגדרתה בחוק החברות)

 אחד מן הבאים:יתקיים 

אם ההון העצמי של החברה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים  (1)

המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, 

 מיליון ש"ח. 150-יפחת מ

אם היחס בין ההון העצמי של החברה לבין סך המאזן של  (2)

החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( 

הסקורים, לפי העניין, יפחת משיעור  האחרונים, המבוקרים או

 . 30%של 
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לעיל, )א( 28.5.1בסעיף אם יחס הכיסוי התפעולי, כהגדרתו  (3)

בהתאם לגילוי שנתנה החברה במסגרת דוח הדירקטוריון 

. 1.25-האחרון שפרסמה החברה טרם ביצוע החלוקה, יפחת מ

זה יחול רק החל מחלוף שנה ממועד הפעלתו יובהר כי סעיף 

המסחרית של פרויקט כלשהו אשר שותפות פרויקט רלוונטית 

קס א.ח מחזיקה בו, אך ביחס לפרויקט המוחזק על ידי אנרג'י

החל מחלוף שנה  רק -38דרום הר חברון, שותפות מוגבלת בלבד

תאגיד ורק לאחר שעבוד החזקות החברה או  ממועד רכישתו,

)לפי העניין(  בשליטתה המחזיק בשותפות פרויקט רלוונטית

 בשותפות פרויקט כלשהי לטובת הנאמן.

לעיל, בהתאם )ב( 28.5.1בסעיף יחס כיסוי ההלוואה, כהגדרתו  (4)

לגילוי שנתנה החברה במסגרת דוח הדירקטוריון האחרון 

. יובהר כי 1.2-שפרסמה החברה טרם ביצוע החלוקה, יפחת מ

סעיף זה יחול רק לאחר שעבוד החזקות החברה או התאגיד 

הנשלט המשעבד )לפי העניין( בשותפות פרויקט כלשהי לטובת 

 הנאמן.

החברה מפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות  (5)

 החוב כאמור בהוראות שטר הנאמנות.

לא לבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק ש , החברה התחייבהבנוסף

החברות( כל עוד טרם התחילה תקופת בחינתן של אמות המידה 

 .לעיל (4)-( ו3)ג()0 הפיננסיות המפורטות בסעיפים

כי סכום כל חלוקה )כהגדרתה בחוק כמו כן, התחייבה החברה 

 -"FFO". לעניין זה, FFO-מה %50החברות( שתבצע, לא יעלה על 

החודשים האחרונים, על פי דוחותיה  12-, ב39שוטפתתזרים מפעילות 

הסקורים, לפי העניין, של  הכספיים האחרונים, המבוקרים או

 .החברה

 

 

                                                      
הר חברון, שותפות בכפוף להשלמת העסקה בה התקשרה החברה לרכישת זכויות בשותפות אנרג'יקס א.ח דרום  38

 (.2020-01-102354)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  17מוגבלת. לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

תזרים המזומנים מהפעילויות לייצור הכנסות של החברה )למען הסר ספק,  -"תזרים מפעילות שוטפתלעניין זה, " 39

מימון( ואשר יחושב במתודולוגיה זהה לאופן חישוב תזרים לא כולל תזרים מפעילויות השקעה או מפעילויות 

כפי שנכללו בתשקיף  2019המזומנים מפעילות שוטפת כפי שנעשה במסגרת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

המדף, וזאת אף ככל שיחול שינוי כלשהו במדיניות החשבונאית של החברה. התזרים מפעילות שוטפת מחושב עפ"י 

לתקופה הרלוונטית, בנטרול השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים באופיין, דחיות או צבירות הרווח או ההפסד 

כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעוליים מהעבר או בעתיד, ופריטים של הכנסה או הוצאה הקשורים 

 לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי מזומנים ממימון.
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 מגבלות על שינוי שליטה .ד

העברת השליטה בחברה לצד שלישי באופן שאף אחד מבעלי השליטה 

בעל  הקיימים בחברה במועד החתימה על שטר הנאמנות לא יהיה

 שליטה בחברה מהווה עילה לפירעון מיידי.

 הריביתמנגנוני התאמה בשיעור  .ה

במקרה של אי עמידה באיזה מאמות המידה הפיננסיות לצורך 

לתנאים שמעבר לדף  3.4.1התאמת ריבית, המפורטות בסעיף 

המצורפים לשטר הנאמנות, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא 

 0.25%אגרות החוב בשיעור שנתי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת. לפרטים נוספים 

 לתנאים שמעבר לדף המצורפים לשטר הנאמנות. 3.4ראו סעיף 

לפרטים אודות מנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של אי המצאה 

ישועבדו לנאמן במועד של אישור הבנק בו יפתחו חשבונות בנק אשר 

לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה( 

לשטר  5.6בדבר ויתור על זכויותיו ביחס לחשבונות אלה, ראו סעיף 

  הנאמנות.

)סדרה  לפרטים בדבר התנאים המלאים של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, ראו שטר הנאמנות

 .א'(

 מיסוי .29

לדוחות  19הקבוצה ושומות המס של הקבוצה, ראו ביאור  לפרטים בדבר דיני המס החלים על

 . זה המצורפים לדוח הכספיים

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .30

 להם להיות או צפויה להם יש אשר סביבתיים סיכונים על לחברה ידוע , לאדוחה למועד נכון

 להן שיש הסביבתיים הסיכונים בתחום דין הוראות על , אוקבוצהה על מהותית השפעה

החברה רואה בשמירה על איכות הסביבה חלק  .ופעילותה קבוצהה על השלכות מהותיות

ועובדיה נוקטים בצעדים הנדרשים למניעת מפגעים  קבוצההאינטגראלי ממדיניותה. 

 .סביבתיים ולמזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות מפעילותה

מחזיקה ברישיונות ובהיתרים הסביבתיים הנדרשים לפעילותה,  קבוצה, הדוחנכון למועד ה

  בהתאם למפורט להלן:

המועצה האזורית שניתן על ידי  בתוקףרישיון עסק ב מחזיקדורות קיבוץ באתר החברה  .30.1

, קיבלה החברה 2020ביוני,  3ביום . 1968-תשכ"חהמכוח חוק רישוי עסקים,  שער הנגב

 3, התקף עד ליום 1968-היתר זמני לפרויקט תראבין מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 , והיא פועלת לקבלת רישיון עסק קבוע לאתר תראבין. 2020בספטמבר, 

הרלבנטיים מחזיקים באישורים הנדרשים לאכלוסם מטעם הרשות  קבוצהה יאתר .30.2

 הארצית לכבאות והצלה.
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של מקור קרינה  הפעלהיש היתרי תראבין יישוב עין צורים ובקיבוץ ב קבוצהה לאתרי .30.3

(. "חוק הקרינה")להלן:  2006-"ותשסה, מייננת הבלתי הקרינה חוק לפי, חשמללמתקן 

פועלת  קבוצהמסילות יש היתר הקמה מכוח חוק הקרינה, והקיבוץ ב קבוצהלאתר ה

, קיבלה החברה היתרי הקמה 2020ביוני,  1ביום להשגת היתר הפעלה לאתר. כמו כן, 

, ביחס לאתרי הקבוצה בקיבוץ דורות 2006-מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

 ובמושב תלמי יפה. 

מעורבות רשויות סביבתיות, כגון יחידות  קבוצהבמסגרת הליכי התכנון והבנייה של אתרי ה

תאגידי סביבתיות מקומיות, ונשקלים שיקולים סביבתיים, לרבות בהיבט של מתן הוראות ל

ושילוב הוראות כתנאי להיתרי בנייה למזעור היבטים סביבתיים בעת הקמת  הקבוצה

 המתקנים ובעת הפעלתם ועריכת סקרים ובדיקות שונות בהקשר זה. 

, או מאגר המים המבנה ,תום תקופת השימוש בהתאם להסכמים עם בעלי הקרקעיודגש כי ב

 איכות על ושמירה סביבתיים היבטים על שמירה לפעול לפירוק מתקניה תוך קבוצהתידרש ה

 הסביבה, משרד להגנת להנחיות הרשויות הרלוונטיות, לרבות המשרד בהתאם הקרקע

 .והגנים הטבע ורשות החקלאות

או נושאי המשרה בה אינם צד להליך משפטי החברה , למיטב ידיעת החברה, דוחהנכון למועד 

לא נדרשת להשקעות  קבוצהאו מנהלי בקשר עם איכות הסביבה. כמו כן, נכון למועד הדוח ה

  מהותיות על מנת לעמוד בכללי איכות הסביבה.

  מגבלות ופיקוח על התאגיד .31

 –בתחום  ות ממשלת ישראל והרגולטורפעילותה של הקבוצה מושפעת באופן מהותי מהחלט

רשות החשמל. פעילות ייצור החשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים ומכירתו לחברת החשמל )או 

ין(, לרבות ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, מוסדרת מכוח ילצרכנים פרטיים, לפי הענ

חוק משק החשמל, התקנות, ההוראות והכללים שהותקנו מכוחו. כמו כן, כפופה הפעילות 

לאישורי גופים נוספים, כגון רשויות מקומיות, חברת החשמל, גופי תכנון ובניה כגון ועדות 

אל וכן משרדי ממשלה שונים כגון משרד תכנון ומנהל התכנון לרבות מנהל מקרקעי ישר

 האנרגיה, משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון. 

 להלן סקירה מתומצתת של הרגולציה העיקרית הנוגעת לפעילות הקבוצה: 

 מדיניות הממשלה

בשנים האחרונות, שמה לעצמה הממשלה מטרה מוצהרת לקדם ולעודד ייצור חשמל ממקורות 

טרה להביא את משק החשמל לייצור המתבסס על גז טבעי ועל אנרגיה אנרגיה מתחדשת, במ

. במסגרת כך, וכפי שעולה בין היתר ממסמך מדיניות שפרסם משרד 2030מתחדשת, עד לשנת 

ייצור  17%"(, נקבע יעד של מסמך המדיניות של משרד האנרגיה)" 201940האנרגיה במרץ 

המכריע צפוי  ו, שרוב2030עד שנת אף למעלה מכך( מאנרגיה מתחדשת )ו בישראל חשמל

עד שנת  10%להתקבל ממתקנים סולאריים המבוססים על אנרגיית שמש, עם יעד ביניים של 

2020 .  

                                                      
40 der/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdfhttps://www.gov.il/BlobFol 
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הודיעה רשות החשמל כי בהמשך לפנייתו של שר האנרגיה  2020יצוין בהקשר זה כי בינואר 

 -יעד האנרגיות המתחדשות לאת ל ילרשות החשמל, בוחנת רשות החשמל את האפשרות להגד

, אף פרסמה רשות החשמל קול קורא לקבלת זו, וכי במסגרת 2030מייצור החשמל בשנת  30%

התייחסות הציבור לצעדים שיביאו למימוש הפוטנציאל לייצור באנרגיה מתחדשת בישראל, 

לחסמים טכנולוגיים, הסרת חסמים ומתן תמריצים לרבות באמצעות מציאת פתרונות 

למסקנות רשות החשמל  ת חלקן של האנרגיות המתחדשות בתמהיל האנרגיה המשקי.להגדל

, 2030בקשר להשלכות ולמשמעויות הנובעות מהגדלת יעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות לשנת 

ואשר במסגרתה אושרה החלטת שר האנרגיה  שניתנה בעקבות כך 465והחלטת ממשלה מס' 

  לעיל. 5.4, ראו סעיף על עקרונות המדיניות

, הודיעה רשות החשמל כי כל 2020במרץ,  15לעיל, ביום  5.4עוד יצוין, כי כמפורט בסעיף 

-המועדים לסנכרון ולחיבור מתקנים, ביחס לכל ההליכים התחרותיים להקמת מתקנים פוטו

החשמל על דחייה  , הודיעה רשות2020באפריל,  30בנוסף, ביום ימים.  60-וולטאיים ידחו ב

, התקבלה החלטה 2020בנובמבר,  1בהמשך, ביום . 41ימים נוספים 30-נוספת של המועדים ב

נוספת ברשות החשמל על הארכת המועדים בכל האסדרות נשוא ההחלטה בשלושה חודשים 

, פרסמה רשות 2021בפברואר,  16לבסוף, ביום  .42בסך הכל שישה חודשים( -נוספים )קרי

לשימוע, במסגרתה מציעה רשות החשמל הארכה של חודשיים נוספים לכל החשמל החלטה 

לפרטים בדבר לעיל.  5.4, ראו סעיף האסדרות נשוא השימוע. לפרטים נוספים בדבר השימוע

תכנית משרד האנרגיה להאצת פרויקטי תשתיות במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה 

 לעיל. 5.4כלכלית, ראו סעיף 

 החלטות ממשלת ישראל להפחתת פליטות גזי חממה

 20גזי חממה. כך, ביום  של פליטות להפחיתבנוסף, קבעה הממשלה מדיניות שמטרתה 

, קבעה הממשלה יעדים משמעותיים להפחתת פליטות גזי החממה, וזאת, בין 2015בספטמבר 

החלטת היתר, באמצעות גידול משמעותי ביעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת )להלן: "

כללה, בין היתר, יעדים מוצהרים של ייצור חשמל  542"(. החלטת הממשלה 542הממשלה 

, ועל 2025לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  13%ה מתחדשת בישראל בשיעור של מאנרגי

 .2030לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  17%שיעור של 

מגלמת גידול משמעותי ביעדי האנרגיה המתחדשת ביחס להחלטות  542החלטת הממשלה 

מות פליטות כ, כי היעד המרכזי הינו ש542ממשלה קודמות. בנוסף, קבעה החלטת הממשלה 

טונות לנפש בשנה, המהווה הפחתה משמעותית  7.7( תהיה 2030)שנת גזי החממה בשנת היעד 

ביחס למצב כיום. בכך, ההחלטה משקפת פוטנציאל גידול משמעותי ואופק ארוך טווח להמשך 

 בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל. קבוצהפעילות ה

ממשלה הלאור החלטת  קבוצהבפעילות היודגש, כי האמור לעיל בדבר פוטנציאל הגידול 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא  המהוו, 542

                                                      
בעניין הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל  57702תיקון החלטה  – 57809החלטה מספר  41

 (.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/57809/he/Files_Hachlatot_57809.pdfבאנרגיה מתחדשת )

רות לייצור חשמל באנרגיה הארכת מועדים בהליכים תחרותיים ובאסד – 1.11.2020מיום  – 58905החלטה מספר  42

 (.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/58905/he/Files_Hachlatot_58905.pdf) מתחדשת

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/57809/he/Files_Hachlatot_57809.pdf
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 מיגורמי הסיכון בתחווביניהם  קבוצה,מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של ה

 להלן. 37 בסעיף המפורטיםפעילותה של הקבוצה 

 החלטות רשות החשמל 

בהתאם למדיניות הממשלה, מעודדת רשות החשמל הקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיות 

 וולטאי. -מתחדשות, לרבות פרסומן של אסדרות שונות בתחום הפוטו

, פרסמה רשות החשמל הודעה לפיה היא פועלת במגוון כלים על מנת 2020בינואר,  16ביום 

בהחלטת  , כפי שנקבעו2020הייצור באנרגיות מתחדשות עד סוף שנת לקדם עמידה ביעדי 

, כאשר כאמור לעיל, רשות החשמל אף הודיעה על בחינת האפשרות להגדלת יעד 542הממשלה 

  . 2030מייצור החשמל בשנת  30% -האנרגיות המתחדשות ל

לאחרונה, החליטה רשות החשמל לאשר תוספת פרויקטים לתוכניות הפיתוח של מערכת 

וואטים נוספים של חשמל אשר -ההולכה הארצית אשר צפויים לאפשר חיבור של מאות מגה

וולטאיות, בעיקר באזורי הדרום, בשנים הקרובות. על פי -נוצרים באמצעות מערכות פוטו

החשמל, בסיום קידום תכנית הפיתוח, ניתן יהיה לקלוט במערכת ההולכה של חברת ני נתו

הספק  לעומתוולטאיים )-של מתקנים פוטו מגה וואט 3,090רשת החלוקה הספק מירבי של 

לפרטים בדבר תכנית משרד האנרגיה להאצת  .43(2020מגה וואט נכון לינואר  890מירבי של 

  לעיל. 5.4והמים לעידוד צמיחה כלכלית, ראו סעיף  פרויקטי תשתיות במשק האנרגיה

 ארנונה

פורסם תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות  2015בחודש דצמבר 

רשות סכום מזערי וסכום מירבי של ארנונה )למ״ר( שאשר קבע  ,2007-, תשס"זהמקומיות(

לפני התיקון האמור, כל רשות הייתה  להטיל בגין הקמת מערכות סולאריות. רשאיתמקומית 

רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האם לגבות ארנונה בגין הקמת מערכות 

סולאריות ובאיזה שיעור. לכן, תיקון זה יצר אחידות בין הרשויות המקומיות השונות והוזיל 

כום מירבי. בנוסף, התיקון מעניק פטור מתשלום את סכומי הארנונה באמצעות קביעת ס

 מ"ר.  200ארנונה למערכות סולאריות המותקנות על גגות בשטח שלא עולה על 

 רשויות התכנון )היבט תכנון ובניה(

 1תמ"א  – 10ד//10תמ"א 

"(, את המועצה, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה )להלן: "2010בנובמבר  9ביום 

וולטאיים, אשר -אסדרת מתקנים פוטו 10ד//10המתאר הארצית תמ״א עקרונות תכנית 

-התוכנית מסדירה את הליכי התכנון למתקנים פוטו .2010בדצמבר  26נכנסה לתוקף ביום 

וולטאיים קרקעיים בהיקף של -וולטאיים, החל ממתקנים קטנים על גגות ועד למתקנים פוטו

אר ארצית או תכנית תשתית לאומית(. דונם )מעבר להיקף זה, תידרש תכנית מת 750עד 

וולטאיים על ידי יזמים בשני מסלולים: היתר -תוכנית מאפשרת התקנת מתקנים פוטוה

 ותוכנית. 

                                                      
 .2020מצגת שולחן עגול בנושא אנרגיות מתחדשות, חברת החשמל פברואר,  43
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 41תמ"א 

פרסמה המועצה להערות הוועדות המקומיות של תכנית המתאר הארצית  2019בדצמבר 

ונות לתכנון , שמטרתה לקבוע כללים ועקר41לתשתיות משק האנרגיה את נוסח תמ"א 

תשתיות האנרגיה, תוך התייחסות לתמהיל מקורות האנרגיה ומגוון אמצעי ייצור, הבטחת 

, ובהתאמה 2050-ו 2030יתרות ואמינות באספקה ומתן מענה לצרכי משק האנרגיה לשנים 

מהווה את הנדבך הסטטוטורי  41"(. תמ"א 41תמ"א )" 2040לתכנון האסטרטגי משנת 

 המדיניות של משרד האנרגיה.למימוש מסמך 

התמ"א מציגה תמונה כוללת ומקיפה של כלל תשתיות משק האנרגיה בישראל, וכן מסמנת 

 שטחים שמורים לתכנון אתרים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. 

שאושרה במסגרת החלטה מס'  1אמורה להיכלל במסגרת תמ"א  41"א תמלאחר שתאושר, 

-, את הוראות פרק המתקנים הפוטו, ולהחליף, בין היתר"(1תמ"א )" 12.01.2020מיום  4838

 10ד//10אמורות להחליף בין היתר את הוראות תמ"א  ו, שהוראותי1וולטאיים שבתמ"א 

  לעיל.

דונם( במסלול  750וולטאיים )ששטחם עד -מאפשרת, בין היתר, הקמת מתקנים פוטו 41תמ''א 

וולטאיים, היא -העוסק במתקנים פוטו היתרים מכח התמ"א ובמסלול תכניות. מטרת הפרק

לעודד הפקת חשמל מאנרגיית השמש, תוך צמצום פליטות והפחתת זיהום, תוך התחשבות 

וולטאיים משולבים -באזילת משאב הקרקע, וייעול ניצולו על ידי העדפת הקמת מתקנים פוטו

 הפגיעה בהם. במבנים, גגות ושימושי קרקע אחרים שאינם על פני שטחים פתוחים, תוך מזעור

  2/10ד//10תמ"א 

, פרסמה המועצה נוסח להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור של תמ"א 2020בינואר 

, במטרה לאפשר אישור היתרים 10ד//10, המהווה תיקון מוצע להוראות תמ"א 2/10ד//10

בתכנית וולטאיים בשימוש כפול בייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע -למתקנים פוטו

הראשית: בשטחים כלואים של מחלפים, על גבי מיגון אקוסטי, על קירות תמך, בשטחי 

כאמור לעיל, בשל משבר הקורונה, נדחו המועדים להגשת השגות  מטמנות ובבתי עלמין.

 נכון למועד פרסום הדוח, תמ"א זו טרם אושרה. .44הציבור

ולטאיים בנוסף על השימוש ו-יישום של מסלולים אלו, המאפשרים הקמת מתקנים פוטו

הקיים בשטח, במסלולי ההיתר הקיימים והנוספים, יאפשרו לצמצם את היקף השטחים 

החדשים למתקנים המקודמים על הקרקע. בנוסף, התכנית צפויה לאפשר להקים מתקני 

וולטאיים שאושרו בתכניות ולא -אגירת אנרגיה כשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו

 זכויות הבנייה הנדרשות לשם הקמתם.כללו את 

, החליטה לבטל את 11.8.2020מיום  644בנוסף, המועצה הארצית לתכנון ובניה בישיבה מס' 

"; "צבאים"; "הר 200הוראות המועצה בדבר קידום תחנות כוח בשלושה אתרים )"שגיא 

                                                      
44 -https://trailer.web

view.net/Show/0X40FC55B00D9177DE7D4F5F8BCB403827C33FC6B185989EE8AEFA4129678C87B

BFC7B75182448CBB4.htm 
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ל הגדלת טוב"( וזאת נוכח החלטת משרד האנרגיה בדבר צמצום ייצור החשמל בגז טבעי וע

 הייצור באנרגיה מתחדשת.

 רשות מקרקעי ישראל

הן קרקעות מדינה  יםיוולטא-הפוטומוקמים הפרויקטים  ןהואיל ורוב הקרקעות עליה

המנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, קידום פרויקטים של אנרגיה מתחדשת על קרקעות 

כאמור מחייב עמידה בכללי רשות מקרקעי ישראל, וכן תשלום לרשות מקרקעי ישראל של 

 הסכומים הנדרשים על פי הכללים הרלוונטיים. 

מגבלות פרטניים המשתנים בהתאם רשות מקרקעי ישראל פרסמה החלטות הכוללות כללים ו

לסוג הפרויקט, סוג הקרקע, וכיו"ב, המפורטות בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, כגון: 

)ב(  ;דונם ליישוב לצורך הקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 250)א( הגבלה של 

קמת תאגיד העדר אפשרות לרוב להשכרת הקרקע ליזם על ידי היישוב החקלאי )מה שמאלץ ה

)ג( הקצאת הקרקע למטרת הקמת מיזם במשבצת יישוב חקלאי מותנית בהסדרת  ;משותף(

גבולות משבצת הקבע של היישוב, הסדרת השימושים הלא מוסדרים ביישוב החקלאי ככול 

 שישנם. 

וולטאיים המוקמים על גבי מאגרי מים עדיין -לגבי פרויקטים מסוימים כגון מתקנים פוטו

החדשנות של פרויקטים אלה, אי בהירות לגבי הסדרת הפרויקטים למול רשות קיימת, בשל 

ובכלל זה גיבוש מתווה  ,מקרקעי ישראל וההשלכות הכלכליות של הקמת הפרויקטים הללו

ההתקשרות בפרויקטים מסוג זה בין היתר לאור האיסור על החכרת משנה ואפשרות ביצוע 

  העסקה עם בעל הזכויות בקרקע בלבד.

  הסכמים מהותיים .32

  "(אנלייטהסכם לשיתוף פעולה עם אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )" .32.1

בהסכם  ,משקים אנד פרטנרס המוחזקת על ידישותפות התקשרה  2017באפריל  9ביום 

 2018באוקטובר  27ביום "(. ההסכם"להלן בסעיף זה: ) שיתוף פעולה עם אנלייטל

את כל זכויותיה  כאמורשותפות ההמחתה  ,, ובמסגרתו, בין היתרתוקן ההסכם

  .למשקים אנד פרטנרסהסכם מכוח הוחובותיה 

פיתוח בישתפו פעולה בהתאם להוראות ההסכם, משקים אנד פרטנרס ואנלייט 

מס' הליך תחרותי מסגרת מיזמים סולאריים בנוגע לחלק מהמכסה בה זכתה אנלייט ב

, בהספק וולטאית-בטכנולוגיה פוטוור חשמל לקביעת תעריף לייצ של רשות החשמל 1

קטים הסכם שיתוף פעולה זה הוקמו הפרוימכוח וואט. -מגה 17.99מותקן כולל של 

הפרויקטים )" דורות סאן ותלמי יפה סאן – וולטאיים של הקבוצה-הפוטו

הוקצו לאנלייט החזקות שוות להחזקות  ,בהתאם להוראות ההסכם ."(המשותפים

"( התאגידים הייעודיים)" המשותפיםפרויקטים בהקבוצה בשותפויות המחזיקות 

   ובשותף הכללי שלהן.

בהתאם להוראות ההסכם, משקים אנד פרטנרס ואנלייט יישאו בחלקים שווים 

שווים בזכויות ובהתחייבויות הכלכליות של הפרויקטים המשותפים, ויממנו בחלקים 

 .תאגידים הייעודייםאת ההוצאות השוטפות של ה
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לצדדים תהיה נציגות שווה בדירקטוריון השותף הכללי, בהתאם להוראות ההסכם, 

טעם משקים אנד משני מנכ"לים משותפים, אחד  ידי-עלוהניהול השוטף יבוצע 

יצוין, כי עבור כל פרויקט משותף התאגידים הייעודיים  אנלייט.טעם מוהשני פרטנרס 

מתקשרים בהסכם ניהול עם הצדדים. על פי הסכמי הניהול, דמי הניהול עשויים 

 שווה בין הצדדים. לא להתחלק באופן 

קטים לכל אחד מהפרוי בנפרד, ביחס)הסכימו הצדדים  2018בינואר,  22ביום 

ת לא פחות ממחצית מההון המונפק והנפרע בעל תהיהכי כל עוד אנלייט המשותפים( 

לרכוש האופציה לאנלייט של התאגיד הייעודי הרלוונטי, תעמוד של השותף הכללי 

, כללי של התאגיד הייעודי הרלוונטיהשל השותף ולקבל בהקצאה מניה אחת רגילה 

אשר תגלם פרמיית שליטה כפי שייקבע  ,כנגד תשלום תמורה לשותף הכללי הרלוונטי

קבלת החלטות במקרה של מימוש האופציה כאמור, בין הצדדים. עוד הוסכם, כי 

בשותף הכללי הרלוונטי תחייב את קבלת )שפורטו בהסכם( מים בנושאים מסוי

 הסכמתה של משקים אנד פרטנרס.

  "(דוראלהסכם עם קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ )" .32.2

בהסכם שותפות מוגבלת, , התקשרה משקי אנרגיות סולאר, 2018בספטמבר,  6 ביום

עם השלמת הנפקת המניות, הזכויות על פי . "(ההסכם"להלן בסעיף זה: ) עם דוראל

בהתאם הסכם זה הומחו ממשקי אנרגיות סולאר לחברה, במסגרת העברת הנכסים. 

)להלן בסעיף  אנרגיהדוראל משקי את במשותף הקימו הצדדים להוראות ההסכם, 

ייצור חשמל ומכירת אשר באמצעותה פועלת הקבוצה בתחום , "(השותפותזה: " 32.2

. בהתאם םמי גגות ומאגריוולטאיים המותקנים על -חשמל באמצעות מתקנים פוטו

 שותפות מוגבלת 2018 .ודוראל מ.ק החברהלהוראות ההסכם, מחזיקות כל אחת מבין 

 50%-מהזכויות בשותפות, וכן ב 49.99% -ב )שותפות בבעלותה המלאה של דוראל(

)כאשר השותף הכללי "( הכללי השותף)"מהון המניות של השותף הכללי של השותפות 

 מהזכויות בשותפות(. 0.02%מחזיק 

לייצור הקמה והפעלה של מתקנים ייזום, לבהתאם להוראות ההסכם, תפעל השותפות 

 דונם למתקן 25וולטאית, בפרויקטים ששטחם הינו עד -חשמל בטכנולוגיה פוטו

 . וואט לפרויקט(-מגה 3-)המשקפים הספק של כ

  :עיקרי ההסכם הינם כדלקמן

בהתאם : והקמת מתקנים חדשים העברת פרויקטים קיימים לשותפות .32.2.1

להוראות ההסכם, החליטו הצדדים על רשימת פרויקטים שיועברו על ידי כל 

אחד מהם לשותפות. עוד סוכם כי כל צד רשאי להמשיך לעסוק בפרויקט 

הצדדים הסכימו שלא להעבירו לשותפות.  אשר 45השותפותבתחום פעילות 

מת מתקן חדש בתחום ד מהצדדים תהיה זכות וטו ביחס להקלכל אח

                                                      
וולטאית, בפרויקטים -ה פוטוהקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגי –" תחום פעילות השותפות" 45

מההספק המיוצר בו מיועד לצריכה  30%, לרבות מתקנים קרקעיים )רק אם לפחות דונם למתקן 25ששטחם הינו עד 
וכו'(; מתקנים שהאנרגיה שתיוצר בהם מיועדת לצריכה עצמית( ולא קרקעיים )כגון גגות, מאגרי מים, בריכות דגים 

וכל שילוב שלהם; מתקנים שתעריף המכירה של החשמל המיוצר בהם מוסדר  עצמית, למכירה לרשת החשמל הארצית
  במסגרת "אסדרה תעריפית"; ומתקנים שתעריף המכירה שלהם ייקבע בהליך תחרותי )מכרז(.
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ככל שצד התנגד להקמת מתקן, הוא לא יהיה רשאי להקים את  .הפעילות

 המתקן בעצמו, אך לצד שלא התנגד תעמוד הזכות להקים את המתקן בעצמו.

למשך כל תקופת ההסכם ובמשך כי : כל אחד מהצדדים התחייב אי תחרות .32.2.2

לא יחתום על הסכם לביצוע פרויקט חדש בתחום חצי שנה מתום תקופה זו, 

ובין בעקיפין, אלא אם הפרויקט האמור  במישרין , בין45השותפותפעילות 

הוצע תחילה לשותפות, והאורגנים המוסמכים של השותפות קיבלו החלטה 

  .)בכפוף למספר חריגים שנקבעו בהסכם( שלא לבצעו

ם יעמיד לשותפות חלק מההון : כל אחד מהצדדיהפעילות המשותפת מימון .32.2.3

, בהתאם לחלקו היחסי בהון, ובהתאם לתוכנית ההעצמי שיידרש לשם פעילות

קבלת מימון המותנה בכך הצדדים.  בהסכמתהעסקית שתאושר מעת לעת 

אשר  רעונו תהיה טעונה הסכמה של כל אחד מהשותפיםישהצדדים יערבו לפ

 יערבו לחוד לחלקם היחסי בחיוב המובטח.

בהתאם להוראות ההסכם תעמיד דוראל : לשותפות ניהול שירותימתן  .32.2.4

לשותפות שירותי ניהול כמפורט בהסכם ובהיקף שיקבע ע"י מנכ"ל השותפות, 

יום ב וסכם מעת לעת בין הצדדים.יכנגד תשלום דמי ניהול לדוראל בסכום ש

התקבלה החלטה בכתב של דוראל משקי אנרגיה במסגרתה  2020במרץ,  8

שירותי שתיהן  תעמידומ והחברה, דוראל 2020בינואר,  1החל מיום  ,נקבע כי

, די שנהמ ש"ח אלף 700של , כנגד תשלום דמי ניהול בסכום לשותפות ניהול

-)בכפוף להתאמת היקף השירותים הניתנים על החברהודוראל לכל אחת מבין 

  .(והחברהידי כל אחת מבין דוראל 

בשותף זכות למנות דירקטורים  צדלכל  :השותפותהשותף הכללי וניהול  .32.2.5

דירקטוריון השותף הכללי ימנה בהתאם לחלקו היחסי בהון השותפות. הכללי 

מנכ"ל שיהיה אחראי לניהול השוטף של הפעילות המשותפת, וכן את נושאי 

השותפות כל התקשרות או התחייבות של . פותהמשרה הבכירה של השות

החל מסוף  החברה.חתימה של נציג מטעם דוראל ונציג מטעם טעונה תהיה 

את שירותי של לדוראל משקי אנרגיה , החברה מעמידה 2020חודש ספטמבר, 

מר שחר בן מויאל, משנה למנכ"ל החברה, אשר מכהן מאותו מועד כמנכ"ל 

 דוראל משקי אנרגיה.    

השותפות : בכפוף להוראות הדין, מדי שנה תחלק מנגנון חלוקת רווחים .32.2.6

 לצדדים את מלוא הרווחים שלא יהיו דרושים לפעילותה השוטפת.

, החברהבין , 2020במאי,  18יום בהסכמים מ :דמי ייזום והלוואה לשותפות .32.2.7

  :עוגנו ההסכמות הבאות דוראל ודוראל משקי אנרגיה

 מיליון ש"ח 10הלוואה בסך של  דוראל משקי אנרגיהתעמיד ל החברה (א)

 .לעיל( 28.4.9)לפרטים בדבר הלוואה זו ראו סעיף 

אלפי ש"ח בגין  300 בסך של דוראל משקי אנרגיהדוראל תחייב את  (ב)

מימוש במסגרת דוראל משקי ידה ל-שהועברו עלנוספים פרויקטים 

גים מהיקף הפרויקטים שצפו הצדדים במקור, כמפורט רוחו אנרגיה
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דוראל משקי לעיל. חיוב זה ייצבר כהלוואה של דוראל ל 32.2.1בסעיף 

ותהא צמודה למדד  3.75%אשר תישא ריבית שנתית של  אנרגיה

פסו, -"(. הלוואת דוראל תיפרע פריהלוואת דוראלהמחירים לצרכן )"

, מתוך התזרים אמור בסעיף )א( לעיל()כ החברההלוואת פירעון במקביל ל

הפנוי של השותפות טרם חלוקת עודפים לשותפים או פירעון הלוואות 

בעלים אחרות כלשהן. בכפוף לאמור לעיל, קרן הלוואת דוראל בסך של 

בינואר בכל שנה,  1אלפי ש"ח תיפרע בחמישה תשלומים שווים ביום  300

. נכון למועד פרסום 2025בינואר,  1ועד ליום  2021ר, בינוא 1החל מיום 

הלוואת ש"ח ויתרת אלף  300הדוח, יתרת הלוואת דוראל הינה בסך של 

  ש"ח.מיליוני  29הינה בסך של  החברה

סכומי הריבית יזום בסך השווה לגובה דוראל תהיה זכאית לדמי י (ג)

ר כאמו החברהבקשר עם הלוואת  לחברהישולמו שוהפרשי ההצמדה 

   בסעיף קטן )א( לעיל.

הינו לתקופה בלתי קצובה. עם זאת, בתום שנתיים ממועד הקמת ההסכם  .32.2.8

דוראל משקי אנרגיה, כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני על רצונו 

על רצונו להביא  וא שנקבעו בהסכם, היפרדותהמנגנוני איזה מבין  להפעיל

ההסכם כולל מגבלות על העברת כמו כן,  הפסקת שיתוף הפעולה בין הצדדים.ל

 .מניות בשותף הכללי וזכויות בשותפות

  :"(בלקטריקמיזם משותף עם בלקטריק ישראל בע"מ )" .32.3

, התקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם 2018בינואר,  31ביום  .32.3.1

"(, לפיו הקימו הראשון JV-הסכם ה( )"2018באפריל,  26)אשר תוקן ביום 

ההקמה והתפעול של בקשר עם  (Joint Venture)הצדדים מיזם משותף 

שמפעילה  תוולטאי-פוטולייצור חשמל בטכנולוגיה הקרקעיים קטים הפרוי

התקשרו  2018בדצמבר,  5ביום  .עין צוריםקיבוץ בותראבין יישוב הקבוצה ב

-למתווה שבהסכם המשקים אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם במתווה זהה 

JV  ,לייצור הקרקעיים פרויקטים התפעול של ההקמה והעם  בקשרהראשון

קיבוץ מסילות ובקיבוץ בשמפעילה הקבוצה וולטאית -חשמל בטכנולוגיה פוטו

, לפי "המשותפים הפרויקטים" -" וJV-הסכמי ה" :ביחדכפר בלום )להלן 

 .להלן 32.3.5סעיף  ובלום, ראכפר פרויקט לעניין ההסכמות בנוגע ל(. העניין

ביחס לכל אחד מהפרויקטים המשותפים, התקשרה השותפות הרלוונטית  .32.3.2

בקבוצה שמפעילה את הפרויקט הרלוונטי עם משקים אנד פרטנרס ועם 

"( וכן בהסכם למתן EPC-הסכמי הבלקטריק, בהסכם למתן שירותי הקמה )"

"(. בהתאם להסכמים אלה, O&M-הסכמי השירותי תפעול ותחזוקה )"

יעניקו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק יחדיו את שירותי ההקמה וכן את 

קטים המשותפים, כנגד תשלום התפעול והתחזוקה לכל אחד מהפרוי שירותי

רס התמורה שנקבעה בהסכמים אלה. במקביל, התקשרו משקים אנד פרטנ
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ובלקטריק בהסכם קבלנות משנה, לפיו בלקטריק תשמש כקבלן משנה, והיא 

( וכן את שירותי EPC-שתעניק בפועל את שירותי ההקמה )מכוח הסכמי ה

קטים המשותפים, כנגד ( לפרויO&M-התפעול והתחזוקה )מכוח הסכמי ה

-ובהסכמי ה EPC-קבלת התמורה בגין שירותים אלה כמפורט בהסכמי ה

O&Mה מים להוראות הסכ. בהתא-JV יתחלקו משקים אנד פרטנרס ,

ובלקטריק שווה בשווה בהפרש שבין עלות מתן השירותים בפועל, לבין סכומי 

 . O&M-ובהסכמי ה EPC-התמורה שנקבעו בהסכמי ה

לאחריהן והינם לתקופה של שלוש שנים ממועד תחילתם,  O&M-הסכמי ה .32.3.3

יקט המשותף ת הפרורלוונטית בקבוצה המפעילה ארשאית השותפות ה

-הרלוונטי לסיים את ההסכם, ולהחליף את הקבלן שמעניק לה את שירותי ה

O&M.  

בנוסף, התקשרה משקים אנד פרטנרס עם בלקטריק בהסכמי הלוואה, לפיהם  .32.3.4

העמידה בלקטריק למשקים אנד פרטנרס כהלוואה, את מחצית מסכומי ההון 

לתראבין סאן, שותפות  כהלוואהמשקים אנד פרטנרס  העמידההעצמי ש

מוגבלת, לעין צורים סאן, שותפות מוגבלת ולמסילות סאן )רוף(, שותפות 

וולטאיים של הקבוצה -קטים הפוטוהשותפויות שמפעילות את הפרוימוגבלת, 

קבלת מימון חיצוני  מסילות, לשםקיבוץ עין צורים ובקיבוץ תראבין, ביישוב ב

פים ביחס להסכמי ההלוואה בין . לפרטים נוסיקטים כאמורבקשר עם הפרו

  לעיל. 28.4.5 משקים אנד פרטנרס לבלקטריק ראו סעיף

 32.3.4ההלוואות כאמור בסעיף , פרעה משקים אנד פרטנרס את דוחלמועד ה

זה ביחס לפרויקט תראבין וביחס לפרויקט עין צורים )בכפוף להתחשבנות 

נוספת שקיימת מכוח הסכמי ההלוואה כאמור, לאחר מועד פירעון ההלוואות 

ושלוש שנים ממועדי ההפעלה המסחרית של פרויקטים  כאמור, בחלוף שנתיים

אלה(. לפרטים נוספים ביחס להסכמי ההלוואה בין משקים אנד פרטנרס 

  לעיל. 28.4.5לבלקטריק ראו סעיף 

 לשהקרקעי וולטאי -מיזם משותף עם בלקטריק בקשר עם הפרויקט הפוטו .32.3.5

 :בלום-כפרקיבוץ הקבוצה ב

 התקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק 2018בדצמבר,  5 ביוםכאמור, 

( Joint Ventureבהסכם, לפיו הקימו הצדדים מיזם משותף )"( הצדדים)"

הקבוצה  לשהקרקעי וולטאי -הפרויקט הפוטוההקמה והתפעול של בקשר עם 

כמו "(. הסכם המיזם המשותף"זה:  32.3.5לעניין סעיף בלום )-כפרקיבוץ ב

בלום סאן, שותפות מוגבלת, התאגיד הייעודי שהוקם לצורך -כפרכן, 

, בהסכם למתן שירותי הקמה וכן בהסכם הצדדיםעם  ההתקשר הפרויקט,

 לעיל. 32.3.2פורט בסעיף , כמביחס לפרויקט למתן שירותי תפעול ותחזוקה

לאור מגבלות החלות על מקרקעי קיבוץ כפר בלום, בהתאם להחלטות רשות 

אפשרו את המשך קידום המיזם במתכונת לא  מקרקעי ישראל, אשר
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 במזכר הצדדים התקשרו 2019בדצמבר,  11ביום שהוסכמה בין הצדדים, 

ביחס לפרויקט  המשותף המיזם הסכםאת  המבטל"(, ההבנות מזכר)" הבנות

ביחס  המשותף המיזם הסכם, ההבנות מזכר להוראות בהתאם. בכפר בלום

   .פיו על מחויבות מכל תשוחרר ובלקטריק יבוטל לפרויקט בכפר בלום

את שירותי ההקמה, התפעול  תעניק בלקטריק בהתאם למזכר ההבנות,

  בכפוף בין היתר, לשינויים הבאים:לתאגיד הייעודי כקבלן משנה, והתחזוקה 

עבור הקמת הפרויקט, בלקטריק תהיה זכאית לתמורה  – תמורה .32.3.5.1

סכום קבוע עבור כל  בתוספתהקמת הפרויקט, בגובה עלויות 

וואט בהספק של הפרויקט. בנוסף, בלקטריק תהא זכאית -קילו

בונוס בגין חסכון  לבונוסים בהתאם לעמידה ביעדים, וביניהם,

  .הקמהל עמידה בלוחות הזמניםבעלויות ו

השקעותיה של בלקטריק במיזם המשותף יוחזרו  – קיזוז השקעה .32.3.5.2

בהתאם למנגנון ההתחשבנות שסוכם בין הצדדים במזכר לה, 

 ההבנות. 

-נקבע כי הסכם ה – לסיומו O&M-יכולת להביא את הסכם ה .32.3.5.3

O&M  על ידי כל אחד  ניתן לביטולביחס לפרויקט כפר בלום

מהצדדים לאחר שלוש שנים ממועד כניסתו לתוקף של מזכר 

 ההבנות.

 עם ערבה אנרגיה אחזקות, שותפות מוגבלתמים הסכמערכת  .32.4

התקשרו מספר גופים )אשר הפכו בהמשך לבעלי מניות  2016בנובמבר  2ביום  .32.4.1

במשקי אנרגיות סולאר( בשם משקי אנרגיות סולאר, וכן משקי אנרגיות 

הסכם תה באותו מועד בשלבי ייסוד(, בהסכם שיתוף פעולה )"י)שהי סולאר

"(. ערבה"( עם ערבה אנרגיה אחזקות, שותפות מוגבלת )"שיתוף הפעולה

במסגרת הסכם זה הוסדרו בין הצדדים עקרונות לשיתוף פעולה בין הצדדים, 

בייזום, פיתוח, מימון והקמה של פרויקטים בתחום יצור חשמל מאנרגיה 

לפרטים נוספים בדבר הסכם שיתוף הפעולה ראו סעיף ת בישראל. סולארי

 לתשקיף. 6.30.4.1

התקשרו משקי אנרגיות סולאר, ערבה והתאגידים  2017, בדצמבר 18ביום  .32.4.2

 ביניהם משקים אנד פרטנרס, ,שהוקמו על ידם מכוח הסכם שיתוף הפעולה

"(. ולההסכם סיום שיתוף הפעבהסכם לסיום שיתוף הפעולה בין הצדדים )"

עם השלמת הנפקת המניות, משקי אנרגיות סולאר המחתה לחברה את כל 

במסגרת זכויותיה והתחייבויותיה בהתאם להסכם סיום שיתוף הפעולה. 

 סיום שיתוף הפעולה הוסכם על סיום שיתוף הפעולה בין הצדדים וכןהסכם 

 , בין היתר, כדלקמן:הוסכם

חזקותיה בתאגידים ערבה תעביר למשקי אנרגיות סולאר את כל ה .32.4.2.1

שהוקמו על ידי הצדדים במשותף, כך שלאחר ההעברה תחזיק 
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במלוא ההחזקות  , במישרין ובעקיפין,משקי אנרגיות סולאר

בתאגידים המשותפים שהוקמו על ידי הצדדים )ובכלל כך משקים 

אנד פרטנרס והשותף הכללי בה(. כנגד כך, שילמה משקי אנרגיות 

סולאר לערבה תמורה כספית במועד חתימת הסכם סיום שיתוף 

 הפעולה.

ה, אשר פורטו וולטאיים של הקבוצ-יקטים פוטוביחס למספר פרו .32.4.2.2

בין סאן, קט תראפרוי ,א'2קט יכיני סאן פרויבהסכם, ביניהם 

קט תלמי יפה פרוי ,פרויקט דורות סאן, פרויקט מסילות סאן רוף

, בית קמה גדול )עבור 2, להב 2, שובל 2, להב, לוטן, מסלול סאן

"( נקבע כי המזכים הפרויקטים)"( 4( וכפר עזה )עבור מכרז 4מכרז 

 תשלומים שלהלן:משקי אנרגיות סולאר תשלם לערבה את אחד מה

-תשלום סכום קבוע שנקבע בהסכם בגין כל מגה – מענק פיתוח (א)

וואט של איזה מהפרויקטים המזכים, אשר הזכאות לקבלתו 

תקום עם התקיימות שני התנאים המצטברים שלהלן, לא 

( קבלת הודעת זכיה מרשות 1: )2022בדצמבר,  18יאוחר מיום 

( 2) -בעל הודעת זכיה; וכן 'החשמל או התקשרות עם צד ג

קבלת הודעה בדבר הבטחת מקום ברשת החשמל )או תנאים 

מקבילים לקבלת זכיה במכסה והבטחת מקום ברשת החשמל, 

סדרה אחרת(. אככל שהפרויקטים המזכים יוקמו במסגרת 

משקי אנרגיות סולאר תשלם לערבה את מענקי הפיתוח שקמה 

ימים ממועד  לערבה הזכות לקבלם כאמור, בתוך שבעה

ההפעלה המסחרית של הפרויקט המזכה הרלוונטי )אם וככל 

שיתקיים(. סכום מענק הפיתוח שתקום לערבה זכאות לקבלו 

צמוד לעלייה במדד, החל  3%ר של ויישא ריבית שנתית בשיע

מהמועד בו התקיימו התנאים המתלים לקבלתו ועד למועד 

משקי  , שילמהדוחנכון למועד הלערבה. בפועל תשלומו 

אנרגיות סולאר לערבה את מלוא סכומי מענק הפיתוח בגין כל 

עד  אשר קמה לערבה הזכות לקבלם הפרויקטים המזכים

פרויקט  יצוין, כי עם תחילת ההפעלה המסחרית של .למועד זה

)אם  ופרויקט יכיני פרויקט בית קמה ,לוטן, פרויקט כפר עזה

תוח גם בגין וככל שתתקיים(, ישולמו לערבה סכומי מענק פי

 פרויקטים אלה. 

במקרה של מכירת מלוא האחזקות ו/או  – עסקה מזכה (ב)

"(, ככל שנחתם הסכם מזכה עסקההנכסים בפרויקט מזכה )"

, משקי 2021בדצמבר,  18שעניינו עסקה מזכה לא יאוחר מיום 

מכל תמורה שתקבל  20%אנרגיות סולאר תשלם לערבה סך של 

פרטנרס או אצל כל  בפועל או שתתקבל אצל משקים אנד

תאגיד קשור אחר במסגרת עסקה מזכה. התשלום לערבה 
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יבוצע לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת תמורת 

 העסקה המזכה )או כל חלק ממנה(. 

משקי אנרגיות סולאר ותאגידים נוספים בקבוצה ויתרו על כל  .32.4.2.3

דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי הדירקטורים שכיהנו מטעם ערבה 

גידים שהוחזקו במשותף על ידי הצדדים, והתחייבו לשפותם בתא

בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו להם בשל תביעות צד שלישי בקשר 

עם תפקידם כדירקטורים בתאגידים הנ"ל. כמו כן, התחייבו משקי 

את ערבה בגין אנרגיות סולאר ותאגידים נוספים בקבוצה לשפות 

יב לשלם לצד שלישי מכוח פסק דין של רשות נזקים והוצאות שתחו

רגולטורית או דרישה של רשות מנהלית מוסמכת שאינה ניתנת 

לערעור, בגין עילה או מעשה של תאגידי הקבוצה לאחר מועד 

חתימת הסכם שיתוף הפעולה, ככל שהתביעה או הדרישה )אשר 

 18השתכללה לתביעה אף במועד מאוחר יותר( הוגשו עד ליום 

 הכל כמפורט בהסכם סיום שיתוף הפעולה. – 2019, בדצמבר

שיתוף הפעולה כי משקי אנרגיות סולאר סיום עוד הוסכם בהסכם  .32.4.2.4

במחצית מכל נזק או הוצאה שינבעו מתביעה שתוגש )ככל תישא 

בקשר עם טענותיו נושא משרה לשעבר בערבה, שתוגש( על ידי 

המזכים.  דמי הצלחה ובונוסים ביחס לחלק מהפרויקטיםלזכאותו ל

ככל שתביעה כזו תוגש ותתקבל, חלקה של החברה להערכת החברה, 

 . בתשלום זה צפוי להיות לא מהותי

  "(הפניקסהסכם שיתוף פעולה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ )" .32.5

ה עם , התקשרה משקי אנרגיות סולאר בהסכם שיתוף פעול2017בדצמבר  4ביום 

 2018בדצמבר,  6, שתוקן ביום "(פניקס)" הפניקס ו/או גופים מוסדיים בקבוצתה

 להלן עיקרי ההסכם:"(. ההסכם)"

של רשות החשמל  1ההסכם נחתם על רקע פרסום הליך תחרותי מספר  .32.5.1

בסעיף וולטאית למתח עליון )-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

"(, ובקשר עם פרויקטים פוטנציאליים לקידום מכרז המתח העליון"זה להלן: 

 . "(הפרויקטים)" מסגרת המכרז האמורב

: לפניקס הוענקה זכות הצטרפות להשקעה בהון התאגיד זכות הצטרפות להון .32.5.2

בפרויקטים שיזכו במכסה במסגרת משקי אנרגיות סולאר שיחזיק מטעם 

כנגד הקצאת אחזקות בתאגיד "(, זאת התאגיד הייעודימכרז המתח העליון )"

ביוני,  17בהקשר זה, ביום . 30%ור של עד הייעודי כשותף מוגבל לפניקס בשיע

, זכתה משקים אנד פרטנרס במכסה במסגרת מכרז המתח העליון 2019

וואט, ובכוונתה לממש מכסה זו לצורך קידום פרויקט יכיני -מגה 67.5להקמת 

התחייבויות משקי אנרגיות סולאר לפניקס, בהתאם, "(. הפרויקטסאן )"

 חלות רק ביחס לפרויקט זה. 
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, הודיעה הפניקס לחברה על רצונה לממש את זכות 2020ביוני,  14ביום 

ביוני,  16ההצטרפות כאמור. לפרטים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. נכון 2020-01-062904)מס' אסמכתא:  2020

ת למועד הדוח, הצדדים פועלים להשלמת הפעולות הנדרשות למימוש זכו

 ההצטרפות של הפניקס.  

ידי הפניקס, יחולו עליה מלוא הזכויות -עם מימוש זכות ההצטרפות להון על

וההתחייבויות החלות על כל משקיע, לרבות השתתפות במימון הוצאות 

השתתפות שותפויות הפרויקטים בסכומים ושותפויות הפרויקטים פעילות 

שיתוף הפעולה )לפרטים  המגיעים לערבה בגין הפרויקטים מכוח הסכם סיום

לחודש יוני, לעיל(. זכות ההצטרפות כאמור תעמוד בתוקף עד  32.4.2ראו סעיף 

2020.  

: בהתאם לתנאי ההסכם הוענקה לפניקס זכות הצטרפות למימון הפרויקט .32.5.3

זכות הצטרפות להעמדת מימון לפרויקט, כך שבמקרה שהתאגיד הייעודי או 

גוף קשור אליו יתקשר בהסכם לנטילת חוב בכיר, תהיה לפניקס זכות להצטרף 

להסכם המימון כמלווה בתנאים דומים לאלו שניתנו למלווה ובאופן שהפניקס 

 מסך החוב הבכיר.  30%-ה, וזאת עד ללא תופלה לרעה ביחס למלוו

: )א( יינתנו לה ע"י הפניקס כאמור לעיללהון ש זכות ההצטרפות ומימ עם .32.5.4

מים )אשר פורטו בהסכם( ת וטו בקבלת החלטות בנושאים מסויזכויו

באורגנים של התאגיד הייעודי ושותפות הפרויקט; )ב( תהיה לה זכות למנות 

ללי של התאגיד הייעודי )ככל שנושא משקיף מטעמה בדירקטוריון השותף הכ

הכללי של שותפות הפרויקט;  ףהישיבה קשור בפרויקט( ובדירקטוריון השות

)ג( יחולו עליה ועל משקי אנרגיות סולאר מגבלות ביחס להעברת אחזקות 

בתאגיד הייעודי, כמפורט בהסכם; )ד( תינתן להפניקס זכות מצרנות בהקצאת 

)ה( תינתן להפניקס זכות הצטרפות -ייעודי; וזכויות כשותף מוגבל בתאגיד ה

למימוש אופציה בשותפות הפרויקט ככל שלתאגיד הייעודי או למשקי 

קט את חלקו של שותף בשותפות הפרויאנרגיות סולאר תעמוד הזכות לרכוש 

 הכל בהתאם להוראות ההסכם. – )ככל שקיים שותף כאמור(

אחד בלבד זכה בהליך תחרותי מס' פרויקט שבהתאם לתנאי ההסכם, הואיל  .32.5.5

וולטאית -החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטושל רשות  1

הפניקס זכאית שיעור ההשקעה לו לעיל,  32.5.2כמפורט בסעיף למתח עליון, 

עם מימוש זכות ההצטרפות להון בפרויקט זה,  .30%הינו בתאגיד הייעודי 

לעיל(  32.5.2להון )כמפורט בסעיף מלוא זכות ההצטרפות  תממש הפניקס את

תתייחס לפרויקט זה לעיל(  32.5.3 )כמפורט בסעיףוזכות ההצטרפות למימון 

  בלבד.

יצוין, כי משקים אנד פרטנרס התחייבה כלפי משקי אנרגיות סולאר כי ככל  .32.5.6

זכות או /והתאגיד הייעודי חר לממש את זכות ההצטרפות להון שפניקס תב
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פעולות הנדרשות ממנה ב תנקוט, היא תאגיד הייעודיההצטרפות למימון ה

 לשם מימוש זכויות אלה. 

  הסכמי שיתוף פעולה .33

אנרגיה מתחדשת  בין משקים אנד פרטנרס לבין אנלייטשיתוף פעולה לתיאור הסכם  .33.1

 לעיל.  32.1, ראו סעיף בע"מ

, משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ לתיאור הסכם שיתוף פעולה בין החברה לבין דוראל .33.2

 לעיל. 32.2ראו סעיף 

, ראו סעיף ישראל בע"מ לתיאור מיזם משותף של משקים אנד פרטנרס עם בלקטריק .33.3

 לעיל. 32.3

, 2020בספטמבר,  15-ו 14לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מימים  בהמשך .33.4

את התקשרות החברה , 2020באוקטובר,  29אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום 

אגודה אשר צפויה לאגד קיבוצים "(, תפו"זבמזכר הבנות עם תפו"ז אגש"ח בע"מ )"

ומושבים בעמק המעיינות, אשר יוסדה על ידי משקי עמק בית שאן, מבעלות השליטה 

"(, אשר הינן חברות בה. מזכר אחזקות שאןבחברה, ואחזקות שאן אגש"ח בע"מ )"

ההבנות עוסק בקידום מיזם משותף לייזום, הקמה והפעלה של מתקנים סולאריים 

 4,000-עדים לרשת ההולכה )מתח עליון( על גבי מקרקעין בשטח של כלייצור חשמל המיו

דונם בישובים באזור עמק המעיינות, במסגרת הסדר מיוחד שמנסה לקדם תפו"ז מול 

בספטמבר  24-ו 15הרשויות. לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה מימים 

, 2020-01-095668, 2020-01-101742)מס' אסמכתאות:  2020באוקטובר,  20-ו 19וכן 

(, המובאים 2020-01-108568-ו 2020-01-104782, 2020-01-104779, 2020-01-095683

 בזאת על דרך ההפניה. 

שימוש )הקמת מתקנים -שיתופי פעולה של החברה לליווי מחקרי בתחום הדו לתיאור .33.5

 לעיל. 23וולטאים על גבי גידולים חקלאיים(, ראו סעיף -פוטו

 הליכים משפטיים  .34

נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הליכים משפטיים תלויים מהותיים אשר 

 .30לפרטים בדבר הסדר טיעון בכפר בלום סאן, ראה הערת שוליים החברה היא צד להם. 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .35

בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה, תוסיף הקבוצה לפעול בתחום האנרגיות 

וולטאיים על גבי קרקעות, גגות -המתחדשות, ובפרט בייזום, הקמה ופיתוח של פרויקטים פוטו

 , כמפורט להלן:ומאגרי מים

לפעול למימוש מלוא המכסות בהן זכתה עד  בכוונת הקבוצה – פרויקטים קרקעיים .35.1

לפעול לאיתור קרקעות זמינות ומתאימות להקמת  למועד פרסום הדוח, להמשיך

מכסות לייצור  להקצאתרשות החשמל  ולהשתתף במכרזיוולטאיים -מתקנים פוטו

כמו כן, החברה בוחנת באופן שוטף וולטאית. -חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

וולטאים המחוברים לרשת -פוטנציאליות לרכישת מתקנים פוטו הזדמנויות עסקיות
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תשתית להקמת זרוע  הקמתל בוחנת אפשרותבנוסף החברה  החשמל בשוק המשני.

 ( מתוך החברה.M&Oתפעולית )

למימוש מלוא המכסה בה זכתה משקים אנד פרטנרס הקבוצה לפעול  בכוונת – אגירה .35.2

תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  של רשות החשמל לקביעת 2הליך מספר במסגרת 

, ולהגיש הצעות במכרזים נוספים של רשות וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-פוטו

וולטאיים, ככל שיפורסמו מכרזים -החשמל לשילוב קיבולת אגירה במתקנים פוטו

ספקים החברה מבצעת את האמור בין היתר באמצעות שיתוף פעולה עם כאמור. 

 .טכנולוגיות בע"מ סולאראדג' חברתמובילים לרבות עם 

לעיל, החברה התקשרה עם מכוני מחקר מובילים  23כמפורט בסעיף  – סולאגרו .35.3

וולטאיים על גבי גידולים חקלאיים, -במטרה לבחון אפשרות להקמת מתקנים פוטו

וולטאיים(, וכל -שימוש בקרקע )גידולים חקלאיים ומתקנים פוטו-במטרה לאפשר דו

כמו כן, פועלת החברה בימים אלה להרחבת לפגוע בגידולים החקלאיים. זאת מבלי 

 צבר הנכסים הפוטנציאליים להקמת פרויקטים מסוג זה. 

כמפורט לעיל בפרק זה, החברה פעילה )באמצעות דוראל משקי  –גגות ומאגרי מים  .35.4

 וולטאים על גבי גגות ומאגרי מים. בכוונת החברה-אנרגיה( בתחום המתקנים הפוטו

לפעול בתחום זה, לרבות השתתפות במכרזים להקצאת מכסות להקמת המשיך ל

 וולטאיים על גבי גגות ומאגרי מים.-מתקנים פוטו

בתחום האנרגיות המתחדשות,  החברה מבצעת פעילויות נוספות – פעילויות משיקות  .35.5

החברה מקימה ומפעילה, : )א( בין היתר שהינן משיקות לתחומי פעילות העיקריים.

( החברה בוחנת פעילות ב) ;באמצעות סונול אי.וי.איי, עמדות טעינה לרכבים חשמליים

את  להרחיב תוהחברה בוחנת אפשר (ג) ;קבלת רישיון אספקהלר בחשמל חבתחום הס

בחינת פרויקטי אגירה )ד( -( וW2Eבאמצעות פסולת )פעילותה לתחום הפקת החשמל 

  ( תוך ניצול הזיקה למגזר הקיבוצי. Behind the meterמעבר למונה )

וולטאיים או רכישה של -בחינת אפשרות להקמת פרויקטים פוטו – פעילות בחו"ל .35.6

 וולטאיים קיימים בחו"ל.-פרויקטים פוטו

הינו בגדר מידע צופה ביחס לתכנית העסקית ולאסטרטגיה של החברה,  המתואר בסעיף זה

התממשותו אינה ודאית, ואשר עשוי להשתנות, פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אשר 

, ובניהם גורמי הסיכון המפורטים בסעיף בין היתר בשל גורמים אשר אינם בשליטת הקבוצה

 להלן. 37

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .36

 :לבצע בשנה הקרובה קבוצהלהלן יפורטו פעילויות עיקריות שבכוונת ה

 :תחרותיים הליכים במסגרת הקבוצה זכתה בהן מכסות מימוש .36.1

למימוש מלוא ההספק בו זכתה שקים אנד פרטנרס פועלת מ, דוחנכון למועד ה (א)

לקביעת תעריף לייצור חשמל רשות החשמל  של 4במסגרת הליך מספר 

 . DCוואט -מגה 51בסך כולל של  וולטאית-בטכנולוגיה פוטו



 100-א

 

 

 3והליך מספר  2הליך מספר  ,1במסגרת הליך מספר דוראל משקי אנרגיה זכתה  (ב)

וולטאית -פוטולקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה של רשות החשמל 

-מגה 123-כבזכות לייצר ולמכור חשמל בהספק מצטבר כולל של  במתקני גגות

ויתרת המכסה  2020החשמל במהלך שנת  . חלק מהמכסה חוברה לרשתוואט

לפרטים נוספים ראו . 2021צפויה להתחבר למתח גבוה ולמתח נמוך במהלך שנת 

  לעיל. 6.6סעיף 

של רשות החשמל לקביעת  2משקים אנד פרטנרס זכתה במסגרת הליך מספר  (ג)

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, במכסה -תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

, DCוואט )במונחי -מגה 120-של כלייצור ומכירת חשמל בהספק מצטבר 

-מגה 160( המשלבים קיבולת אגירה של ACוואט במונחי -מגה 40-השקולים ל

וואט שעה. בכוונת הקבוצה לפעול בשנה הקרובה למימוש מלוא ההספק בו זכתה 

 . לעיל 1.3 סעיף ראו נוספיםלפרטים  במסגרת מכרז האגירה בשנה הקרובה.

של רשות החשמל  1במסגרת הליך תחרותי מס' : הקמה של פרויקט מתח עליון תחילת .36.2

וולטאית במתקנים קרקעיים שיחוברו -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  67.5 בזכות לייצר ולמכור חשמל בהספק שלזכתה משקים אנד פרטנרס למתח עליון, 

, מועד החיבור הצפוי של הפרויקט דוח, כולל תחנת משנה. נכון למועד הDC וואט-מגה

במהלך בשטח התחיל את הקמת הפרויקט כאשר בכוונת החברה ל, 2023הינו בשנת 

 . 2021של שנת הראשון הרבעון 

 : חדשים פרויקטים .36.3

, התקשרה משקים אנד פרטנרס בהסכם מייסדים עם 2020ביוני,  21ביום  .36.3.1

תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה 

"(, משקי עמק יזרעאל אגש"ח בע"מ, מבעלות תאגיד משקי הקיבוצים)"

השליטה בחברה ועם גורמים נוספים המחזיקים )במישרין ובעקיפין( בדליה 

 ", בהתאמה(. הסכם המייסדים"-" והמייסדים"אנרגיות כח בע"מ )

בהתאם להוראות הסכם המייסדים, המייסדים ישתפו פעולה במסגרת 

המכרז שפרסמה ממשלת ישראל למימון, תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה 

וואט -מגה 300והעברה של מתקן סולארי לייצור אנרגיה בהספק של עד 

הסכם המייסדים, במסגרת "(. בהתאם להוראות המכרזבאזור דימונה )"

השלב הראשוני של המכרז, שלב המיון המוקדם, יפעלו המייסדים כקבוצה. 

לאחר מעבר שלב המיון המוקדם )ככל שקבוצת המייסדים תעבור את שלב 

המיון המוקדם(, וככל שיחליטו המייסדים להגיש הצעה במכרז בפועל, 

חברת רז )"יקימו המייסדים חברה ייעודית לצורך הגשת ההצעה למכ

"(. בעלת המניות היחידה בחברת הפרויקט שתוקם תהיה שותפות הפרויקט

"(, השותפות"להלן בסעיף זה: משקים אנרגיה דימונה, שותפות מוגבלת )

אשר השותף הכללי שלה הוא תאגיד משקי הקיבוצים והשותפים המוגבלים 

 25%שלה הם שאר המייסדים, ביניהם. משקים אנד פרטנרס, אשר מחזיקה 

 50%מהזכויות בשותפות )ואשר יש לה אופציה לעלות להחזקות של 

 בשותפות(. 
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, הוגשו המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות 2020ביוני,  23ביום 

המייסדים בהליך המיון המוקדם כאמור. בהתאם להוראות הסכם 

המייסדים, ככל שהמייסדים יעברו את שלב הליך המיון המוקדם, ידרשו 

  לקבל החלטה האם להגיש הצעה להשתתפות במכרז.המייסדים 

, הודיעה משקים אנד פרטנרס על רצונה לממש את 2021בפברואר,  15ביום 

האופציה שניתנה לה להגדיל את החזקותיה בשותפות. מימוש האופציה 

כאמור כפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים, וככל שיתקבל, תחזיק משקים 

שותפות כשותף מוגבל, כאשר יתרת מהזכויות ב 50%-אנד פרטנרס ב

מהזכויות  49%הזכויות בשותפות תוחזק על ידי דליה חברות אנרגיה בע"מ )

 1%כשותף מוגבל( ואתגר פיננסים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )

  מהזכויות כשותף הכללי של השותפות(. 

יצוין, כי הצדדים עברו את שלב המיון המוקדם למכרז חשכ"ל ובכוונתם 

להגיש הצעה להשתתפות במכרז חשכ"ל עד למועד האחרון להגשת הצעות 

(. לאחר שלב 2021ביוני,  21במכרז )אשר נכון למועד פרסום הדוח, הינו ביום 

המיון המוקדם, משקים אנד פרטנרס תידרש להעמיד את חלקה בערבות 

 רש חברת הפרויקט להעמיד לשם הבטחת הצעתה במכרז. שתיד

כי מימוש האופציה על ידי משקים יובהר, כי למועד הדוח, אין כל ודאות 

 אנד פרטנרס יאושר על ידי ועדת המכרזים או כי חברת הפרויקט תגיש

. כמו כן, אין כל מחויבות של משקים אנד פרטנרס רזהצעה להשתתפות במכ

עד  א רשאית לפרוש מהשתתפות במיזם כאמורלהשתתפות במכרז, והי

, בהתאם לשיקול דעתה. ככל שמשקים אנד למועד הגשת ההצעה במכרז

במכרז כמפורט לעיל, העניין יובא לאישור  פרטנרס תחליט להשתתף

  האורגנים המוסמכים של החברה.

לעיל בדבר החלטת רשות  31בסעיף בהמשך לאמור : קיימים פרויקטים הרחבת .36.4

 קבוצהבכוונת ה הספקים לפרויקטים הקיימים, תפהחשמל על מתן אפשרות להוס

למגבלות  כפוףה, בהקבוצ פרויקטים שלחלק מהלפעול להגדלת ההספק המותקן ב

  .ולהוראות כל דין החלות על פעילות הקבוצה הרגולטוריות

 . ם שתפרסם רשות החשמל מעת לעתהתמודדות בהליכים תחרותיי .36.5

פועלת להרחבת צבר הנכסים  קבוצהה: הרחבת צבר הפרויקטים של החברה .36.6

בהיקף של מושבים והפרויקטים שלה באמצעות קידום הסכמים נוספים מול קיבוצים/

התקשרויות מול קיבוצים או  עשרות, לקבוצה דוחהנכון למועד  וואטים.-מאות מגה

דונמים  9,300 -מושבים ברחבי הארץ, במסגרתם מקדמת הקבוצה פיתוח ותכנון של כ

המגלמים פוטנציאל )הן במתח עליון והן במתח גבוה(  םילהקמת פרויקטים סולארי

  .מגה וואט 1,209-של כמוערך וולטאיים בהספק מותקן -להקמת מתקנים פוטו

למימוש מכסות בהן זכתה  , לרבות ביחסהקרובה המתואר בסעיף זה הצפי להתפתחות בשנה

הקמה של פרויקט מתח עליון, קידום  תחילתהקבוצה במסגרת הליכים תחרותיים, 

פרויקטים חדשים, הרחבת פרויקטים קיימים, התמודדות בהליכים תחרותיים, המשך 
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 ,לעניין זה יםם מחייבמיהסכ מווהאפשרות כי ייחת הפרויקטים של החברהצבר הרחבת 

הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ואשר התממשותו במלואה או 

בחלקה אינה ודאית, וזאת בין היתר מאחר והצפי להתפתחות בשנה הקרובה מבוסס על 

, ואשר עשויות ףהתשקיתכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד 

, וביניהם גורמי להשתנות, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה

. המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון להלן 37הסיכון המפורטים בסעיף 

  וכן כוללת הערכות, אומדנים ותחזיות של הקבוצה. תשקיףלמועד ה

   גורמי סיכון .37

  גורמי סיכון אשר עלולה להיות להם השפעה שלילית על החברה:סקירה של להלן 

 גורמי סיכון מאקרו  .37.1

המצב הכלכלי ומצב השווקים הפיננסיים עלולים להשפיע על יכולת  :מצב המשק (א)

  לגייס כספים הדרושים למימון פעילותה של הקבוצה. קבוצהה

התשומות )ובכלל זה מחירי הפאנלים  ימחירשל  העליי :עליית מחירי תשומות (ב)

עליית מחיר חומרי הגלם המשמשים ביא ללהעלולה ( והממירים וולטאיים-הפוטו

תזרים שינויים כאמור עלולים להשפיע על וולטאיות. -לייצור המערכות הפוטו

-שבהקמת מתקנים פוטוכדי להשפיע על הכדאיות הכלכלית  הםבהחברה ויש 

 .וולטאיים נוספים

 סיכונים ענפיים  .37.2

וולטאיים, יש -לצורך הקמת מתקנים פוטו :תלות בקבלת היתרים ואישורים (א)

כגון  קבלת היתרים ואישורים רלוונטיים מהרשויות השונות בישראל,בצורך 

ועדות לתכנון ובנייה, משרדי ממשלה  ,רשויות מקומיותרשות מקרקעי ישראל, 

. אין ודאות כי כל כיוב'ו , משרד החקלאותסביבהה כגון המשרד להגנת  שונים

אכן יינתנו או יינתנו בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים  ההיתרים והאישורים

 לולבכל פרויקט. כמו כן, ההיתרים עשויים להיות מותנים בתנאים שונים, דבר הע

, קטקמת הפרויאת הלייקר יקט ולהפעלת הפרוזמנים הלגרום לדחייה בלוחות 

 לחברה.כלכלית פרויקט יהפוך ללא כדאי בו ש מצבלעד 

הזרמת  :או ספק שירות חיוני החשמל הארצית מערכתהפרות מצד מנהל  (ב)

, בין היתר, יםלרשת החשמל ומכירתו תלויהקבוצה  החשמל המיוצר במתקני

הפרות ללכן, . שמיוצר על ידי הקבוצהבזמינות רשת החשמל לקלוט את החשמל 

האחראי על תפעול  ,או ספק שירות חיוני החשמל הארצית מערכתמצד מנהל 

עלולה להיות השפעה , קבוצההרשת וקליטת החשמל המיוצר במערכותיה של ה

 .קבוצה ותוצאותיה העסקיותעל פעילות ה שלילית

 החברה חשופה לסיכון הנובע משינויים ברגולציה הקיימת :רגולציהשינוי ב (ג)

 לתחומי פעילותה.  ובהחלטות ממשלה הרלוונטיות

החברה לייצר חשמל מאנרגיית שמש תלויה במידה רבה יכולתה של  :מזג האוויר (ד)

בפועל  לכן, ויםיוולטא-הפוטו ברמת האנרגיה הסולארית אליה נחשפים הפאנלים
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שינויים קיצוניים בתנאי מזג האוויר עלולים לפגוע  תלויה בתנאי מזג האוויר.

 תזרים הפרויקטים.בם, ובכך להוביל לפגיעה יוולטאי-תפוקת הפאנלים הפוטוב

: פעילות הקבוצה תלויה במידה רבה בחומרי הגלם עלות וזמינות חומרי הגלם (ה)

לעיל. על אף ריבוי ספקי חומרי  25הנדרשים להקמת המתקנים, כמפורט בסעיף 

לות מצד החברה במי מספקיה, שינויים קיצוניים בעלות וזמינות הגלם והיעדר ת

  חומרי הגלם עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה. 

מרבית מתקני הקבוצה מותקנים בשטח פתוח הנגיש לציבור.  :תקלות במתקנים (ו)

קיים סיכון כי עוברי אורח יחבלו במתקנים או יגנבו רכיבים מהמתקנים. בשל כך, 

להפחתת סיכון זה, באמצעות עריכת פוליסת ביטוח למתקנים, החברה פועלת 

ת עם חברת אבטחה התקשרות עם קבלן תפעול אמין ובאמצעות התקשרו

 לאבטחת מתקניה. 

נוכח קיומו של עומס משמעותי ברשת החשמל הארצית, : רשת החשמלבת ומגבל (ז)

נדרשת המשפיע על יכולת רשת החשמל לקלוט חשמל נוסף, בשלב ייזום הפרויקט 

החשמל הארצית  הקבוצה לקבל אישור, עבור כל פרויקט ספציפי, ממנהל מערכת

להזרמת החשמל שעתיד להיות מיוצר במתקני  )נכון למועד הדוח, חברת החשמל(

, לא ניתן א מתקבל אישור כאמור. במקרה שללרשת החשמל הארצית הפרויקט

וצה להקים את לחבר את הפרויקט לרשת החשמל הארצית, ואין באפשרות הקב

 הפרויקט במקום המיועד.

 סיכונים ייחודיים לקבוצה .37.3

וולטאי -בהתאם לאסדרה החדשה בתחום הפוטו :חשיפה לשינויים במדד (א)

שמשולם לקבוצה בגין  התעריף ,הקבוצה מתקני למרבית ביחס החלה, בישראל

אחת בהתאם למדד המחירים לצרכן מתעדכן החשמל המיוצר באמצעות מתקניה 

צמוד שמנגד, המימון החיצוני של הקבוצה  לינואר של כל שנה. 1ביום לשנה, 

קיים פער בין . לפיכך, , מתעדכן באופן שוטף במהלך השנההמחירים לצרכן למדד

עדכון התקבולים מחברת החשמל בהתאם למדד המחירים לצרכן, לבין הוצאות 

, כך כןבהתאם למדד המחירים לצר המימון של החברה שמתעדכנות באופן שוטף

  חשופה לתנודות במדד המחירים לצרכן.שבמידה מסוימת החברה 

מכסות נוספות ב היעדר זכייה :אי קבלת רישיונות, מכסות וזכיה במכרזי תעריף (ב)

על  עשויות להשפיעוולטאית -פוטו ומכירת חשמל באמצעות טכנולוגיה לייצור

, דוחהבאופן שאינו משמעותי, שכן נכון למועד  קבוצההתפתחות פעילותה של ה

  .פרסמה רשות החשמל אסדרות חדשות שאינן דורשות זכיה במכרז

: פעילות הקבוצה נשענת במידה רבה על יכולת היעדר יכולת לגייס הון נוסף (ג)

וולטאי. שינויים בהיקף -הקבוצה לגייס את ההון הדרוש להקמת מתקן פוטו

היעדר יכולת של הקבוצה לגייס את ההון הנדרש, המימון שמועמד לקבוצה או 

עלולים להשפיע באופן מהותי על יכולתה של הקבוצה להקים מתקנים חדשים 

 ולהמשיך בתפעול מתקניה הקיימים.
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ים מותקנים, בדרך כלל, על פני יוולטא-: מתקנים פוטוהיעדר קרקעות זמינות (ד)

ות דגים(. היעדר יכולת של ם )כגון אגמים ובריכמי הקרקע או על גבי גגות ומאגרי

ים, יוולטא-הקבוצה לאתר קרקעות זמינות, המתאימות להקמת מתקנים פוטו

עלולה להשפיע על יכולתה של הקבוצה להרחיב פעילותה ולהתקשר בפרויקטים 

יצוין כי להערכת החברה, קיימת לה נגישות משמעותית לקרקעות חדשים. 

 כתוצאה ממבנה הבעלות בה.

 סיכוןטבלת גורמי  .37.4

בהתאם להערכת כשהם מדורגים בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל, 

  :פי השפעתם על עסקי הקבוצה בכללותם החברה, על תהנהל

 מידת ההשפעה על עסקי החברה

השפעה  סוג הסיכון גורמי הסיכון
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 X  

מצב המשק ועליה בהוצאות 

וחשיפה לשינויים המימון 

 סיכוני מאקרו  בשערי הריבית

 X   עליית מחירי תשומות 

 X  
תלות בקבלת היתרים 

 ואישורים

 סיכונים ענפיים

X   
מחסור וקושי בהשגת מקורות 

 מימון 

X   

הפרות מצד מנהל מערכת 

החשמל הארצית או ספק 

 שירות חיוני

 X  שינוי ברגולציה 

X   מזג האוויר 

 X  עלות וזמינות חומרי הגלם 

X   תקלות במתקנים 

 X  מגבלות ברשת החשמל 

X   חשיפה לשינויים במדד 

סיכונים ייחודיים 

 לקבוצה

 X  
אי קבלת רישיונות, מכסות 

 וזכיה במכרזי תעריף

X   היעדר יכולת לגייס הון נוסף 

X   היעדר קרקעות זמינות 

 



 נספח א'

 פעילות הקמה ותפעול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 רקע .1

בין היתר, החברה מקימה ומפעילה, . שאינן מיוחסות למגזרי פעילות בדוחות הכספיים נוספותלקבוצה פעילויות 
 , עמדות טעינה לרכבים חשמליים."(סונול אי.וי.אייפתרונות לרכב חשמלי בע"מ )" באמצעות סונול אי.וי.איי

מהון המניות המונפק והנפרע  50%, השלימה החברה עסקה לרכישת מניות המהוות 2020באוקטובר,  22ביום 
. רכבים חשמלייםעמדות טעינה לשל  ההקמה והתפעול, הפועלת בתחום בדילול מלא של חברת סונול אי.וי.איי

אשר מחזיקה  ישראל בע"מסונול  עם השלמת העסקה, מחזיקה החברה בסונול אי.וי.איי בשליטה משותפת עם
 . לפרק א' לדוח זה 27.1לפרטים נוספים בדבר העסקה ראו סעיף  .ביתרת המניות של סונול אי.וי.איי

במהלך . והינה מהמובילות בארץ בתחום זה 2017סונול אי.וי.איי פעילה בתחום הטעינה החשמלית החל משנת 
להפוך למובילת שוק. לסונול אי.וי.איי  בתחום והקימה תשתית איכותית במטרה השנים צברה ניסיון

של רכבים חשמליים,  התקשרויות עם ספקי ציוד מובילים בעולם ויש ביכולתה לספק פתרונות לכל צרכי הטעינה
, DRIIVZוהתחשבנות המופעלת על ידי חברת  טעינהסונול אי.וי.איי מערכת ניהול לכמו כן, . כמפורט להלן

ניהול עומסים ושימוש יעיל ונכון ברשת הקיימת, מערכת גבייה,  המטענים לצורךמאפשרת ניהול וניטור מצב ה
סליקה והתחשבנות, אפליקציית נהגים ידידותית המאפשרת איתור שקעים פנויים בסביבה וכן הפקת דוחות 

 נכון למועד ."(מערכת ניהול הטעינה)" שימוש לפי חתכים שונים )משתמשים, קבוצות משתמשים, שקעים ועוד(
לרכבים חשמליים והתקשרה בהסכמים  עמדות טעינה מאותומפעילה הקימה סונול אי.וי.איי  פרסום הדוח,

, לרבות זכייה במכרז בעיר רעננה ובהסכם בלעדי להתקנת עמודים טעינה נוספות להקמת מאות עמדות טעינה
 . בירושלים

 תיאור כללי של הפעילות .2

שלושה ישנם בכל הסגמנטים הקיימים כיום בשוק.  חשמליים,החברה מקימה ומתפעלת עמדות טעינה לרכבים 
מנוהלות ציבוריות (, עמדות DC) ואולטרה מהירות עמדות מהירות – לרכבים חשמליים סוגים של עמדות טעינה

(AC" ועמדות )רגילים(" )שקעים איטיות: 

ממוקמות בעיקר בצמתים אסטרטגיים )תחנות דלק ומרכזים  – (DCואולטרה מהירות ) עמדות מהירות (א)
מסחריים( ומאפשרות טעינה מהירה הנמשכת כחצי שעה. עלות ההקמה הממוצעת של עמדות מהירות 

 אלפי ש"ח. 150-ואולטרה מהירות הינה כ

ניות, ממקומות בעיקר בחניונים ציבוריים, מקומות עבודה, חניות עירו – (AC) מנוהלותציבוריות עמדות  (ב)
שעות. עלות ההקמה הממוצעת של עמדות ציבוריות מנוהלות  3-4קיבוצים ומאפשרות טעינה מלאה בתוך 

 אלפי ש"ח. 20-הינה כ

עלות  .ממוקמות בחניות פרטיות לטובת משתמש יחיד שרכש רכב חשמלי – "איטיות" )ביתיות(עמדות  (ג)
 אלפי ש"ח. 3-5ההקמה הממוצעת של עמדות "איטיות" הינה 

 במרבית העמדות ניתן להטעין את כל סוגי הרכבים, למעט רכבי טסלה, להם קיימת רשת טעינה עצמאית. 

 סביבה כללית של תחום הפעילות  .3

לרכבים מונעים חשמלית  במנועי בעירה פנימיתמונעים הבשנים האחרונות אנו עדים לתחילת המעבר מרכבים 
(PHEV's, BEV's)שמליים מושפע באופן ישיר מקצב החדירה של רכבים . הצורך בעמדות טעינה לרכבים ח

חשמליים ומידת השימוש של צרכנים ברכבים אלו. המעבר האמור לרכבים מונעים חשמלית, הושפע בעיקר 
 :מהגורמים הבאים

 מנועי בעירה פנימיתמרכבים שמונעים על ידי מעבר  – יצרניות הרכב הגדולות בעולםהסבת קווי הייצור של  (א)
  .המונעים חשמליתרכבים ל

)ומדינת  OECD-כחלק מהמאבק העולמי בהתחממות הגלובלית, מדינות רבות ב – תמריצים ממשלתיים (ב)
ישראל ביניהן( החלו לתמרץ מעבר לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ומעבר לשימוש ברכבים 
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מדינת ישראל כך למשל, מונעים חשמלית, כחלק מהאסטרטגיה להשגת היעדים לצמצום הפליטות. 
  .1מפרסמת מפעם לפעם "קול קורא" לקבלת סובסידיות להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 משיכים להשקיעבשנים האחרונות חברות הרכב ויצרני המצברים השקיעו ומ – שיפורים טכנולוגיים (ג)
בביצועים של המצברים  תניכרהרכבים החשמליים. השקעה זו, תחום מחקר ופיתוח של משאבים רבים ב

 .החשמליים הזמינים לצרכןם הרכבי ובמגוון דגמי

ישנו מעבר חממה, כחלק ממגמה עולמית להפחתת פליטת גזי  – שינוי קונספציה ומעבר לאנרגיה ירוקה  (ד)
מגמה זו משפיעה באופן ישיר על החברה ותחום . ירוקהמואץ של מדינות וחברות בעולם לשימוש באנרגיה 

את המעבר לרכבים בהנעה חשמלית  ולאמץ שכן היא הביאה מדינות רבות וחברות בעולם לעודדפעילותה, 
כמו כן,  .בכדי לצמצם את היקף השימוש במנועי בעירה פנימית המופעלים באמצעות דלקים פוסיליים

ר השיח סביב שינוי האקלים והעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה גורמת גם היא ליותר ויותר אנשים לעבו
  של אנרגיה ירוקה.חלופות שימוש בל

 ,מדינות )באמצעות מכרזי מדינה ומענקים( וחברות פרטיות – )פריסה של עמדות טעינה(השקעה בתשתית  (ה)
 משקיעות בהכנת תשתית שתיתן מענה הולם לקצב החדירה של הרכבים החשמליים. 

 ספקים .4

, EFACEC-ו ROLEC ,KEBA ,EOהתקשרויות עם מספר ספקי ציוד מובילים בעולם דוגמת  לסונול אי.וי.איי
 ". איטיותעמדות טעינה מהירות, מנוהלות ו"לאספקת 

עמדות הטעינה ביחס לאספקת ספק אחד בלבד התקשרות עם לסונול אי.וי.איי  נכון למועד פרסום הדוח,
נול אי.וי.איי פועלת בימים אלה ליצירת התקשרות עם ספק , ובשל הביקוש הגובר לעמדות מסוג זה, סוהמהירות

   מוביל נוסף.

, מספקת לסונול אי.וי.איי, כספק יחיד, את מערכת ניהול הטעינה, אשר מאפשרת DRIIVZכמו כן, חברת 
 לסונול אי.וי.איי, לנהל את מערך עמדות הטעינה שלה ולבצע התחשבנות עם הצרכנים.

 לקוחות .5

מרכזים , המותקנות בעיקר בוציבוריות מנוהלותעמדות טעינה מהירות סונול אי.וי.איי מספקת כמפורט לעיל, 
ו/או  " המותקנות בעיקר בחצרות בתיםאיטיות, עיריות, חניונים וכדומה, וכן עמדות טעינה "מסחריים
זיקים ברכבים לאור האמור, לסונול אי.וי.איי מגוון רחב של לקוחות וביניהם לקוחות פרטיים המח. במשרדים

 חברות פרטיות וקיבוצים. חשמליים, חניונים, עיריות, 

 רגולציה .6

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח לא קיימים מגבלות או הסדרים חוקיים על פי הדין הנוגעים לחלק מהותי 
 תשתיתשל  ההגדללרוב נדרשת  ,)אך לא רק( בהתקנה של עמדות מהירות . על אף האמור, יצוין כיבפעילות זו

החברה מגישה בקשה  ,במקרים אלו. ניתן לבצעה באישור חברת החשמל בלבדר שא ,החיבור לרשת החשמל
להגדלת תשתית לחברת החשמל, כאשר לחברת החשמל  ימים להשיב לבקשה והיא זכאית לתשלום עבור חיבור 

 לרוב, תהליך הגדלת התשתית נמשך מספר חודשים. עמדת הטעינה. 

והחלטת ממשלה  30.1.2011מיום  2790משרד האנרגיה, במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' , נוסףב
קולות קוראים לסיוע בהקמה של מפרסם מעת לעת להפחתת התלות בנפט בתחבורה,  13.1.2013מיום  5327

ת ההקמה עמדות טעינה לרכבים חשמליים במתכונת של מענקי הקמה. המענקים ניתנים עבור כיסוי של עלו
העמדה, עבודות הנדסה אזרחית, חיבור לרשת החשמל, היטלים כגון ציוד  –הפיזית של העמדה בלבד 

לסיוע בהקמת עמדות טעינה  116/2018-ו 115/2018' מס קוראים בקולות זכתה החברה סטטוטוריים וכדומה. 

                                                           

, חשמליים לרכבים( DC) ומהירות( ACלסיוע בהקמת עמדות טעינה איטיות ) 116/2018-ו 115/2018' מס קוראים בקולות זכתה החברה 1
 כמתואר להלן. 



 

3 

 

 הקמת לסבסוד למענק זכאית תהיה לפיהם, בהתאמה, חשמליים לרכבים( DC) ומהירות( ACאיטיות )
 . בהסכם שנקבעו דרך באבני לעמידה בכפוף התשתית

 להתפתחות בשנים הקרובותצפי  .7

עמדות טעינה של רכבים להביקוש , 2020משנת  (BDOפירמת ראיית החשבון, זיו האפט )בהתאם לממצאיה של 
עמדות טעינה  13,000-עמדות טעינה פרטיות ו 150,000-כלסך של  2025חשמליים בישראל צפוי להגיע בשנת 

 ציבוריות. 

 

 

בערים השונות בישראל תוך הגשת מועמדות נוספות לפעול להקמה של עמדות טעינה להמשיך בכוונת החברה 
והתמודדות במכרזים של עיריות וגורמים פרטיים  דיות להקמתןילקולות קוראים של משרד האנרגיה לקבלת סובס

 . להקמת מערך רחב של עמדות טעינה אצל אותו גורם
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 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 2020בדצמבר,  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 

ח "את דומתכבד בזאת להגיש "( החברהאנרגיות מתחדשות בע"מ )" -משק אנרגיה דירקטוריון

 שנה"( לתקופה של הקבוצה"להלן יחד: חברות הבנות שלה )ההחברה ועל מצב ענייני הדירקטוריון 

, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 2020, בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 "(. תקנות הדוחות)" 1970-תש"לה

)כפי שפורסם ביום  2020, ביוני 9תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של החברה מיום לאמור בבהמשך 

"( בדבר היותה של החברה, נכון למועד התשקיף( )"2020-01-051361; מס' אסמכתא: 2020, ביוני 8

, החברה מפנה את תשומת ג לתקנות הדוחות5בתקנה כהגדרת מונח זה  ,התשקיף, "תאגיד קטן"

ראשונה לציבור של אגרות  , מועד השלמת הנפקה2021, באוקטובר 29החל מיום לב הקורא לכך ש

 .החברה אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן ,1חוב )סדרה א'( של החברה על פי דוח הצעת מדף

 1( לתקנות הדוחות, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 1ה)ג5ובהתאם לסעיף לאור האמור 

 23רה לדווח לפי מתכונת דיווח רבעונית. על אף האמור, ביום , נדרשת החב2021באוקטובר, 

בינואר,  1, החליט דירקטוריון החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 2021בפברואר, 

כי הואיל ומניות החברה יצוין, , החברה תעבור למתכונת דיווח רבעונית באופן וולונטרי. 2021

לתקנות ניירות  5-ו 3את ההקלות המנויות בתקנות  אימצה עילית, החברה-נכללות במדד ת"א טק

, ובהתאם, בין היתר, 2016-עילית(, תשע"ו-ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

 .  ד לתקנות הדוחות5ממשיכה לאמץ את יתר ההקלות ל"תאגיד קטן" המנויות בתקנה 

, הושלמה 2020ביוני,  22פרטית. ביום כחברה  2020בפברואר,  25התאגדה בישראל ביום  החברה

"(, והחברה הפכה הנפקת המניות)" של מניות החברה על פי התשקיףהנפקה ראשונה לציבור 

, הושלמה הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה א'( של 2020באוקטובר,  29ביום לחברה ציבורית. 

 "(.הנפקת אגרות החוב)"החוב נרשמו למסחר בבורסה  מדף, ואגרותההחברה על פי דוח הצעת 

עד למועד הנפקת המניות, הייתה מאוגדת פעילות החברה תחת משקי אנרגיות סולאר, שותפות 

"(. במועד השלמת ההנפקה, הועברה כל פעילות משקי אנרגיות משקי אנרגיות סולארמוגבלת )"

וולטאית -סולאר בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

(, ובעלי ב לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[104ידי החברה )בהתאם להוראות סעיף -להחזקה על

   .הזכויות במשקי אנרגיות סולאר הפכו לבעלי מניות )ובעלי השליטה( בחברה

"(, הקבוצההחברה, לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה במישרין ובעקיפין )להלן ביחד: "

והפעלה  , הקמהייזום. בגדר כך, פועלת הקבוצה בת בישראלוהמתחדש ותנרגיבתחום הא עוסקת

)קרי, הפקת חשמל באמצעות שימוש  וולטאית-טכנולוגיה פוטום לייצור חשמל באמצעות של מתקני

 .בישראל השמש( קרניב

                                                           
( 108091-01-2020דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה )מס' אסמכתא:  1

 "(.דוח הצעת המדף)"
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 חשמלומכירת  ייצור( 1: )בדוחותיה הכספיים פעילות מגזריתחומי פעילות, המדווחים כ שני חברהל

-חשמל באמצעות מתקנים פוטו ומכירת( ייצור 2)-קרקעיים; ו וולטאיים-פוטו מתקנים באמצעות

החברה מבצעת פעילויות נוספות בתחום האנרגיות בנוסף, על גבי גגות ומאגרי מים.  יםיוולטא

המתחדשות או בתחומים המשיקים לתחום זה. בין פעילויות אלה, החברה מבצעת פעילות הקמה 

מדות טעינה לרכבים חשמליים, באמצעות סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי והפעלה של ע

בע"מ, חברה בת בשליטה משותפת עם סונול ישראל בע"מ. יובהר, כי בתקופת הדוח ונכון למועד 

 אינה וכןבדוחות הכספיים פעילות זו אינה מהותית דיה כדי להוות מגזר פעילות נפרד פרסום הדוח, 

מהותית דיה ביחס לכלל פעילות החברה כדי להוות תחום פעילות נפרד בפרק זה,  פעילות זו אינה

מבנה  -בהתאם להוראות התוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

 זה.א' לדוח . לפרטים נוספים בדבר פעילות זו, ראו נספח א' לפרק 1999-וצורה(, התשכ"ט

  סקי החברה ותוצאות פעילותההסברי הדירקטוריון למצב ע .1

 כללי .1.1

 נגיף( )"COVID-19) הקורונה נגיף בעולם התפרץ, 2020 שנת של הראשון הרבעון במהלך

ירידות חדות בבורסות ברחבי בטווח הקצר ל הובילהות נגיף הקורונה רצהתפ"(. הקורונה

מתמשך ההשלכות השליליות של משבר כלכלי  ולהאטה כללית בכלכלה העולמית. העולם

, עלולות בשל התפרצויות חוזרות של נגיף הקורונה והגבלות מתמשכות מצד הרשויות

וולטאיים של הקבוצה -פוטוקטים יעל מועדי החיבור והסנכרון של פרולהשפיע, בין היתר, 

במהלך , זאתעל אף  להשיג מימון לפרויקטים חדשים.הקבוצה לרשת החשמל ועל יכולת 

פעילות על תוצאות נגיף הקורונה השפעה מהותית  להתפרצותתה ילא הי 2020שנת 

  הקבוצה.

, החלה ממשלת ישראל במבצע חיסוני קורונה. בשלב 2021במהלך הרבעון הראשון של שנת 

זה, אין ודאות בדבר המשך התמשכות המגפה, קצב החזרה לשגרה ופתיחת השווקים, וכן 

אשר תוביל להטלת מגבלות חדשות.  אין ודאות כי לא תתרחש התפרצות נוספת של הנגיף

בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה האפשרית העתידית של נגיף 

 הקורונה, אם בכלל, על פעילותה. 

 שניתנו על ידי רשות החשמל החשמל במשק וליזמים לצרכנים הקלותלפרטים אודות 

במסגרת  שנקבעו למועדים , ובכלל כך, מתן ארכה ביחסבעקבות התפרצות נגיף הקורונה

ראו סעיף  ,מתקנים ולחיבור לסנכרון וולטאיים-פוטו מתקנים להקמת תחרותיים הליכים

בנוסף, לפרטים בדבר התייקרות חומרי הגלם בעקבות משבר  .לדוח זה א'לפרק  5.4

 לפרק א' לדוח זה.  10הקורונה, ראו סעיף 

 ובסביבתה החברה בפעילות שחלו והתפתחויות אירועים, מגמותלפרטים נוספים אודות 

 ה.ז, ראו פרק א' לדוח הכספי הדוח על והשפעתם הדוח בתקופת העסקית
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   מצב הכספיה .1.2

  :)באלפי ש"ח( למצבה הכספי של החברה הסברי דירקטוריון החברהלהלן 

 סעיף
בדצמבר,  31ליום 

2020 

בדצמבר,  31ליום 

2019 
 הסברי הדירקטוריון

 נכסים

 שוטפים
318,588 10,315 

 31בנכסים השוטפים נכון ליום הגידול 

, לעומת התקופה המקבילה 2020בדצמבר, 

תמורת הנפקת המניות מבעיקר נובע אשתקד, 

ומתמורת הנפקת  2020יוני שהושלמה בחודש 

 אוקטוברב 29שהושלמה ביום אגרות החוב 

לפרטים בדבר הנפקת המניות והנפקת  .2020

 לפרק א' לדוח זה. 1.1אגרות החוב, ראו סעיף 

 נכסים

 שאינם

 שוטפים

221,613 157,716 

 31בנכסים שאינם שוטפים  נכון ליום  הגידול

, לעומת התקופה המקבילה 2020בדצמבר, 

השלמת פרויקט כפר מבעיקר נובע  אשתקד,

בפרויקטים יכיני, בית קמה,  בלום וההשקעה

)לפרטים בדבר סטטוס  לוטן וכפר עזה

לפרק א' לדוח  16פרויקטים אלה, ראו סעיף 

-, וכן השקעות בפעילות שותפות דוראלזה(

 ובסונול אי.וי.איי 2018משקי אנרגיה מתחדשת 

לפרק א' לדוח  27)לפרטים נוספים ראו סעיף 

  .זה(

 התחייבויות

 שוטפות
11,029 40,428 

 31בהתחייבויות השוטפות נכון ליום הקיטון 

, לעומת התקופה המקבילה 2020בדצמבר, 

רעון הלוואה בנקאית יפמבעיקר נובע אשתקד, 

 28.4.7לפרטים נוספים ראו סעיף  .לזמן קצר

 לפרק א' לדוח זה. 

 התחייבויות

 שאינן

 שוטפות

307,815 107,147 

בהתחייבויות שאינן שוטפות נכון ליום הגידול 

, לעומת התקופה המקבילה 2020בדצמבר,  31

, קבלת גיוס אגרות חובמבעיקר נובע אשתקד, 

עודית מכלל ביטוח בע"מ למימון יהלוואה י

רעונות י, בנטרול פההשקעה בפרויקט מסילות

 .בעלי השליטהושטרי ההון של הלוואות 

 לפרק א' לדוח זה.  28לפרטים נוספים ראו סעיף 

 20,456 221,357 עצמי הון

בדצמבר,  31בהון העצמי נכון ליום הגידול 

נובע , לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 2020

 הנפקת מניות החברה לציבורמבעיקר 

 .ומהזרמת הון שביצעו בעלי השליטה בחברה

 לתשקיף. 6.2לפרטים ראו סעיף 
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  הפעילותתוצאות  .1.3

 :)באלפי ש"ח(להלן ניתוח תוצאות פעילות החברה 

 סעיף
לשנה שהסתיימה ביום 

 2020בדצמבר,  31

 יוםשנה שהסתיימה בל

 2019, דצמברב 31
 הדירקטוריון הסברי

 8,560 10,036 הכנסות

, לעומת 2020בדצמבר,  31נכון ליום  ,בהכנסותהגידול 

פרויקט הפעלת מבעיקר נובע התקופה המקבילה אשתקד, 

 מסילות.

 9,449 17,194 הוצאות

, לעומת 2020בדצמבר,  31נכון ליום  ,בהוצאות הגידול

ת האצת פעילומבעיקר נובע התקופה המקבילה אשתקד, 

גיוס כח אדם מהחברה,  היזום והגדלת צבר הקרקעות של

 2021שנת להמתוכננים לצורך ניהול והקמת הפרויקטים 

  בקשר עם הפיכת החברה לחברה ציבורית. ומהוצאות

 ,פחת לפני הפסד

 ומיסים מימון
(7,158) (889) 

 31, נכון ליום ומיסים מימון ,בהפסד, לפני פחתהגידול 

נובע , לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 2020בדצמבר, 

יזום, הגדלת צבר הקרקעות של יהאצת פעילות המבעיקר 

 .2021ערכות לשנת יהחברה והה

 4,235 4,535 והפחתות פחת

, לעומת 2020בדצמבר,  31בפחת והפחתות נכון ליום הגידול 

הפעלת פרויקט מבעיקר נובע התקופה המקבילה אשתקד, 

התחלת הפחתת  , וכתוצאה מכך,2019מסילות בסוף 

 ההשקעות שנעשו בו.

, מימון הוצאות

 נטו
4,759 5,817 

, 2020בדצמבר,  31נכון ליום  בהוצאות מימון נטו,הקיטון 

רווח חד מבעיקר נובע לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 

פעמי שהוכר בתקופת הדוח כתוצאה מהורדת הריבית 

פרויקט תראבין להלוואות ארוכות הטווח שנלקחו למימון 

 .צורים ופרויקט עין

 החברה חלק

 חברות ברווחי

 המטופלות

 השווי בשיטת

 המאזני

1,590 (134) 

בחלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת הגידול 

, לעומת התקופה 2020בדצמבר,  31השווי המאזני, נכון ליום 

גידול ברווחי שותפות מבעיקר נובע המקבילה אשתקד, 

 ., שותפות מוגבלת2018משקי אנרגיה מתחדשת דוראל 

מיסים על הכנסות 

 הכנסה
3,920 - 

משותפות מוגבלת לחברה בע"מ כתוצאה מהעברת הפעילות 

הכירה החברה לראשונה לאור צפי עתידי לקיזוז הפסדים, ו

 לדוחות הכספיים(. 19)ראה גם באור  מסים נדחיםנכסי ב

 כולל הפסד

 לתקופה
(942,10) (11,075) 
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 נזילות .1.4

  להלן פרטים בדבר תזרימי המזומנים של החברה )באלפי ש"ח(:

  המימון מקורות .1.5

 הקבוצה מומנהשל  וולטאיים-הפוטו יקטיםפעילות הפרובמהלך תקופת הדוח,  .1.5.1

 Projectכמקובל במימון פרויקטים ), באמצעות אשראי מגופים פיננסייםבעיקרה 

Finance) לפרק א' לדוח  28.4.9, כמפורט בסעיף בתוך הקבוצהבאמצעות הלוואות ו

 סעיף

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 2020, בדצמבר

 

שנה ל

שהסתיימה 

 31 יוםב

 2019, דצמברב

 

 הסברי הדירקטוריון

  מזומנים תזרים

 שוטפת מפעילות
(11,067) (7,291) 

בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, נכון הקיטון 

, לעומת התקופה 2020בדצמבר,  31ליום 

יישום מבעיקר נובע המקבילה אשתקד, 

האסטרטגיה העסקית של החברה לצמיחה 

מואצת כמשתקף בתזרים מפעילות השקעה, 

מרבית הפרויקטים שלה נמצאים בשלבי ומכך ש

, הוצאות המטה הן הקמה, ולכן, בשלב זה

משמעותיות. לפיכך קיים תזרים שלילי 

שוטפת אשר צפוי להתאזן מול מפעילות 

הפרויקטים אותם החברה הכנסות צפויות של 

קימה, עם השלמת הקמתם וחיבורם לרשת מ

 .החשמל

  מזומנים תזרים

 השקעה מפעילות
(285,934) (36,820) 

  ,ילות השקעהעמזומנים מפהבתזרים הגידול 

, לעומת התקופה 2020בדצמבר,  31נכון ליום 

הפקדת מבעיקר נובע המקבילה אשתקד, 

, תמורת הנפקת אגרות החוב של החברה

המיועדת למימון עלויות ההקמה של פרויקטי 

, וכן בידי נאמן מחזיקי אגרות החוב הקבוצה,

משקי אנרגיה  בשותפות דוראל מהשקעות

 .ובסונול אי.וי.איי

 מזומנים תזרים

 מימון מפעילות
364,688 42,950 

מזומנים מפעילות מימון, נכון  בתזריםהגידול 

, לעומת התקופה 2020בדצמבר,  31ליום 

גיוס מזומנים מבעיקר נובע המקבילה אשתקד, 

 אגרות החוב.מניות והנפקת הבאמצעות הנפקת 

 מזומנים יתרת

 מזומנים ושווי

 תקופה לסוף

69,846 2,159 
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עם השלמת הנפקת אגרות החוב, ונכון למועד פרסום הדוח, הקמת פרויקטי . זה

תמורת הנפקת אגרות החוב, הלוואות מגופים  הקבוצה ממומנת באמצעות

בדבר מקורות המימון של לפרטים נוספים פיננסיים והלוואות בתוך הקבוצה. 

  לדוח זה.  א'לפרק  1.28 ראו סעיףהחברה 

 הנפקת מניות .1.5.2

במסגרתה גייסה  ,לציבורשל מניותיה , השלימה החברה הנפקה 2020ביוני,  24ביום 

 "(. תמורת הנפקת המניות)")ברוטו( ש"ח אלפי  141,120סך של 

 הנפקת אגרות חוב .1.5.3

, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב 2020באוקטובר,  29ביום 

"(. אגרות החובמיליון ש"ח )" 220)סדרה א'( של החברה בערך נקוב כולל של 

 220התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה במסגרת ההנפקה הסתכמה לסך כולל של 

 . "(תמורת הנפקת אגרות החובש"ח )"מיליון 

תמורת הנפקת אגרות החוב מיועדת למימון הקמת פרויקט לוטן, פרויקט כפר עזה 

 .2ופרויקט בית קמה, וכן להחזר עלויות הקמת פרויקט כפר בלום ופרויקט מיתרים

תמורת הנפקת אגרות חוב הופקדה בחשבון נאמנות אשר מתנהל על ידי הנאמן 

תמורת ההנפקה מעת לעת עבור בקשר עם אגרות החוב, כאשר החברה תמשוך את 

קטים כאמור, בכפוף ליצירת שעבודים לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות הפרוי

לשטר הנאמנות,  5.7החוב(, כמפורט בשטר הנאמנות. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 (. 2021-01-022201)מס' אסמכתא:  2021בפברואר,  22כפי שתוקן ביום 

מיליון ש"ח, נמשכה על ידי  25בנוסף, חלק מתמורת הנפקת אגרות החוב, בסך של 

החברה לשם מימון החזר עלויות ההקמה של פרויקט כפר בלום. לפרטים נוספים 

-2021)מס' אסמכתא:  2021רואר, בפב 17ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 (, המובא בזאת על דרך ההפניה.01-018960

 אמות מידה פיננסיות .1.5.4

לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות החלות על החברה מכוח הסכמי מימון עם 

בנקאיים ומכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( ראו סעיפים תאגידים 

  וח תקופתי זה., בהתאמה, לפרק א' לד28.5.1-ו 28.4.10

  לזמן ארוך אשראי .1.5.5

 הלוואות של הממוצע היקפןולמועד פרסום הדוח, עמד  2020 בדצמבר, 31נכון ליום 

 . ח"ש מיליון 185-כ על הקבוצה של ארוך לזמן

 

 

                                                           
בכפוף להשלמת העסקה בה התקשרה החברה לרכישת זכויות בשותפות אנרג'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות  2

)מס'  2021בינואר,  20-ו 2020בספטמבר,  17 מיםשפרסמה החברה בי יםמיידיה יםדיווחהמוגבלת. לפרטים ראו 
 (., בהתאמה2021-01-008200-ו 2020-01-102354: ותאסמכתא
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 לזמן קצר אשראי .1.5.6

מסגרות אשראי אין לקבוצה ולמועד פרסום הדוח,  2020 ,בדצמבר 31נכון ליום 

   .רלזמן קצ

 ולקוחותאשראי מספקים  .1.5.7

 הדוח, למועד .ש"ח מיליוןכ עלתקופת הדוח ב עמד מספקים הממוצע אשראיה

. (החשמל מערכת כמנהל)בכובעה  החשמל חברת הוא החברה של היחיד הלקוח

 עמד, תקופת הדוחב". 45 פלוס שוטף" בסיס על לחברה משלמת החשמל חברת

 .ח"ש מיליוןכ של סך על החשמל לחברת הממוצע האשראי

 שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי אירועים .1.6

 לדוחות הכספיים. 23ראו ביאור 

 היבטי ממשל תאגידי .2

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .2.1

 סכומיםהחברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה  חברהה

  כלשהם.

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .2.2

 כפיהמזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה,  המספר

 1999-"טהתשנ( לחוק החברות, 12)א()92לפי סעיף  החברה דירקטוריון ידי על שנקבע

דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות שני "(, הינו החברות חוק)"

 תחומידוחותיה הכספיים של החברה, ת בהכנת ווסוגיות הבקרה החשבונאית המתעורר

 ניםמכה כיום. פעילותה ומורכבות והיקף החברה של גודלה, החברה של פעילותה

: הלןדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כדל (6שישה ) החברה בדירקטוריון

וגב'  מיכאל לזר מר, , מר גברי איכנולדשלזינגר שרון מר ,ורנ רז מר, כהן (ון'ג) יונתן מר

  לפרק ד' לדוח זה.  26תקנה  ראו, אלו לדירקטוריםנוספים באשר  לפרטים. יעל אנדורן

 דירקטורים בלתי תלויים .2.3

, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי הדוח מועדל

למועד פרסום הדוח,  הראשונה לחוק החברות. התוספתלהוראות  בהתאםתלויים 

ברה מכהנת נוסף על שתי הדירקטוריות החיצוניות, דירקטורית בלתי בדירקטוריון הח

 בפרק ד' לדוח זה.  26תלויה, גב' דורית בן סימון. לפרטים נוספים אודותיה ראו תקנה 
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 של החברהגילוי בדבר המבקר הפנימי  .2.4

 אורן גרופי שם:

 2020 ,באוגוסט 25 תאריך תחילת כהונה:

בהתאם להצהרת המבקר למיטב ידיעת החברה,  עמידה בהוראות הדין:

 פיםסעיהוראות עומד בהמבקר הפנימי , הפנימי

 1992-תשנ"בהלחוק הביקורת הפנימית,  8-ו)א( 3

בהוראות סעיף , וכן "(חוק הביקורת הפנימית)"

 )ב( לחוק החברות. 146

אינו מחזיק המבקר הפנימי על פי הודעתו,  החזקה בניירות ערך של התאגיד:

בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, 

כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות 

 הדוחות. 

קשרים  /מהותיים קשרים עסקיים

חברה או עם גוף עם האחרים מהותיים 

קשור לחברה ואופן ההתקשרות עם 

 המבקר הפנימי:

מעניק אינו עובד של החברה, אלא הפנימי המבקר 

כנותן לחברה את שירותי הביקורת הפנימית 

על . סומך חייקין KPMGשירותים חיצוני מטעם 

( אינו בעל קשרים 1המבקר הפנימי: )פי הצהרתו, 

עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם 

החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה 

אינו בעל ( 2בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות; )

( 4( אינו נושא משרה בחברה; )3עניין בחברה; )

אינו קרוב של כל אחד מאלה המפורטים בסעיפים 

( אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה 5(; )3( עד )1)

היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו 

( תפקידו היחיד 6כמבקר הפנימי של החברה; )

  בחברה הינו המבקר הפנימי של החברה.

, אישר דירקטוריון 2020 ,באוגוסט 25 ביום מינוי המבקר הפנימי: אופן 

לתפקיד המבקר  גרופיהחברה את מינויו של מר 

, לאחר שקיבל את המלצת הפנימי של החברה

באוגוסט,  18ועדת הביקורת בנידון שניתנה ביום 

של מר  בחינה של השכלתו וניסיונובהמשך ל. 2020

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו , גרופי

תפקיד המבקר כהן בהינו מתאים ל גרופיכי מר 

, בהתחשב, בין היתר, בסוג הפנימי של החברה

 . החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה
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  .החברה מנכ"ל :הפנימי הממונה הארגוני על המבקר

  התכנית נמצאת בתהליכי אישור. תכנית העבודה:

העסקתו של המבקר הפנימי יקבע כחלק  היקף העסקה:היקף 

  .מתהליך אישור תכנית העבודה

על פיהם יערוך  תקנים מקצועיים

 :המבקר הפנימי את הביקורת

כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי, 

בהתאם את הביקורת  יערוךהמבקר הפנימי 

 IIA (The-לתקנים המקצועיים של ארגון ה

institute of internal auditors,)  בהתאם

)ב( לחוק הביקורת הפנימית. 4להוראות סעיף 

הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר 

הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים 

 המקצועיים לפיהם הוא יערוך את הביקורת.

גישה תינתן  ימינ, למבקר הפולצורך ביצוע תפקיד גישה למידע:

 9אמצעית כאמור בסעיף חופשית, מתמדת ובלתי 

 ,1992-בנ"ימית, התשנלחוק הביקורת הפ

למערכות המידע של החברה ושל תאגידים 

וכל נתונים כספיים, מסמכים  מוחזקים, לרבות

 .אתרי הפעילות של החברה בארץ

נכון למועד זה טרם גובשה תכנית ביקורת הפנים  דין וחשבון של המבקר הפנימי:

 על ידי מבקר הפנים.וטרם הוגשו דוחות ביקורת 

הערכת הדירקטוריון את פעילותו של 

 המבקר הפנימי:

נכון למועד זה טרם גובשה תכנית ביקורת הפנים 

 .וטרם הוגשו דוחות ביקורת על ידי מבקר הפנים

תגמול המבקר הפנימי מחושב על פי שעות  תגמול:

הביקורת שהושקעו בפועל על ידו, בהתאם 

לתעריף שעתי שסוכם עמו מראש, אשר איננו 

משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת. להערכת 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תגמול 

המבקר הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על 

  ריכת הביקורת.בעהפעלת שיקול דעתו המקצועי 

 גילוי בדבר שכר רואי חשבון מבקרים  .2.5

 זהות רואה החשבון המבקר .2.5.1

רואה )" בריטמן אלמגור זוהר ושות'רואי החשבון המבקרים של החברה הם 

 "(.החשבון המבקר
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 שכר רואה החשבון המבקר  .2.5.2

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי 

 תלשנביקורת, שירותים הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס 

 )אלפי ש"ח(:  2020

 שנה

 בגין שירותים אחרים בגין שירותי ביקורת ומס

 סכום

 (ש"ח)באלפי 
 שעות

 סכום

)באלפי 

 (ש"ח

 שעות

2020 560 1,950 35 120 

, כולל שירותי ביקורת בגין 2020שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 

 .2020ההנפקה הראשונה לציבור של החברה שהושלמה בחודש יוני, 

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה 

החשבון המבקר לבין הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת כמות שעות 

העבודה הנדרשות על ידי רואה החשבון המבקר, ובהתבסס על היקף הפעילות 

על ידי  מאושרהמבוקרת ומורכבותה. שכר טרחת רואה החשבון המבקר 

 ה. דירקטוריון החבר

 של החברה אגרות החובגילוי בקשר עם  .3

  בדבר אגרות החוב פרטים .3.1

 פרטים בדבר אגרות חוב סדרה א'

 2020באוקטובר,  29 מועד ההנפקה

 אלפי ש"ח 220,000 ערך נקוב שהונפק ויתרת ערך נקוב

ערך בספרים של הריבית שיש לשלם 

 אלפי ש"ח 584 31.12.2020ליום 

החוב ערך בספרים של יתרת אגרות 

 אלפי ש"ח 217,196 31.12.2020ליום 

 אלפי ש"ח 224,730 31.12.2020שווי בורסאי ליום 

 ריבית שנתית קבועה סוג הריבית

 1.64% שיעור הריבית

 מועדי תשלום הקרן

עשרה תשלומים חצי שנתיים לא שווים 
כדלקמן: התשלום הראשון בסכום 

 30ביום מהקרן ישולם  1%המהווה 
בתשלום השני ישולם  ,2021 בספטמבר

מהקרן, בתשלום  0.4% סכום המהווה
 1.4%השלישי ישולם סכום המהווה 

מהקרן, בתשלום הרביעי ישולם סכום 
מהקרן, בתשלום  0.8%המהווה 
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 פרטים בדבר אגרות חוב סדרה א'

 3%החמישי ישולם סכום המהווה 
מהקרן, בתשלום השישי ישולם סכום 

מהקרן, בתשלום  1.2%המהווה 
 3.1%השביעי ישולם סכום המהווה 

מהקרן, בתשלום השמיני ישולם סכום 
מהקרן, בתשלום  1.2%מהווה ה

 3.1%התשיעי ישולם סכום המהווה 
מהקרן ובתשלום העשירי )אשר ישולם 

( ישולם סכום 2026במרץ  31-ב
 מהקרן. 84.8%המהווה 

 מועדי תשלום הריבית
-בספטמבר ו 30בימים פעמיים בשנה 

עד  2021שנים במרץ של כל אחת מה 31
2026 

 הצמדה
מדד אגרות החוב צמודות לעלייה ב

 15המחירים לצרכן שפורסם ביום 
בגין חודש ספטמבר,  2020באוקטובר, 

2020. 
האם קיימת ערבות לתשלום 

 לא ההתחייבויות?

לפרק א' לדוח  28.5.2כן. ראה סעיף  האם קיימים שעבודים?
 תקופתי זה. 

לפרק א'  28.5.3לפרטים ראו סעיף  מגבלות שנקבעו בשטר הנאמנות
 לדוח תקופתי זה. 

 פדיון מוקדםזכות ל

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 
הבלעדי, החל מתום שנתיים ממועד 

הרישום למסחר של אגרות החוב 
)סדרה א'(, לבצע פדיון מוקדם או 
 חלקי של אגרות החוב )סדרה א'(.

  כן האם הסדרה מהותית 

   פרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב .3.2

 פרטי הנאמן

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) שם חברת הנאמנות

 דן אבנון אחראי

 03-5544553 טלפון

 03-5271451 פקס

 Bonds@hermetic.co.il דוא"ל

 , בני ברק30ששת הימים  כתובת 

 עמידה בתנאים והתחייבויות שניתנו למחזיקי אגרות החוב .3.3

)החל ממועד הנפקת אגרות החוב( ולמועד הדוח, החברה עמדה בכל  2020במהלך שנת 

לאור האמור, לא לאגרות החוב )סדרה א'(. לפי שטר הנאמנות  תהתנאים וההתחייבויו

מתקיימים תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש 

בדבר עמידת החברה  לפרטיםבטוחות שניתנו להבטחת התשלום למחזיקי אגרות החוב. 

 לפרק א' לדוח זה.  28.5.1באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, ראו סעיף 
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 כינוס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות .3.4

, פרסם הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה(, זימון 2021בפברואר,  15ביום 

אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(, שעל סדר יומה אישור תיקון לשטר הנאמנות כך 

שיקבע כי סדר משיכת כספים מחשבון הנאמנות ושעבוד הפרויקטים הרלוונטיים לשטר 

ה של החברה. לפרטים נוספים ראו דוח הזימון ותיקון הנאמנות יקבע על פי שיקול דעת

, וכן תוצאות אסיפת מחזיקי 2021בפברואר,  15מסומן לשטר הנאמנות שפורסמו ביום 

-2021-10)מס' אסמכתאות:  2021בפברואר,  18אגרות החוב )סדרה א'( שפורסמו ביום 

 ., בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה2021-01-020854-ו 018715
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  יונתן )ג'ון( כהןמר   מר חן מלמד

  יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל החברה
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 לכבוד
 הדירקטוריון של

 בע"מ                                                           אנרגיות מתחדשות – משק אנרגיה
 קיבוץ געש

 
 ג.נ.,א.

  
 
 

 מחודש בע"מ אנרגיות מתחדשות – משק אנרגיהמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של   הנדון:
 2020 יוני

 

 

של הדוחות שלנו המפורטים ( לרבות בדרך של הפניה) הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה
 2020 יונימחודש להלן בקשר לתשקיף המדף 

על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  2021 למרץ 3דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1
 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים 

 .2020בדצמבר 

על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם  2021 למרץ 3דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2
 31לימים  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 9לתקנה 

בדצמבר  31ביום ו שהסתיימ מהתקופותולכל אחת  2020 לפברואר 25-ו 2020בדצמבר 
2020. 

 
 
 

 בכבוד רב,
                                                                            

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
                                           



 

 

 

 
 

 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
 

 דוחות כספיים מאוחדים

 2020בדצמבר  31ליום 

 )מבוקרים(
 

  



 

 

 

 

 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 

 

 דוחות כספיים מאוחדים

 2020בדצמבר  31ליום 

 )מבוקרים(

 

 תוכן עניינים

 

 

 2             חוות דעת רואי החשבון

 

 3                         דוחות על המצב הכספי מאוחדים

 

 4                                            דוחות רווח והפסד מאוחדים

 

 5                             דוחות על השינויים בהון העצמי מאוחדים

 

 7                              דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים

 

 9                      ביאורים לדוחות הכספיים

 

 



 

 

 

 

 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 אנרגיות מתחדשות בע"מ –משק אנרגיה 

 

החברה( לימים  -)להלן  אנרגיות מתחדשות בע"מ –משק אנרגיה ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  2019-ו 2020בדצמבר  31

. דוחות כספיים מאוחדים  אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2019בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים מאוחדים  אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

 2020בדצמבר  31לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חלק מהחברות הכלולות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן לימים 

אלפי ש"ח בהתאמה, והחלק ברווחיהן )הפסדיהן( לשנים שהסתיימו בימים  687 -אלפי ש"ח וכ 1,647 -הסתכמה לסך של כ 2019 -ו

( אלפי ש"ח בהתאמה, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות 134) -אלפי ש"ח וכ 1,590-הסתכם לסך של כ 2019 -ו 2020בדצמבר  31

 בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

רה של ביטחון שאין פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבי-. על1973-ג"חשבון(, התשל

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 

ת ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות וכן הערכת נאותו

 .לחוות דעתנו

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו,

ואת תוצאות  2019-ו 2020בדצמבר  31החברה והחברות המאוחדות שלה לימים הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של 

, 2020בדצמבר  31פעולותיה , השינויים בהון  ותזרימי המזומנים  לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 .2010-יים(, התש"ע( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
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 מניות החברה הן ללא ע.נ )*(
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תאריך החתימה על 

 הדוחות הכספיים

 ג'ון כהן 

 יו"ר הדירקטוריון

 חן מלמד 

 מנהל כללי

 עידן רביד 

 סמנכ"ל כספים

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור 

 מבוקר  מבוקר   

      נכסים

      נכסים שוטפים

 2,159  69,846  4 מזומנים ושווי מזומנים

 5,597  242,744  4 מזומנים מוגבלים בשימוש

 788  1,476   לקוחות

 1,771  4,522  6 חייבים ויתרות חובה

 10,315  318,588   סך הכל נכסים שוטפים
      

      נכסים בלתי שוטפים

 2,010  2,361  5 מזומנים מוגבלים לזמן ארוך

 12,143  24,202  ה10 זכויות שימוש במקרקעין

 81,541  81,924  7 מערכות ליצור חשמל מחוברות

 43,366  73,597  7 מערכות ליצור חשמל בהקמה ויזום

 18,656  35,609  8 השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  3,920  19 מיסים נדחים, נטו

 157,716  221,613   שוטפים סך הכל נכסים בלתי

 168,031  540,201   סך הכל נכסים
      

      התחייבויות 

      התחייבויות שוטפות

 1,098  831   ספקים ונותני שירותים

 2,475  3,080   לזמן ארוךהלוואות חלויות שוטפות של 

 -  2,202  ו10 חלויות שוטפות של אגרות חוב סידרה א'

 30,118  -  א10 לזמן קצר מתאגיד בנקאיהלוואה 

 5,129  1,453  ג10 הלוואה מקבלן הקמה

 1,608  3,463  9 זכאים ויתרות זכות

 40,428  11,029   סך הכל התחייבויות שוטפות
      

      התחייבויות שאינן שוטפות

 59,353  65,048  ב10 הלוואות ממוסדות פיננסיים

 20,780  -  א10 השליטהשטרי הון מבעלי 

 10,185  -  א10 הלוואה מבעלי שליטה

 653  760  1א8 אופציות לרכישת זכויות בשותפויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 11,766  23,024  ה10 התחייבויות בגין חכירות

 4,410  3,989  ד10 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 -  214,994  ו10 אגרות חוב סידרה א'

 107,147  307,815   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות
      

      הון

 15,420  225,514  14 פרמיה על מניות)*(

 30,026  31,775   קרנות הון

 (24,990)  (35,932)   עודפים )יתרת הפסד(

 20,456  221,357   סך כל ההון

 168,031  540,201   סך כל ההתחייבויות וההון



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
   מאוחדים רווח והפסדדוחות 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר  מבוקר  מבוקר   

        

 -  8,533  9,309   הכנסות ממכירת חשמל

 -  27  727   הכנסות אחרות

   10,036  8,560  - 

        

        הוצאות

 -  1,982  4,647   אחזקת מערכות ונלוות

 3,042  3,792  3,523  15 הוצאות יזום

 1,483  1,523  5,333   שכר ונלוות

 1,713  2,152  3,691  16 מנהלה, מטה ואחרות

   17,194  9,449  6,238 

        

 (6,238)  (889)  (7,158)   לפי מסים, מימון, פחת והפחתות הפסד

        

 15  )*(547  622   זכויות שימוש במקרקעין -פחת והפחתות

 -  )*(3,688  3,913   מערכות ליצור חשמל -פחת והפחתות

        

 (6,253)  (5,124)  (11,693)   לפני מסים ומימון הפסד

        

 7  304  738  17 הכנסות מימון

 (1,947)  (6,121)  (5,497)  17 הוצאות מימון

 (1,940)  (5,817)  (4,759)   הוצאות מימון, נטו

        

 (8,193)  (10,941)  (16,452)   לאחר הוצאות מימון, נטו הפסד

        

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 המאזני המטופלות לפי שיטת השווי

  

1,590  (134)  108 

        

 (8,085)  (11,075)  (14,862)   הכנסה על סיםמי לפני הפסד

        

 -  -  3,920  א19 מסים על הכנסה

        

 (8,085)  (11,075)  (10,942)   כולל לשנה הפסד

        

        

 (0.27)  (0.25)  (0.11)   הפסד למניה )ש"ח( )בסיסי ומדולל(

        

מספר המניות ששימש בחישוב ההפסד למניה 

 )בסיסי ומדולל(

  

100,329,000  45,000,000  30,000,000 

        

 

 סווג מחדש  )*(

 

 

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
   על השינויים בהוןדוחות 
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 )מבוקר(: 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

  פרמיה על מניות

קרן הון מעסקאות 

 עם בעלי שליטה

מעסקאות קרן הון  

תשלום מבוסס 

  מניות

 עודפים

 סך הכל  )יתרת הפסד(

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

          

 20,456  (24,990)  -  30,026  15,420 2020בינואר  1יתרה ליום 

 133,149  -  -  -  133,149 הנפקת מניות לציבור

 30,000  -  -  -  30,000 הנפקת מניות לבעלי שליטה

 46,945  -  -  -  46,945 ןהמרת הלוואות מבעלי שליטה ושטרי הו

 1,749  -  1,749  -  - מבוסס מניות תשלום

 (10,942)  (10,942)  -  -  - הפסד כולל לשנה

          

 221,357  (35,932)  1,749  30,026  225,514 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 

 )מבוקר(: 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

  פרמיה על מניות

קרן הון מעסקאות 

  עם בעלי שליטה

 עודפים

 סך הכל  )יתרת הפסד(

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

 14,785  (13,195)  13,280  15,420 2019בינואר  1יתרה ליום 

 5,329  -  5,329  - הטבה מבעלי שליטה בתנאי שטרי הון והלוואות

 11,417  -  11,417  - ג(1ראה באור ) המחאת נכסים מבעל שליטה

 (11,075)  (11,075)  -  - הפסד כולל לשנה

        

 20,456  (24,990)  30,026  15,420 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
   על השינויים בהוןדוחות 
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 )מבוקר(: 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

  פרמיה על מניות

קרן הון מעסקאות 

  עם בעלי שליטה

 עודפים

 סך הכל  )יתרת הפסד(

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

 12,043  (5,830)  2,453  15,420 2018בינואר 1יתרה ליום 

 10,827  -  10,827  - הטבה מבעלי שליטה בתנאי שטרי הון, הלוואות ופרעון התחייבות מותנית

 (8,085)  (8,085)  -  - הפסד כולל לשנה

        

 14,785  (13,915)  13,280  15,420 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקר  מבוקר   

        

        פעילות שוטפת –תזרימי מזומנים 

 (8,085)  (11,075)  (10,942)   הפסד לשנה

 922  8,637  5,533   הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים )נספח א(

   (5,409)  (2,438)  (7,163) 

 1,216  (2,268)  (3,280)   (אשינויים בהון חוזר )נספח 

   (8,689)  (4,706)  (5,947) 

 -  ()*(618)  (425)   תשלומי ריבית בגין התחייבות בגין חכירה

 -  ()*(668)  -   ריבית בגין הלוואה מבעל שליטהתשלומי 

תשלומי ריבית בגין הלוואות לזמן ארוך ממוסדות 

 פיננסיים

  

(1,953) 

 

(1,299)*() 

 

- 

 (5,947)  (7,291)  (11,067)   פעילות שוטפת –מזומנים נטו 

        

        פעילות השקעה –תזרימי מזומנים 

 (68,647)  (35,527)  (33,556)   השקעה במערכות ליצור חשמל

 (6,235)  615  (237,140)   קיטון )גידול( במזומן מוגבל בשימוש

 (350)  -  -   הלוואה לבעל קרקע

השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

  

(2,323)  -  - 

הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

  

(12,915)  (1,908)  (3,698) 

 (78,930)  (36,820)  (285,934)   פעילות השקעה –מזומנים נטו 

        

        פעילות מימון –תזרימי מזומנים 

 18,750  12,000  14,000   תמורה מהנפקת שטרי הון

 -  -  30,000   תמורה מהנפקת מניות לבעלי שליטה

 -  -  133,149   תמורה נטו מהנפקת מניות לציבור

 -  -  216,877   תמורה נטו מהנפקת אגרות חוב סידרה א'

 66,641  -  10,138   קבלת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים, נטו

 -  (2,432)  (2,805)   פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

 -  -  (30,000)   מתאגיד בנקאיפירעון הלוואות לזמן קצר 

 -  (618)  (542)   פירעון התחייבויות בגין חכירה

 -  -  (175)   פירעון התחייבות לתמורה מותנית

 -  -  (5,954)   פירעון הלוואה מקבלן הקמה

 1,835  4,000  -   קבלת הלוואה מקבלן הקמה

 -  30,000  -   קבלת הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 87,226  42,950  364,688   פעילות מימון –מזומנים נטו 

        

 2,349  (1,161)  67,687   שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 971  3,320  2,159   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

        

 3,320  2,159  69,846   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

        

        

        סווג מחדש )*(
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר  מבוקר  מבוקר  

       

 א'נספח 

הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות התאמות 

 שוטפת

 

     

       א. הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 1,015  4,268  4,759  שערוך הלוואות והוצאות מימון, נטו

 15  4,235  4,535  פחת והפחתות

 -  -  (3,920)  הכנסות מיסים

המטופלות לפי חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 שיטת השווי המאזני

 

(1,590)  134  (108) 

 -  -  1,749  תשלום מבוסס מניות

  5,533  8,637  922 

       

ב. שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות )שינויים בהון 

 חוזר(

 

     

 (847)  (1,832)  (1,507)  עליה בלקוחות, חייבים וביתרות חובה

 2,063  (436)  (1,773)  בזכאים וביתרות זכות עליה )ירידה( בספקים,

  (3,280)  (2,268)  1,216 

       

  2,253  6,369  2,138 

       

       

       

 'ב נספח

 במזומן שלא פעילות

      

       

 2,497  1,482  982  היוון עלויות אשראי לרכוש קבוע

       

 1,559  -  -  קרן הוןפירעון התחייבות מותנית כנגד 

       

 2,302  5,090  1,550  שיערוך התחייבויות כנגד רכוש קבוע

       

 -  12,663  12,544  יצירת נכסי שימוש במקרקעין כנגד התחייבות לחכירה

       

 -  11,417  -  הון קרן כנגד שליטה מבעלי משותפת עסקהב השקעה העברת

       

 -  -  46,945  מבעלי שליטה ושטרי הון לבעלי שליטההמרת הלוואה 
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 כללי – 1ביאור 

 

 אור כללי של החברה ופעילותהית א.

 

 22 ביום. פרטית כחברה 2020, בפברואר 25 ביום בישראל התאגדה"( החברה: "להלן) מ"בע מתחדשות אנרגיות – אנרגיה משק

 לחברה הפכה והחברה, ("המניות תהנפק") החברה תשקיף פי על החברה מניות של לציבור ראשונה הנפקה הושלמה, 2020, ביוני

, הושלמה הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה על פי דוח הצעת מדף, ואגרות 2020באוקטובר,  29ביום  .ציבורית

 החוב נרשמו למסחר בבורסה )"הנפקת אגרות החוב"(.

 

. ("סולאר אנרגיות משקי") מוגבלת שותפות, סולאר אנרגיות משקי תחת החברה פעילות מאוגדת הייתה, המניות נפקתה למועד עד

 לייצור מתקנים של וההפעלה ההקמה, הייזום בתחום סולאר אנרגיות משקי פעילות כל הועברה, המניות נפקתה השלמת במועד

 הזכויות ובעלי, (הכנסה מס לפקודת ב 104 סעיף להוראות בהתאם) החברה ידי-על להחזקה וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל

 .בחברה (השליטה ובעלי) מניות לבעלי הפכו סולאר אנרגיות במשקי

 

 .הארץ ברחבי שיתופיים ומושבים קיבוצים 280-כ המאגדים הקיבוצי מהמגזר כלכליים ארגונים שמונה הם בחברה השליטה בעלי

 אנרגיות ,הירדן עמק משקי אחזקות עם ההסכם: סולאר אנרגיות במשקי כשותפים והשמיני השביעי הארגון הצטרפו הדיווח בתקופת

 אנרגיות משקי העבירה ובעקבותיו, 2020 בפברואר 20 ביום הושלם ("הירדן עמק") מ"בע חקלאית שיתופית אגודה, מתחדשות

 אנרגיות משקי ידי על שהוחזקה שותפות", פרטנרס אנד משקים") מוגבלת שותפות, פרטנרס אנד למשקים ח"ש מיליון 14 סולאר

 מערכות –רמיג עם וההסכם, הון שטרי הנפקת כנגד( ההנפקה השלמת במועד החברה להחזקת במלואה והועברה במלואה סולאר

 העבירו, החברה מניות הנפקת לקראת, 2020 במאי 28 ביום. 2020 באפריל 30 ביום הושלם ("גרנות") מ"בע ח"אגש גרנות מידע

 שניתנה הבעלים והלוואת ההון שטרי כל הומרו ההנפקה השלמת ובמועד פרטנרס אנד למשקים ח"ש מיליון 30 השליטה בעלי

 .שותפים להון פרטנרס אנד למשקים

 

 האנרגיות בתחום בעיקר עוסקת, ("הקבוצה: "ביחד להלן) ובעקיפין במישרין ידה על המוחזקים תאגידים באמצעות לרבות, החברה

 וולטאית-פוטו טכנולוגיה באמצעות חשמל לייצור מתקנים של והפעלה הקמה, בייזום הקבוצה פועלת, כך בגדר. בישראל המתחדשות

 .בישראל( השמש בקרני שימוש באמצעות חשמל הפקת, קרי)

 

 וולטאיים-פוטו מתקנים באמצעות חשמל ומכירת ייצור (1): הכספיים בדוחותיה פעילות כמגזרי המדווחים, פעילות תחומי שני לחברה

 פעילויות מבצעת החברה, בנוסף .מים ומאגרי גגות גבי על וולטאים-פוטו מתקנים באמצעות חשמל ומכירת ייצור( 2)-ו; קרקעיים

 מידע 20 ביאור ראה להרחבה .הכספיים בדוחות פעילות למגזרי מיוחסות אינן ולכן נפרד מגזרי דיווח לכדי מגיעות שאינן, נוספות

 .פעילות מגזרי לגבי

 

 

 דוחות כספיים  .ב

 

מאחר והישויות המועברות נשלטות, הן לפני העברתן והן לאחריה, על ידי אותם בעלי שליטה, רכישת ההחזקות בישויות על ידי 

את רכישת הישויות המועברות . לאור זאת, החברה משקפת למפרע IFRS3החברה איננה מהווה צירוף עסקים אשר הינו בתחולת 

בדצמבר  31לימים של החברה  (. בהתאם לשיטה זו, הדוחות הכספיים המאוחדיםAs Pooling of Interestsעל פי שיטת איחוד העניין )

ערוכים באופן המשקף את רכישת הישויות המועברות מבעלי השליטה, כאילו  התאריכיםם והשנים שהסתיימו באות 2019 -ו 2018

(, בהתבסס על שיעור החזקתם 2018 בינואר 1ה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים  )התבצע

, מוצגת כהשקעה שהועברה לחברה 2019, אשר הוקמה בתחילת 2018משקי אנרגיה מתחדשת -דוראלבישויות אלה באותו מועד. 

 במועד הקמתה.

 

 

 הגדרות בדוחות כספיים אלה .ג

 

, כוללים את אלה של החברה, של חברות ושותפויות בשליטתה 2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

וכן את זכויות החברה )החברה, החברות והשותפויות בשליטתה, יקראו להלן "הקבוצה"(. כל התייחסות למונח "חברה" בדוח זה 

 אחד מגופי הקבוצה. להלן הגדרות נוספות הרלבנטיות לדו"ח:משמע, החברה במישרין ו/או בעקיפין באמצעות 
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 )המשך( כללי – 1ביאור 

 

 )המשך( הגדרות בדוחות כספיים אלה .ג

 

לחוק ניירות ערך,  1( להגדרת בעלי עניין בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) בעלי עניין

  .1968-התשכ"ח
  

 .חברת החשמל לישראל בע"מ  חברת החשמל/ ספק השירות החיוני
  

 .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד
  

 .בדבר צדדים קשורים 24( 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ) צד קשור
  

MWp 1,000  יחידות קילוואט שיא המשמשות למדידת ההספק המותקן לייצור חשמל של

 וולטאית-ומערכות פוט

 

 

 COVID-19 .ד

 

צר בטווח הק( )"נגיף הקורונה"(, אשר הוביל COVID-19, התפרץ בעולם נגיף הקורונה )2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

, פרסמה רשות החשמל 2020במרץ,  15בבורסות ברחבי העולם ולהאטה כללית בכלכלה העולמית. בעקבות כך, ביום לירידות חדות 

הודעה לעיתונות בדבר שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל . בין היתר, קבעה רשות החשמל כי כל המועדים לסנכרון 

עבור מתקנים  1וולטאיים, למעט הליך תחרותי מס' -קמת מתקנים פוטוולחיבור מתקנים שנקבעו ביחס לכל ההליכים התחרותיים לה

, תיקנה רשות החשמל את החלטתה כך שהמועדים כאמור הוארכו 2020באפריל,  30ימים. ביום  60-קרקעיים במתח עליון, ידחו ב

טות נגיף הקורונה, לפיה , התקבלה החלטה נוספת ברשות החשמל, עקב המשך התפש2020בנובמבר  1ימים נוספים . ביום  30-ב

חודשים( . לבסוף,  6-בסך הכל ב –יוארכו המועדים בכל האסדרות נשוא ההחלטה, כך שאלה יוארכו בשלושה חודשים נוספים )קרי 

 8 –, פרסמה רשות החשמל החלטה לשימוע, במסגרתה מציעה הרשות הארכה של חודשיים נוספים )קרי 2021בפברואר  16ביום 

לכל האסדרות נשוא השימוע, לאור התפשטות נוספת וקשה של נגיף הקורונה . המועד האחרון לשליחת התייחסות חודשים סך הכל( 

. דחיות אלה, מצמצמות את השפעות נגיף הקורונה, ודוחות את המועדים שנקבעו בתנאי 9.3.2021להחלטה לשימוע נקבע ליום 

באופן  בתנאים לסנכרון אשר קובע את מועד תחילת חילוט הערבויותהמכרזים השונים, בפרט את המועד שנקבע בכל מכרז לעמידה 

 מתקן. שאינו פוגע בתקופת ההפעלה המסחרית של המתקן ובמשך תקופת התקבולים הצפויה של כל

 

פרסם משרד האנרגיה תכנית להאצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית.  2020במאי,  3בנוסף, ביום 

מטרת התכנית היא להביא להתאוששות הכלכלה בעקבות משבר הקורונה. התכנית כוללת מספר פרויקטים משמעותיים בתחום 

מיליארד ש"ח. בהתאם לתכנית, השקעה מינימלית של  25-קעה משקית של כהאנרגיה, כאשר ההערכה בתכנית היא כי מדובר בהש

המדינה בפרויקטי התשתית המפורטים בתכנית, וביניהם פרויקטים סולאריים, במקביל להסרת חסמים בתחומים אלה, תביא לתועלת 

לנכון לקדם פרויקטים סולאריים ישירה גדולה למשק הישראלי ותאיץ את הפעילות בו בעת הזו. בין היתר, משרד האנרגיה רואה 

מיליארד ש"ח. בנוסף, מציע משרד  6.5-, כך שהיקף ההשקעה בפרויקטים אלה יעמוד על כACוואט -מגה 2,000-חדשים בהיקף של כ

האנרגיה להסיר חסמים שיאפשרו פיתוח מהיר של רשת החלוקה וההולכה של החשמל בישראל. התפלגות ההשקעות שצופה משרד 

מיליארד ש"ח בתחום החשמל. האצת פרויקטי אנרגיה סולארית עשויה לייצר הזדמנויות עסקיות  18 -נים השקעה של כהאנרגיה מסמ

פוטנציאליות לקבוצה. בנוסף, ההצעה להסרת החסמים ברשת החלוקה וההולכה מגדילה את הפוטנציאל למימוש קרקעות והסכמים 

 של הקבוצה. 

 

בלות מתמשכות מצד הרשויות, עלולות להשפיע, בין היתר, על מועדי החיבור והסנכרון ההשלכות השליליות של משבר כלכלי והג

של פרויקטים לרשת החשמל ועל היכולת להשיג מימון לפרויקטים חדשים, וכן לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים בהם התחייבה הקבוצה 

רבויות שהעמידה הקבוצה לטובת רשות החשמל לעמוד ביחס לפרויקטים בהקמה )בין היתר לאור צמצום בכוח אדם( ולחילוט ע

)בכפוף לארכות שיתקבלו מפעם לפעם מרשות החשמל, ככל שיתקבלו(. על אף האמור, נכון למועד אישור הדוח, להערכת החברה, 

 .אין לנגיף הקורונה השפעה מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה
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 הכספיים בסיס עריכת הדוחות – 2ביאור 

 

 (IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

 

"( ופרשנויות להם שפורסמו על IFRSהדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן "

 (. IASBידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )

 

 .2010 -לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עהדוחות הכספיים ערוכים גם בהתאם 

 

 .2021 במרץ 3ביום הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.

 

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין אחרת. 

 בתקופת הדוח השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. 

 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  .ג

 

הוצאות הקבוצה מוצגות בדוח רווח והפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מהות ההוצאה. הקבוצה בחרה בשיטת הצגה זו משום 

שלדעתה היא מאפשרת את הצגת מדד הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות בצורה קלה וברורה. מדד זה הינו מדד חשוב 

 בנת תוצאות פעילותה העסקית.  לחברות מסוגה של החברה בתחום פעילותה ותורם לה

 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ד

 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

ל עלולות להיות שונות משפיעים על יישום המדיניות ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפוע

מאומדנים אלה. בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלת החברה 

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

 ות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. החברה על ניסיון העבר, עובד

 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל 

 תקופה עתידית מושפעת.

 

ה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים אשר עשויים להוביל לחוסר ודאות להלן האומדנים ועיקרי ההנחות עליהם התבססה הקבוצ

בקשר לאומדנים, אשר ביחס אליהם קיים סיכון משמעותי שתוצאתם בפועל תהיה שונה מהאומדנים ויידרש תיאום מהותי לערכים 

 : בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, והביאורים הרלבנטיים ביחס אליהם

 

 נכס כשיר  .1

 

לצורך הקביעה האם פרוייקטים הנמצאים בשלבי הייזום והפיתוח מהווים נכסים כשירים להיוון, מבצעת הנהלת החברה 

הערכה האם צפוי שהפרוייקטים יגיעו לכדי השלמת הקמה והפעלה מסחרית בכדי להניב הטבות כלכליות לחברה. הערכה 

עובדתית הרלוונטית, ובכללה ההיתרים הסטטוטורים זו מתבצעת בהתבסס על ניסיון העבר ועל בסיס מלוא המסכת ה

וביאור  7הדרושים, הזיקה לקרקע, יכולת החיבור לרשת וכד'. למידע אודות פרוייקטים בשלבי ההקמה והייזום ראה ביאור 

 .יא3

 

 בחינת קיומה של שליטה .2

 

יש לה זכויות, לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה או ש

במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת. מאחר והיכולת להשפיע 

על התשואות נתונה לעתים למגבלות הנובעות מזכויות המוקנות לשותפיה של החברה בפרויקטים השונים נדרשת החברה 

ל דעת בשאלה האם הזכויות המוקנות הינן זכויות מגינות באופיין או שמא הן מהוות זכויות משתתפות. להפעיל שיקו
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים – 2ביאור 

 

 )המשך(שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ד

 

 )המשך( בחינת קיומה של שליטה .2

 

ככלל, בכל העסקאות בהן מתקשרת החברה היא משמרת את השליטה בכל האורגנים בהם מתקבלות ההחלטות אשר 

יכולות להשפיע על אותן תשואות, באמצעות החזקה ברוב זכויות ההצבעה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של בעלי המניות. 

חסות להחלטות מסוימות בהן נדרש רוב מיוחד של יחד עם זאת, מסמכי ההתאגדות של הישויות המאוחדות כוללים התיי

המניות, כגון: הנפקת זכויות וגיוס הון בישות המאוחדת, קבלת החלטות בנוגע לשינוי מבנה בישות המאוחדת, אישור בעלי 

 .שינויים במסמכי ההתאגדות של הישות המאוחדת, רכישה או מכירה של נכסים מהותיים וביצוע שינויים בהסכמים מהותיים

 

מאחר וזכויות אלו מתייחסות לשינויים יסודיים לפעילויות של ישות מושקעת, להערכת החברה הזכויות המוקנות לשותפיה 

בפרויקטים השונים הינן זכויות מגינות באופיין, בעוד החברה היא זו המחזיקה בזכויות המקנות לה את היכולת להתוות 

 .ואות של הישות המושקעתאת הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התש

 

 נכסי מסים נדחים .3

 

הנהלת החברה בוחנת בכל תקופת דיווח שנתית את אומדן צפי ההכנסה החייבת למס ואת סכומי ההפסדים אשר ניתן 

יהיה לקזז כנגד ההכנסה החייבת. שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת נכסי מסים נדחים והתחייבות למס שוטף של כל 

ה מכירה בהתחייבויות בגין תוצאות המס או בנכסי מסים נדחים של עסקאות אלה, בהתבסס על אומדני החבר החברה.

בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה. כאשר תוצאת המס של עסקאות אלה שונה מאומדני  ההנהלה,

למידע נוסף, ראה  קביעת השומה הסופית. ההנהלה, יוקטנו או יוגדלו הוצאות המיסים וההתחייבויות למיסים נדחים במועד

 ד.19ביאור 

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים להלן יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

 

 בסיס האיחוד א.

 

 שליטה (1)

 

בת )כהגדרתה להלן(  שותפותבשליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה, או בעלת זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה 

הבת. בבחינת שליטה נלקחות בחשבון  שותפותבויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח השפעה שלה 

 זכויות ממשיות המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי אחרים.

 

 בנות שותפויות (2)

 

בנות נכללים בדוחות  שותפויותבנות הינן תאגידים הנמצאים בשליטתה של החברה. הדוחות הכספיים של שותפויות 

 הכספיים המאוחדים מיום הפיכתה של החברה בעלת השליטה בתאגיד הרלבנטי ועד ליום אובדן השליטה. 

 

החברה מאפשרת לבעלי הקרקע אשר נכנסו לשותפות עם החברה להשקיע את חלקם בהון בשיעור בחלק מהפרויקטים, 

אך עם זאת השליטה בפרויקט  מכל פרויקט, שיעור ההחזקה של החברה בפרויקטים עשוי לרדת בהתאם 50%של עד 

גם לאחר מימוש וזאת מאחר ולהערכת החברה, היא תמשיך לשלוט בפעילויות הרלוונטיות של החברה הבת , נשמרת

 .האופציות כאמור

 

אופציות כאמור מוצגת בדוחות הכספיים על פי שווין ההוגן כשהן משוערכות דרך רווח והפסד. מדידת השווי ההוגן נעשית 

 (.3בהתבסס על נתונים שאינם נתוני שוק נצפים )רמה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 )המשך( בסיס האיחוד א.

 

 השקעה בעסקאות משותפות (3)

 

הסדר משותף הינו הסדר שבו לשני צדדים או יותר יש שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של 

שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים 

 שחולקים שליטה.

 

עסקאות משותפות הינן הסדרים משותפים בהם לקבוצה יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר. השקעות בעסקאות משותפות 

 מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי עלות.

 

ר של הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ובהוצאות ברווח או הפסד וברווח כולל אח

חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מהיום בו מתקיימת השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת 

 עוד השליטה המשותפת. 

 

 עסקאות שבוטלו באיחוד (4)

 

 יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת הדוחות

הכספיים המאוחדים. רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות שנעשו עם עסקאות משותפות בוטלו כנגד ההשקעה לפי 

 זכויות הקבוצה בהשקעות אלו.

 

 מכשירים פיננסיים .ב

 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)

 

 כללי )א(

 

 נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר. 

 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט לעניין נכסים פיננסיים 

ראשונה לפי שוויים ההוגן. עלויות העסקה בגין נכסים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים ל

 פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או להפסד.

 

 לאחר ההכרה הראשונה, נכסים פיננסים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.

 

 סיווג נכסים פיננסים )ב(

 

 מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:מכשירי חוב נמדדים בעלות 

 המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן 

  התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר מהווים

 תשלומי קרן וריבית בלבד. 

 

 הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.כל יתר הנכסים 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ב

 

 )המשך( נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)

 

 נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית )ג(

 

נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי קרן, בתוספת  עלות מופחתת של

או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום 

 הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד ככל שקיימת.

 

הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה ולהכרה בהכנסת  שיטת הריבית האפקטיבית

הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה את הזרם החזוי של 

 וטו.תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של הנכס הפיננסי לערכו בספרים בר

 

הכנסות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי 

 .לערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי

 

 גריעה של נכסים פיננסיים )ד(

 

או כאשר הקבוצה מעבירה  הקבוצה גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי,

 באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי.

 

 התחייבויות פיננסיות  (2)

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני )א(

 

בהתאם למהות התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני 

 ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 

 התחייבויות פיננסיות (ב)

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה 

 אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.הראשונית התחייבויות פיננסיות 

 

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות ריבית על 

ימי פני תקופת האשראי הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי של תזר

 המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לעלותה המופחתת בספרים.

 

הוצאות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי 

 לעלות המופחתת בספרים של התחייבות הפיננסית.

 

 ויות צמודים למדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגןנכסים והתחייב (3)

 

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודים למדד, הנמדדים בעלות מופחתת, משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור 

 עליית / ירידת המדד בפועל.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 מזומניםמזומנים ושווי  .ג

 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין 

מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים. מזומנים אשר מוגבלים בשימוש 

הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל לשימוש עבור פרויקטים בלבד במסגרת חשבונות ליווי לפרויקטים אלו,  על ידי הקבוצה בגין

 מוצגים בדוח על המצב הכספי כפיקדונות משועבדים ומזומנים מוגבלים. 

 

 רכוש קבוע .ד

 

 הכרה ומדידה (1)

 

. העלות כוללת , ככל שקיימיםם מירידת ערךפריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברי

תשלומים הניתנים לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה 

ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן 

 .יא3ראה ביאור  -לזקיפת עלויות לרכוש קבוע בגין פרויקטים בייזום  שהתכוונה ההנהלה. לעניין מועד ההכרה

 

 . ה3עלות נכסים כשירים כוללת גם עלויות אשראי המהוונות לנכס. לעניין זה ראה ביאור 

 

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש 

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו  הקבוע.

 בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד. 

 

 עלויות עוקבות (2)

 

בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך 

ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של 

 חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 

 הפחתת רכוש קבוע  (3)

 

פחת הוא הקצאה שיטתית של סכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר פחת הוא העלות של הנכס, 

 או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.

 

פחת בעל עלות משמעותית ביחס לסך -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

ות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי )כמפורט להלן( על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי העל

הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימוש, דהיינו כאשר הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן 

 חיים השימושיים. שהתכוונה ההנהלה, תוך הבאה בחשבון של ערך השייר הצפוי בתום ה

 

שיעורי הפחת בהם נעשה  שנה לרכיב הממירים. 12-שנים ו 23למערכות יצור החשמל הוא  אומדן אורך החיים השימושיים

 בהתאמה. 8.3%-וכ 4.3%-ם כשימוש בחישוב הפחת הינ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 היוון עלויות אשראי  .ה

 

 עלויות אשראי ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. 

 

עלויות אשראי לא ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם 

אשראי אלו נקבעו בהתאם למכפלה של חלק עלות ההשקעה בנכס הכשיר המשוקלל בתקופה שלא מומן באמצעות  המיועד. עלויות

אשראי ספציפי בשיעור היוון האשראי הכללי של הקבוצה. שיעור היוון זה נקבע לפי הממוצע המשוקלל של עלויות האשראי 

לויות אשראי המתייחסות לאשראי ספציפי שהתקבל למימון המתייחסות לכלל האשראי של הקבוצה שקיים במהלך התקופה, למעט ע

 נכס כשיר, עד שכל הפעולות הדרושות להכנת הנכס לשימושו המיועד הושלמו.

 

  עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 

 17 ביאורלהיקף העלויות שהוונו לרכוש הקבוע בתקופת הדיווח, ראה 

 

 ירידת ערך .ו

 

 פיננסיים שאינם נגזריםנכסים  (1)

 

לגבי לקוחות, הקבוצה מיישמת את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל 

(. הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל lifetimeאורך חיי המכשיר )

רך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי אירועי הכשל האפשריים במהלך או

הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת 

 ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.

 

 אשראי חזוייםמדידה והכרה בהפסדי 

 

המדידה של הפסדי אשראי צפויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה של התרחשות 

כשל והחשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל. אומדן ההסתברות להתרחשות כשל וגובה ההפסד מבוסס על נתונים 

 היסטוריים המתואמים על ידי מידע צופה פני עתיד.

 

לגבי נכסים פיננסיים, החשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל הינה הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי במועד 

הדיווח. הפסדי אשראי חזויים הינם ההפרש בין כל תזרימי המזומנים החוזיים שהקבוצה זכאית להם בהתאם לחוזה לבין 

 הריבית האפקטיבי המקורי. כל תזרימי המזומנים שהקבוצה צופה לקבל, מהוונים בשיעור

 

הקבוצה מכירה בהפסד מירידת ערך )רווח מביטול ירידת ערך( ברווח או הפסד לכל המכשירים הפיננסיים כנגד התאמה 

 לערכם בספרים באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערך.

 

היסטוריית גביית חברת חשמל לישראל )"חח"י"(. החברה בחנה את בשני מגזרי הפעילות,  לחברה יש לקוח יחיד

 התשלומים מחח"י, ולא זיהתה מקרים של הפסדים אשר נגרמו לחברה בשל חובות שלא נפרעו.

 

כמו כן החברה התחשבה במאפייני חח"י ובדירוגים שוטפים המבוצעים לאגרות החוב שלה, הכוללים, בין היתר, מעמד 

תמיכה לה זוכה חח"י לאורך השנים מהמדינה, מונופוליסטי במשק החשמל, חשיבות חח"י למשק החשמל וכתוצאה מכך 

קיומן של יתרות נזילות כתוצאה משמירה על מדיניות פיננסית מוגדרת וברורה. לפיכך סבורה החברה כי ההסתברות 

 לחדלות פירעון של חח"י לכל אורך חיי המכשיר הינה זניחה.
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 משך()ה עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 )המשך( ירידת ערך .ו

 

 נכסים שאינם פיננסיים (2)

 

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דוח כדי לקבוע האם קיימים 

 סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.

 

בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש. בקביעת שווי השימוש, מהוונת סכום 

הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים, המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי 

לנכס, בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים  ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים

 לנבוע מהנכס.

 

 הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. 

 

 הפרשות  .ז

 

בעבר, אשר לצורך סילוקה צפוי  הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש

(more likely than not שיידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות, כל עוד ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות העומדת )

 לסילוק. 

 

 הפרשה בגין תביעות משפטיות

 

תמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות מש

( כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד more likely than notבעבר, אשר יותר סביר מאשר לא )

 אותה באופן מהימן.

 

 הכרה בהכנסה .ח

 

 הכנסות ממכירת חשמל נזקפות לדוח רווח והפסד עם הצטברותן על פני תקופת הפקת החשמל.

 

ההכנסות נמדדות על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה בקבוצה או העומדת להתקבל, ומוכרות בדוחות הכספיים כל עוד גבייתן 

 מוערכת כצפויה במועד ההכרה בהן וכאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.  

 

 חכירות .ט

 

 כללי

 

 .תוולטאיו-מערכות פוטוליהן עהקבוצה נוהגת לחכור קרקעות על מנת להתקין ולהפעיל 

 

הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות שימוש מחד 

 .ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר

 

 קביעת תקופת החכירה

 

 .שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכורתקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 )המשך( חכירות .ט

 

 נכס בגין זכות שימוש

 

נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים 

השימושיים. עלות נכס זכות השימוש למועד תחילת החכירה נקבעת לפי סכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה )ראה 

להלן(, תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד תחילת החכירה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד 

 ירידת ערך.לפי העלות בניכוי פחת נצבר והפסדים מ

 

הפחתת הנכס נרשמת כהוצאות פחת ומתחילה ממועד תחילת החכירה, שהוא המועד בו המחכיר מעמיד את נכס הבסיס זמין 

 שנים.  23-20לשימוש על ידי החוכר. אורך החיים השימושים של הנכסים החכורים על ידי הקבוצה הינו 

 

 צב הכספינכסים בגין זכות שימוש מוצגים בסעיף נפרד בדוח על המ

 

 התחייבות בגין חכירה

 

-התחייבות החכירה מוצגת בסעיף התחייבות בגין חכירה בזמן הארוך בדוח על המצב הכספי. התחייבויות אשר עתידות להיפרע ב

 החודשים הקרובים נרשמות בסעיף חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בזמן הקצר בדוח על המצב הכספי. 12

 

 נכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:תשלומי החכירה ה

 תשלומים קבועים; •

 תשלומי חכירה אשר תלויים במדד, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד תחילת החכירה. •

 

ולמים במועד תחילת התחייבות החכירה נמדדת לראשונה במועד תחילת החכירה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם מש

החכירה, מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית להיוון התוספתי של החוכר, מאחר ששיעור ההיוון הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה 

בנקל. לאחר המדידה הראשונית, התחייבות החכירה תימדד על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות 

 האפקטיבית ועל ידי הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. החכירה בשיטת הריבית

 

 הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר:

חל שינוי בתקופת החכירה. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש  •

 ור היוון מעודכן;בשיע

הקבוצה מודדת מחדש תוך שימוש בשיעור הריבית המקורי של החכירה את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות  •

 השימוש( כאשר חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד המשמש לקביעת תשלומים אלה.

 

של המתקנים  מהרווח התפעולי אחוז)לדוגמה, תשלומי חכירה שנקבעים כתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער 

המותקנים על הנכסים החכורים(, אינם נכללים במדידת התחייבות החכירה ונכס זכות שימוש. תשלומי חכירה אלה מוכרים כהוצאה 

 תפעולית בתקופה בה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל תשלומים אלה ונכללים בסעיף "הוצאות אחרות" בדוח על הרווח או הפסד.

 

למועד היישום לראשונה של התקן, נכס זכות השימוש והתחייבות החכירה נמדדו כאילו התקן היה מיושם  לגבי החכירות הקיימות

 ממועד תחילת החכירה, מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 הכנסות והוצאות מימון .י

 

 .הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו

 

 הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. 

 

שהונפקו, הלוואות שנתקבלו והתחייבויות חכירה ושינויים בשווי  שטרי הוןהוצאות מימון כוללות עמלות בנקאיות והוצאות ריבית בגין 

 בשווי הוגן דרך רווח והפסד.  ותהמוצג ותפיננסי התחייבויותההוגן של 

 

עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים, נזקפות להוצאות מימון בדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית. רווחים 

 ר בגין נכסים והתחייבויות פיננסיות מדווחים בנטו כהכנסות או הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין.והפסדים מהפרשי שע

 

 הוצאות ייזום .יא

 

החברה זוקפת לדוח רווח והפסד את כל עלויות הייזום בגין פרויקטים שהיא מפתחת עד לשלב בו הוכחה לדעת ההנהלה ההיתכנות 

הפרויקט בעל היתכנות, עלויות הפיתוח וההקמה מהוונות לעלות הפרויקט. פרויקט נחשב כבעל היתכנות להקמת הפרויקט. משלב בו 

בשלב שבו החברה צופה שיופקו מהפרויקט הטבות כלכליות עתידיות וכאשר להערכת הנהלת החברה הסיכוי להתממשות הפרויקט 

 גדול מהסיכוי לאי התממשותו.

 

 מסים על ההכנסה  .יב

 

 כללי (1)

 

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד או נזקפים ישירות להון או לרווח 

 .כולל אחר במידה והם נובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר

 

 מסים שוטפים (2)

 

על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל(

 .לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדוח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות

 

 מסים נדחים (3)

 

דיווח כספי לבין ערכם  ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך

לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ובהסדרים משותפים, במידה 

והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם 

 ם חייבים במס בגין השקעה.בדרך של חלוקת דיבידנדי

 

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופת הדוח, להשיב או לסלק את 

 הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.

 

 המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו 

 או שנחקקו למעשה למועד הדוח.

 

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה 

שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דוח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות  חייבת,

 .יתממשו, הם מופחתים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 3ביאור 

 

 )המשך(מסים על ההכנסה  .יב

 

 נדחיםקיזוז נכסים והתחייבויות מסים  (4)

 

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות 

מסים שוטפים וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה, או בחברות שונות 

סי והתחייבויות המסים הנדחים על בסיס נטו או במקרה שבו נכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיושבים אשר בכוונתן לסלק את נכ

 בו זמנית.

 

 מס נדחה בגין עסקאות בין חברתיות המבוטלות בדוח המאוחד מוכר לפי שיעור המס החל על החברה הרוכשת

 

 רווח למניה .יג

 

בי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לג

או ההפסד המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת 

המניות הרגילות והתאמת הממוצע המשוקלל הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי  הדוח.

של המניות הרגילות שבמחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הכוללות כתבי אופציה למניות 

 .שהוענקו לעובדים )תשלום מבוסס מניות(

 

 עסקאות עם בעל שליטה .יד

 

 שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל 

 בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.

 

 סיווג ריבית, דיבידנדים ומסים ששולמו / שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים .טו

 

ית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים מריבית שהתקבלה ושולמה על הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריב

ידה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת, למעט עלויות אשראי ששולמו והוונו לנכסים כשירים, המוצגים כרכוש 

ר היציאות המשולמות בגין אותם נכסים. תזרימי קבוע, המוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה, באופן עקבי עם ית

מזומנים בגין מסים על הכנסה ומסים עקיפים מסווגים ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים 

ווגים כתזרימי לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון. דיבידנדים המשולמים על ידי הקבוצה מס

 מזומנים מפעילות מימון. 
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 לזמן קצר ומזומנים מוגבלים בשימוש מזומנים ושווי מזומנים – 4ביאור 

 

 הרכב: א.

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 2,159  69,846   מזומנים ושווי מזומנים

 -  20,470   (1) מוגבלים בשימוש בדולר ארה"במזומנים 

 5,597  5,160   (2מזומנים מוגבלים בשימוש )

 -  217,114   (3) מזומנים מוגבלים בשימוש

      

   312,590  7,756 

 

 משועבדים לרכישת ציוד מזומנים (1)

לתפעול מתקני יצור החשמל. בהתאם להסכמי המימון עליהם חתומה הקבוצה  משמשיםהמוגבלים בשימוש  מזומנים (2)

 ב.10מזומנים אלו יוכלו לעבור לידי החברה בהתקיים עמידה בהתניות פיננסיות מסוימות. לפרטים נוספים ראה באור 

 ו.10. לפרטים ראה ביאור אג"ח סידרה א'תמורת  (3)

 

 

 ארוךפיקדון משועבד ומזומן מוגבל לזמן  – 5ביאור 

 

הינה מזומן שהקבוצה  אלפי ש"ח( 2,010 :2019) 2020בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי 2,361 -יתרת מזומן מוגבל לזמן ארוך בסך של כ

הפקידה בקרנות רזרבה לשירות חוב כנדרש ממנה על פי תנאי הסכמי המימון בקשר עם הלוואות שנלקחו ממוסדות פיננסיים. 

  .10לפרטים נוספים ראה ביאור 

 

 

 חייבים ויתרות חובה – 6ביאור 

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 9  408   מקדמות לספקים

 900  2,722   מוסדות ממשלתיים

 19  753   חברות כלולות

 843  639   הוצאות מראש

      

   4,522  1,771 

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

22 

 

 ובהקמה ברותמערכות ליצור חשמל מחו – 7ביאור 

 הרכב: א.

 

 
 מערכות
 הכל סך  בהקמה מערכות  מחוברות

 ש"ח אלפי 

      עלות

 128,284  43,366  84,918 2020 בינואר 1 ליום יתרה

 34,527  30,231  4,296  השנה במהלך תוספות

 162,811  73,597  89,214 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

      שנצבר פחת

 3,377  -  3,377 2020 בינואר 1 ליום יתרה

 3,913  -  3,913 השנה במהלך גריעות

 7,290  -  7,290 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

      מופחתת עלות

 155,521  73,597  81,924 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

      

      עלות

 95,5763  23,140  72,623 1920 בינואר 1 ליום יתרה

 32,521  20,226  12,295  השנה במהלך תוספות

 128,284  43,366  84,918 1920 בדצמבר 31 ליום יתרה

      שנצבר פחת

 -  -  - 1920 בינואר 1 ליום יתרה

 3,377  -  3,377 השנה במהלך גריעות

 3,377  -  3,377 1920 בדצמבר 31 ליום יתרה

      מופחתת עלות

 124,907  43,366  81,541 1920 בדצמבר 31 ליום יתרה
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 )המשך( ובהקמה ברותמערכות ליצור חשמל מחו – 7ביאור 

 

 הקבוצה מציגה את מערכותיה המחוברות ובהקמה כרכוש קבוע. להלן פרטים עיקריים אודות פרויקטים מחוברים למועד הדוח:

 

 מסילות סאן עין צורים סאן תראבין סאן 

 פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית טכנולוגיה

 קיבוץ מסילות קיבוץ עין צורים צענא-תראבין א מיקום

בהפעלה מסחרית החל  סטטוס

 2018מדצמבר 

בהפעלה מסחרית החל 

 2018מדצמבר 

בהפעלה מסחרית החל 

 2019מדצמבר 

 9.9MWp 7.6MWp 3MWp (AC) מוזרם הספק

 13.2MWp 11MWp 4.7MWp (DC) מותקן הספק

 100% 100% 100% שיעור החזקה

 אג' צמוד מדד 19.78 אג' צמוד מדד 19.90 אג' צמוד מדד 19.90 תעריף

    

 14,409 30,658 36,857 עלות מופחתת

מערכות ליצור חשמל  סעיף מאזני

 מחוברות

מערכות ליצור חשמל 

 מחוברות

מערכות ליצור חשמל 

 מחוברות

    נוסף מידע

 1,184 3,713 4,412 2020-ב הכנסות

 - 3,803 4,730 2019-ב הכנסות

 10 ביאור ראה 10 ביאור ראה 10 ביאור ראה מימון
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 ברות ובהקמה )המשך(מערכות ליצור חשמל מחו – 7ביאור 

 

 למועד הדוח: בהקמהלהלן פרטים עיקריים אודות פרויקטים 

 

 

 

 נירים סאן כפר עזה סאן 2לוטן סאן  לוטן סאן בית קמה סאן יכיני סאן כפר בלום סאן 

 פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית פוטו וולטאית טכנולוגיה

 קיבוץ נירים קיבוץ כפר עזה קיבוץ לוטן קיבוץ לוטן קיבוץ בית קמה מושב יכיני קיבוץ כפר בלום מיקום

 בהקמה בהקמה בהקמה בהקמה בהקמה בהקמה בהקמה סטטוס

 9MWp 48MWp 7.5MWp 7MWp 5MWp 7MWp 7.5MWp (AC) מוזרם הספק

 10MWp 68MWp 11MWp 10MWp 7.2MWp 10MWp 11.8MWp (DC) מותקן הספק

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% שיעור החזקה

אג' צמוד  19.78 תעריף

 מדד

אג' צמוד  14.44

 מדד

אג' צמוד  17.98

 מדד

אג' צמוד  17.98

 מדד

אג' צמוד  17.98

 מדד

אג' צמוד  17.98

 מדד

אג' צמוד  17.98

 מדד

        

 - 4,551 - 5,026 5,974 22,956 35,090 עלות

מערכות ליצור  סעיף מאזני

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום

מערכות ליצור 

חשמל בהקמה 

 ויזום
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 )המשך( ובהקמה ברותמערכות ליצור חשמל מחו – 7ביאור 

 

 להלן מידע נוסף אודות פרויקטים מהותיים של החברה בתחום הפוטו וולטאי המוכרים כרכוש קבוע: ב.

 

 וולטאי בישראל:-פרויקטים בשלב ההפעלה המסחרית בתחום הפוטו (1)

 

וולטאי בישראל, אשר לתאריך הדוח מצויות בשלב ההפעלה המסחרית, הוקמו מכוח אסדרה -מערכותיה של החברה בתחום הפוטו

 זכיה בתעריף במסגרת הליך תחרותי.בשנה, צמוד מדד, כתלות  23מבוססת מכסות המזכה אותן בתעריף קבוע לתקופות של 

 

השנים , אשר הוקמו וחוברו במהלך MWp29 (DC)גבוה בהספק כולל של  במתח בבעלות מלאה וולטאיים-מתקנים פוטו 3לחברה 

, מכוחו 2017שפורסם על ידי רשות החשמל בשנת והשני . הפרוייקטים הוקמו במסגרת ההליך התחרותי הראשון 2018-2019

 שנים ממועד הפעלתם המסחרית 23מיוצר לתקופה של  KWh1 -אגורות ל 19.9זכאים הפרויקטים לתעריף מובטח וצמוד מדד של 

  .אגורות בהליך השני 19.78בהליך הראשון, ותעריף מובטח וצמוד מדד של 

 

  .10ביאור ראה  מימון הפרויקטיםלפרטים אודות 

 

 וולטאי בישראל: -פרויקטים בהקמה בתחום הפוטו (2)

 

 (. בבעלות מלאה של החברה) MWp128 (DC)וולטאי בהספק של -פרויקטים בהקמה בתחום הפוטושבעה לחברה 

 

מכוח ובכפוף לתנאי המכרז התחרותי השני שפורסם על ידי רשות החשמל כחלק מהאסדרה מוקם MWp10 (DC )פרויקט בהספק של 

 KWh1 -אג' ל 19.78תעריף מובטח וצמוד מדד של ב MWp14.7 (DC,) -וולטאי. במסגרת מכרז זה, זכתה החברה ב-בתחום הפוטו

 . MWp4.7 (DC), מתוכם הושלמה כבר הקמתו של פרויקט בהספק של שנה ממועד הפעלתם המסחרית 23מיוצר לתקופה של 

 

מתח הרשת בלמתקני חלוקה  שפורסם הראשוןמכוח ובכפוף לתנאי המכרז התחרותי מוקם  MWp67.5 (DC)פרויקט בהספק של 

שנה  23מיוצר לתקופה של  KWh1 -אג' ל 14.44של  סל מטבעותתעריף מובטח וצמוד בבמסגרת מכרז זה, זכתה החברה  עליון.ה

 ממועד הפעלתם המסחרית. 

 

המתח  ברשתלמתקני חלוקה  שפורסם 4הליך מספר מכוח ובכפוף לתנאי  מיםמוקMWp51 (DC )של כולל בהספק  פרויקטיםחמישה 

שנה  23מיוצר לתקופה של  KWh1 -אג' ל 17.98של  סל מטבעותתעריף מובטח וצמוד בזה, זכתה החברה  הליךבמסגרת  הגבוה

 ממועד הפעלתם המסחרית. 

 

בהסכמים הנדרשים להקמת הפרויקטים, ובהם הסכם מתקשרת במסגרת היערכותה של החברה להקמת הפרויקטים הנ"ל, החברה 

 מימון, הסכמים לרכישת הציוד העיקרי לפרויקטים עם ספקי ציוד )איתם התקשרה החברה בעבר( והתקשרויות עם קבלנים שונים. 

 

 .3ת בביאור הטיפול החשבונאי בפרוייקטים הזוכים הינו לפי מודל רכוש קבוע, בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתואר

 .החברה בשליטת והוא מהותי הוא האסדרה תקופת בתום הפרויקטים של השייר שערך מאחר זאת
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 מוחזקותבשותפויות השקעות  – 8ביאור 

 

 בנות שותפויות א.

 

 מתאחדות שותפויותפרטים בדבר  (1)

 

 להלן רשימה של החברות הבנות והשותפויות המאוחדות המהותיות של החברה: א.

 

זכויות החברה בחברה/שותפות הבת    

 בדצמבר 31ליום 

 2019  2020   שם החברה/שותפות המוחזקת

   %  % 

      

 100  100   תראבין סאן ש.מ

 100  100   )*(צורים סאן ש.מעין 

 100  100   )**(מסילות סאן ש.מ

 -  100   כפר בלום סאן ש.מ

 100  100   )***(א ש.מ2יכיני סאן 

 -  100   א' ש.מ2בית קמה סאן 

 -  100   לוטן סאן ש.מ

 -  100   (*)*** ש.מכפר עזה 

 

הפרויקט עפ"י מנגנון מוסכם מראש. עם זאת, השליטה מזכויות  50%לבעל הקרקע בפרויקט אופציה לרכוש עד  )*(

 שותפותהוזאת מאחר ולהערכת החברה, היא תמשיך לשלוט בפעילויות הרלוונטיות של , בפרויקט צפויה להישמר

 .הבת גם לאחר מימוש האופציות כאמור

 

סך ההתחייבות  והפסד.אופציות כאמור מוצגת בדוחות הכספיים על פי שווין ההוגן כשהן משוערכות דרך רווח  

 אלפי ש"ח( 573: 2019אלפי ש"ח ) 662-למועד הדוח הינה כ

 

אופציות כאמור  מזכויות הפרויקט עפ"י מנגנון מוסכם מראש. 26%לבעל הקרקע בפרויקט אופציה לרכוש עד  )**(

סך ההתחייבות למועד הדוח הינה  מוצגת בדוחות הכספיים על פי שווין ההוגן כשהן משוערכות דרך רווח והפסד.

 אלפי ש"ח( 80: 2019ש"ח )אלפי  98-כ

 

 .11א' ש.מ. ראה ביאור 2תפות יכיני סאן לעניין זכות ההצטרפות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ לשו (*)**

 

 שנה מחלוף החל, מראש מוסכם מנגנון"י עפ הפרויקט מזכויות 50% עד לרכוש אופציה בפרויקט הקרקע לבעל (*)***

 הפעלתו ממועד שנתיים לחלוף ועד, סאן עזה כפר ידי על המוחזק הפרויקט של המסחרית ההפעלה ממועד

והאופציה אינה ניתנת למימוש  זאת, השליטה בפרויקט צפויה להישמר, וזאת מאחר עם .הפרויקט של המסחרית

הבת גם לאחר מימוש  שותפותולהערכת החברה, היא תמשיך לשלוט בפעילויות הרלוונטיות של ה מידי כיום

דרך רווח והפסד  משוערכת כשהיאבשווי הוגן  מוצגת זו אופציה 2020בדצמבר  31ליום נכון  האופציות כאמור.

 .מהותי אינולמועד הדוח  הוסך ההתחייבות בגינ
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 מוחזקות )המשך( שותפויותהשקעות ב – 8ביאור 

 

 )המשך( בנות שותפויות א.

 

 )המשך( מתאחדות שותפויותפרטים בדבר  (1)

 

 להלן פירוט בדבר הלוואות שהועמדו על ידי הקבוצה לחברות הבנות והשותפויות המאוחדות של החברה: ב.

 

 בדצמבר 31ליום יתרת ההלוואה    

 2019  2020  ריבית שם החברה/שותפות המוחזקת

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

      

 8,273  12,587  5 סאן ש.מתראבין 

 7,921  9,364  5 עין צורים סאן ש.מ

 15,007  5,875  5 מסילות סאן ש.מ

 21,532  36,979  5 כפר בלום סאן ש.מ

 -  10,959  5 א' ש.מ2בית קמה סאן 

 -  10,818  5 לוטן סאן ש.מ

 -  253  5 א' ש.מ2יכיני סאן 

 -  7,575  5 כפר עזה ש.מ

 

 

 מגבלות משמעותיות על העברת משאבים בין ישויות בתוך הקבוצה  (2)

 

כפופים  ,שקיבלו מימון מגורם חיצוני ,הפרויקט השונות בקבוצה בשותפויותחלוקת דיבידנדים וביצוע תשלומים שוטפים לבעלי המניות 

 הראשונים חודשיםה 12-ל פת חסימהתקוכן מוגדרת בהסכם -כמו .על מספר חלוקות שניתן לבצע בשנהמכוח הסכם המימון למגבלות 

לעמוד בהתניות פיננסיות נדרשות הפרויקט  שותפויות. ההלוואה בה לא ניתן לבצע כל חלוקה כלללווה את קבלת המהמועד בו מ

 10ביאור לתנאים ופרטים נוספים ראה  מסוג זה, הסכמי מימוןב כמקובל

 

 מוחזקות לפי שיטת השווי המאזניושותפויות חברות  .ב

 

היקף ההשקעה בחברה/שותפות   

 בדצמבר 31המוחזקת ליום 

 31זכויות החברה בהון ליום  

 בדצמבר

  2020  2019  2020  2019 

 %  %  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

         

 50  50  3,971  4,100  דורות סאן ש.מ)*(

 50  50  2,628  2,950  תלמי יפה ש.מ)*(

 50  50  12,057  24,243  )**( ש.מ 2018משקי אנרגיה מתחדשת -דוראל

 -  EVI)**(  4,316  -  50סונול 

 

החזר הלוואות וחלוקת רווחים משותפויות פרויקט אלו תלויות בעמידת הפרויקט באמות מידה פיננסיות כמתואר בסעיף  )*(

 .לעיל( 2)א

 

 11ביאור לתנאים ופרטים נוספים ראה  )**(
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך( – 8ביאור 

 

 מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני חברות  .ג

 

בדצמבר  31 לימים ש.מ 2018משקי אנרגיה מתחדשת -על מצבה הכספי ודוח הרווח והפסד של דוראללהלן מידע תמציתי 

 :כיםתארי םולשנה שהסתיימה באות 2019-ו 2020

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      נכסים

      שוטפים נכסי

 2,103  7,151   מזומנים ושווי מזומנים

 -  1,605   פיקדונות לזמן קצר

 -  362   לקוחות

 3,975  12,636   חייבים ויתרות חובה
      

 6,078  21,754   שוטפים נכסים הכל סך
      

      שוטפים בלתי נכסים

 7,777  19,026   השקעות בתאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני

 1,350  375   פיקדון לזמן ארוך

 2,165  15,209   רכוש קבוע

 711  3,175   נכס בגין זכות שימוש
      

 12,003  40,782   שוטפים בלתיהכל נכסים  סך
      

 18,081  59,539   סך הכל נכסים
      

      והון התחייבויות

      שוטפות התחייבויות

 -  2,060   ארוך לזמן הלוואות שלשוטפות  חלויות

 50  230   חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 301  954   ספקים ונותני שירות

 1,099  1,747   זכאים ויתרות זכות
      

 1,420  4,991   שוטפות התחייבויותהכל  סך
      

      שוטפות בלתי התחייבויות

 )*(1,551  15,616   בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 15,132  35,298   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 663  2,995   התחייבות בגין חכירות
      

 17,346  53,909   שוטפות בלתי התחייבויות הכל סך
      

 (715)  639   נכסים נטו
      

 (358)  320   בנכסים נטוהחברה  חלק

 12,415  23,923   יתרת הלוואה שהועמדה לחברה המוחזקת 
      

   24,243  12,057 

 

 סווג מחדש )*(
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך( – 8ביאור 

 

 מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני )המשך(חברות  .ג

 בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל   

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 3,503  8,426   הכנסות

 -  264   עלויות תפעול

 2,154  2,800   הוצאות הנהלה וכלליות

      

 1,349  5,362   רגילות מפעולות רווח

      

 (158)  (289)   הוצאות מימון, נטו

חלק השותפות בעסקאות פנימיות בתוספת חלק השותפות  ביטול

 בתוצאות תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

   

3,719 

  

1,906 

      

 (715)  1,354   לשנה כולל (הפסדרווח )

      

 (358)  677   חלק החברה ברווח )הפסד(

 

 

 זכאים ויתרות זכות – 9ביאור 

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 922  205   צדדים קשורים

 328  1,566   עובדים בגין שכר ונלוות

 53  2   מוסדות ממשלתיים

 305  1,106   חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה

 -  584   בגין אגרות חוב סידרה א'ריבית לשלם 

      

   3,463  1,608 
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 הלוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרות – 10ביאור 

 

 להלן פרטים בדבר התזרים הצפוי של אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים: א.

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 

ריבית שנתית 

 נקובה

 

ריבית שנתית 

 אפקטיבית

חלויות  

שוטפות 

  ואשראי לז"ק

הלוואות לזמן 

 סך הכל  ארוך

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  % 

          

הלוואות ממוסדות 

 68,128  65,048  3,080  3.53-2.13  2.81-1.65 פיננסיים

          

     3,080  65,048  68,128 

 

 

 2019בדצמבר  31ליום 

 

 

ריבית שנתית 

 נקובה

 

ריבית שנתית 

 אפקטיבית

 חלויות 

שוטפות 

  ואשראי לז"ק

הלוואות לזמן 

 סך הכל  ארוך

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  % 

          

הלוואות ממוסדות 

 61,828  59,353  2,475  3.53  3.01 פיננסיים

 P  1.6  +P  30,118  -  30,118+  1.6 הלוואה מתאגיד בנקאי

 10,185  10,185  -  )*(11.1  6 הלוואת בעלים

 20,780  20,780  -  )*(11.5-14.6  - שטרי הון

          

     32,593  90,318  122,911 

 

 .חושב על בסיס הערכת החברה למחיר החוב שהיה מתקבל בהלוואה באותם תנאים מול צדדים שלישיים )*(
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 )המשך( הלוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרות – 10ביאור 

 

 להלן פרטים בדבר מימון פרויקטאלי שקיבלה הקבוצה ב.
 

 מסילות סאן עין צורים סאן תראבין סאן פרויקטים ליצור חשמל

    

 מסגרת אשראי הלוואה פעילה הלוואה פעילה סטטוס ההלוואה

    

 מוסדיגוף  מוסדיגוף  מוסדיגוף  המלווה

 10,698 31,670 35,663 סכום ההלוואה/מסגרת

 2019באפריל  17 2018באפריל  26 2018באפריל  26 מועד ההתקשרות בהסכם המימון

 - 2018דצמבר  20218דצמבר  מועד העמדת המימון

 - 30,537 34,365 31/12/2019יתרת ההלוואה )ללא ניכיון( ליום 

 10,473 29,149 32,792 31/12/2020ליום יתרת ההלוואה )ללא ניכיון( 

פירעון רבעוני של  לוח סילוקין

קרן וריבית על פני 

 שנה 22

פירעון רבעוני של 

קרן וריבית על פני 

 שנה 22

פירעון רבעוני של 

קרן וריבית על פני 

 שנה 22

 2041דצמבר  2040דצמבר  2040דצמבר  תום ההלוואה

 1.65% 2.81% 2.81% שיעור ריבית שנתית

תשלומים חצי  מגבלות על תשלומים וחלוקות לבעלי המניות

שנתיים כתלות 

בעמידה בהתניות 

פיננסיות ותנאים 

אחרים כמקובל 

 בעסקאות מסוג זה

תשלומים חצי 

שנתיים כתלות 

בעמידה בהתניות 

פיננסיות ותנאים 

אחרים כמקובל 

 בעסקאות מסוג זה

תשלומים חצי 

שנתיים כתלות 

בעמידה בהתניות 

פיננסיות ותנאים 

אחרים כמקובל 

 בעסקאות מסוג זה

    

    התניות פיננסיות

חודשי שירות  6 קרנות רזרבה בסכום מינימאלי

מיל'  1-חוב )כ

 ש"ח(

חודשי שירות  6

מיל'  1-חוב )כ

 ש"ח(

חודשי שירות  6

מיל'  0.3-חוב )כ

 ש"ח(

 1:1.07 1:1.07 1:1.07 (ADSCRיחס תזרים תפעולי לשירות חוב שנתי מינימאלי )

 1:1.12 1:1.12 1:1.12 (LLCRיחס הערך הנוכחי של התזרים התפעולי ליתרת החוב )

ת בכל ועומד הפרויקט שותפויות, 2020בדצמבר  31ליום  

 )*(הפיננסיות ההתניות

    ביטחונות

המימון הועמד על  בטוחות

-Nonבסיס 

Recourse המימון .

מובטח בשעבוד 

כל נכסי שותפות 

תראבין סאן ש.מ 

וזכויותיה של 

 החברה בה

המימון הועמד על 

-Nonבסיס 

Recourse המימון .

מובטח בשעבוד 

כל נכסי שותפות 

עין צורים סאן ש.מ 

וזכויותיה של 

 החברה בה

המימון הועמד על 

-Nonבסיס 

Recourse המימון .

מובטח בשעבוד 

כל נכסי שותפות 

מסילות סאן ש.מ 

וזכויותיה של 

 החברה בה

 14,409 30,658 36,857 "ח(ש)מיליוני  המשועבד הנכס של הפרויקט שותפות בספרי פנקסני רךע

קבוע ממדרגה  סוג השעבוד

 ראשונה

קבוע ממדרגה 

 ראשונה

קבוע ממדרגה 

 ראשונה

 .7 באור ראה .7 באור ראה .7באור  ראה מידע נוסף

 

, וזאת ADSCR שותפות הפרויקט עין צורים סאן באמת המידה עמדהלא , 2020ביוני  30בהתייחס לבסיס הנתונים ליום  )*(

השלימה החברה לשותפות המלווה  בתאום עםמס במקור.  בעיקר לאור עיכוב שחל בהנפקת אישור בדבר פטור מניכוי

ובכך תוקנה החריגה.הפרויקט את הסכומים שנוכו 
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 )המשך( לוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרותה – 10ביאור 

 

 הלוואה מקבלן הקמה ג.

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 5,129  1,453   התחייבות שוטפת

      

   1,453  5,129 

 

(, לפיו הקימו הצדדים 2018באפריל,  26בהסכם )אשר תוקן ביום , התקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק 2018בינואר,  31ביום 

וולטאית שמפעילה הקבוצה בתחום -( בקשר עם הפרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו"Joint Venture ,"JVמיזם משותף )

  .(11 באור ראה) עין צוריםבקיבוץ בותראבין ישוב הקרקעות ב

 

, בקשר עם הנ"ל JV-אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם במתווה זהה למתווה שבהסכם ההתקשרו משקים  2018בדצמבר,  5ביום 

 .וולטאית שמפעילה הקבוצה בקיבוץ מסילות-ההקמה והתפעול של הפרויקט הקרקעי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 

ד פרטנרס כהלוואה, בנוסף, התקשרה משקים אנד פרטנרס עם בלקטריק בהסכמי הלוואה, לפיהם העמידה בלקטריק למשקים אנ

את מחצית מסכומי ההון העצמי שנדרשה משקים אנד פרטנרס להעמיד לתראבין סאן, שותפות מוגבלת, לעין צורים סאן, שותפות 

וולטאיים של הקבוצה בתראבין, בעין -מוגבלת ולמסילות סאן )רוף(, שותפות מוגבלת, השותפויות שמפעילות את הפרוייקטים הפוטו

פרעון הלוואות אלו נגזר מהתפוקות החזויות של כל פרויקט  לשם קבלת מימון חיצוני בקשר עם הפרוייקטים כאמור. צורים ובמסילות,

ופרויקט ונבחן על פני שלוש שנות ההפעלה הראשונות של כל פרויקט ומחושב עפ"י היוון התזרים הצפוי כנגד השקעת ההון העצמי 

של ההתחייבות ליום הדוח הכספי,  לאומדן הערך הנוכחיבין הסכום שהתקבל  הפרשים, ככל וישנם, במנגנון אשר סוכם מראש.

 נזקפים לעלות הפרויקטים הרלוונטיים בגינם ניתנה ההלוואה.

 

 מותנית התחייבות .ד

 

רכשה החברה מספר פרויקטים בשלבי יזום מוקדמים מערבה אנרגיות אחזקות בע"מ )להלן: "ערבה"(. כתוצאה  2017במהלך שנת 

וולטאיים של הקבוצה אשר פורטו בהסכם, ביניהם פרויקט יכיני סאן, פרויקט תראבין סאן, -יחס למספר פרויקטים פוטובמהסכם זה, 

 ענק פיתוחתהיה זכאית למנקבע כי ערבה  ופרויקטים נוספים,אן, פרויקט תלמי יפה סאן, פרויקט דורות סאן, פרויקט מסילות ס

: 2022בדצמבר,  18שני התנאים המצטברים שלהלן, לא יאוחר מיום  ר מקיימיםמהפרויקטים אשבהתאם להספק של איזה שנקבע 

( קבלת הודעה בדבר הבטחת מקום ברשת 2) -( קבלת הודעת זכיה מרשות החשמל או התקשרות עם צד ג בעל הודעת זכיה; וכן1)

החשמל )או תנאים מקבילים לקבלת זכיה במכסה והבטחת מקום ברשת החשמל, ככל שהפרויקטים המזכים יוקמו במסגרת הסדרה 

 אחרת(. 

 

ככל שלם לערבה את מענקי הפיתוח בתוך שבעה ימים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט המזכה הרלוונטי )אם ועל החברה ל

מדד, החל מהמועד בו התקיימו התנאים המתלים לקבלתו ועד ה תצמוד לעליי 3%סכום יישא ריבית שנתית בשיער של השיתקיים(. 

סכומים של הרלוונטיים. מלוא סכומי מענק הפיתוח בגין כל הפרויקטים  לערבהשולמו , הדוח למועד תשלומו לערבה. נכון למועד

 עלות הפרויקטים הרלוונטיים. מענקי הפיתוח ששולמו נזקפו כנגד
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 )המשך( הלוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרות – 10ביאור 

 

 בגין חכירות תהתחייבויו .ה

 

 2019בינואר  1מיום החל , ווולטאיות-הקבוצה נוהגת לחכור קרקעות על מנת להתקין ולהפעיל מערכות פוטו, לעיל 3 בביאור כאמור

לחברה הסכמי חכירה . 17חכירות, אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי  16החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

 2020בדצמבר  31הכירה החברה בנכסי זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירה ליום  , בגינם2018בדצמבר  31פעילים החל מיום 

טווח שיעורי ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה נע בין  בהתאמה. 24,130-י ש"ח ואלפ 24,202בסכום של 

 . טווח זה מושפע מהבדלים באורך תקופת החכירה וסוג החכירה.4.64%-2.47%

 

 להלן השפעת יישום התקן:

 

 בדצמבר 31ליום   

  2020  2019 

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח  במקרקעין שימוש זכות נכס

     עלות

 -  12,690  בינואר 1יתרה ליום 

 12,663  -  הכרה לראשונה

 27  137  הצמדת התחייבות בגין חכירה

 -  12,544  תוספות

     

 12,690  25,371  בדצמבר  31עלות ליום 

     

     פחת נצבר

 -  547  בינואר 1יתרה ליום 

 547  622  הוצאות פחת

     

 547  1,169  בדצמבר  31פחת נצבר ליום 

     

 12,143  24,202   בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות

     

     

     חכירות בגין התחייבויות

 -  12,071  בינואר  1 יתרה ליום

 12,663  -  הכרה לראשונה

 -  12,544  תוספות

 562  509  צבירת ריבית והצמדה

 -  137  חכירההצמדת התחייבות בגין 

 (536)  (529)  פרעון ריבית והפרשי הצמדה

 (618)  (602)  פרעון קרן

     

 12,071  24,130   בדצמבר 31 ליום ההתחייבויות יתרת

     

     בסעיפים נכלל

 305  1,106  זכאים אחרים

 11,766  23,024  התחייבויות לא שוטפות בגין חכירות

     

  24,130  12,071 
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 )המשך( הלוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרות – 10ביאור 

 

 )סדרה א'( חוב אגרות .ו

 

 בדצמבר 31ליום     

 2019  2020  ריביתהשיעור   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  

       

 -  220,220  1.64  אגרות חוב

 -  3,024    הנפקהניכיון והוצאות 

    217,196  - 

       :רעוןימועדי פ

 -  2,202    שנה ראשונה

 -  3,964    שנה שניה

 -  8,368    שנה שלישית

 -  9,469    שנה רביעית

 -  9,469    שנה חמישית

 -  186,416    שנה שישית

    220,220  - 

 

 ,של החברהלמניות  , לא המירותהנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב )סדרה א'(, השלימה החברה 2020באוקטובר,  29ביום 

 28הצעת מדף, שפורסם ביום , בהתאם לדוח ע.נ. כ"א של החברה ש"ח 1אגרות חוב )סדרה א'( בנות  220,000,000של  בסך כולל

נטו לחברה, בניכוי הוצאות מיליון ש"ח. התמורה המיידית  220-בכמסתכמת . התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה 2020באוקטובר 

 מיליון ש"ח. 217 -כ הנפקה, הינה

 

. הריבית תשולם פעמיים בשנה 1.94%והריבית האפקטיבית הינה  1.64%הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה א'( הינו  שיעור

 30)כולל( כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  2026עד  2021במרץ של כל אחת מהשנים  31 -בספטמבר ו 30בימים 

 10 -עון )קרן( ברה א'( עומדות לפיראגרות החוב )סד .2026במרץ  31ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2021בספטמבר 

כאשר  )כולל( 2026עד  2021במרץ של כל אחת מהשנים  31 -בספטמבר ו 30תשלומים חצי שנתיים לא שווים, אשר ישולמו בימים 

 .2026במרץ  31ביום  חולהקרן האחרון י ופירעון 2021בספטמבר  30ביום  חולהראשון י הקרן פירעון

 אגרות החוב )קרן וריבית( תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן.

 

חברה בחשבון בנק, אשר החברה שעבדה לטובת הנאמן, בשעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, את מלוא זכויות ה

הגדולים בישראל, בו הופקדה תמורת הנפקת אגרות  מהבנקיםמנוהל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב באחד 

 .החוב

 

"הפרויקטים : )להלן ויכיני, כפר עזה, בית קמה בכפר בלום, לוטן בהקמה הפרויקטיםלהשלמת ההקמה של  נועדה ההנפקה תמורת

  "(הרלוונטיים

 

המימון  משיכתהחוב  רותשכפוף להשלמתם, יאפשר נאמן מחזיקי אג מקדימים תנאים בכמה מותנה ההנפקה בתמורת השימוש

 .לעיל כמוסבר המקדימים בתנאים לעמידה בכפוףמשיכת הכספים נתון לשיקול דעת החברה  סדרהרלוונטי לפרויקט מסוים. 

 

על ידי החברה לשם מימון החזר  ךמיליון ש"ח, נמש 25אגרות החוב, בסך של , חלק מתמורת הנפקת 2021בפברואר,  24ביום 

 עלויות ההקמה של פרויקט כפר בלום.

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

35 

 

 )המשך( הלוואות ואשראי ממוסדות פיננסיים והתחייבויות אחרות – 10ביאור 

 

 )המשך( אגרות חוב )סדרה א'( ו.

 

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה  התחייבהשטר הנאמנות, החברה  במסגרת

 :א'(, היא תעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות

 

לבין )ב( סכומי הקרן והריבית  ,וונטיותהרל הפרויקט שותפויות כל של המצרפישוטפת  מפעילותהמזומנים  תזריםשבין )א(  היחס .א

)"יחס  בגין הסכום הכולל שמשכה החברה מחשבון הנאמנות עד ליום האחרון של כל רבעון קלנדארי )כולל(,ששילמה החברה, 

 .1.05-הכיסוי התפעולי"( לא יפחת מ

 

תקופת  ףסו עד הצפוי המצרפיהיחס, נכון ליום האחרון של כל רבעון קלנדארי, שבין )א( הערך הנוכחי של יתרת הרווח התפעולי  .ב

שותפויות הפרויקט הרלוונטיות, כשהוא מהוון בריבית אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בתוספת ההון החוזר ההפעלה מכל 

המצרפי של כל שותפויות הפרויקט הרלוונטיות ליום האחרון של כל רבעון קלנדארי, לבין )ב( היתרה הבלתי מסולקת )קרן, 

ן הסכום הכולל שמשכה החברה עד לאותו מועד מחשבון הנאמנות ריבית והצמדה( של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בגי

 .1.05-)"יחס כיסוי ההלוואה"(, לא  יפחת מ

 

היחס בין ההון העצמי של החברה לבין סך המאזן של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( האחרונים,  .ג

 (.26%נעמד היחס על  2020לדצמבר  31ן ליום )נכו 13%המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, לא יפחת משיעור של 

 

ההון העצמי של החברה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, לא יפחת  .ד

 .מיליון ש"ח 100-מ

אי עמידה במי מאמות המידה הנ"ל במשך שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת 

 .החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות, 2020בדצמבר  31'(. ליום אשל אגרות החוב )סדרה 

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של  הייבתחההחברה  - לעיל נקבעה מגבלת חלוקת דיבידנד שטר הנאמנות במסגרת
ככל שבמועד (, 1999 -החברות, התשנ"ט כהגדרתה בחוק)החברה לא תבצע חלוקה  החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה א'(,

 :כאמור, יתקיים אחד מן הבאים ההחלטה על חלוקה
 
יפחת  ,המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי הענייןאם ההון העצמי של החברה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים  .1

 .מיליון ש"ח 150 -מ
 

האחרונים, ( סולו) םאם היחס בין ההון העצמי של החברה לבין סך המאזן של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדי .2
 30%משיעור של  המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, יפחת

 

כהגדרתו לעיל, בהתאם לגילוי שנתנה החברה במסגרת דוח הדירקטוריון האחרון שפרסמה החברה  אם יחס הכיסוי התפעולי, .3
 .1.2 -טרם ביצוע החלוקה, יפחת מ

 

יחס כיסוי ההלוואה, כהגדרתו לעיל, בהתאם לגילוי שנתנה החברה במסגרת דוח הדירקטוריון האחרון שפרסמה החברה טרם  .4
 .1.2 -ביצוע החלוקה, יפחת מ

 

 .רה איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב כאמור בהוראות שטר הנאמנותהחברה מפ .5
 

 :כמו כן, החברה התחייבה
 
 התחילה תקופת בחינתן של אמות המידה הפיננסיות המפורטות כל עוד טרם( כהגדרתה בחוק החברות)לא לבצע חלוקה  .1

 .ללעי ד עד אבסעיפים 
 

תזרים מפעילות , "FFO"- לעניין זה FFO. -המ 50על %  שתבצע, לא יעלה (החברותכהגדרתה בחוק )כי סכום כל חלוקה  .2

 .דוחותיה הכספיים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, של החברה החודשים האחרונים, על פי 12-ב תשוטפ

 
 החברה תעביר לנאמן אישור החברה ביחס לביצוע חלוקה, ימי עסקים לאחר קבלת אישור דירקטוריון (2)לא יאוחר משני  .3

בחתימת נושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה המאשר כי החברה עומדת בכל המגבלות המפורטות בסעיפים לעיל, 
 .תחשיבים מתאימים לשביעות רצון הנאמן בצירוף
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 רה התקשרויות ומידע נוסף אודות פעילות הייזום והפיתוח של החב – 11ביאור 

 

 "( אנלייט)" מ"בע מתחדשת אנרגיה אנלייט עם פעולה לשיתוף הסכם

 

 "(. ההסכם)" אנלייט עם פעולה לשיתוף בהסכם הקבוצה התקשרה 2017 באפריל 9 ביום

 

 זכתה בה מהמכסה לחלק בנוגע סולאריים מיזמים בפיתוח פעולה ישתפו ואנלייט פרטנרס אנד משקים, ההסכם להוראות בהתאם

 מותקן בהספק, וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור תעריף לקביעת החשמל רשות של 1' מס תחרותי הליך במסגרת אנלייט

 יפה ותלמי סאן דורות -הקבוצה של וולטאיים-הפוטו הפרוייקטים הוקמו זה פעולה שיתוף הסכם מכוח. וואט-מגה 17.99 של כולל

 "(. המשותפים הפרויקטים)" סאן

 

 התאגידים)" אלה בפרוייקטים המחזיקות בשותפויות הקבוצה להחזקות שוות החזקות לאנלייט הוקצו, ההסכם להוראות בהתאם

 .  שלהן הכללי ובשותף"( הייעודיים

 

 הפרוייקטים של הכלכליות ובהתחייבויות בזכויות שווים בחלקים יישאו ואנלייט פרטנרס אנד משקים, ההסכם להוראות בהתאם

 .הייעודיים התאגידים של השוטפות ההוצאות את שווים לקיםבח ויממנו, המשותפים

 

 לים"מנכ שני ידי-על יבוצע השוטף והניהול, הכללי השותף בדירקטוריון שווה נציגות תהיה לצדדים, ההסכם להוראות בהתאם

 מתקשרים הייעודיים התאגידים משותף פרויקט כל עבור כי, יצוין. אנלייט מטעם והשני פרטנרס אנד משקים מטעם אחד, משותפים

 .הצדדים בין שווה באופן לא להתחלק עשויים הניהול דמי, הניהול הסכמי פי על. הצדדים עם ניהול בהסכם

 

 פחות לא בעלת תהיה אנלייט עוד כל כי( המשותפים מהפרויקטים אחד לכל ביחס, בנפרד) הצדדים הסכימו 2018, בינואר 22 ביום

 בהקצאה ולקבל לרכוש האופציה לאנלייט תעמוד, הרלוונטי הייעודי התאגיד של הכללי השותף של והנפרע המונפק מההון ממחצית

 פרמיית תגלם אשר, הרלוונטי הכללי לשותף תמורה תשלום כנגד, הרלוונטי הייעודי התאגיד של הכללי השותף של רגילה אחת מניה

 שפורטו) מסוימים בנושאים החלטות קבלת, כאמור האופציה מימוש של במקרה כי, הוסכם עוד. הצדדים בין שייקבע כפי שליטה

 .פרטנרס אנד משקים של הסכמתה קבלת את תחייב הרלוונטי הכללי בשותף( בהסכם

 

 

 הסכם עם קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ )"דוראל"(

 

עם השלמת הנפקת בהסכם עם דוראל )"ההסכם"(.  משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת, התקשרה 2018בספטמבר,  6ביום 

בהתאם להוראות ההסכם, הקימו  המניות, הזכויות על פי הסכם זה הומחו ממשקי אנרגיות סולאר לחברה, במסגרת העברת הנכסים

, שותפות מוגבלת )"דוראל משקי אנרגיה" או "השותפות"(, אשר 2018הצדדים במשותף את דוראל משקי אנרגיה מתחדשות 

 49.99%-בודוראל אמצעותה פועלת הקבוצה בתחום הגגות והמאגרים. בהתאם להוראות ההסכם, מחזיקות כל אחת מבין החברה ב

מהון המניות של השותף הכללי של השותפות )"השותף הכללי"( )כאשר השותף הכללי מחזיק  50%-מהזכויות בשותפות, וכן ב

 מהזכויות בשותפות(. %0.02

 

וולטאית, בפרויקטים -ם, תפעל השותפות להקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטובהתאם להוראות ההסכ

כל אחד מהצדדים יעמיד לשותפות חלק . כמו כן, וואט לפרויקט(-מגה 3-דונם למתקן )המשקפים הספק של כ 25ששטחם הינו עד 

ם לתוכנית העסקית שתאושר מעת לעת בהסכמת הצדדים. מההון העצמי שיידרש לשם פעילותו, בהתאם לחלקו היחסי בהון, ובהתא

קבלת מימון המותנה בכך שהצדדים יערבו לפרעונו תהיה טעונה הסכמה של כל אחד מהשותפים, אשר יערבו לחוד לחלקם היחסי 

 בחיוב המובטח.

 

י בפרויקטים אותם מקדמת מיליון ש"ח למימון מרכיב ההון העצמ 24-בהתאם להסכם, העמידה החברה הלוואה לשותפות בסך של כ

 .3.75%השותפות. ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית של 

 

יתרת הסכום יסוכם בין  פירעון .2021בינואר  1תשלומים שנתיים שווים החל מיום  חמישהמיליון ש"ח יפרעו ב 10הנ"ל  הסכוםמתוך 

 דוראל לחברה בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים.
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 )המשך(התקשרויות ומידע נוסף אודות פעילות הייזום והפיתוח של החברה  – 11ביאור 

 

 )המשך( הסכם עם קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ )"דוראל"(

 

השותפות, כנגד תשלום כמו כן, בהתאם להסכם, מעמידה דוראל לשותפות שירותי ניהול כמפורט בהסכם ובהיקף שיקבע ע"י מנכ"ל 

התקבלה החלטה בכתב של דוראל משקי אנרגיה  2020במרץ,  8דמי ניהול לדוראל בסכום שיוסכם מעת לעת בין הצדדים. ביום 

, דוראל והחברה מעמידות שתיהן שירותי ניהול לשותפות, כנגד תשלום דמי ניהול 2020בינואר,  1במסגרתה נקבע כי, החל מיום 

ידי כל אחת מבין -ש"ח מדי שנה, לכל אחת מבין דוראל והחברה )בכפוף להתאמת היקף השירותים הניתנים עלאלף  700בסכום של 

 דוראל והחברה(.

 

 "מבע ראליש בלקטריקמשותף עם  מיזם

 

 JV-( )"הסכם ה2018באפריל,  26, התקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם )אשר תוקן ביום 2018בינואר,  31ביום 

( בקשר עם ההקמה והתפעול של הפרויקטים הקרקעיים לייצור JV", Joint Venture"הראשון"(, לפיו הקימו הצדדים מיזם משותף )

 וולטאית שמפעילה הקבוצה ביישוב תראבין ובקיבוץ עין צורים. -חשמל בטכנולוגיה פוטו

 

הראשון, בקשר עם  JV-ה זהה למתווה שבהסכם ההתקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם במתוו 2018בדצמבר,  5ביום 

וולטאית שמפעילה הקבוצה בקיבוץ מסילות )להלן ביחד: -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ההקמה והתפעול של הפרויקט הקרקעי

 "הפרויקטים המשותפים", לפי העניין(. -" וJV-"הסכמי ה

 

נטית בקבוצה שמפעילה את הפרויקט הרלוונטי עם משקים אנד ביחס לכל אחד מהפרויקטים המשותפים, התקשרה השותפות הרלוו

-"( וכן בהסכם למתן שירותי תפעול ותחזוקה )"הסכמי הEPC-פרטנרס ועם בלקטריק, בהסכם למתן שירותי הקמה )"הסכמי ה

O&Mעול והתחזוקה "(. בהתאם להסכמים אלה, יעניקו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק יחדיו את שירותי ההקמה וכן את שירותי התפ

 לכל אחד מהפרויקטים המשותפים, כנגד תשלום התמורה שנקבעה בהסכמים אלה. 

 

במקביל, התקשרו משקים אנד פרטנרס ובלקטריק בהסכם קבלנות משנה, לפיו בלקטריק תשמש כקבלן משנה, והיא שתעניק בפועל 

( לפרויקטים המשותפים, כנגד O&M-)מכוח הסכמי ה( וכן את שירותי התפעול והתחזוקה EPC-את שירותי ההקמה )מכוח הסכמי ה

, יתחלקו משקים אנד JV-. בהתאם להוראות הסכמי הO&M-ובהסכמי ה EPC-קבלת התמורה בגין שירותים אלה כמפורט בהסכמי ה

כמי ובהס EPC-פרטנרס ובלקטריק שווה בשווה בהפרש שבין עלות מתן השירותים בפועל, לבין סכומי התמורה שנקבעו בהסכמי ה

 O&M-ה

 

הינם לתקופה של שלוש שנים ממועד תחילתם, ולאחריהן רשאית השותפות הרלוונטית בקבוצה המפעילה את  O&M-הסכמי ה

 . O&M-הפרויקט המשותף הרלוונטי לסיים את ההסכם, ולהחליף את הקבלן שמעניק לה את שירותי ה

 

 ג.10לפרטים נוספים ראה באור , בנוסף, התקשרה משקים אנד פרטנרס עם בלקטריק בהסכמי הלוואה

 

 

 איירטאצ' סולאר בע"מ )"איירטאצ'"(  בחברת מניותלרכישת  הסכם

 

"(, בהסכם לרכישת הרוכשים)" נוספים אסטרטגיים משקיעים של קבוצה עם במקביל, החברה התקשרה, 2020, בדצמבר 31 ביום

 הסכם)" סולאריים פאנלים לניקוי רובוטיים פתרונות של ותחזוקה תפעול, שיווק ייצור, בפיתוח העוסקת', איירטאצמניות בחברת 

 המונפק מהונה 4.19% , נכון למועד הקצאתן,אשר היוו' איירטאצוקצו לחברה מניות של ה"(. בהתאם לתנאי הסכם הרכישה, הרכישה

מיליון דולר. בנוסף, הוקצו לחברה  2"(, וזאת כנגד תשלום תמורה בסך של הנרכשות המניות)" בפועל המטרה חברת של והנפרע

', בכמות שמהווה עד מחצית מכמות המניות הנרכשות, וזאת בקרות אירועים איירטאצכתבי אופציה לרכישת מניות נוספות של 

 מסוימים, ובכפוף למנגנוני התאמה לכמות ומחיר כפי שנקבע בהסכם הרכישה. 

 

 .דולר מיליון 2של  תמורהכאמור, וזאת כנגד תשלום  הרכישה הסכם, השלימה החברה את 2021, רינואב 5ביום 
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 )המשך( התקשרויות ומידע נוסף אודות פעילות הייזום והפיתוח של החברה  – 11ביאור 

 

 "(הפניקס)" מ"בע לביטוח חברה הפניקס עם פעולה שיתוף הסכם

 

 ביום שתוקן"(, פניקס)" בקבוצתה מוסדיים גופים או/ו הפניקס עם פעולה שיתוף בהסכם הקבוצה התקשרה, 2017 בדצמבר 4 ביום

 לייצור תעריף לקביעת החשמל רשות של 1 מספר תחרותי הליך פרסום רקע על נחתם ההסכם"(. ההסכם)" 2018, בדצמבר 6

 לקידום פוטנציאליים פרויקטים עם ובקשר"(, העליון המתח מכרז: "להלן זה בסעיף) עליון למתח וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל

 :ההסכם עיקרי להלן. שנרכשו מחברת ערבה "(הפרויקטים)" האמור המכרז במסגרת

 

 שיזכו בפרויקטים הקבוצה מטעם שיחזיק התאגיד בהון להשקעה הצטרפות זכות הוענקה לפניקס: להון הצטרפות זכות א.

 מוגבל כשותף הייעודי בתאגיד אחזקות הקצאת כנגד זאת"(, הייעודי התאגיד)" העליון המתח מכרז במסגרת במכסה

 הזכויות מלוא עליה יחולו, שתמומש ככל, הפניקס ידי-על להון ההצטרפות זכות מימוש עם. 30% עד של בשיעור לפניקס

 ההצטרפות זכות. הפרויקטים שותפויות פעילות הוצאות במימון השתתפות לרבות, משקיע כל על החלות וההתחייבויות

 . שנה מהזכייה במכרז מתח עליון עד בתוקף תעמוד כאמור

 

, (DC) וואט-מגה 68 להקמת העליון המתח מכרז במסגרת במכסה הקבוצהזכתה , 2019, ביוני 17 ביום, זה בהקשר

 "(. הפרויקט)" סאן יכיני פרויקט קידום לצורך זו מכסה לממש ובכוונתה

 

הפניקס הודיעה על רצונה לממש את זכות ההצטרפות כאמור. אופן מימוש זכות ההצטרפות של הפניקס נמצא נכון למועד 

זה, במשא ומתן בין הצדדים. עם מימוש זכות ההצטרפות של הפניקס, יקטן שיעור החזקותיה של משקים אנד פרטנרס 

  א' בהתאם. 2ביכיני סאן 

 

 כך, לפרויקט מימון להעמדת הצטרפות זכות לפניקס הוענקה ההסכם לתנאי בהתאם: הפרויקט למימון הצטרפות זכות ב.

 להסכם להצטרף זכות לפניקס תהיה, בכיר חוב לנטילת בהסכם יתקשר אליו קשור גוף או הייעודי שהתאגיד שבמקרה

 מסך 30%-ל עד וזאת, למלווה ביחס לרעה תופלה לא שהפניקס ובאופן למלווה שניתנו לאלו דומים בתנאים כמלווה המימון

  .הבכיר החוב

 

 

 "(יגלממכון למחקר מדעי בגליל בע"מ )" מיגלעם  הסכם

 

פיתוח  של מלאה בבעלות חברה, מיגל, התקשרה החברה עם 2021בינואר,  21חברה מיום ועדת הביקורת של הלאישור  בהמשך

מסגרת  בהסכם, וסביבה חקלאות, ביוטכנולוגיה תחומי במגוון במחקר עוסקת אשר, בחברה השליטה מבעליהגליל אגש"ח בע"מ, 

על גבי  וולטאיות-לחברה ליווי מחקרי וייעוץ במסגרת ניסויי שטח להקמת מערכות פוטו מיגללשיתוף פעולה וליווי מחקרי, לפיו תעניק 

תעמיד לחברה שירותי  מיגל"(. כמו כן, המסגרת כםהסשימוש(, לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים )"-גידולים חקלאיים )דו

מעבדה לרבות פעילות צוות מעבדה וציוד מתכלה. התמורה בגין שירותי המחקר ושירותי המעבדה תקבע ביחס לכל פרויקט בנפרד 

ידע ייחודי  וצרויובהתאם לסוג הפרויקט והיקפו, בהתאם לתוכניות המחקר שיקבעו בין הצדדים. עוד הוסכם בין הצדדים, כי במידה 

מההכנסות העתידיות בגין מסחור הידע. במועד החתימה על הסכם  3%-תהא זכאית לתמלוגים בסך השווה ל מיגלבמהלך המחקר, 

אלפי ש"ח בגין ליווי מחקר  150-סך של כ למיגלהמסגרת, התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף פעולה ראשון, במסגרתו תשלם החברה 

 ושירותי מעבדה.
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 )המשך( התקשרויות ומידע נוסף אודות פעילות הייזום והפיתוח של החברה  – 11ביאור 

 

 .וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מאיוהפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים באמצעות סונול  הקמה

 

מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא של  50%, השלימה החברה עסקה לרכישת מניות המהוות 2020באוקטובר,  22ביום 

.וי.איי )"המוכרים"( וכן לרכישת אי.וי.איי"( משלושה בעלי מניות בסונול איחברת סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מ )"סונול 

 3.1.וי.איי על ידי חברות פרטיות בבעלות חלק מהמוכרים, וזאת כנגד תשלום סכום כולל של איל הלוואות בעלים שהועמדו לסונו

השלמת  עםבעלים קודמות(. ש"ח לפרעון הלוואות אלפי  778 -ממניות סונול אי.וי.איי ו 50%מיליון ש"ח בגין  2.3ש"ח )מיליון 

.וי.איי. אי.וי.איי בשליטה משותפת עם סונול ישראל בע"מ אשר מחזיקה ביתרת המניות של סונול איהעסקה, מחזיקה החברה בסונול 

  בישראל. .וי.איי מקימה ומפעילה עמדות טעינה לרכבים חשמלייםאי סונול

 

-כ ושל ש"ח אלפי 2,028-כ של סך על ההלוואה יתרת ועומדת עמדה, וחותהדאישור , ונכון למועד 2020בדצמבר,  31נכון ליום 

 .23ראה ביאור  נוספים לפרטים. בהתאמה"ח, ש אלפי 2,828

 

 

 מיתריםבאזור התעשיה  וולטאיזכויות למתקן פוטו  לרכישת הסכם

 

"( ההבנות מזכר)" הבנות מזכר'יקס"( אנרג"מ )"בע מתחדשות אנרגיות - 'יקסאנרג, נחתם בין החברה לבין 2020בספטמבר,  17 ביום

בדילול מלא( בשותפות  50.05%'יקס )אנרג'יקס את כל הזכויות ההוניות של מאנרגלפיו במועד השלמת העסקה, תרכוש החברה 

 בטכנולוגיה חשמל לייצור סולארי מתקן של הבעלים שהינה"(, הפרויקט שותפות'יקס א.ח דרום הר חברון, שותפות מוגבלת )"אנרג

, הממוקם באזור התעשייה מיתרים 2015וואט אשר חובר לרשת החשמל בנובמבר -מגה 5בהספק מותקן של  וולטאית-פוטו

בדילול מלא( בשותף הכללי בשותפות הפרויקט,  50.1%'יקס )אנרג"(, את כל זכויותיה של הפרויקטשבמועצה האזורית הר חברון )"

כנגד תשלום תמורה, במועד השלמת  הכל'יקס לשותפות הפרויקט, נרגא'יקס בהלוואת בעלים שהעמידה אנרגוכן את כל זכויותיה של 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ככל שיידרש )בכפוף להתאמות לסכום התמורה שנקבעו בהסכם, ככל שיחול שינוי  8העסקה, בסך של 

חתימה על הסכם בשווי הממכר עד למועד השלמת העסקה(. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים וביניהם 

 .מפורט

 

"פ"(, החל"מ )"בע)תשמ"ו(  חברון הר דרום לפיתוח החברה עם הבנות במזכר החברה התקשרה, 2021, בינואר 19 ביום, בנוסף

 הפרויקט שותפות של הכללי השותף מניות וביתרת( מלא בדילול 49.85%) הפרויקט בשותפות ההוניות הזכויות ביתרת המחזיקה

 תרכוש "(ההשלמה מועד)" ההבנות במזכר שנקבעו המתלים התנאים התקיימות ממועד ימים 14 בתוך לפיו(, מלא בדילול 49.9%)

"פ את כל זכויותיה ההוניות בשותפות הפרויקט ואת כל מניותיה בשותף הכללי של שותפות הפרויקט, כשהן נקיות מחלהחברה 

מיליון  7-"פ במועד ההשלמה סך כולל של כלחלמכר, תשלם החברה "(. בגין רכישת המהממכר( )"AS-ISוחופשיות ובמצבן כפי שהן )

ש"ח. במזכר ההבנות נקבע כי עד למועד ההשלמה הצדדים יחתמו על הסכם מפורט, אשר יהיה מבוסס על עקרונותיו של מזכר 

 .ההבנות, בו יפורטו כל תנאי העסקה

 

 .הזכויות בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי שלה'יקס תחזיק החברה במלוא אנרג"פ ועם חלהשלמת העסקה עם  עם

 

 

 ץ פרויקטים מניביםהסכם לרכישת מקב

 

בקוף דלת פוטו וולטאית, ( בע"מ )"המוכרת"( 104) קו"ף דלת, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות 2020בדצמבר,  31יום ב

קרקעיים ובפרויקטי גגות בפרויקטים מחזיקים  שותפות מוגבלת )להלן בסעיף זה: "שותפות הפרויקט"( ובשותף הכללי שלה, אשר

הממוקמים ברחבי הארץ. הפרויקטים האמורים הינם פרויקטים המחוברים לרשת החשמל  תוולטאי-פוטוטכנולוגיה לייצור חשמל ב

קוט"ש והתעריף הממוצע ל מגה וואט 20-בהיקף של כשנים. ההספק הכולל של הפרויקטים הללו הינו  4-במשך תקופה ממוצעת של כ

במזומן ומחצית  תשולםמיליון ש"ח, כאשר מחצית התמורה  45-של כ ש"ח. התמורה הכוללת בגין העסקה הינה בסך 1.09-גבוה מ

לחברה כל הזכויות והחובות של המוכרת  ובהתאם הועברו הושלמה העסקה, 2020במרץ  2ביום כנגד הקצאת מניות בחברה. 

 . 2021בינואר,  1בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי שלה החל מיום 
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 תשלום מבוסס מניות – 13ביאור 

 

מיליון  5,481האופציות הוענקו  הענקת במסגרתהוענקו אופציות לנושאי משרה בכירים ועובדים בחברה.  2020בספטמבר  1 ביום

 כמפורטהינם תנאי שירות  הבשלתן, שתנאי קבועבמחיר מימוש  לעובדים אופציות מיליון 1,352 -ומשרה בכירים  לנושאיאופציות 

 :להלן בטבלה

 

 

 כל אחת( שיבשילו במועדים הבאים: 1/3. האופציות יחולקו לשלוש מנות שוות )2023 ביולי 1שלוש שנים שסיומן ביום  ( *)

 .2023ביולי  1וביום  2022 ביולי 1 ביום, 2021 ביולי 1 ביום 

 

כל אחת( שיבשילו במועדים הבאים:  1/2. האופציות יחולקו לשתי מנות שוות )2023 בספטמבר 1שלוש שנים שסיומן ביום  (**)

 .2023 בספטמבר 1וביום  2022בספטמבר  1 ביום 

 

 .דיבידנדיםימי מסחר אחרונים. מחיר המימוש מתואם לחלוקת  30 -לפי שער סגירה מתואם ממוצע ב נקבע המימוש תוספת (***)

 

 ,Rubinstein & Ross Cox של הבינומי המודל יישום תוך נאמד ההוגן השווי (****)

 

 

 הון מניות – 14ביאור 

 

( 104לק"ד )הוקצו  2021במרץ  2. ביום ללא ע.נ. מניות רגילות 128,000,000של החברה הינו  המונפקהמניות  הוןלמועד הדוח, 

 לעיל. 11לפרטים נוספים ראה באור  פרויקטים מניבים.מניות רגילות ללא ע.נ במסגרת ההסכם לרכישת  6,427,346בע"מ 

 

 

 הוצאות יזום – 15ביאור 

 

כוללות הוצאות בגין השקעות בפרויקטים שטרם התקיימו תנאי ההיוון שלהם למערכות בהקמה. למדיניות ההיוון ראה הוצאות הייזום 

בשנת אלפי ש"ח,  2,389: 2019בשנת "ח )אלפי ש 1,500-של כ. הוצאות הייזום כוללות שכר עובדים אשר הסתכם לסך יא3ביאור 

 אלפי ש"ח(. 1,390: 2018

 

 

 

 

 עובדים  הנהלה בכירה  

 סילוק נטו במניות  סילוק נטו במניות  אופן סילוק ההענקה

 01/09/2020  01/09/2020  מועד ההענקה

שנים מתום תקופת  5  הפקיעהמועד 

 ההבשלה

שנים מתום תקופת  5 

 ההבשלה

 (**)  (*)  תנאי הבשלה

 3.43  3.43  (***) תוספת המימוש )ש"ח(

 3.7  3.7  שער המניה במועד ההענקה )ש"ח(

 1,612  6,606  (****) שווי הוגן במועד ההענקה )אלפי ש"ח(

     

 33.6%  33.6%  תנודתיות צפויה

 0.36%  0.36%  שיעור ריבית חסרת סיכון

 -  -  ישיעור דיבידנדים צפו
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 הוצאות הנהלה, מטה ואחרות – 16ביאור 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        

 702  702  646   דמי ניהול 

 527  755  2,292   שירותים מקצועיים

 484  695  753   משרדיות ואחרות

        

   3,691  2,152  1,713 

 

 

 

 הוצאות והכנסות מימון – 17ביאור 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי    

        מימון הוצאות

 1,674  2,785  1,876   בגין הלוואת בעלים ושטרי הון

 -  1,939  1,096   בגין הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

 86  476  758   בגין עמלות בנק

 -  535  509   בגין התחייבויות בגין חכירות 

 187  386  107   בגין שיערוך אופציות

 -  -  1,151   הפרשי שער

        

   5,497  6,121  1,947 

 (7)  (304)  (738)   הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות כלולות

        

 1,940  5,817  4,759   הוצאות מימון, נטו

 

: 2018אלפי ש"ח, ובשנת  1,482: 2019אלפי ש"ח למערכות בהקמה ) בשנת  982-בתקופת הדוח הוונו עלויות אשראי בסך של כ

 .1.3%הינו אשראי שימש להיוון עלויות שיעור ההיוון הממוצע ש אלפי ש"ח(. 2,479
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 צדדים קשורים ובעלי ענייןעסקאות עם  – 18ביאור 

 

 הסכמי שירות (1)

 

 לחברות הקבוצההסכמי מימון רכבים )ליסינג( 

 

בהסדר ליסינג ממשקי ליסינג אגש"ח בע"מ, תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, וזאת רכבים  שוכרותחברות הקבוצה 

 בתנאי שוק וכנגד תשלום סכום חודשי של אלפי שקלים בודדים לכל רכב.

 

 

 פרטנרסאנד  למשקיםייעוץ  שירותי מתן הסכם

 

אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ  עמידההלהסדר בין משקי אנרגיות סולאר לבין אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ,  בהתאם

תשלום  כנגד האנרגיות המתחדשות והפרויקטים המיוחדים באמצעות מר אמיר שביט, למשקי אנרגיות סולאר שירותי ייעוץ בתחום

שירותי הייעוץ כאמור יועמדו למשקים אנד פרטנרס. הסכם  סוכם בין הצדדים כי,  2020במאי,  24ש"ח. ביום  8,000סכום חודשי של 

 30הודעה מוקדמת של  וניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות מתן (בכפוף להוראות הדין)קצובה  זה הינו לתקופה בלתי

 ימים.

 

 קבלת ערבות מבעלי השליטה (2)

 

 ערבויות שהעמידו בעלי השליטה למשקי אנרגיות סולאר בקשר עם פעילות דוראל משקי אנרגיה 

 

לטובת  חברהבעלי השליטה במשקי אנרגיות סולאר העמידו )כל אחד עפ"י חלקו היחסי בזכויות משקי אנרגיות סולאר( ערבויות 

משקי אנרגיה, באופן המאפשר לה להעמיד ערבויות מיליון ש"ח, לטובת פעילות דוראל  54-תאגיד בנקאי בסכום מצטבר של כ

 .לתאגידים הייעודיים לצורך קבלת מימון לפרויקט

 

, אישרה ועדת הביקורת של החברה את החלפת הערבויות שהעמידו בעלי שליטה בחברה לטובת תאגידים 2020באוגוסט,  18ביום 

, חתמה החברה על ערבויות 2021בפברואר,  8ה עצמה. ביום בנקאיים בקשר עם פעילות הקבוצה בבטוחות שתועמדנה על ידי החבר

נכון למועד הדוח, ערבות החברה שהועמדה  .מטעמה, לטובת פעילות דוראל משקי אנרגיה, אשר החליפו את ערבויות בעלי השליטה

 מיליון ש"ח. 83.5לטובת דוראל משקי אנרגיה עומדת על סך של 

 

 אנד פרטנרסערבויות שהעמידו בעלי השליטה למשקים 

 

מיליון ש"ח,  87-לטובת תאגיד בנקאי בסכום מצטבר של כ חברהבעלי השליטה במשקי אנרגיות סולאר העמידו )יחד ולחוד( ערבויות 

  לטובת פעילות משקים אנד פרטנרס.

 

לטובת תאגידים , אישרה ועדת הביקורת של החברה את החלפת הערבויות שהעמידו בעלי שליטה בחברה 2020באוגוסט,  18ביום 

, העמידה החברה ערבות 2021בינואר,  14בנקאיים בקשר עם פעילות הקבוצה בבטוחות שתועמדנה על ידי החברה עצמה. ביום 

חליפית לטובת התאגיד הבנקאי ובעקבות כך, פקעה הערבות שהעמידו בעלי השליטה לטובת פעילות משקים אנד פרטנרס. נכון 

 מיליון ש"ח. 14מדה לטובת משקים אנד פרטנרס עומדת על סך של למועד הדוח, ערבות החברה שהוע
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 )המשך(צדדים קשורים ובעלי עניין עסקאות עם  – 18ביאור 

 

 הסכם שכירות (3)

 

מ"ר, וזאת  110-ממשקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, משרדים באזור געש, בשטח של כ תשוכר הקבוצה

 ש"ח.  12,000-בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של כ

 

 הלוואה (4)

 

 מיליון ש"ח. ההלוואה נפרעת ומוענקת מחדש בכל סוף שנה 10.5-בעלי השליטה בחברה העמידו לטובתה הלוואה בסך של כ

לשנה ואינה צמודה למדד המחירים  6%. הלוואה נושאת ריבית בסך 2021בינואר  1עד ליום  2019בדצמבר  31-ולאחרונה חודשה ב

 לצרכן.

 

 .הומרה ההלוואה להון 2020במאי  26ביום 

 

 מידע נוסף לגבי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים (5)

 

 מול צדדים קשורים  יתרות .א

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

 19  753   חייבים ויתרות חובה

 17,969  31,674   הלוואות לחברות כלולות

      

 922  205   זכאים ויתרות זכות

 10,185  -   הלוואת בעלים

 20,780  -   שטרי הון

 

 

 קשורים צדדים עם עסקאות .ב

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        

 414  422  266   הוצאות יזום

        

        ואחרות מטה, הנהלה

 702  702  646   דמי ניהול

 102  138  137   משרדיות ואחרות

        

 1,674  2,782  1,138   הוצאות מימון
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(עסקאות עם  – 18ביאור 

 

 החברה"ר ויו"ל מנכאודות תנאי כהונתם והעסקתם של  מידע (6)

 

 יונתן )ג'ון( כהן

 

, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקתו של מר כהן, החל ממועד השלמת ההנפקה 2020במאי,  26ביום 

)לעניין סעיף זה: "הסכם ההעסקה"(. מר כהן זכאי למשכורת  30%לציבור של החברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהיקף משרה של 

. 2020ות מעביד, אשר הינה צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי אלפי ש"ח במונחי על 20חודשית בסכום של 

שקי ש"ח שתשכור מ 200,000מעלות השכירות )ליסינג( של רכב בשווי של עד  30%-בהתאם להסכם ההעסקה, החברה תישא ב

הנגב אגש"ח בע"מ בעבור מר כהן. בנוסף, מר כהן זכאי להחזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות 

ימים. מר כהן זכאי  60ימי חופשה בשנה, אשר הוא רשאי לצבור עד לתקרה של  24-סוציאליות כמקובל. כמו כן, מר כהן זכאי ל

הסכם ההעסקה הינו לתקופה של שלוש שנים, והוא ניתן . ירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברהלפטור, שיפוי וביטוח אחריות ד

ימים. החברה רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר כהן במהלך תקופת  90לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

הזכויות והתנאים, בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת, כאילו ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, אך במקרה כזה, זכאי מר כהן לכל 

 המשיך לעבוד עד לסיומה.

 

אופציות  748,000, הקצתה החברה למר כהן 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

לפרטים בדבר תנאי האופציות האמורות, ה. מניות רגילות ללא ערך נקוב של החבר 748,000לא סחירות הניתנות למימוש לעד 

 לעיל. 13ראה באור לרבות מחיר המימוש ותנאי ההבשלה, 

 

 ן מלמדח

 

, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר מלמד, החל ממועד השלמת ההנפקה 2020במאי,  26ביום 

אלפי ש"ח  75ההעסקה"(. מר מלמד זכאי לתגמול חודשי בסך של  "הסכםלעניין סעיף זה לציבור, כמנכ"ל החברה, במשרה מלאה )

 23-ו 2021בינואר,  21במונחי עלות מעביד, אשר ישולם מחציתו כנגד תלוש שכר ומחציתו כנגד חשבונית )בתוספת מע"מ(. בימים 

של מר מלמד, כך שהתגמול , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה 2021בפברואר, 

אלפי ש"ח. בהתאם להסכם  78,750ויעמוד על סך של  5%-, יגדל ב2021החודשי לו יהיה זכאי מר מלמד החל מחודש ינואר 

אלפי ש"ח ותישא בחבות המס הנובעת משווי השימוש  230ההעסקה, החברה תעמיד למר מלמד רכב לפי בחירתו בשווי של עד 

ח בחודש. בנוסף, החברה סיפקה למר מלמד טלפון נייד ומחשב נישא, וערכה עבורו מנוי אינטרנטי ש" 2,000ברכב בסך של עד 

לעיתון לפי בחירתו. מר מלמד זכאי להחזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות סוציאליות כמקובל. 

ימים. מר מלמד זכאי לפטור, שיפוי וביטוח  60צבור עד לתקרה של ימי חופשה בשנה, אשר הוא רשאי ל 24-כמו כן, מר מלמד זכאי ל

אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה. הסכם ההעסקה הינו לתקופה של שלוש שנים, והוא ניתן לביטול על ידי כל אחד 

 ימים.  180מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, אך במקרה כזה, זכאי החברה רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר מלמד 

 מר מלמד לכל הזכויות והתנאים, בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת, כאילו המשיך לעבוד עד סיומה.

 

 מר מלמד יהיה זכאי לשלושה סוגים של מענקים מדידים ומבוססי יעדים:

 שתי משכורות לשנה. , וזאת עד להיקף שלהגדלת צבר הפרויקטים של החברהמענק בגין עמידה ביעדי  . 1

 לשנה. וואט מותקן, וזאת בהיקף של עד שתי משכורות-מענק בגין עמידה ביעדי השלמת פרויקטים וגידול בהיקף מגה . 2

 י התקציב, בהיקף של עד שתי משכורות לשנה.מענק בגין עמידת החברה בתוכנית העסקית ויעד . 3

מקרה  בנוסף, עשוי מר מלמד להיות זכאי למענק בשיקול דעת, לפי החלטת החברה, בהיקף של עד שלוש משכורות, ובלבד שבכל

 לא יעלה המענק השנתי אשר ישולם למנכ"ל החברה על שש משכורות לשנה.

 

 2,490,000, הקצתה החברה למר מלמד 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. לפרטים בדבר תנאי האופציות  2,490,000אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד 

 לעיל. 13ראה באור האמורות, לרבות מחיר המימוש ותנאי ההבשלה, 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(עסקאות עם  – 18ר ביאו
 

 )המשך( מנכ"ל ויו"ר החברהאודות תנאי כהונתם והעסקתם של  מידע (6)
 

, אישר דירקטוריון החברה הענקת מענק מבוסס 2021בפברואר,  23, ביום 2021בינואר,  21בהמשך לאישור ועדת התגמול מיום 

, בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר מלמד 2020יעדים למר מלמד, בגין עמידתו ביעד הגדלת צבר הפרויקטים שנקבע לשנת 

ענקת מענק בשיקול דעת בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר מלמד ביחס לתקופה ( חודשים, וכן ה2ביחס לתקופה של שני )

 אלפי ש"ח.  304הסתכם לסך של  2020( חודשים. סך המענקים שהוענקו למר מלמד בגין שנת 2.5של שניים וחצי )
 

 "(מיגלמכון למחקר מדעי בגליל בע"מ )" מיגלעם  הסכם (7)
 

פיתוח  של מלאה בבעלות חברה, מיגל, התקשרה החברה עם 2021בינואר,  21לאישור האורגנים המוסמכים בחברה מיום  בהמשך

. להרחבה ראה וסביבה חקלאות, ביוטכנולוגיה תחומי במגוון במחקר עוסקת אשר, בחברה השליטה מבעליהגליל אגש"ח בע"מ, 

 לעיל. 11ביאור 
 

 של החברה המועסקים בקבוצהניהוליים תגמול לאנשי מפתח  (8)

 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  מקבלים מספר 

 2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 "חש אלפי       

 -  -  541  -  -  11 דירקטורים שכר

 600  600  228  2  2  1 ניהול דמי

 117  180  1,133  1  2  3 מענקים

 -  -  1,527  -  -  4 מניות מבוסס תשלום

       3,429  780  717 

 

 על הכנסה מסים – 19 ביאור
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה
 

ההפרשה למסים שוטפים של החברה והתאגידים המוחזקים שלה בישראל נקבעה בהתחשב בהוראות פקודת מס הכנסה )נוסח 

לפקודת מס הכנסה  63על פי הוראות סעיף  -)להלן "הפקודה"(. חלקה של החברה בשותפויות מוחזקות  1961 -חדש(, תשכ"א 

יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסת השותפות כהכנסתו של אותו שותף והיא תיכלל  1961 -)נוסח חדש(, תשכ"א

 .23%הינו  2020רות בשנת כמן כן, שיעור מס החב בדוח המס שלו.
 

עדכון לפיו הפחת ל בהתאם וזאת, 7% הינו הפחת שיעור 2016ינואר ב 1אשר חוברו לרשת החשמל מיום  וולטאיות-פוטומערכות 

 .וולטאית אשר מייצרות חשמל לשימוש עצמי בלבד-ץ יינתן למערכות פוטוואהמ

 

 

  הרכב מסים על הכנסה .א

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        

 -  -  3,920   מיסים נדחיםהכנסות 

        

   3,920  -  - 

 

 שומות מס סופיות .ב
 

ואילך, מאחר שבשנים קודמות  2020שהחברה נישומה לצורך מס החל משנת  מכיוון שומות הנחשבות כשומות סופיות אין לחברה

 .הפעילות הוחזקה על ידי שותפות שקופה לצורך מס
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 )המשך( על הכנסה מסים – 19 ביאור

 

 מסים נדחים .ג

 

 רכוש קבוע 

זכות שימוש  

 במקרקעין

התחייבות בגין  

 חכירה

התחייבות  

 מותנת

 

 אחרים

הפסד  

 להעברה

 

 סה"כ

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

              

 -  -  -  -  -  -  - 2019 דצמברב 31יתרה ליום 

              

              :2020שינויים בשנת 

בינואר  1הכרה לראשונה ביום 

2020 - 

 

(2,793) 

 

2,776 

 

1,014 

 

(283) 

 

- 

 

714 

 3,206  4,095  (319)  (97)  124  (56)  (541) 2020תנועה בשנת 

              

 3,920  4,095  (602)  917  2,900  (2,849)  (541) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 הכרה לראשונה בנכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים ד.

 

( בע"מ, ולאור הרווחיות הצפויה מהפרויקטים לצרכי מס לאורך תקופת ההסכמים של עם חברת 104וולאיים מחברת קוף דל"ת )-בדבר רכישת הפרויקטים הפוטו 11בהמשך לאמור בבאור 

ת של החברה. ( צופה החברה, כי ההפסדים מועברים לצרכי מס שנוצרו בחברה מפעילותה עובר למועד השלמת הרכישה, יהיו ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה החייב2033שנת חשמל )עד סוף 

)לפני  מיליון ש"ח לשנה 8-הינו כ ,כוי צפי העלויותוזאת בהתחשב בצפי ההכנסות ממכירת חשמל מהפרויקטים הנרכשים בני ,הנהלת החברה, צופה כי ההכנסה החייבת החזויה של החברה

-הכירה החברה לראשונה בנכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים בסך של כ 2020בדצמבר  31. לאור כך בדוחות הכספיים ליום המתקנים אותם מקימה החברה נכון למועד הדוח(הפעלת 

 מיליון ש"ח. 4

 

 

 מס תיאורטיה . ה

 

 מס האפקטיבי.השיעור המס התיאורטי של החברה זהה בקירוב לשיעור 
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 מידע לגבי מגזרי פעילות – 20 יאורב

 

מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיות למועד הדוח, לקבוצה שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר 

אלו כוללות תחומי פעילות ונבחנות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות טכנולוגיה שונה 

 ודרכי פעולה שונות. להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:

 

לצרכי מכירת חשמל לרשת החשמל, קרקעיות וולטאיות -ייזום, פיתוח, הקמה וחיבור של מערכות פוטו – הקרקעיהתחום  -

 והפעלתן למשך תקופת פעילותן.

על גבי גגות מבנים תעשייתיים ומאגרי וולטאיות -ייזום, פיתוח, הקמה וחיבור של מערכות פוטו – הגגות ומאגרי המיםתחום  -

 חשמל לרשת החשמל, והפעלתן למשך תקופת פעילותן. לצרכי מכירתמים, 

 

  ת המגיעות לכדי מגזר בר דיווח.לחברה אין פעילויות אחרו

 

הגם שליחידות העסקיות האסטרטגיות הללו ישנו בסיס דומה והן מהוות חלק מתחום האנרגיות המתחדשות )הליכי קבלת רישיון, 

יחידה מהווה שוק עצמאי בפני עצמה וכפופה לאסדרה שונה. כמו כן, היחידות  מבנה ההתקשרות עם קבלני הקמה וגופי מימון(, כל

העסקיות כוללות מאפיינים שונים הן באופי הייזום, אופן ההפעלה, הציוד וספקי הציוד ומורכבות הפעילות עצמה. עבור כל יחידה 

 את הדוחות הניהוליים הפנימיים.עסקית אסטרטגית, מקבל ההחלטות הראשי והנהלת החברה סוקרים לפחות אחת לרבעון 

 

כפי שנכללים )כולל הפחתת זכויות שימוש במקרקעין( רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח )הפסד( לפני מימון, מסים, פחת והפחתות 

בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות הראשי וההנהלה. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר 

שמקבל ההחלטות הראשי וההנהלה סבורים כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת התוצאות של המגזרים בהתייחס לחברות 

המגזר המדווחות למקבל ההחלטות הראשי והנהלת החברה כוללות פריטים המיוחסים  אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות

למגזר על בסיס סביר. בנוסף, הסכומים המיוחסים כוללים הוצאות פחת בגין המערכות המחוברות בכל תחום וכן הוצאות מימון 

 שהתהוו לקבוצה בגין מימון חיצוני.  

 

קטים בהקמה, והתחייבויות המגזר כוללות התחייבויות שניטלו, כפי שנכלל באופן סדיר נכסי המגזר כוללים מתקנים מחוברים ופרוי

 בדיווחים למקבל ההחלטות הראשי ולהנהלת החברה.

 

מגזר הגגות והמאגרים המידע על תוצאות ההכנסות וההוצאות של פעילות המגזר בעוד מלוא את הכולל צג באופן והמגזר הקרקעי מ

המוצגות המגזר הקרקעי הוצאות וכנסות החלק מתיאום של הינם תאמות טור הההסכומים הכלולים באזני. מוצג לפי שיטת השווי המ

 מטופלות לפי שיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים של החברה. במידע המגזרי אךבאופן מלא 
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 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 20ביאור 

 

 2020 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות ומאגרי 

  מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות שאינן 

 סך הכל מאוחד  התאמות  מיוחסות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

            

 9,309  (9,212)  -  18,521  -  18,521 הכנסות ממכירת חשמל

 727  (52)  -  779  700  79 הכנסות אחרות
            

 17,194  (1,923)  8,361  10,756  1,844  8,912 הוצאות תפעוליות
            

 (7,158)  (7,341)  (8,361)  8,544  (1,144)  9,688 לפי מסים, מימון, פחת והפחתות )הפסד( רווח
            

 622  (217)  -  839  -  839 חכירה -פחת והפחתות

 3,913  (2,535)  -  6,448  -  6,448 רכוש קבוע -פחת והפחתות

 (11,693)  (4,589)  (8,361)  1,257  (1,144)  2,401 לפני מסים ומימון )הפסד(רווח 
            

 4,759  (1,426)  2,672  3,513  (461)  3,974 מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 (16,452)  (3,163)  (11,033)  (2,256)  (710)  (1,547) לאחר הוצאות מימון, נטו)הפסד( רווח 

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 1,590  913  -  677  677  - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 3,920  -  3,920  -  -  - מסים על הכנסה
            

 (10,942)  (2,250)  (7,113)  (1,579)  (6)  (1,573) כולל לשנה )הפסד( רווח

            

            

 540,201  (337,344)  578,285  299,260  24,243  275,017 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 318,844  (75,097)  225,243  168,698  -  168,698 התחייבויות מגזרים בני דיווח
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 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 20ביאור 

 

 2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות ומאגרי 

  מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות שאינן 

 סך הכל מאוחד  התאמות  מיוחסות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

            

 8,533  (8,254)  -  16,787  -  16,787 הכנסות ממכירת חשמל

 27  (9)  -  36  -  36 הכנסות אחרות
            

 9,448  (1,752)  3,313  7,888  -  7,888 )*(הוצאות תפעוליות
            

 (889)  (6,511)  (3,313)  8,935  -  8,935 רווח לפי מסים, מימון, פחת והפחתות
            

 547  (248)  -  795    795 )*(חכירה -והפחתות פחת

 3,688  (2,568)  277  5,979  -  5,979 )*(קבוע רכוש -והפחתות פחת

 (5,124)  (3,695)  (3,590)  2,161  -  2,161 רווח לפני מסים ומימון
            

 5,817  (3,236)  3,610  5,443  -  5,443 הוצאות מימון, נטו

 (10,941)  (459)  (7,200)  (3,282)  -  (3,282) לאחר הוצאות מימון, נטו)הפסד( רווח 

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 (134)  224  -  (358)  (358)  - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  -  -  -  - מסים על הכנסה
            

 (11,075)  (235)  (7,200)  (3,640)  (358)  (3,282) רווח כולל לשנה

            

            

 168,031  (90,378)  11,168  247,241  12,057  235,184 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 147,575  (68,681)  42,513  173,743  -  173,743 התחייבויות מגזרים בני דיווח

 

 

)*( סווג מחדש
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 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 20ביאור 

 

 2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות ומאגרי 

  מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות שאינן 

 סך הכל מאוחד  התאמות  מיוחסות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

            

 -  -  -  -  -  - הכנסות ממכירת חשמל

 -  -  -  -  -  - הכנסות אחרות
            

 6,238  -  6,238  -  -  - )*(הוצאות תפעוליות
            

 (6,238)  -  (6,238)  -  -  - רווח לפי מסים, מימון, פחת והפחתות
            

 15  -  15  -  -  - פחת והפחתות

 (6,253)  -  (6,253)  -  -  - רווח לפני מסים ומימון
            

 1,940  215  1,940  (215)  -  (215) הוצאות מימון, נטו

 (8,193)  (215)  (8,193)  215  -  215 רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 108  108  -  -  -  - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  -  -  -  - מסים על הכנסה
            

 (8,085)  (107)  (8,193)  215  -  215 רווח כולל לשנה

            

            

 115,309  (77,212)  30,753  161,768  -  161,768 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 100,524  (70,787)  33,626  137,685  -  137,685 התחייבויות מגזרים בני דיווח

 

 

)*( סווג מחדש
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 ושעבודיםערבויות  – 21ביאור 

 

מיליון ש"ח וערבויות בנקאיות  4.2 -למועד הדוח, לחברה ערבויות בנקאיות בקשר עם פרויקטיה המחוברים בסך של כ (1)

 מיליון ש"ח.  52 -ובקשר עם מכרזים אליהם ניגשה בסך של כ ,בהקמה, לתקופת ההקמה בלבדבקשר עם פרויקטים 

 

  .10ביאור לפרטים אודות שיעבודים וערבויות כנגד הסכמי מימון, ראה  (2)

 

 .5ביאור לפרטים אודות פקדונות משועבדים ראה  (3)

 

 

 מכשירים פיננסיים – 22ביאור 

 

 כללי א.

 

 .כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלהלן בביאור זה ניתן מידע

 

חייבים אחרים, ו המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות משועבדים ומזומן מוגבל, לקוחות

הקבוצה סבורה כי ערכם הפנקסני של הנכסים  זכאים ויתרות זכות, ספקים, אשראי לז"ק, הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך.

 וההתחייבויות הפיננסיים הנ"ל בדוחות הכספיים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

 

 סיכונים פיננסיים וניהולם ב.

 

 פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון:

 

 סיכון אשראי; •

 סיכון נזילות; •

 כון שוק )סיכון מדד(; סי •

 

תוכנית ניהול הסיכונים של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של 

הקבוצה. ניהול הסיכונים מבוצע בעיקרו על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים שלה באמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות 

יים. במסגרת ניהול הסיכונים הכולל של הקבוצה, קבע דירקטוריון החברה כי מנכ"ל החברה ידווח באופן שוטף בשווקים הרלבנט

ליו"ר הדירקטוריון בדבר מידת החשיפה הקיימת. במקרה של התפתחויות חריגות בשווקי המטבע והריבית, הנתונים נבחנים על 

 ל מנת להגן על סיכוני ריבית והפרשי שער.ידם, ומידי פעם נבחנות דרכי הפעולה בשווקי הנגזרים ע

 

 להלן מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים ואופן ניהולם:

 

 סיכוני אשראי (1)

 

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא 

 מחובות של לקוחות וחייבים אחרים ומהלוואות שניתנו לצדדים שלישיים.נובע בעיקר 

 

 26,513: סך של 2019)אלפי ש"ח  345,740-מסתכמת לכ 2020בדצמבר  31מלוא החשיפה התיאורטית לסיכון האשראי ליום 

 "ח(ש אלפי

 

 הבאים:להערכת הנהלת החברה סיכון האשראי למועד הדוח של הקבוצה הינו נמוך וזאת מהטעמים 

 

 החשמל ברתהמוחלט של הכנסות החברה בישראל מתקבלות מספק השירות החיוני, חברת החשמל. בהתאם למאפייני ח הרוב 

האשראי  סיכוןפי ניסיון העבר של החברה עם הלקוח, סבורה החברה כי  ועל, שלה החוב אגרות ושל שלה האשראידירוגי  לרבות

 זניח. בישראל החשמל ברתבגין ח
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 מכשירים פיננסיים – 22ביאור 

 

 )המשך( סיכוני אשראי (1)

 

 מוחזקים בבנקים ובמוסדות פיננסיים אשר להערכת ההנהלה החברה הינם בעלי איתנות  ופקדונותמזומנים המזומנים ושווי ה

 פיננסית גבוהה.   

 

 וולטאיים -לגבי הלוואות לעסקאות משותפות ושותפויות כלולות, הלוואות אלו מממנות את מרכיב ההון העצמי בפרויקטים הפוטו

ומפעילות. החברה בחנה את תחזיות תזרימי המזומנים הפנויים אותם העסקאות המשותפות והשותפויות הכלולות מקימות 

העתידיים הצפויים מכל פרויקט, לאחר תשלומים שוטפים לספקים ונותני שירותים ופירעונות קרן וריבית לגופים המממנים את 

צורך פירעון ההלוואות. החוב הבכיר, והגיעה למסקנה כי בכל תרחיש סביר צפויים עודפי תזרימי מזומנים מספקים מהפרויקטים ל

זאת בהתחשב, בין היתר, בתחזיות ייצור החשמל של כל פרויקט וההכנסות הצפויות של כל פרויקט ממכירת החשמל בתעריפים 

 מובטחים לטווח ארוך. לפיכך, סיכון האשראי של אותן הלוואות הינו נמוך.

 

 סיכוני נזילות  (2)

 

עמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי מסירת מזומן סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה תתקשה ל

או נכס פיננסי אחר. גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמוד 

 תי רצויים או פגיעה במוניטין.בהתחייבויותיה במועד, בתנאים הרגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בל

 

עודפי המזומנים המוחזקים על ידי חברות הקבוצה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת, מושקעים באפיקי השקעה נושאי 

ריבית כגון פיקדונות לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים על ידי הנהלת החברה בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צורכי המזומנים 

ל חברות הקבוצה לצורך עמידה בהתחייבויותיהן. תחזית תזרימי מזומנים נקבעת הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן ברמת ש

המאוחד. החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים. תחזיות אלו 

החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה מביאות בחשבון גורמים כגון תוכנית 

 במטרות של יחסי נזילות מסוימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או אסדרה.

 

לטווח הקצר, הבינוני האחריות על ניהול סיכוני הנזילות חלה על הנהלת החברה, אשר מנהלת תוכנית ניהול סיכוני מימון ונזילות 

והארוך בהתאם לצורכי החברה. החברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי שמירה של עודפי מזומנים ומסגרות אשראי הולמים, ביצוע 

תחזיות כספיות מתעדכנות ומעודכנות ועל ידי השוואת התשואות העתידיות מהנכסים הפיננסיים ומההתחייבויות הפיננסיות. מטרת 

 א לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש באשראי.הקבוצה הי

 

האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון, במסגרת ניהול סיכון נזילות ביחס לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות 

 בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים – 22ביאור 

 

 ניתוח מועדי המימוש החזויים של התחייבויות פיננסיות 

 

הטבלה להלן מציגה את התזרים של התחייבויות פיננסיות )קרן וריבית חזויה( בסכומים בלתי מהוונים שאינן מהוות מכשירים 

 הפירעון החוזיים:פיננסיים נגזרים בהתאם למועדי 

 

 2020 בדצמבר 31 ליום   

 

  ריבית

הערך 

  בספרים

תזרים 

מזומנים 

  עד שנה  וזיח

שנה עד 

שלוש 

  שנים

מעל שלוש 

 שנים

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

            

, שירותים נותני, ספקים

 -  -  831  831  831  - זכות ויתרות זכאים

 -  -  -  1,453  1,453  )*( הקמה מקבלן הלוואה

 ממוסדות הלוואות

 פיננסיים

2.81-

1.65 

 

68,128  92,350  5,110  14,978  72,262 

 -  3,989  -  3,989  3,989  - מותנית התחייבות

 198,943  33,642  6,003  238,588  217,196  1.64 אגרות חוב )סדרה א'(

 27,798  4,466  1,754  34,018  24,143  - חכירות בגין התחייבויות

            

   318,751  371,229  15,151  57,075  299,003 

 

 

 

 2019 בדצמבר 31 ליום   

 

  ריבית

הערך 

  בספרים

תזרים 

מזומנים 

  עד שנה  וזיח

שנה עד 

שלוש 

  שנים

מעל שלוש 

 שנים

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

            

, שירותים נותני, ספקים

 -  -  1,098  1,098  1,098  - זכות ויתרות זכאים

 -  -  P  30,118  30,118  30,118+1.6 בנקאי מתאגיד הלוואה

 -  11,106  -  11,106  10,185  6 שליטה מבעלי הלוואה

 -  -  -  5,129  5,129  )*( הקמה מקבלן הלוואה

 ממוסדות הלוואות

 3.01 פיננסיים

 

61,828  80,413  4,511  8,917  66,985 

 30,750  3,849  -  34,599  20,780  - שליטה מבעלי הון שטרי

 -  4,410  -  4,410  4,410  - התחייבות מותנית

 17,149  1,654  827  19,630  12,071  - חכירות בגין התחייבויות

            

   145,619  186,503  36,554  25,526  114,884 

 

 

 ג.10ראה באור  )*(
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  )המשך( ניתוח מועדי המימוש החזויים של התחייבויות פיננסיות

 

 אלפי ש"ח(. 187-: כ2019)מיליוני ש"ח  371 -בכ 2020בדצמבר,  31ליום מלוא החשיפה התיאורטית לסיכון הנזילות מסתכמת 

 

עיקר החשיפה נובע מהלוואות ממוסדות פיננסיים והתחייבויות בגין חכירות שנפרעות באופן שוטף במהלך הפעלת המתקנים נושאי 

 המימון. 

 

 . 2020באוגוסט  23ההלוואה מתאגיד בנקאי נפרעה במלואה ביום 

 

 סיכוני שוק (3)

 

ופה הקבוצה כגון: שערי החליפין של מטבע חוץ, שיעורי ריבית ומדד המחירים סיכון שוק הוא הסיכון ששינוי במחירי השוק אליהם חש

לצרכן ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על 

 החשיפה לסיכוני שוק באמצעות פרמטרים מקובלים, תוך כדי מקסום התשואה.

 

ואגרות  של החברה צמודות לו, הלוואות ואגרות חוב הלוואות ה חשופה החברה לשינוי במדד המחירים לצרכן אשר:במהלך עסקי

 ורמתבמדד המחירים לצרכן ג 1%של  עלייהכל חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי המדד. אלו  חוב

יצוין, כי הכנסותיה של החברה מחברת אלו.  ואגרות חובאלפי ש"ח כתוצאה משערוך הלוואות  2,853לחברה הוצאות מימון בסך 

חשמל צמודות למדד המחירים לצרכן באופן המתעדכן אחת לשנה ואשר מובטחות לתקופת האסדרה ולפיכך עליה בשיעור המדד 

 יפה זו.תביא לעליה בהכנסות מייצור חשמל ותקטין חש

 

 יםחושפ מזומנים מוגבלים בשימוש לזמן הקצר בדולר ארה"ב במהלך עסקיה חשופה החברה לשינוי בשער החליפין של דולר ארה"ב:

 205בשער החליפין גורם לחברה הוצאות מימון בסך  1%כל שינוי של את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי המדד. 

 אלפי ש"ח.

 

 

 מידע נוסף על אירועים לאחר מועד הדוח – 23 ביאור

 

מיליון ש"ח לדוראל משקי אנרגיה. הלוואה זו מצטרפת להלוואות  5העמידה החברה הלוואה בסך  2021בינואר,  31ביום  .1

דוראל משקי אנרגיה. לפרטים נוספים בדבר הסכם שיתוף הפעולה של החברה עם קודמות אותן העמידה החברה לטובת 

 לעיל. 11באור דוראל ראה 

 

סונול אי.וי.איי. אלפי ש"ח לטובת  800העמידה החברה הלוואות בסכום מצטבר של  2021פברואר -במהלך החודשים ינואר .2

בדבר השקעת החברה  נוספיםלטובת סונול אי.וי.איי. לפרטים סכום זה מצטרף להלוואות הבעלים אותם העמידה החברה 

 לעיל. 11ראה באור  והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים הקמהב
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 2020 בדצמבר 31ליום 
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 מידע כספי נפרד

 2020 בדצמבר 31ליום 

 )מבוקר(

 

 תוכן עניינים

 

 

 2           חוות דעת רואי החשבון

 

 3           על המצב הכספי נתונים

 

 4           הרווח והפסדעל  נתונים

 

 5           תזרימי המזומניםעל  נתונים

 

 6           תזרימי המזומניםעל  נתונים

 



 

 

 

 

 

 לכבוד

 אנרגית מתחדשות בע"מ –אנרגיה בעלי המניות של משק 

 

 געש

 

 א.ג.נ., 

 

 דוח מיוחד רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד הנדון: 

 1970-התש"ל  ,ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(9לפי תקנה              

 

 

משק של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 31ועד ליום  2020בפברואר  25ולתקופה מיום  2020בדצמבר  31"החברה"( ליום  -)להלן  אנרגית מתחדשות בע"מ –אנרגיה 

המידע  על דיעה לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה יות הדירקטוריון. המידע הכספי הנפרד הינו באחר2020בדצמבר 

 ביקורתנו. על הכספי הנפרד בהתבסס

 2,187-לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של כ

 25אלפי ש"ח לתקופה מיום  1,590-ואשר רווח מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום 

. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו 2020בדצמבר  31ועד ליום  2020בפברואר 

 מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.לנו, וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, 

במטרה  ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

ראיות  של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה

החשבונאיים שיושמו בעריכת  בחינה של הכללים גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים כות בסכומיםהתומ

ההצגה של  נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים המידע הכספי הנפרד

 דעתנו. לחוות נאות בסיס ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים סבורים שביקורתנו המידע הכספי הנפרד. אנו

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9להוראות תקנה 

 

 

 זהר ושות'בריטמן אלמגור 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2021במרץ,  3תל אביב, 
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 31ליום    

 בדצמבר

 25ליום  

 בפברואר

   2020  2020)*( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקר  ביאור 

      נכסים

      נכסים שוטפים

 -  54,332  4 ושווי מזומניםמזומנים 

 -  217,114  4 מזומנים מוגבלים בשימוש

 -  6,846   חייבים ויתרות חובה

      

 -  278,292   סך הכל נכסים שוטפים

      

      נכסים בלתי שוטפים

 -  3,920   מסים נדחים, נטו

 -  162,812  3 מוחזקות ושותפויות בחברות והלוואות השקעות 

      

   166,732   נכסים בלתי שוטפים הכל סך

      

 -  445,024   סך הכל נכסים

      

      התחייבויות 

      התחייבויות שוטפות

 -  288   ספקים ונותני שירותים

 -  2,194   זכאים ויתרות זכות

 -  2,202  7 חלויות שוטפות של אגרות חוב )סדרה א'(

      

 -  4,684   התחייבויות שוטפותסך הכל 

      

      התחייבויות בלתי שוטפות

 -  214,994  7 '(א)סדרה  חוב אגרות

 -  3,989   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

      

   218,983  - 

      

      הון

 -  225,514   פרמיה על מניות)**(

   31,775   קרנות הון

 -  (35,932)   יתרת הפסד

      

   221,357   סך הכל הון

      

 -  445,024   כל התחייבויות והוןהסך 

 

 מועד הקמת החברה )*(

 מניות החברה הן ללא ע.נ )**(
 

       2021 ,במרץ 3

תאריך החתימה על 

 הדוחות הכספיים

 ג'ון כהן 

 יו"ר הדירקטוריון

 חן מלמד 

 מנהל כללי

 עידן רביד 

 סמנכ"ל כספים

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  הרווח והפסדעל  נתונים
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לתקופה  

שהחלה ביום 

בפברואר  25

והסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

     2020 

 אלפי ש"ח     

 מבוקר     

      

 6,656     הכנסות דמי ניהול

      

      הוצאות

 1,171     הוצאות הנדסה ותפעול

 905     הוצאות יזום

 3,929     שכר ונלוות

 1,948     מנהלה, מטה ואחרות

     7,953 

      

 (1,297)     ומימון מיסים לפני הפסד

      

  493     הכנסות מימון

 (287)     הוצאות מימון

 206     נטו, מימוןהכנסות 

      

 (1,091)     הפסד לאחר הכנסות מימון, נטו

      

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי 

 שיטת השווי המאזני

    

(13,771) 

      

 (14,862)     הכנסה על מיסים לפני הפסד

      

 3,920     מיסים על הכנסה

      

 (10,942)     הפסד כולל לתקופה

      

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  תזרימי המזומניםעל  נתונים

 

 מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדים הכספיים לדוחות הביאורים
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לתקופה  

שהחלה ביום 

בפברואר  25

והסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

     2020 

 אלפי ש"ח     

 מבוקר     

      שוטפת פעילות - מזומנים תזרימי

 (10,942)     הפסד לתקופה

      הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 (206)     וואות והוצאות מימון, נטושערוך הל

 (3,920)     מסים על הכנסה

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי 

 13,771     השווי המאזנישיטת 

     9,645 

      

      (:חוזר בהון יים)שינו והתחייבות רכוש בסעיפי שינויים

 (7,474)     חובה ויתרות בחייבים)עליה( 

 3,494     בספקים, זכאים ויתרות זכותעליה 

     (3,980) 

      

 (5,277)     פעילות שוטפת –מזומנים נטו 

      

      פעילות השקעה –תזרימי מזומנים 

 (68,101)     השקעה בחברות ושותפויות

 (9,250)     הלוואה לחברות ושותפויות

 (217,107)     )גידול( במזומן מוגבל בשימוש

 (294,458)     פעילות השקעה –מזומנים נטו 

      

      פעילות מימון –מזומנים  תזרימי

 137,122     תמורה נטו מהנפקת מניות לציבור

 216,945     (סדרה א')תמורה נטו מהנפקת אגרות חוב 

 354,067     פעילות מימון –נטו  מזומנים

      

 54,332     מזומנים ושווי במזומנים שינוי

 -     התקופה לתחילת מזומנים יתרת

      

 54,332     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

      

      

      

      במזומן שלא פעילות

      

 3,973     ששולמו ע"י חברה כלולההוצאות הנפקה 

      

 97,401     העברת השקעות בחברות כלולות כנגד הנפקת מניות

      

      



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
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 כללי – 1ביאור 

 

 22 ביום. פרטית כחברה 2020, בפברואר 25 ביום בישראל התאגדה ("החברה: ")להלן מ"בע מתחדשות אנרגיות – אנרגיה משק
 לחברה הפכה והחברה, ("הנפקת המניות") החברה תשקיף פי על החברה מניות של לציבור ראשונה הנפקה הושלמה, 2020, ביוני

 מדף, ואגרות, הושלמה הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה על פי דוח הצעת 2020באוקטובר,  29ביום  .ציבורית
 החוב נרשמו למסחר בבורסה )"הנפקת אגרות החוב"(.

 

. ("סולאר אנרגיות משקי") מוגבלת שותפות, סולאר אנרגיות משקי תחת החברה פעילות מאוגדת הייתה, הנפקת המניות למועד עד

 לייצור מתקנים של וההפעלה ההקמה, הייזום בתחום סולאר אנרגיות משקי פעילות כל הועברה, הנפקת המניות במועד השלמת

 הזכויות ובעלי, הכנסה( מס לפקודת ב 104 סעיף להוראות )בהתאם החברה ידי-על להחזקה וולטאית-בטכנולוגיה פוטו חשמל

 .בחברה השליטה( )ובעלי מניות לבעלי סולאר הפכו אנרגיות במשקי

 

האנרגיות  בעיקר בתחום עוסקת, ("הקבוצה: "ביחד )להלן ובעקיפין במישרין ידה על המוחזקים תאגידים באמצעות לרבות, החברה
וולטאית -פוטו טכנולוגיה באמצעות חשמל לייצור מתקנים של והפעלה הקמה, בייזום הקבוצה פועלת, כך בגדר. בישראל המתחדשות

 .השמש( בישראל בקרני שימוש באמצעות חשמל הפקת, )קרי
 

 

 העריכה של הדוחות הכספייםמתכונת  – 2אור יב

 

 ג'(9)להלן תקנה  1970 –התש"ל  (דו"חות תקופתיים ומיידיים)ג לתקנות ניירות ערך 9המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
 

לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים  3המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
 .במסגרת הדוחות המאוחדים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן

 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 
נכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר נטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו מוצגים סכומי ה

במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. סכומי הנכסים וההתחייבויות 
וחות המאוחדים על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בד

 .בגין חברות מוחזקות
 

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך 
 .בגין חברות מוחזקותההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי 

 
 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר נטרול ביטול 

 .סים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאותהכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוח
נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל / בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים 

של סך ההכנסות בניכוי סך  על הרווח הכולל. בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה,
 .ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות

 
 תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על 

, בפילוח לפי (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים)תזרימי המזומנים 
ות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. נתונים אלה סווגו באותו אופן בו תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעיל

 .סווגו בדוחות המאוחדים
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 השקעה בחברות ושותפויות מוחזקות – 3ביאור 

 

 בדצמבר 31 ליום   

   2020 

 "חש אלפי   

    

 -   2020 בפברואר 25 ליום יתרה

 98,752   בשותפויות זכויות העבר

 77,831   מוחזקות והשותפויות בחברות השקעה

 (13,771)   הפסדי חברות ושותפויות מוחזקות /ברווחי החברה חלק

    

   162,812 

 

 ומזומנים מוגבלים בשימוש לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים – 4ביאור 

 

 רכב:ה

 

 בדצמבר 31ליום    

   2020 

 אלפי ש"ח   

    

 54,332   מזומנים ושווי מזומנים

 217,114   (1מזומנים מוגבלים בשימוש )

    

   271,446 

 

 .7 ביאור ראה לפרטים'. א סידרה"ח אג תמורת (1)

 

 

 הון מניות – 5ביאור 

 

( 104הוקצו לק"ד ) 2021במרץ  2מניות רגילות ללא ע.נ.. ביום  128,000,000למועד הדוח, הון המניות המונפק של החברה הינו 

דוחות ל 11מניות רגילות ללא ע.נ במסגרת ההסכם לרכישת פרויקטים מניבים. לפרטים נוספים ראה באור  6,427,346בע"מ 

 הכספיים המאוחדים.

 

 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 6 ביאור

 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 18, ראה ביאור עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאותלעניין 
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 אגרות חוב – 7 ביאור

 

 )סדרה א'( חוב אגרות

 

 בדצמבר 31ליום     

 2020  שיעור הריבית  

 אלפי ש"ח  %  

     

 220,220  1.64  אגרות חוב

 3,024    ניכיון והוצאות הנפקה

    217,196 

     מועדי פירעון:

 2,202    שנה ראשונה

 3,964    שנה שניה

 8,368    שנה שלישית

 9,469    שנה רביעית

 9,469    שנה חמישית

 186,416    שנה שישית

    220,220 

 

 ,של החברה, לא המירות למניות , השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב )סדרה א'(2020באוקטובר,  29ביום 

 28ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, בהתאם לדוח הצעת מדף, שפורסם ביום  1אגרות חוב )סדרה א'( בנות  220,000,000של  בסך כולל

מיליון ש"ח. התמורה המיידית נטו לחברה, בניכוי הוצאות  220-כ. התמורה המיידית ברוטו בגין ההנפקה מסתכמת ב2020באוקטובר 

 מיליון ש"ח. 217 -הנפקה, הינה כ

 

. הריבית תשולם פעמיים בשנה 1.94%והריבית האפקטיבית הינה  1.64%הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה א'( הינו  שיעור

 30)כולל( כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  2026עד  2021במרץ של כל אחת מהשנים  31 -בספטמבר ו 30בימים 

 10 -עון )קרן( ברה א'( עומדות לפיראגרות החוב )סד .2026במרץ  31ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2021בספטמבר 

כאשר  לל()כו 2026עד  2021במרץ של כל אחת מהשנים  31 -בספטמבר ו 30תשלומים חצי שנתיים לא שווים, אשר ישולמו בימים 

 .2026במרץ  31ביום  חולהקרן האחרון י ופירעון 2021בספטמבר  30ביום  חולהראשון י הקרן פירעון

 

 אגרות החוב )קרן וריבית( תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן.

 

החברה שעבדה לטובת הנאמן, בשעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום, את מלוא זכויות החברה בחשבון בנק, אשר 

הגדולים בישראל, בו הופקדה תמורת הנפקת אגרות  מהבנקיםמנוהל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב באחד 

 .החוב

 

"הפרויקטים : )להלן ויכיניבהקמה בכפר בלום, לוטן, כפר עזה, בית קמה  הפרויקטיםשל להשלמת ההקמה  נועדה ההנפקה תמורת

 "( הרלוונטיים

 

המימון  משיכתהחוב  רותשכפוף להשלמתם, יאפשר נאמן מחזיקי אג מקדימים תנאים בכמה מותנה ההנפקה בתמורת השימוש

 .לעיל כמוסבר המקדימים בתנאים לעמידה בכפוףמשיכת הכספים נתון לשיקול דעת החברה  סדרהרלוונטי לפרויקט מסוים. 

 

על ידי החברה לשם מימון החזר  ךמיליון ש"ח, נמש 25, חלק מתמורת הנפקת אגרות החוב, בסך של 2021, בפברואר 24 ביום

 עלויות ההקמה של פרויקט כפר בלום.

 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  – 8ביאור 

 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים 23אור ילעניין אירועים לאחר תקופת הדיווח ראה ב

 



 

 

 

 כפר בלום סאן ש.מ.
 

 כספייםדוחות 

 2020 בדצמבר 31ליום 

 (ים)מבוקר
 

  



 

 

 כפר בלום סאן ש.מ.

 

 דוחות כספיים

 2020 בדצמבר 31ליום 

 (ים)מבוקר

 

 תוכן עניינים

 

 

 2           רואי החשבוןחוות דעת 

 

 3           על המצב הכספי נתונים

 

 4           על הרווח והפסד נתונים

 

 5           תזרימי המזומניםעל  נתונים

 

 6           ביאורים לדוחות הכספיים

 



 

 

 

 

 

 דוח רואי החשבון המבקרים לשותפים של

 שותפות מוגבלת –ש.מ  סאן בלום כפר

 

בדצמבר  31 לימים"השותפות"(  –)להלן  שותפות מוגבלת –ש.מ  סאן בלום כפרשל  ףביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצור

בדצמבר  31שהסתיימה ביום  בתקופה השנים משתי אחת כלל השותפים, השינויים בהון הפסד או הרווחואת הדוח על  2019-ו 2020

. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה השותפותוההנהלה של  השותפים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2020

 .בהתבסס על ביקורתנו

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -על. 1973-חשבון(, התשל"ג

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

נים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומד

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תוכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק שותפותה

 

 השותפותשל  הכספי המצב את הבחינות המהותיות, מכל נאות, באופן ל משקפים"הנ הכספיים לדעתנו, פרט לאמור לעיל, הדוחות

 שהסתיימה בתקופה השנים משתי אחת כלל השותפיםואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון   2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

 (.IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2020בדצמבר  31 ביום

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 2021במרץ,  3אביב, -תל
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 בדצמבר 31ליום    

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקר  ביאור 

      נכסים

      נכסים שוטפים

 32  607   מזומנים ושווי מזומנים

 -  469   חייבים ויתרות חובה

 32  1,076   סך הכל נכסים שוטפים

      

      נכסים בלתי שוטפים

 -  6,560   במקרקעין שימוש זכות

 21,836  36,323   מערכות ליצור חשמל בהקמה 

 21,836  42,883   שוטפים בלתי נכסים הכל סך

      

 21,868  43,959   סך הכל נכסים

      

      התחייבויות 

      התחייבויות שוטפות

 336  420   שירותיםספקים ונותני 

 -  279   בגין חכירההתחייבות חלויות שוטפות של 

 336  699   סך הכל התחייבויות שוטפות

      

      התחייבויות בלתי שוטפות

 -  6,281  4 התחייבות בגין חכירה

 21,532  36,979  5 הלוואה מבעל שליטה

 21,532  43,260   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

      

      השותפות הון

 -  -   יתרת הפסד

 -  -   סך הכל הון

      

 21,868  43,959   כל התחייבויות והוןהסך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2021במרץ,  3

תאריך החתימה על 

 הדוחות הכספיים

 חן מלמד 

 דירקטור

 עידן רביד 

 סמנכ"ל כספים

 

 



 כפר בלום סאן ש.מ.
 הרווח והפסדעל  נתונים
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לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

לתקופה  

שהחלה ביום 

 במרץ 27

והסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקר   

      

 -  -   הכנסות ממכירת חשמל

 -  -   הוצאות אחזקת מערכת ונלוות

      

 -  -   והפחתות פחת, מימון, מסיםלפני  רווח

      

 -  -   זכויות שימוש במקרקעין -פחת והפחתות

 -  -   מערכות ליצור חשמל מחוברות -פחת והפחתות

      

 -  -   מימון הוצאות לפני רווח

      

 -  -   הוצאות מימון

      

 -  -   כולל לשנה הפסד

      



 כפר בלום סאן ש.מ.
 תזרימי המזומניםעל  נתונים
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לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

לתקופה  

שהחלה ביום 

במרץ  27

והסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

   2020  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקר   

      

      פעילות שוטפת –מזומנים  תזרימי

 -  -   הפסד לשנה

 -  -   פעילות שוטפת –מזומנים נטו 

      

      פעילות השקעה – מזומנים תזרימי

 (3)  1,762   בהקמה ויזום השקעה במערכות ליצור חשמל

 (3)  1,762   השקעהפעילות  –נטו  מזומנים

      

      פעילות מימון –מזומנים  תזרימי

 35  -   שליטההלוואה מעלי  קבלת

 -  (1,187)   פירעון הלוואה מבעלי שליטה

 35  (1,187)   פעילות מימון –נטו  מזומנים

      

 32  575   שיוני במזומנים ושווי מזומנים

 -  32   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

      

 32  607   שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

      

      

      במזומן שלא פעילות

      

 21,043  12,612   גידול בהתחייבות לבעלי שליטה כנגד רכוש קבוע

      

 -  6,560   התחייבות לחכירהיצירת נכסי שימוש במקרקעין כנגד 

      

 755  2,260   היוון עלויות אשראי לרכוש קבוע
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 כללי – 1ביאור 

 

 השותפותאור כללי של ית א.

 

 ."השותפות"( :)להלן 540288016ומספרה  2019 במרץ 27ש.מ התאגדה כשותפות מוגבלת ביום  סאן בלום כפר (1)

 הוקמה במטרה לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת.  השותפות

 

ובכפוף מכוח מוקם  "הפרויקט"( -)להלן MWp10 (DC)בהספק של , וולטאי-הינו פרויקט לפיתוח מתקן פוטוכפר בלום סאן פרויקט 

מיוצר לתקופה  KWh1 -אג' ל 19.78תעריף מובטח וצמוד מדד של ב ,לתנאי המכרז התחרותי השני שפורסם על ידי רשות החשמל

 .המסחריתו שנה ממועד הפעלת 23של 

 

 .ההקמה של פרויקט, הושלמה והשותפות ממתינה להשלמת העבודות של חברת החשמל לצורך ההפעלה המסחרית של המתקן

 

 השותפים ברווחי השותפות, ברכושה ובהונה על פי הסכם השותפות הינם כדלקמן: חלקם של

 

 ברווח   וברכוש בהון 

 %  % 

    

 0.01  0.01 בע"מ פאוור כפר בלום סולאר –שותף כללי 

 99.99  99.99 משקים&פרטנרס ש.מ –שותף מוגבל 

    

 

לצרכי מס ותוצאות פעולותיה מועברות לשותפים ולכן לא נכללים בדוחות הכספיים מיסים שוטפים  נישומהאינה  השותפות (2)

 ונדחים.

 

 הגדרות בדוחות כספיים אלה ב.

 

לחוק ניירות ערך,  1( להגדרת בעלי עניין בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) בעלי עניין

  .1968-התשכ"ח
  

 .חברת החשמל לישראל בע"מ  חברת החשמל/ ספק השירות החיוני
  

 .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד
  

 .בדבר צדדים קשורים 24( 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ) צד קשור
  

MWp 1,000  יחידות קילוואט שיא המשמשות למדידת ההספק המותקן לייצור חשמל של

 וולטאית-ומערכות פוט
  

 "שותף כללי"( -)להלן בע"מ כפר בלום סולאר פאוור שותף כללי
  

 "שותף מוגבל"( -)להלן משקים&פרטנרס ש.מ שותף מוגבל
  

 "חברת האם הסופית"( -אנרגיות מתחדשות בע"מ )להלן -משק אנרגיה חברת האם הספית
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים – 2ביאור 

 

 (:IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני יישום לגבי הצהרה א.

 

"( ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה IFRSהדוחות הכספיים של השותפות נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן "

 (. IASBבינלאומיים )לתקני חשבונאות 

 

 .2021במרץ  3הדוחות הכספיים אושרו על ידי השותף הכללי ביום 

 

 הצגה ומטבע פעילות מטבע ב.

 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של השותפות, ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צויין אחרת.

 

  דעת ושיקול באומדנים שימוש .ג

 

 אשר והנחות אומדנים בהערכות, דעת בשיקול להשתמש השותפות הנהלת נדרשת ,IFRS -ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת

 שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר והוצאות. הכנסות והתחייבויות, נכסים של סכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים

 השותפות הנהלת נדרשה השותפות, של םהכספיי הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת אלה. מאומדנים

 הנהלת מתבססת האומדנים, בקביעת דעתה בשיקול משמעותית. וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות להניח

  אומדן. לכל המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים שונות, עובדות העבר, ניסיון על השותפות

 

 ובכל האומדנים תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים שוטף. באופן נסקרים שבבסיסם ההנחותו האומדנים

 מושפעת. עתידית תקופה

 

 עשויים אשר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי השותפות התבססה עליהם ההנחות ועיקרי האומדנים את המרכזת טבלה להלן

 ויידרש מהאומדנים שונה תהיה בפועל שתוצאתם משמעותי סיכון קיים אליהם ביחס אשר לאומדנים, בקשר ודאות לחוסר להוביל

  אליהם: ביחס הרלבנטיים והביאורים הבאה, הכספית השנה במהלך ייבויותוהתח נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום

 

 השלכות אפשריות הנחות עיקריות אומדן

קביעה האם פרויקט הינו 

 נכס כשיר להיוון

לצורך הקביעה האם פרויקט הינו נכס כשיר להיוון 

מבצעת הנהלת השותפות אומדן האם מערכת 

יכולת חיבור ההיתרים הסטטוטוריים, הזיקה לקרקע, 

החשמל וכד' הקיימת לפרויקט מביאה למסקנה כי 

צפוי שהפרויקט יניב הטבות כלכליות לחברה )קרי 

צפוי שהפרויקט יגיע לכדי השלמת הקמה והפעלה 

 מסחרית(

רישום כנכס או רישום כהוצאות 

 ייזום

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3ביאור 

 

 להלן יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה.עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים 

 

 התחייבויות פיננסיות  -מכשירים פיננסיים  א.

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני (1)

 

למהות התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי השותפות מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני בהתאם 

 ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3ביאור 

 

 )המשך(התחייבויות פיננסיות  -מכשירים פיננסיים  א.

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת (2)

 

לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת מוכרות

התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. שיטת הריבית האפקטיבית 

אשראי היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות ריבית על פני תקופת ה

הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים 

 על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לעלותה המופחתת בספרים.

 

ישום שיעור הריבית האפקטיבי הוצאות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על ידי י

לעלות המופחתת בספרים של התחייבות הפיננסית. ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודים למדד, הנמדדים בעלות 

 מופחתת, משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית / ירידת המדד בפועל.

 

זומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, הלוואות, ספקים, הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, לרבות מ

 .תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם

 

 היוון עלויות אשראי ב.

 

 עלויות אשראי ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. 

 

עלויות אשראי לא ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם 

המיועד. עלויות אשראי אלו נקבעו בהתאם למכפלה של חלק עלות ההשקעה בנכס הכשיר המשוקלל בתקופה שלא מומן באמצעות 

 שותפות. שיעור היוון זה נקבע לפי הממוצע המשוקלל של עלויות האשראי אשראי ספציפי בשיעור היוון האשראי הכללי של ה

 

המתייחסות לכלל האשראי של השותפות שקיים במהלך התקופה, למעט עלויות אשראי המתייחסות לאשראי ספציפי שהתקבל 

 למימון נכס כשיר, עד שכל הפעולות הדרושות להכנת הנכס לשימושו המיועד הושלמו.

 

 אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. עלויות אשראי 

 

 הפרשות  ג.

 

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, אשר לצורך סילוקה צפוי 

(more likely than not שיידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות, כל עוד ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום ) המחויבות העומדת

 לסילוק. 

 

 הפרשה בגין תביעות משפטיות

 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש 

וניתן לאמוד ( כי השותפות תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות more likely than notבעבר, אשר יותר סביר מאשר לא )

 אותה באופן מהימן. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 

 חכירות ד.

 

 כללי

 

 וולטאיות.-הקבוצה נוהגת לחכור קרקעות על מנת להתקין ולהפעיל מערכות פוטו

 

ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות שימוש מחד הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכירה )או כולל חכירה( במועד 

 ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר.

 

 קביעת תקופת החכירה

 

 תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכור.

 

 נכס בגין זכות שימוש

 

נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים נכס זכות השימוש 

השימושיים. עלות נכס זכות השימוש למועד תחילת החכירה נקבעת לפי סכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה )ראה 

עלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד להלן(, תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד תחילת החכירה או לפניו ו

 לפי העלות בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.

 

הפחתת הנכס נרשמת כהוצאות פחת ומתחילה ממועד תחילת החכירה, שהוא המועד בו המחכיר מעמיד את נכס הבסיס זמין 

 שנים.  23-20כורים על ידי הקבוצה הינו לשימוש על ידי החוכר. אורך החיים השימושים של הנכסים הח

 

 נכסים בגין זכות שימוש מוצגים בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי

 

 התחייבות בגין חכירה

 

-התחייבות החכירה מוצגת בסעיף התחייבות בגין חכירה בזמן הארוך בדוח על המצב הכספי. התחייבויות אשר עתידות להיפרע ב

 בסעיף חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה בזמן הקצר בדוח על המצב הכספי.החודשים הקרובים נרשמות  12

 

 תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:

 תשלומים קבועים; •

 תשלומי חכירה אשר תלויים במדד, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד תחילת החכירה. •

 

התחייבות החכירה נמדדת לראשונה במועד תחילת החכירה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד תחילת 

החכירה, מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית להיוון התוספתי של החוכר, מאחר ששיעור ההיוון הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה 

ות החכירה תימדד על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות בנקל. לאחר המדידה הראשונית, התחייב

 החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו.

 

 הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר:

החכירה. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש חל שינוי בתקופת  •

 בשיעור היוון מעודכן;

הקבוצה מודדת מחדש תוך שימוש בשיעור הריבית המקורי של החכירה את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות  •

 בע משינוי במדד המשמש לקביעת תשלומים אלה.השימוש( כאשר חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנו
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 

 )המשך( חכירות ד.

 

 )המשך( התחייבות בגין חכירה

 

התפעולי של המתקנים תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער )לדוגמה, תשלומי חכירה שנקבעים כאחוז מהרווח 

המותקנים על הנכסים החכורים(, אינם נכללים במדידת התחייבות החכירה ונכס זכות שימוש. תשלומי חכירה אלה מוכרים כהוצאה 

 תפעולית בתקופה בה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל תשלומים אלה ונכללים בסעיף "הוצאות אחרות" בדוח על הרווח או הפסד.

 

הקיימות למועד היישום לראשונה של התקן, נכס זכות השימוש והתחייבות החכירה נמדדו כאילו התקן היה מיושם לגבי החכירות 

 ממועד תחילת החכירה, מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה. 

 

 

 הכנסות והוצאות מימון ה.

 

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית 

 האפקטיבית. 

 

הוצאות מימון כוללות עמלות בנקאיות והוצאות ריבית בגין שטרי הון שהונפקו, הלוואות שנתקבלו והתחייבויות חכירה ושינויים בשווי 

 ת פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. ההוגן של התחייבויו

 

 עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים, נזקפות להוצאות מימון בדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

 

 

 מסים על ההכנסה  .ו

 

 למועד אישור הדוחות הישות מאוגדת כשותפות, שהיא ישות "שקופה" לצרכי מס.

 

 

 ת עם בעל שליטהעסקאו .ז

 

 נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.

 בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת השותפות את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.

 

 

 ששולמו / שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים סיווג ריבית, דיבידנדים ומסים .ח

 

השותפות מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים מריבית שהתקבלה ושולמה על 

המוצגים כרכוש ידה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת, למעט עלויות אשראי ששולמו והוונו לנכסים כשירים, 

קבוע, המוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה, באופן עקבי עם יתר היציאות המשולמות בגין אותם נכסים. דיבידנדים 

 המשולמים על ידי השותפות מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון.

 

 

 התחייבות בגין חכירה – 4ביאור 

 

 23למשך תקופה של , 2020בדצמבר  31ביום וץ כפר בלום. מועד תחילת החכירה הינו השותפות התקשרה בהסכם חכירה עם קיב

בסכום של  2020בדצמבר  31בגין חכירה ליום  תזכות שימוש והתחייבוס בנכ ותשותפהכירה הבגין הסכם החכירה כאמור, שנים. 

 . 2.47%הינו שיעור ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה  בהתאמה. 6,560-אלפי ש"ח ו 6,560
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 הלוואה מבעל שליטה – 5ביאור 

 

ש"ח, לצורך מימון אלפי  36,979הלוואת בעלים בסכום אשר עומד, נכון למועד פרסום הדוח, על  לשותפותהעמיד  השותף המוגבל

 .לשנה 5%ריבית בשיעור של  נושאתההלוואה  .הפרויקטהקמת 

 

 

 מידע נוסף על אירועים לאחר מועד הדוח – 6ביאור 

 

ש"ח, לצורך מימון החזר עלויות מיליון  25בסך ת בעלים הלוואלשותפות העמידה החברת האם הסופית  2021בפברואר,  24ביום 

קרן ההלוואה )בתוספת הפרשי  .3.5%של  שנתיתריבית  נושאתצמודה למדד המחירים לצרכן וההלוואה  ההקמה של הפרויקט.

 .מהקרן כל אחד 2.5%תשלומים חצי שנתיים בשיעור של  40-ההצמדה( תפרע ב

 



 

 
 
 
 
 
 

 פרק ד'
 
 

  החברהפרטים נוספים על 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2-ד
 

 

 חצי שנתייםהא: תמצית דו"חות על הרווח הכולל 10 תקנה

 2019סה"כ לשנת  2020סה"כ לשנת  2020חציון שני  2020חציון ראשון  

 8,533 9,309 4,743 4,566 הכנסות ממכירת חשמל

 27 727 364 363 הכנסות אחרות

 4,929 5,107 10,036 8,560 

     הוצאות

 1,982 4,647 3,769 878 אחזקת מערכות ונלוות

 3,792 3,523 878 2,645 הוצאות יזום

 1,523 5,333 4,385 948 שכר ונלוות

 2,152 3,691 2,426 1,265 מנהלה, מטה ואחרות

 (889) (7,158) (6,351) (807) הפסד לפני מסים, מימון, פחת והפחתות

     

 547 622 341 281 זכויות שימוש במקרקעין –והפחתות  פחת

 3,688 3,913 1,955 1,958 מערכות ליצור חשמל –פחת והפחתות 

 (5,124) (11,693) (8,647) (3,046) הפסד לפני מסים ומימון

     

 (5,817) (4,759) (2,771) (1,988) הוצאות מימון, נטו

מטופלות לפי שיטת השווי חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות ה

 (134) 1,590 488 1,102 המאזני

 (11,075) (14,862) (10,930) (3,932) הפסד לפני מסים על הכנסה

     

 - 3,920 7,171 (3,251) מסים על הכנסה

 (11,075) (10,942) (3,759) (7,183) לתקופהכולל  הפסד

 



 3-ד
 

 

 ג: שימוש בתמורת ניירות הערך10 תקנה

, פרסמה החברה תשקיף להשלמה, תשקיף הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף )נושא 2020י, ביונ 8ביום 

 141-, במסגרתו גייסה החברה סך של כ"(התשקיף)" (2020-01-051361, מס' אסמכתא: 2020ביוני,  9תאריך 

י התשקיף לתשקיף נקבע כי תמורת ההנפקה על פ 5.2בסעיף  ."(המניות הנפקת תמורתמיליון ש"ח )ברוטו( )"

תשמש את החברה למימון והרחבת פעילותה העסקית השוטפת של הקבוצה, על פי החלטות דירקטוריון 

תמורת ההנפקה עוד נקבע כי החברה ובשים לב לאסטרטגיה העסקית של החברה, כפי שאלו יהיו מעת לעת. 

 ולטאיים של הקבוצה. ו-עשויה לשמש להרחבת פעילות הקבוצה ולמימון רכיב ההון העצמי בפרויקטים פוטו

ש"ח מתוך תמורת הנפקת המניות, בעיקר  מיליון 70-החברה עשתה שימוש בסך של כנכון למועד הדוח, 

)לפרטים ראו בנקאית לטווח קצר למימון עלויות ההקמה של פרויקטי הקבוצה ולפירעון הלוואה לצורך 

 . לפרק א' לדוח זה( 28.4.7סעיף 

של אגרות חוב , פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר 2020באוקטובר,  28בנוסף, ביום 

, במסגרתו גייסה החברה סך "(דוח הצעת המדף)" (2020-01-108091)מס' אסמכתא:  )סדרה א'( של החברה

לדוח הצעת המדף נקבע כי תמורת  11.4. בסעיף "(החוב אגרות הנפקת תמורתמיליון ש"ח )ברוטו( )" 220של 

את החברה לשם מימון הקמתם או לשם החזרת עלויות הקמתם של הפרויקטים הבאים  ההנפקה תשמש

וולטאית של הקבוצה: פרויקט כפר בלום, פרויקט לוטן, פרויקט כפר עזה, -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

. לפרטים בדבר הערכת החברה בדבר הסכומים מתוך 1פרויקט בית קמה, פרויקט יכיני ופרויקט מיתרים

לדוח הצעת  11.4ת ההנפקה אשר יידרשו לשם הקמת כל אחד מהפרויקטים האמורים, ראו סעיף תמור

 המדף.

מיליון ש"ח מתמורת הנפקת  25, הגישה החברה לנאמן בקשה למשוך סכום של 2021בפברואר,  17ביום 

ום. מעלויות ההקמה של פרויקט כפר בל 74%אגרות החוב המופקדת בחשבון הנאמנות, לצורך החזר של 

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021בפברואר,  17לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 נכון למועד פרסום הדוח, סכום זה התקבל אצל החברה. (, המובא בזאת על דרך ההפניה. 018960

  בת ובחברות כלולות-: רשימת השקעות בחברות(2)11-( ו1)11תקנה 

 : 2020בדצמבר,  31עות החברה בחברות בת ובחברות כלולות, ליום להלן טבלה המציגה את השק

מס' מניה  שם החברה
 בבורסה

נייר סוג 
 ערך

כמות 
ניירות 

 ערך

סה"כ ע.נ. 
המוחזק ע"י 

 החברה

ערכן בדוח 
הנפרד הכספי 

של החברה 
 )באלפי ש"ח(

 שיעור ההחזקה על ידי החברה

בזכויות  בהון
 ההצבעה

בסמכות 
למנות 
 מנהלים

משקים אנד פרטנרס, 
 2שותפות מוגבלת

לא  זכויות לא נסחרת
 100% 100% 100% 134,253 לא רלוונטי רלוונטי

דוראל משקי אנרגיה 
, 2018מתחדשת 
 3שותפות מוגבלת

לא  זכויות לא נסחרת
 50% 50% 50% 24,243 לא רלוונטי רלוונטי

סונול אי.וי.איי 
פתרונות לרכב חשמלי 

 בע"מ
 מניה לא נסחרת

 50% 50% 50% 4,316 1,200 2,400 ילהרג

 

                                                 
ח דרום הר חברון, שותפות מוגבלת. לפרטים בכפוף להשלמת העסקה בה התקשרה החברה לרכישת זכויות בשותפות אנרג'יקס א. 1

 (.2020-01-102354)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  17ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 
תאגידים. לצורך כך, החזקה בשותף הכללי ובשותפות המוגבלת אותה  15-משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת, מחזיקה ב 2

 הוא מנהל, נספרה כתאגיד אחד. 
תאגידים. לצורך כך, החזקה בשותף הכללי ובשותפות  42-, שותפות מוגבלת, מחזיקה ב2018דוראל משקי אנרגיה מתחדשת  3

 המוגבלת אותה הוא מנהל, נספרה כתאגיד אחד. 



 4-ד
 

 

 יתרות אגרות חוב והלוואות שניתנו והתקבלו על ידי החברה לחברות בנות ולחברות כלולות(: 3)11תקנה 

 לתאריך הדוח על המצב הכספי

 אנרגיה משקי לדוראל החברה של הלוואה (א)

בדצמבר,  31. נכון ליום מיליון ש"ח 29בסכום של החברה העמידה לדוראל משקי אנרגיה הלוואת בעלים 

 29-של כמיליון ש"ח ו 24-, ונכון למועד פרסום הדוח, עמדה ועומדת יתרת ההלוואה על סך של כ2020

 לפרק א' לדוח זה. 28.4.9. לפרטים נוספים ראו סעיף ש"ח, בהתאמהמיליון 

 .וי.אייאי לסונול החברה של הלוואה  (ב)

בדצמבר,  31אלפי ש"ח. נכון ליום  2,828בסכום של החברה העמידה לסונול אי.וי.איי הלוואת בעלים 

-אלפי ש"ח ושל כ 2,028-, ונכון למועד פרסום הדוח, עמדה ועומדת יתרת ההלוואה על סך של כ2020

 לפרק א' לדוח זה. 28.4.9אלפי ש"ח, בהתאמה. לפרטים נוספים ראו סעיף  2,828

 הפרויקט המחזיקה בפרויקט כפר בלום הלוואה של החברה לכפר בלום סאן, שותפות מוגבלת, שותפות (ג)

כפר בלום סאן, שותפות הפרויקט התקשרה החברה בהסכם הלוואת בעלים עם , 2021בינואר,  14ביום 

לפיו, החברה תעמיד לכפר בלום סאן הלוואת בעלים בסכום קרן כולל שמחזיקה בפרויקט כפר בלום, 

, הגישה החברה 2021בפברואר,  17עיל, ביום ג ל10"(. כמפורט בתקנה סכום הקרןמיליון ש"ח )" 25של 

. ביום לנאמן בקשה למשיכת סכום הקרן מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב, המופקדת בחשבון הנאמנות

לפרטים נוספים ראו  את הבעלים הועמדה לכפר בלום סאן.סכום זה התקבל והלוו, 2021בפברואר,  24

 לדוח זה.   א' לפרק 28.4.9סעיף 

  כלולות ובחברות בת בחברות בהשקעות וייםשינ: 12 תקנה

מהון המניות המונפק  50%, השלימה החברה עסקה לרכישת מניות המהוות 2020באוקטובר,  22ביום 

"( משלושה בעלי מניות סונולוהנפרע בדילול מלא של חברת סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מ )"

בעלים שהועמדו לסונול על ידי חברות פרטיות בבעלות חלק "( וכן לרכישת הלוואות המוכריםבסונול )"

ש"ח. יתרת מניות סונול מוחזקות על  3,100,000סכום כולל של למוכרים של מהמוכרים, וזאת כנגד תשלום 

ידי סונול ישראל בע"מ. לפרטים נוספים בדבר רכישת המניות בסונול, ראו דיווחיה המידיים של החברה 

-2020-01)מס' אסמכתאות:  2020באוקטובר,  22-ו 2020באוקטובר,  20, 2020בספטמבר,  15מהימים 

 , בהתאמה(. 2020-01-115260-ו 2020-01-105463, 101745

( 104, השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא זכויותיה של קו"ף דלת )2021במרץ,  2לאחר תאריך הדוח, ביום 

"( ובשיכון ובינוי אנרגיה פרויקטים תפות הפרויקטשווולטאית, שותפות מוגבלת )"-בע"מ בקוף דלת פוטו

וולטאיים -סולאריים )ג'י.פי.( בע"מ, השותף הכללי של שותפות הפרויקט, המחזיקות בפרויקטים פוטו

 3, 2020בדצמבר,  28לפרטים נוספים ראו דיווחיה של החברה מהימים וואט. -מגה 20-מניבים בהיקף של כ

, 2021-01-000136, 2020-01-133363)מס' אסמכתאות:  2021במרץ,  2-ו 2021בפברואר,  25, 2021בינואר, 

 ., בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה2021-01-024997-ו 2021-01-023503
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  )אלפי ש"ח( הן: הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מ13תקנה 

 שם החברה
 רווח

)הפסד( 
 כולל 

 רווח
)הפסד( 

 כולל
 אחר
 

 דיבידנד והפרשי הצמדה  ריבית ניהול דמי

 שנת עבור
2020 

 עבור
 התקופה
 שלאחר
 תאריך
 המאזן

 עבור
 שנת
2020 

 התקופה עבור
 תאריך שלאחר

 המאזן

 עבור
  שנת

2020 

 עבור
 התקופה
 שלאחר
 תאריך
 המאזן

משקים אנד 
פרטנרס, 

  שותפות מוגבלת
(14,426) (14,426) 5,956 - - - - - 

דוראל משקי 
יה אנרג

 2018מתחדשת 
  בע"מ

1,354 1,354 700 - 461 - - - 

סונול אי.וי.איי 
פתרונות לרכב 

 חשמלי בע"מ
(70) (70) - - - - - - 

  מסחר בבורסה : 02תקנה 

, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב 2020ביוני,  25ביום 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. 128,000,000שמו למסחר "(, במסגרתה נרהבורסהבע"מ )"

, השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, במסגרתה 2020באוקטובר,  29בנוסף, ביום 

  ש"ח ע.נ. כל אחת.  1אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, בנות  220,000,000נרשמו למסחר בבורסה 

 2020בשנת  לי עניין ולנושאי משרה בכירה: תגמולים לבע21תקנה 

 נושאי משרה בכירה

 נושאיבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין  מחמשתלכל אחד  2020בשנת להלן פירוט התגמולים שהוענקו 

המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה, כפי 

 )במונחי עלות חברה(: ח"של החברה באלפי ששהוכרו בדוחותיה הכספיים 

 סה"כ  תגמולים אחרים בעבור שירותים תגמולים פרטי מקבל התגמולים
 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון

תשלום  מענק שכר
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר* עמלה
 שכירות

  אחר

יונתן 
 (ג'ון)

 (1)כהן

יו"ר 
דירקטור

 יון
30% - 139 - 209 - - - - - - - 348 

חן 
 (2)מלמד

 1,571 - - - 48 - - 228 695 304 296 - 100% מנכ"ל

שחר בן 
 מויאל

(3) 

משנה 
למנכ"ל 
ומנכ"ל 
משקים 

אנד 
 פרטנרס

100% - 792 578 348 - - - - - - - 1,718 

עידן 
 רביד)4(

סמנכ"ל 
 1,047 - - - 25 - - - 279 178 565 - 100% כספים

 מוןסיי
בלייקוף

)5( 

סמנכ"ל 
הנדסה 
 ותפעול

100% - 61 - - - - - - - - - 61 

 הוצאות אחזקת רכב.* 
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  לעיל:בטבלה להלן פרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה הבכירה המנויים 

  – יונתן )ג'ון( כהן (1)

הסכם להעסקתו של מר כהן, , אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה ב2020במאי,  26ביום 

 30%4החל ממועד השלמת ההנפקה לציבור של החברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהיקף משרה של 

אלפי ש"ח  20"(. מר כהן זכאי למשכורת חודשית בסכום של הסכם ההעסקה( זה: "1)לעניין סעיף קטן )

. 2020שפורסם בחודש מאי מדד המחירים לצרכן עלייה בבמונחי עלות מעביד, אשר הינה צמודה ל

 200,000מעלות השכירות )ליסינג( של רכב בשווי של עד  30%-בהתאם להסכם ההעסקה, החברה תישא ב

ש"ח שתשכור משקי הנגב אגש"ח בע"מ בעבור מר כהן. בנוסף, מר כהן זכאי להחזר הוצאות בקשר עם 

ימי  24-כמו כן, מר כהן זכאי ל מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות סוציאליות כמקובל.

ימים. מר כהן זכאי לפטור, שיפוי וביטוח אחריות  60רשאי לצבור עד לתקרה של  חופשה בשנה, אשר הוא

א להלן(. הסכם ההעסקה הינו 29דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

ימים.  90צדדים בהודעה מוקדמת של ניתן לביטול על ידי כל אחד מה שנים, והואלתקופה של שלוש 

כולה או חלקה, רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר כהן במהלך תקופת ההודעה המוקדמת,  חברהה

, כאילו המשיך זכאי מר כהן לכל הזכויות והתנאים, בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת אך במקרה כזה,

 ראות מדיניות התגמול של החברה.לעבוד עד לסיומה. תנאי התגמול של מר כהן עומדים בהו

, הקצתה החברה 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  748,000אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד  748,000למר כהן 

ר המימוש ותנאי ההבשלה, ראו דוח הצעה החברה. לפרטים בדבר תנאי האופציות האמורות, לרבות מחי

 (.2020-01-097629)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  2פרטית שפרסמה החברה ביום 

, ראו סעיף ההסכם מכוחו העניק מר כהן שירותים לחברה טרם השלמת ההנפקה לציבורלפרטים בדבר 

 ( לתשקיף. 1)8.1.3

  – חן מלמד (2)

החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר מלמד, החל , אישר דירקטוריון 2020במאי,  26ביום 

"(. מר מלמד זכאי הסכם ההעסקה)" 5ממועד השלמת ההנפקה לציבור, כמנכ"ל החברה, במשרה מלאה

אלפי ש"ח במונחי עלות מעביד, אשר ישולם מחציתו כנגד תלוש שכר ומחציתו  75לתגמול חודשי בסך של 

ועדת התגמול  ו, אישר2021בפברואר,  23-ו 2021בינואר,  21כנגד חשבונית )בתוספת מע"מ(. בימים 

שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של מר מלמד, כך שהתגמול החודשי לו ודירקטוריון החברה 

. בהתאם ש"חאלפי  78,750ויעמוד על סך של  5%-, יגדל ב2021יהיה זכאי מר מלמד החל מחודש ינואר 

אלפי ש"ח ותישא בחבות  230למר מלמד רכב לפי בחירתו בשווי של עד להסכם ההעסקה, החברה תעמיד 

ש"ח בחודש. בנוסף, החברה סיפקה למר מלמד  2,000המס הנובעת משווי השימוש ברכב בסך של עד 

זכאי להחזר הוצאות  בחירתו. מר מלמדפי מנוי אינטרנטי לעיתון לעבורו  טלפון נייד ומחשב נישא, וערכה

ידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות סוציאליות כמקובל. כמו כן, מר מלמד זכאי בקשר עם מילוי תפק

ימים. מר מלמד זכאי לפטור, שיפוי  60ימי חופשה בשנה, אשר הוא רשאי לצבור עד לתקרה של  24-ל

א להלן(. הסכם 29וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת  תקופה של שלוש שנים, והואו לההעסקה הינ

                                                 
 מר כהן מכהן כיו"ר דירקטוריון משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת, לתקופת מעבר ובהיקף משרה זניח, ללא תמורה. 4
 מר מלמד מכהן כמנכ"ל משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת, לתקופת מעבר ובהיקף משרה זניח, ללא תמורה.  5
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רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר מלמד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת,  חברהימים. ה 180של 

זכאי מר מלמד לכל הזכויות והתנאים, בגין כל תקופת ההודעה  כולה או חלקה, אך במקרה כזה,

המשיך לעבוד עד סיומה. לפרטים בדבר המענקים להם זכאי מר מלמד, ראו סעיף  המוקדמת, כאילו

 תנאי התגמול של מר מלמד עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.( לתשקיף. 2)8.1.3

, הקצתה החברה 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב  2,490,000פציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד או 2,490,000למר מלמד 

של החברה. לפרטים בדבר תנאי האופציות האמורות, לרבות מחיר המימוש ותנאי ההבשלה, ראו דוח 

 (.2020-01-097629)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  2הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 

, אישר דירקטוריון 2021בפברואר,  23, ביום 2021בינואר,  21מיום בהמשך לאישור ועדת התגמול 

החברה הענקת מענק מבוסס יעדים למר מלמד, בגין עמידתו ביעד הגדלת צבר הפרויקטים שנקבע לשנת 

( חודשים, וכן הענקת 2, בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר מלמד ביחס לתקופה של שני )2020

( 2.5ם השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר מלמד ביחס לתקופה של שניים וחצי )מענק בשיקול דעת בסכו

אלפי ש"ח. לפרטים  304הסתכם לסך של  2020סך המענקים שהוענקו למר מלמד בגין שנת חודשים. 

 ( לתשקיף. 2)8.1.3בדבר היעדים המדידים שנקבעו למר מלמד, ראו סעיף 

ירותים לחברה טרם השלמת ההנפקה לציבור, ראו לפרטים בדבר ההסכם מכוחו העניק מר מלמד ש

 ( לתשקיף.  2)8.1.3סעיף 

 – שחר בן מויאל (3)

, 2020במאי,  26. ביום 2016בנובמבר,  2מר בן מויאל מכהן כמנכ"ל משקים אנד פרטנרס החל מיום 

אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון משקים אנד פרטנרס תיקון להסכם העסקתו של מר בן מויאל, 

, 2020בנוסף, החל מחודש ספטמבר "(. התיקון להסכם ההעסקהחל ממועד השלמת ההנפקה לציבור )"ה

מר בן מויאל מכהן גם כמנכ"ל דוראל משקי אנרגיה, ובגין תפקידו זה, אינו מקבל תגמול בנוסף לתגמול 

 המפורט בסעיף זה. 

וכמנכ"ל משקים אנד  בהתאם לתיקון להסכם ההעסקה, מר בן מויאל מכהן כמשנה למנכ"ל החברה

אלפי ש"ח, אשר צמודה  46פרטנרס במשרה מלאה. מר בן מויאל זכאי למשכורת חודשית בסכום של 

, אישרה ועדת 2020באוגוסט,  18ביום . 2020מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי עלייה בל

אלפי ש"ח החל  51התגמול של החברה את עדכון שכרו החודשי של מר בן מויאל כך שיעמוד על סך של 

מר בן מויאל זכאי להחזר הוצאות נסיעה כמקובל במשקים אנד פרטנרס. . 2020באוקטובר,  1מיום 

בהתאם למקובל במשקים תפקידו,  בנוסף, זכאי מר בן מויאל להחזר הוצאות שהוצאו בקשר עם מילוי

ה בשנה, אשר הוא רשאי ימי חופש 22-כמקובל. מר בן מויאל זכאי לאנד פרטנרס, ולזכויות סוציאליות 

ימים. כמו כן, החברה סיפקה למר בן מויאל טלפון נייד ומחשב נישא, וערכה  60לצבור עד לתקרה של 

עבורו מנוי אינטרנטי לעיתון לפי בחירתו. מר בן מויאל זכאי לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים 

התיקון להסכם ההעסקה הינו לתקופה  א להלן(.29ונושאי משרה, כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

 החברהימים.  120על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של  ניתן לביטול ם, והואשל שלוש שני

ולה או חלקה, אך רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר בן מויאל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כ

בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת, כאילו זכאי מר בן מויאל לכל הזכויות והתנאים, במקרה כזה, 

 תנאי התגמול של מר בן מויאל עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה. המשיך לעבוד עד לסיומה.

, הקצתה החברה 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 



 8-ד
 

 

מניות רגילות ללא ערך  1,246,000נות למימוש לעד אופציות לא סחירות הנית 1,246,000למר בן מויאל 

נקוב של החברה. לפרטים בדבר תנאי האופציות האמורות, לרבות מחיר המימוש ותנאי ההבשלה, ראו 

 (.2020-01-097629)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  2דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 

, 2020באוגוסט,  25-ו 2020באוגוסט,  18הימים בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מ

בהתאמה, הוענק למר בן מויאל מענק חד פעמי בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר בן מויאל 

ביחס לתקופה של חודש אחד, וזאת בגין מאמציו המיוחדים ותרומתו יוצאת הדופן להצלחת ההנפקה 

 23, ביום 2021בינואר,  21ר ועדת התגמול מיום בהמשך לאישוהראשונה לציבור של החברה. בנוסף, 

ום השווה כ, אישר דירקטוריון החברה הענקת מענקים בשיקול דעת למר בן מויאל בס2021בפברואר, 

הענקת מענק חד פעמי  ( חודשים, וכן4תקופה של ארבעה )לעלות הרכיב הקבוע של מר בן מויאל ביחס ל

, בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר בן מויאל 2020בגין מאמץ מיוחד של מר בן מויאל בשנת 

סך המענקים . , בין היתר, בגין כהונתו כמנכ"ל דוראל משקי אנרגיהביחס לתקופה של חודש אחד

 אלפי ש"ח.  578הסתכם לסך של  2020שהוענקו למר בן מויאל בגין שנת 

( 3)8.1.3סקה, ראו סעיף לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר בן מויאל טרם התיקון להסכם ההע

 לתשקיף.

  – עידן רביד (4)

, אישר דירקטוריון 2020במאי,  26. ביום 2018באפריל,  17מר רביד מכהן כמנהל כספים החל מיום 

החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקתו של מר רביד, החל ממועד השלמת ההנפקה לציבור. 

כהונתו, זכאי מר רביד למשכורת חודשית בסכום . בגין 6מר רביד מכהן כסמנכ"ל כספים במשרד מלאה

בהתאם . 2020מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי עליית אלפי ש"ח, אשר צמודה ל 37של 

, אישר מנכ"ל החברה שינוי לא מהותי 2021בינואר,  21למדיניות התגמול של החברה, ביום להוראות 

ודשי לו יהיה זכאי מר רביד החל מחודש ינואר בתנאי הכהונה וההעסקה של מר רביד, כך שהתגמול הח

החזר נסיעה, מר רביד זכאי להחזר הוצאות אלפי ש"ח.  38,850ויעמוד על סך של  5%-, יגדל ב2021

מר  ., ולזכויות סוציאליות כמקובלהוצאות שהוצאו בקשר עם מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה

בנוסף, החברה מספקת ימים.  60אי לצבור עד לתקרה של ימי חופשה בשנה, אשר הוא רש 22-רביד זכאי ל

זכאי  למר רביד טלפון נייד ומחשב נישא, וערכה עבורו מנוי אינטרנטי לעיתון לפי בחירתו. מר רביד

א 29לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

ו לתקופה של שלוש שנים, והוא ניתן לביטול על ידי כל אחד להלן(. הסכם העסקתו של מר רביד הינ

ימים. החברה רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר רביד במהלך  120מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, אך במקרה כזה, זכאי מר רביד לכל הזכויות והתנאים, בגין 

תנאי התגמול של מר רביד עומדים  ילו המשיך לעבוד עד לסיומה.כל תקופת ההודעה המוקדמת, כא

 בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

, הקצתה החברה 2020בספטמבר,  10, ביום 2020במאי,  26בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

ך נקוב של מניות רגילות ללא ער 997,000אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד  997,000למר רביד 

החברה. לפרטים בדבר תנאי האופציות האמורות, לרבות מחיר המימוש ותנאי ההבשלה, ראו דוח הצעה 

 (.2020-01-097629)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  2פרטית שפרסמה החברה ביום 

, 2020באוגוסט,  25-ו 2020באוגוסט,  18בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מהימים 

                                                 
 מר רביד מכהן כסמנכ"ל כספים במשקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת, לתקופת מעבר ובהיקף משרה זניח, ללא תמורה. 6
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מענק חד פעמי בסכום השווה לעלות הרכיב הקבוע של מר רביד ביחס  רבידהתאמה, הוענק למר ב

לתקופה של חודש אחד, וזאת בגין מאמציו המיוחדים ותרומתו יוצאת הדופן להצלחת ההנפקה 

בפברואר,  23, ביום 2021בינואר,  21בהמשך לאישור ועדת התגמול מיום הראשונה לציבור של החברה. 

ום השווה לעלות הרכיב כבס למר רבידאישר דירקטוריון החברה הענקת מענקים בשיקול דעת , 2021

 2020סך המענקים שהוענקו למר רביד בגין שנת ( חודשים. 2) שניביחס לתקופה של  רבידהקבוע של מר 

 אלפי ש"ח. 565הסתכם לסך של 

למת ההנפקה לציבור, ראו לפרטים בדבר הסכם ההעסקה של מר רביד אשר היה בתוקף עד למועד הש

 ( לתשקיף.4)8.1.3סעיף 

  – סיימון בלייקוף (5)

 , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה,2020בנובמבר,  17-ו 2020בנובמבר,  15בימים 

. מר בלייקוף מכהן 2020בדצמבר,  1התקשרות החברה בהסכם להעסקתו של מר בלייקוף, החל מיום את 

למשכורת חודשית בסכום של  בלייקוףבגין כהונתו, זכאי מר ול במשרה מלאה. כסמנכ"ל הנדסה ותפע

 בלייקוףמר  .2020אוקטובר מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש ב עלייהאלפי ש"ח, אשר צמודה ל 40

אלפי ש"ח, אשר תעמיד לו החברה לצורך ביצוע תפקידו. החברה נושאת  180לרכב בשווי של עד זכאי 

רוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו, כאשר שווי השימוש ברכב החברה ו/או כל מס ו/או בכל ההוצאות הכ

ימי חופשה בשנה, אשר  22-זכאי לבלייקוף מר תשלום אחר בגינו, ינוכה משכרו החודשי של מר בלייקוף. 

 טלפוןזכאי ל בלייקוף. בנוסף, מר , ולזכויות סוציאליות כמקובלימים 40הוא רשאי לצבור עד לתקרה של 

זכאי לפטור, שיפוי וביטוח  בלייקוף. מר וכן להחזר הוצאות בהתאם למקובל בחברה נייד ומחשב נישא,

החל מחלוף א להלן(. 29אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

ניתן יהיה  בלייקוףהסכם העסקתו של מר של מר בלייקוף בחברה, העסקתו  חודשיים ממועד תחילת

. החברה רשאית לוותר על ( חודשים4כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת ארבעה )לביטול על ידי 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, אך במקרה כזה, זכאי  בלייקוףעבודתו בפועל של מר 

 לסיומה.לכל הזכויות והתנאים, בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת, כאילו המשיך לעבוד עד בלייקוף מר 

 תנאי התגמול של מר בלייקוף עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

 גמול לדירקטורים בחברה

 9לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום , ו2020ביולי,  1לאישור דירקטוריון החברה מיום בהמשך  (א)

ה, זכאית עבור , גב' יעל אנדורן המכהנת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החבר2020באוגוסט, 

כהונתה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים לדירקטור חיצוני מומחה הקבועים 

 2000-בתוספת הרביעית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

רלוונטי וכן "(, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד התקנות הגמול)"

להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. בנוסף, זכאית גב' אנדורן 

 א להלן(.29לביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

באוגוסט,  9ולאישור האסיפה הכללית מיום  2020ביולי,  9בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  (ב)

לגמול  ורית חיצונית בדירקטוריון החברה, זכאית עבור כהונתה, המכהנת כדירקט7דה קללגב' ור, 2020

                                                 
. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה 2020באוגוסט,  9ום התגמול לגב' ורדה קלל אושר באסיפה הכללית של החברה בי 7

וכן תוצאות אסיפה כללית שפרסמה  2020ביולי,  10-ו 2020ביולי,  9, כפי שתוקן בימים 2020ביולי  1שפרסמה החברה ביום 
 ,2020-01-086502-ו 2020-01-066373, 2020-01-073380, 2020-01-062392)מס' אסמכתאות:  2020באוגוסט,  10החברה ביום 

 בהתאמה(.
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שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים הקבועים בתוספת השנייה והתוספת השלישית 

כן להחזר לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ו

ת גב' קלל לביטוח, שיפוי מפורט בתקנות הגמול. בנוסף, זכאיבישיבות, כ שר עם השתתפותההוצאות בק

 א להלן(.29ופטור כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

לגמול שנתי וגמול  הת עבור כהונתהנת כדירקטורית בלתי תלויה, זכאי, המכ8גב' דורית בן סימון (ג)

פת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, השתתפות בגובה הסכומים המירביים הקבועים בתוס

כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר 

ב' בן סימון לביטוח, שיפוי ופטור ג בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. בנוסף, זכאית העם השתתפות

 א להלן(.29כמקובל בחברה )להרחבה ראו תקנה 

אלפי  295-הוצאות נלוות, הסתכמו לכחיצוניים ובלתי תלויים, לרבות  , גמול לדירקטורים2020בשנת  (ד)

 ש"ח. 

 להלן. 22בתקנה  1.8סעיף ראו  ,לפרטים בדבר גמול דירקטורים רגילים (ה)

 לעיל.  21לתקנה  (1) "קלפרטים בדבר גמול ליו"ר הדירקטוריון, מר ג'ון כהן, ראו ס (ו)

 א: השליטה בחברה21תקנה 

 –( אחזקות משקי הנגב 2( משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ; )1הינם: )בעלי השליטה בחברה הדוח, למועד 

( משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית מרכזית 4אגש"ח בע"מ; ) –( אחזקות משקי הדרום 3אגש"ח בע"מ; )

( פיתוח הגליל אגש"ח 6פית מרכזית לחקלאות בע"מ; )אגודה שיתו –( משקי עמק יזרעאל 5לחקלאות בע"מ; )

מערכות מידע גרנות  –( מיגר 8)-( אחזקות משקי עמק הירדן, אנרגיות מתחדשות, אגש"ח בע"מ ו7בע"מ; )

 1)כפי שתוקן ביום  2020במרץ,  30בין בעלי המניות האמורים מיום מכוח הסכם בעלי מניות אגש"ח בע"מ, 

  לתשקיף. 3.4דות הסכם בעלי המניות, ראו סעיף . לפרטים או(2020ביוני, 

  : עסקאות עם בעל שליטה22תקנה 

השליטה יש עניין אישי  יהשליטה או שלבעל ילהלן פירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל

באישורה, אשר החברה התקשרה בה בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד הגשת 

 וח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:הד

  – ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף  .1

לפרטים בדבר הקצאת זכויות  – השקעות בעלי השליטה במשקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת .1.1

בשותפות לבעלי שליטה במשקי אנרגיות סולאר, טרם השלמת ההנפקה לציבור של החברה, כנגד 

 לתשקיף. 8.2.1י בעלי השליטה למשקי אנרגיות סולאר, ראו סעיף הזרמת מימון על יד

טרם השלמת ההנפקה על פי  –מתן שירותי מנכ"ל למשקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת  .1.2

, , משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ העמידה למשקי אנרגיות סולארובמהלך תקופת הדוח התשקיף

מלמד. הסדר זה הסתיים עם השלמת ההנפקה שירותי מנכ"ל באמצעות מר חן  שותפות מוגבלת,

 8.2.6. לפרטים נוספים ראו סעיף , ונכון למועד פרסום הדוח, איננו בתוקף עודעל פי התשקיף

 לתשקיף. 

                                                 
, על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2020באוגוסט,  25-באוגוסט ו 18התגמול לגב' דורית בן סימון אושר בימים  8

(, הנכלל 2020-01-093573)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  25)בהתאמה(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 ה.בזאת על דרך ההפני
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ובמהלך תקופת  טרם השלמת ההנפקה על פי התשקיף –התקשרויות ביחס ליו"ר הדירקטוריון  .1.3

נרגיות סולאר שירותי יו"ר דירקטוריון, , אחזקות משקי הנגב אגש"ח בע"מ העמידה למשקי אהדוח

, ונכון למועד באמצעות מר יונתן )ג'ון( כהן. הסדר זה הסתיים עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף

 לתשקיף. 8.2.7. לפרטים נוספים ראו סעיף פרסום הדוח, איננו בתוקף עוד

ת הדוח, משקי טרם השלמת ההנפקה על פי התשקיף ובמהלך תקופ –מתן שירותי אדמיניסטרציה  .1.4

הקיבוצים אגש"ח בע"מ העמידה למשקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת, שירותי 

ש"ח. התקשרות זו  3,000-אדמיניסטרציה, ניהול משרד ומזכירות, כנגד תשלום חודשי בסף של כ

 הסתיימה עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף, ונכון למועד פרסום הדוח, איננה בתוקף עוד.

בהתאם להסדר בין  – ייעוץ בתחום האנרגיות המתחדשות והפרויקטים המיוחדיםמתן שירותי  .1.5

משקי אנרגיות סולאר לבין אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ, מעמידה אחזקות משקי הדרום 

אגש"ח בע"מ לחברה שירותי ייעוץ בתחום האנרגיות המתחדשות והפרויקטים המיוחדים 

, סוכם בין 2020במאי,  24ש"ח. ביום  8,000דשי בסך של באמצעות מר אמיר שביט, כנגד תשלום חו

הצדדים כי שירותי הייעוץ כאמור יועמדו למשקים אנד פרטנרס. הסכם זה הינו לתקופה בלתי 

קצובה )בכפוף להוראות הדין( וניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות מתן הודעה 

 ימים. 30מוקדמת של 

בהתאם להסדר בין משקים אנד  – סטטוטוריים והסדרת מקרקעיןמתן שירותי ניהול תהליכים  .1.6

פרטנרס לבין אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ, בתקופת הדוח העמידה אחזקות משקי הדרום 

אגש"ח בע"מ למשקים אנד פרטנרס, שירותי ניהול תהליכים סטטוטוריים והסדרת מקרקעין 

 32ות, כנגד תשלום תמורה חודשית בסך של שעות חודשי 140-באמצעות מר דוד כנרי, בהיקף של כ

 26.5, סוכם בין הצדדים על הפחתת התמורה החודשית לסך של 2020במאי,  24אלפי ש"ח. ביום 

 8.2.9אלפי ש"ח בגין היקף זהה של שעות חודשיות. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ראו סעיף 

ד פרסום הדוח, הסדר זה איננו בתוקף זה, ונכון למוע דרבוטל הס 2020באוגוסט,  31לתשקיף. ביום 

 עוד.  

בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  -מזכר הבנות עם תפו"ז אגש"ח בע"מ .1.7

, אישרה 2020באוקטובר,  29ביום  )בהתאמה(, 2020טמבר, בספ 15-ו 2020בספטמבר,  14מהימים 

תפו"ז אגודה שיתופית האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה במזכר הבנות עם 

על ידי משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית מרכזית  ,בין היתר ,חקלאית בע"מ, אשר יוסדה

"(. לפרטים מזכר ההבנותמ, מבעלות השליטה בחברה, לקידום פרויקט מתח עליון )"חקלאית בע"

מס' ) 2020באוקטובר,  19אסיפה שפרסמה החברה ביום דוח זימון בדבר מזכר ההבנות, ראו 

 (. 2020-01-104782אסמכתא: 

בהמשך לאישור ועדת  – בעלי השליטה בחברהחלק מהתקשרות בהסכמי שירותי דירקטור עם  .1.8

 6)בהתאמה(, ביום  2020בנובמבר,  17-ו 2020בנובמבר,  15התגמול ודירקטוריון החברה, מהימים 

מי שירותים עם , אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בהסכ2021בינואר, 

אגש"ח בע"מ, משקי עמק  -כל אחד מבין משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, אחזקות משקי הדרום

אגודה שיתופית מרכזית  –בית שאן אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, משקי עמק יזרעאל 

אנרגיות מתחדשות  –לחקלאות בע"מ, פיתוח הגליל אגש"ח בע"מ, אחזקות משקי עמק הירדן 

לפיהם בעלי מערכות מידע גרנות אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה,  –ח בע"מ ומיגר אגש"

השליטה האמורים יעמידו לחברה שירותי דירקטורים. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה 
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 (. 2021-01-131244)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר,  2שפרסמה החברה ביום 

הקשורים אליהם לצורך הגשת הצעה למכרז חשכ"ל  התקשרות עם חלק מבעלי השליטה וגורמים .1.9

, התקשרה משקים אנד פרטנרס 2020ביוני,  21לתשקיף, ביום  6.34.4.1כמפורט בסעיף   - סולארי

בהסכם מייסדים עם תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, 

ורמים נוספים המחזיקים )במישרין משקי עמק יזרעאל אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ועם ג

ובעקיפין( בדליה אנרגיות כח בע"מ, לפיו הצדדים ישתפו פעולה במסגרת המכרז שפרסמה ממשלת 

ישראל למימון, תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה והעברה של מתקן סולארי לייצור אנרגיה בהספק 

 פרק א' לדוח זה. ל 36.3.1וואט בדימונה. לפרטים נוספים ראו סעיף -מגה 300של עד 

  – ( לחוק החברות ואינן זניחות4)270שאינן מנויות בסעיף עסקאות  .2

משקים אנד פרטנרס שוכרת רכבים בהסדר  – הסכמי מימון רכבים )ליסינג( למשקים אנד פרטנרס .2.1

ליסינג ממשקי ליסינג אגש"ח בע"מ, תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, וזאת בתנאי 

 ם סכום חודשי של אלפי שקלים בודדים לכל רכב.שוק וכנגד תשלו

בהתאם להסדר בין החברה לבין אחזקות  –הסכם שכירות )ליסינג( עבור יו"ר דירקטוריון החברה  .2.2

מעלות השכירות של הרכב ששוכרת אחזקות  30%-משקי הנגב אגש"ח בע"מ, החברה נושאת ב

משקי הנגב אגש"ח בע"מ עבור יו"ר דירקטוריון החברה, מר יונתן )ג'ון( כהן, אשר שוויו לא יעלה 

 אלפי ש"ח. 200על 

, אישר דירקטוריון החברה 2020במאי,  26ביום  – וולטאיים על גבי גגות-רכישת פרויקטים פוטו .2.3

את הסכמתה של החברה להתקשרותה של דוראל משקי אנרגיה בעסקה בהיקף לא מהותי, לרכישת 

וולטאית בהם מחזיקה אחזקות משקי הדרום -שלושה פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 וואט. -מגה 1.7-ק כולל של כאגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, יחד עם קיבוצים, בהספ

, התקשרה משקים אנד פרטנרס עם משקי 2020במאי,  31ביום  – הסכם שכירות משרדים .2.4

הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, וגופים נוספים הקשורים למשקי הקיבוצים 

מ אגש"ח בע"מ, בהסכם שכירות לפיו שוכרת משקים אנד פרטנרס ממשקי הקיבוצים אגש"ח בע"

-מ"ר, וזאת בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של כ 110-משרדים באזור געש, בשטח של כ

משקי ולאור העובדה שלאור הגידול בהיקף פעילות החברה וגיוס של עובדים חדשים,  ש"ח. 12,000

נוספים בשטח המושכר, משקים אנד פרטנרס מנהלת כיום זורים הקיבוצים אגש"ח בע"מ פינו א

קדם עם משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ לצורך הגדלת השטח המושכר ותיקון הסכם משא ומתן מת

מ"ר וזאת בתמורה חודשית בסך של  303-כ ששטח המושכר יגדל ויעמוד על כך השכירות בהתאם, 

נכון למועד הדוח, טרם נחתם תיקון להסכם השכירות והצדדים דנים בתנאים  אלפי ש"ח. 30עד 

 המסחריים.

 – המיוחדים והפרויקטים המתחדשות האנרגיות בתחום כיועץ שביט אמיר מר להעסקת הסכם .2.5

, אישרה ועדת הביקורת של החברה את סיווג התקשרות החברה בהסכם 2020באוגוסט,  18ביום 

ייעוץ עם מר אמיר שביט, המכהן כנושא משרה באחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ, מבעלי 

 ש"ח. 12,500וכנגד תשלום חודשי בסך של  ( חודשים4השליטה בחברה, למשך תקופה של ארבעה )

ביום  -"(צמח ליסינג( בע"מ )"1993התקשרות החברה בהסכם ליסינג עם צמח עמק הירדן ליסינג ) .2.6

, אישרה ועדת הביקורת של החברה את סיווג התקשרות החברה בהסכם ליסינג 2021בפברואר,  14

ת מתחדשות, אגודה שיתופית חקלאית, מבעלי עם צמח ליסינג, חברה קשורה לעמק הירדן, אנרגיו
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השליטה בחברה, בהסכם מסגרת לשכירת רכבים )ליסינג(, כהתקשרות שאינה מהווה "עסקה 

 חריגה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות. 

, 2021בינואר,  21יום ב -"(מיגלעם מיגל מכון למחקר מדעי בגליל בע"מ )"החברה התקשרות  .2.7

בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה וליווי מחקרי  יווג התקשרות החברהאישרה ועדת הביקורת את ס

עם מיגל, חברה בבעלות מלאה של פיתוח הגליל אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, 

כהתקשרות שאינה מהווה "עסקה חריגה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות. בהתאם לתנאי הסכם 

-במסגרת ניסויי שטח להקמת מערכות פוטולחברה ליווי מחקרי ולייעוץ תעניק מיגל  המסגרת,

שימוש(. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה -וולטאיות על גבי גידולים חקלאיים )דו

 (.2021-01-010239)מס' אסמכתא:  2021בינואר,  24החברה ביום 

י פתרונות לרכב חשמלי בע"מ עם משקי אנרגיות סולאר, שותפות וי.אי.התקשרות סונול אי .2.8

התקשרות סונול  את סיווג, אישרה ועדת הביקורת של החברה 2021בינואר,  21ביום  -בלתמוג

"(, חברה בשליטה משותפת של החברה, עם משקי סונולאי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי בע"מ )"

"(, שותפות המוחזקת על ידי בעלי משקי אנרגיות סולאראנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת )"

הסבה, כהתקשרות שאינה מהווה "עסקה חריגה", כהגדרת מונח זה  סכםהשליטה בחברה, בה

עמדות טעינה  15משקי אנרגיות סולאר תסב לסונול  בחוק החברות. בהתאם לתנאי ההתקשרות,

נכון למועד פרסום הדוח, הסכם זה טרם  אלפי ש"ח. 135לרכבים חשמליים בתמורה לתשלום בסך 

  נחתם.

כמפורט  – נרגיות סולאר בקשר עם פעילות דוראל משקי אנרגיהערבויות בעלי השליטה למשקי א .2.9

אגש"ח בע"מ, אחזקות  -לתשקיף, משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, אחזקות משקי הנגב 8.2.2בסעיף 

אגש"ח בע"מ, משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, משקי  -משקי הדרום

ות בע"מ ופיתוח הגליל אגודה שיתופית חקלאית עמק יזרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלא

"(, העמידו )כל אחד עפ"י ערבויות שהעמידו השליטה בעליבע"מ, מבעלי השליטה בחברה )להלן: "

חלקו היחסי בזכויות משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת( ערבויות חברה, לטובת תאגיד 

 18ת דוראל משקי אנרגיה. ביום מיליון ש"ח, לטובת פעילו 54-בנקאי, בסכום מצטבר של כ

, אישרה ועדת הביקורת של החברה את החלפת הערבויות שהעמידו בעלי שליטה 2020באוגוסט, 

בחברה לטובת תאגידים בנקאיים בקשר עם פעילות הקבוצה בבטוחות שתועמדנה על ידי החברה 

ות דוראל משקי לטובת פעיל, חתמה החברה על ערבויות מטעמה, 2021בפברואר,  8ביום עצמה. 

 הזערבויות כמפורט בסעיף , אשר החליפו את ערבויות ערבויות בעלי השליטה שהעמידו אנרגיה

)ב( לפרק א' לדוח זה, נכון למועד הדוח, ערבות החברה שהועמדה 28.4.12.2. כמפורט בסעיף לעיל

 מיליון ש"ח.  83.5לטובת דוראל משקי אנרגיה עומדת על סך של 

בעלי השליטה שהעמידו ערבויות,  – לק מבעלי השליטה למשקים אנד פרטנרסערבויות שהעמידו ח .2.10

, העמידו )יחד ולחוד( ערבויות חברה, לטובת תאגיד בנקאי, לטובת פעילות משקים אנד פרטנרס

, אישרה ועדת הביקורת של החברה 2020באוגוסט,  18ביום . מיליון ש"ח 77-בסכום מצטבר של כ

בעלי שליטה בחברה לטובת תאגידים בנקאיים בקשר עם פעילות  את החלפת הערבויות שהעמידו

, העמידה החברה ערבות 2021בינואר,  14ביום הקבוצה בבטוחות שתועמדנה על ידי החברה עצמה. 

בעקבות כך, פקעה הערבות שהעמידו בעלי השליטה לטובת חליפית לטובת התאגיד הבנקאי ו

, ערבות החברה שהועמדה לטובת משקים אנד פעילות משקים אנד פרטנרס. נכון למועד הדוח

 מיליון ש"ח.  14פרטנרס עומדת על סך של 
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בעלי השליטה שהעמידו ערבויות,  – הלוואה שהעמידו בעלי השליטה למשקי אנרגיות סולאר .2.11

מיליון ש"ח למשקי אנרגיות סולאר. הלוואה זו נפרעה במהלך  10.5העמידו הלוואה בסכום של 

 לתשקיף. 6.26.6ם נוספים ראו סעיף . לפרטי2020חודש מאי 

 : החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה24תקנה 

בינואר,  6 ביום החברה שפרסמה יידימ חברה ראו דיווחב החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהלפירוט 

  בזאת על דרך ההפניה. הנכלל ,(2021-01-002455 אסמכתא:מס' ) 2021

 ן מונפק וניירות ערך המיריםא: הון רשום, הו24תקנה 

 לדוחות הכספיים.  14לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה, ראו ביאור 

 ב: מרשם בעלי המניות של החברה24תקנה 

לפרטים בדבר מרשם המחזיקים במניות החברה, לפי מיטב ידיעת החברה, ראה דוח מיידי בדבר מצבת הון 

הנכלל בזאת על  ,(2021-01-025006: אסמכתא ')מס 2021במרץ,  2 החברה מיוםל ומרשמי ניירות הערך ש

  ההפניה. דרך

  א: מען רשום25תקנה 

 , קיבוץ געש322אזור מסחר געש   :המען הרשום

 office@mske.co.il :כתובת דואר אלקטרוני

 7701555-09 :מספר טלפון

 3183362-077 מספר פקס:
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  החברה : הדירקטורים של26תקנה 

  להלן פרטים בדבר הדירקטורים בחברה:

 רונן רן יונתן )ג'ון( כהן שם הדירקטור
לזר מיכאל 

 מאיר
 רז נור שגב ירבעם

גברי 

 איכנולד
 אלון קולת

שרון 

 שלזינגר
 יעל אנדורן ורדה קלל

דורית בן 

 סימון

 022813737 027897958 023082936 022929921 024356982 053279097 027743871 054938352 057882516 056235377 017607433 מספר ת.ז.

 06.10.1967 03.10.1970 01.10.1967 17.04.1968 16.02.1970 23.04.1955 31.05.1970 22.02.1958 30.12.1962 18.01.1960 28.08.1959 תאריך לידה

מען להמצאת 
 כתבי בי דין

 20/3תורמוס 
 אילת

בית אורן 
3004400 

משואות 
 יצחק

לפיתוח  החברה
הגליל אגש"ח 

 9000בע"מ, ת.ד 
 ראש פינה

קיבוץ עין 
 חרוד איחוד

נחל 
אלכסנדר 

, צור 8/15
יצחק 

4580800 

מפעלי גרנות  קיבוץ כנרת
3881100 

, 7מעיין ה
כפר 

 אורניםה

אזור מסחר 
, 322געש 

 קיבוץ געש

, 57נחמני 
 תל אביב

ישראלית;  נתינות
 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית בריטית

חברות בוועדות 
 כן כן כן לא לא לא לא לא לא לא לא הדירקטוריון

האם דירקטור 
חיצוני, חיצוני 

מומחה או בלתי 
 תלוי

 כן כן כן לא לא לא לא לא לא לא לא

תאריך תחילת 
הכהונה 
 כדירקטור

08.03.2020 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 09.08.2020 09.08.2020 09.08.2020 

האם בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
 מקצועית?

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל כשירות 
 מקצועית

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית, 

בעל כשירות 
 מקצועית

בעל כשירות 
 מקצועית

ל בע
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית, 

בעל כשירות 
 מקצועית

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית, 

בעל כשירות 
 מקצועית

בעל כשירות 
 מקצועית

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית, 

בעל כשירות 
 מקצועית

בעלת 
כשירות 
 מקצועית

בעלת 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית, 

בעלת 
כשירות 
 מקצועית

בעלת 
כשירות 

 יתמקצוע

 השכלה

תואר בוגר 
במדעי החברה, 
אוניברסיטת תל 

 אביב;

תואר מוסמך 
במנהל עסקים 

(M.B.A ,)

תואר בוגר 
בפסיכולוגיה, 
אוניברסיטת 

 חיפה;

תואר מוסמך 
במנהל 
עסקים 

תואר בוגר 
בכלכלה 

ובמשאבי 
אנוש, 

אוניברסיטת 
בן גוריון 

 בנגב

ואר בוגר ת
במנהל עסקים 

(B.A המרכז ,)
 האקדמי רופין

תואר בוגר 
בכלכלה 
ובניהול, 
המרכז 

האקדמי 
רופין; תואר 

מוסמך 

תואר בוגר 
בכלכלה 
ובמנהל 
עסקים, 
המרכז 

האקדמי 
 רופין;

תעודה 
במנהל 
עסקים, 
 מכללת
 כנרת;

תעודת 
דירקטור, 

תואר בוגר 
בכלכלה 
תובחשבונאו
, המרכז 
האקדמי 

 רופין;

מוסמך 

תואר בוגר 
בכלכלה, 

אוניברסיטת 
 תל אביב;

מוסמך 
במנהל 
 –עסקים 

תואר בוגר 
בכלכלה 

 וסוציולוגיה,
האוניברסיט
ה העברית 
בירושלים; 

מוסמך 

תואר בוגר 
בכלכלה 

ולימודים 
כלליים, 

האוניברסיט
ה העברית 
ירושלים; 
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אוניברסיטת 
 ברדפורד

(M.B.A ,)
אוניברסיטת 
 הריוט וואט

במנהל 
עסקים, 
המרכז 

האקדמי 
 רופין

תואר 
מוסמך 
במנהל 
עסקים, 

פוליטכניק 
 יוניברסיטי

מכללת 
כינרת; 
תעודת 
מנהלי 

קיבוצים, 
 סמינר אפעל

כרואה 
 חשבון

התמחות 
במימון, 

אוניברסיטת 
 בר אילן.

בחשבונאות 
ומנהל 

עסקים, 
האוניברסיט
ה העברית 
 בירושלים.

מוסמך 
במנהל 
עסקים, 

האוניברסיט
ה העברית 
 ירושלים.

עיסוקים 
 5 -עיקריים ב
השנים 

 האחרונות

 –היום  – 2020
יו"ר 

קטוריון דיר
Bionichive 

Ltd.; 

 –היום  – 2019
יו"ר 

דירקטוריון 
Alma Bio 

Therapeutics; 

 –היום  – 2019
חבר ועד מנהל 
אנרגיה חדשה 
 אגש"ח בע"מ;

 –היום  – 2016
יו"ר 

דירקטוריון 
 1939הזרע 

בע"מ, אחזקות 
-משקי הנגב

אגודה שיתופית 
 חקלאית בע"מ,
משקי אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ

 היום – 2019
דירקטור  –

משקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

היום  – 2019
חבר ועד  –

מנהל אנרגיה 
חדשה 
אגש"ח 
 בע"מ;

היום  – 2018
מנכ"ל  –

משקי 
הקיבוצים 

אגש"ח 
 בע"מ;

היום  – 2018
דירקטור  –

בתאגידים 
מקבוצת 

משקי 
הקיבוצים 

אגש"ח 
בע"מ, 

בתאגידים 
מקבוצת 
ביטוח 

חקלאית 
אגודה 

שיתופית 
מרכזית 
בע"מ, 

תאחדות ה
הארגונים 
הכלכליים 
הקיבוציים 

2019 – 
חבר  – היום

ועד מנהל 
אנרגיה 
חדשה 
אגש"ח 
 בע"מ;

2017 – 
 –היום 

דירקטור 
דשן הצפון 

אגש"ח 
 בע"מ;

2016 – 
 –היום 

דירקטור 
 –אמבר 
מכון 

לתערובת 
אגודה 

שיתופית 
חקלאית 
מרכזית 

בע"מ, הדרי 
ניצנים 
אגש"ח 
בע"מ, 

 1939הזרע 
בע"מ, 

התאחדות 
הארגונים 
הכלכליים 
הקיבוציים 

אגש"ח 
בע"מ, 

אחזקות 
נובה ת

ותעמ"ת 

 –היום  – 2019
דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

 –היום  – 2019
חבר ועד מנהל 
אנרגיה חדשה 
 אגש"ח בע"מ;

 –היום  – 2013
מנכ"ל החברה 
לפיתוח הגליל 
 אגש"ח בע"מ,

מנכ"ל משקי 
הגליל העליון 
אגש"ח בע"מ, 
מנכ"ל קיבוצי 
הגליל העליון 
 אגש"ח בע"מ;

 –היום  – 2013
יו"ר 

דירקטוריון 
ליל עוף הג

אגש"ח בע"מ, 
יו"ר 

דירקטוריון ג"ג 
אגש"ח בע"מ, 

יו"ר 
דירקטוריון 
קואופרטיב 

הגליל העליון 
 בע"מ;

 –היום  – 2013
דירקטור דשן 
הצפון אגש"ח 

בע"מ, גליל 

2019 – 
 –היום 

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

2017 – 
 –היום 

מנכ"ל 
משקי עמק 

 –יזרעאל 
אגש"ח 
בע"מ 

 משקי)"
עמק 
 "(;יזרעאל

2017 – 
 –היום 

דירקטור 
בתאגידים 
מקבוצת 

משקי עמק 
יזרעאל 
ומפעלי 

 –העמק 
מועצה 

אזורית עמק 
יזרעאל,  
באחזקות 

תנובה 
ותעמ"ת 
אגש"ח 
בע"מ,  

בקבוצת  
מילובר 

מכון 
תערובת 

2019 – 
 –היום 

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

2018 – 
 –היום 

מנכ"ל 
משקי עמק 
בית שאן 
אגש"ח 
 בע"מ;

2018 – 
יו"ר  –היום 

דירקטוריון 
 –שמן שאן 
אגש"ח 
בע"מ, 

כר"מ זית 
שמן אגש"ח 

בע"מ, 
תל"ם עיבוד 

מטעים 
ופרדסים 
אגש"ח 
בע"מ, 

אינוואלי 
טכנולוגיות 

 בע"מ;

2018 – 
 –היום 

דירקטור 
עמק גלבוע, 

צמח 
תערובות 
אגש"ח 

2020 – 
 –היום 

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

2016 – 
 –היום 

מנהל עסקי 
מושב אלוני 

 הבשן;

2016 – 
 –היום 

דירקטור 
מושב עמק 

הירדן, 
כנרת 

אחזקות 
אגש"ח 
 בע"מ;

2014 – 
 –היום 

סמנכ"ל 
צמח 

מפעלים 
אזוריים 

עמק הירדן 
 בע"מ

2020 – 
 –היום 

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
בע"מ 

ובביטוח 
חקלאי 
אגודה 

שיתופית 
מרכזית 

 בע"מ;

2017 – 
 –היום 

מנכ"ל מיגר 
מערכות  –

מידע גרנות 
אגש"ח 
בע"מ 

 "(;גרנות)"

2017 – 
 –היום 

דירקטור 
בתאגידים 
מקבוצת 

; מי גרנות
רם 

תשתיות 
חשמל 
בע"מ; 
רימון 

שירותי 
ייעוץ וניהול 
בע"מ; סיבן 

ניהול 
פרויקטים 
סולארים 

היום -2014
יועצת,  -

עצמאית; 
-היום-2018

דירקטורית 
בלתי 

תלויה, 
אופל 

נס בלא
השקעות 
בע"מ; 

 -היום-2018
דירקטורית 

חיצונית 
ויו"ר ועדת 

ביקורת, 
יהב רופאים 

חברה  –
לניהול 

קופות גמל 
בע"מ; 

 -היום-2013
דירקטורית 

חיצונית, 
יו"ר ועדת 
ביקורת 
וועדת 

השקעות, 
אפסילון 

ניהול 
קרנות 
נאמנות 

(1991 )
בע"מ; 

 -היום-2016
מנכ"לית 
ובעלים, 
חברת 

Capital A 
Partners ;

 -היום-2018
דירקטורית 

חיצונית, 
קמטק 
 בע"מ; 

 -היום-2019
דירקטורית 

בלתי 
תלויה, 
אמות 

השקעות 
 בע"מ; 

 -היום-2017
דירקטורית 

חיצונית, 
קסטרו 
מודל 

 בע"מ; 

 

 -היום-2013
מייסדת, 

דירקטורית 
ומנכ"לית 

BSS 
Capital; 

 -היום-2012
מייסדת, 

דירקטורית 
ומנהלת 
חטיבת 

הפרימיום, 
המכון 

הישראלי 
פיננסים ל

והאקדמיה 
לפיננסים 

BDO ;
 -היום-2012

דירקטורית 
בלתי תלויה 

וחברה 
בוועדות 
ביקורת, 
תגמול 
וניהול 

סיכונים, 
כנפיים 

אחזקות 
בע"מ; 

2015-2017- 
יו"ר ועדת 
השקעות 
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אגש"ח 
 בע"מ;

2013 – 2020 
מנכ"ל  –

תואם יבוא 
ויצוא אגש"ח 

 ;בע"מ

 -היום
דירקטור 
בחברות 
מקבוצת 

אי.טי.ג'י.איי 
 גרופ בע"מ; 

 -היום
דירקטור 
בחברות 
בקבוצת 

דליה חברות 
אנרגיה 
 בע"מ;

 -היום
דירקטור 
מעברים 

אסטרטגיה 
 ושינוי בע"מ.

 

אגש"ח 
בע"מ, 
מספר 
חברות 

בנות של 
אחזקות 

משקי 
 -הדרום

אגש"ח 
בע"מ, 
משקי 

אנרגיות 
מתחדשות 

 בע"מ;

2015 – 
  –היום 

יו"ר 
דירקטוריון 

משקי 
 הדרום;

יוני  – 1998
2020 – 

דירקטור 
עלבד 

משואות 
יצחק 
בע"מ, 

והחל מיוני 
2020 – 

יו"ר 
דירקטוריון 

עלבד 
משואות 

 יצחק בע"מ

אקספורט 
אגש"ח בע"מ, 

גליל ליס, 
בית  –בשבילנו 

וקהילה לגיל 
המבוגר, גליל 
קירור אגש"ח 
בע"מ, אבוקדו 

גל אגש"ח 
בע"מ, מיגל 
מכון למחקר 
מדעי בגליל 

יו"ר בע"מ, 
דירקטוריון 
ענאגל ניהול 

בע"מ,  2009
מנפטת הצפון 
בע"מ, מילובר 
אגש"ח בע"מ, 

התאחדות 
הארגונים 
הכלכליים 
הקיבוציים 
 אגש"ח בע"מ

בע"מ, 
בקבוצת 

דליה 
אנרגיות כוח 

בע"מ, 
בקבוצת 
ביטוח 
חקלאי 
אגודה 

שיתופית 
מרכזית 
בע"מ,  

חדות התא
הארגונים 
הכלכליים 
הקיבוציים 

אגש"ח 
בע"מ, הזרע 

בע"מ,  1939
מגדלי 
זרעים 

בע"מ, שדות 
אינוביישן 

בע"מ, 
המועצה 
לייצור 
ושיווק 
כותנה 

בע"מ, פלגי 
 מים בע"מ

2007 – 
2017 – 

מרכז משק 
בקיבוץ עין 
 חרוד איחוד

 

בע"מ, עוף 
טוב 

אחזקות 
אגש"ח 

"מ, הזרע בע
בע"מ,  1939

המועצה 
לייצור 
ושיווק 
כותנה 
בע"מ, 
ביטוח 
חקלאי 
אגודה 

שיתופית 
מרכזית 
בע"מ, 

משקי עמק 
בית שאן 
אגש"ח 
בע"מ, 

אחזקות 
 –שאן 

אגש"ח 
בע"מ 

וחברות 
 הבת;

2016 – 
 –היום 

מנכ"ל דגת 
 –הארץ 

אגש"ח 
 בע"מ;

 

 -היום-2019 בע"מ.
יו"ר ועדת 
השקעות, 
החברה 

לניהול קרן 
מות השתל

לעובדי 
המדינה 
בע"מ; 

2013-2019- 
דירקטורית 

חיצונית, 
 –לל"ן 

הלשכה 
לעיבוד 

נתונים של 
הסוכנות 
היהודית; 
2013-2017- 

דירקטורית 
חיצונית 

ויו"ר ועדת 
השקעות, 

קופות 
הגמל 

לעובדים 
אקדמאים 

של 
אוניברסיט
 ת תל אביב.

פוליסות 
משתתפות 
ברווחים, 
הכשרה 
חברה 

לביטוח 
בע"מ; 

2012-2016- 
דירקטורית 
בלתי תלויה 

וחברה 
בועדת 

ביקורת 
תגמול, ו

 –אנרגי'קס 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ.

 

תאגידים 
נוספים בהם 

 מכהן כדירקטור
 ראו לעיל ראו לעיל לעילראו  ראו לעיל לעיל ראו ראו לעיל ראו לעיל ראו לעיל ראו לעיל ראו לעיל ראו לעיל
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האם הוא עובד 
של החברה, של 

חברה בת, או 
חברה קשורה 

שלה או של בעל 
עניין בה, 
ם והתפקידי

 שממלא כאמור

יו"ר 
דירקטוריון 

אחזקות משקי 
אגודה -הנגב

שיתופית 
; חקלאית בע"מ

חבר ועד מנהל 
אנרגיה חדשה 
 אגש"ח בע"מ

מנכ"ל משקי 
הקיבוצים 

אגש"ח 
בע"מ, 

מבעלות 
השליטה 
 בחברה;

דירקטור 
בתאגידים 
מקבוצת 

משקי 
הקיבוצים 

אגש"ח 
 בע"מ;

דירקטור 
בתאגידים 
מקבוצת 

דליה 
אנרגיות כוח 

 "מ;בע

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
בע"מ; חבר 
ועד מנהל 
אנרגיה 
חדשה 

 אגש"ח בע"מ

 

 

חבר ועד 
מנהל 

אנרגיה 
חדשה 
אגש"ח 
בע"מ; 

דירקטור 
משקי 

אנרגיות 
מתחדשות 

 בע"מ;

דירקטור 
במספר 
חברות 

בנות של 
אחזקות 

משקי 
 -הדרום

אגש"ח 
 בע"מ

מנכ"ל החברה 
לפיתוח הגליל 

אגש"ח, 
מבעלות 
השליטה 

 ברה;בח

חבר ועד מנהל 
אנרגיה חדשה 
 אגש"ח בע"מ;

יו"ר 
דירקטוריון 
עוף הגליל 

אגש"ח בע"מ, 
ג"ג אגש"ח 

בע"מ, 
קואופרטיב 

הגליל העליון 
 בע"מ;

דירקטור משקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
בע"מ, דשן 

הצפון אגש"ח 
בע"מ; גליל 

ליס; בשבילנו 
בית וקהילה  –

לגיל המבוגר; 
גליל קירור 

אגש"ח בע"מ; 
גל אבוקדו 

אגש"ח בע"מ; 
מיגל מכון 

למחקר מדעי 
בגליל בע"מ; 

יו"ר 
דירקטוריון 
ענאגל ניהול 

בע"מ;  2009
מנפטת הצפון 

 בע"מ

 

 

מנכ"ל 
משקי עמק 

יזרעאל, 
מבעלות 
השליטה 
 בחברה;

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

דירקטור 
בחברות 
בנות של 

משקי עמק 
 יזרעאל

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 ע"מ;ב

מנכ"ל 
משקי עמק 
בית שאן 
אגש"ח 

 בע"מ

 

דירקטור 
משקי עמק 

הירדן, 
אנרגיות 

מתחדשות, 
אגש"ח 
 בע"מ;

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ

מנכ"ל 
גרנות, 

מבעלות 
השליטה 
 בחברה;

דירקטור 
במשקי 
אנרגיות 

מתחדשות 
 בע"מ;

דירקטור 
בחברות 
בנות של 

גרנות 
ובכלל זה 

רימון 
שירותי 
ייעוץ 

ניהול, בר ו
השכלה 
בינ"ל 

מתקדמת 
בע"מ, 

אגרוסטאדי
ס המרכז 
הבינ"ל 

למשתלמים 
חקלאיים 
בישראל 
בע"מ, 
מרכז 

הדרכה 
אגרוסטאדי
ס תל חי 
אגש"ח 

 בע"מ

 

 לא לא לא

האם בן משפחה 
 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לאשל בעל עניין 
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 בחברה
האם החברה 
רואה בו בעל 

מומחיות 
חשבונאית 
רך ופיננסית לצו

עמידה במספר 
המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
( לחוק 12)א()92

 החברות

 לא כן לא כן לא כן כן לא כן לא כן
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  חברה א: נושאי המשרה הבכירה של ה26תקנה 

 להלן פרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה אשר אינם חברי דירקטוריון החברה:

שם נושא 
 המשרה

 סיימון צ'רלס בליקוף יאלשחר בן מו עידן רביד חן מלמד

 מספר ת.ז.
057337628 040336331 027400530 011922595 

 תאריך לידה
01.02.1962 23.05.1980 11.05.1974 07.08.1961 

תאריך תחילת 
 כהונה

08.03.2020 25.02.2020 25.02.2020 1.12.2020 

תפקיד 
שממלא 
 בחברה

 ותפעולסמנכ"ל הנדסה  משנה למנכ"ל כספים סמנכ"ל מנכ"ל

תפקיד 
שממלא 

בחברה בת, 
בחברה קשורה 
או בבעל עניין 

 בחברה

 מנכ"ל משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת;

יו"ר דירקטוריון במשקי ערבה אנרגיה ניהול בע"מ 
 )השותף הכללי במשקים אנד פרטנרס ש.מ.(;

במשקי דוראל ניהול אנרגיה בע"מ )השותף  דירקטור
 ש.מ.(; 2018מתחדשת הכללי בדוראל משקי אנרגיה 

 מנכ"ל משק אנרגיה אגש"ח בע"מ; 

 מנכ"ל אנרגיה חדשה אגש"ח בע"מ; 

דירקטור סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב חשמלי 
 בע"מ;

דירקטור בשותפים הכלליים בשותפויות 
 .הפרויקטים של הקבוצה

סמנכ"ל כספים במשקי אנרגיות 
 סולאר, ש.מ.;

מנהל כספים בחברות הבנות של 
 .החברה

 מנכ"ל משקים אנד פרטנרס; 

דירקטור במשקי דוראל ניהול אנרגיה 
בע"מ )השותף הכללי בדוראל משקי 

ותפות ש 2018אנרגיה מתחדשת 
  מוגבלת(;

מנכ"ל דוראל משקי אנרגיה מתחדשת 
 , שותפות מוגבלת;2018

דירקטור סונול אי.וי.איי פתרונות לרכב 
 חשמלי בע"מ;

ויות דירקטור בשותפים הכלליים בשותפ
 .הפרויקטים של הקבוצה

- 

האם בן 
משפחה של 
נושא משרה 

בכירה בחברה 
או של בעל 
עניין אחר 

 בחברה

 לא לא לא לא

 השכלה

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת 
 חיפה

תואר בוגר בראיית חשבון, 
המסלול האקדמי המכללה 

 למנהל;

תואר בוגר במנהל עסקים, 
המסלול האקדמי המכללה 

במשפטים, המרכז  LLBתואר 
 הבינתחומי הרצליה; 

במנהל עסקים )התמחות  BAתואר 
בטכנולוגית מידע(, המרכז הבינתחומי 

 הרצליה

, אוניברסיטת B.Scתואר 
 קייפטאון; 

חקר ביצועים, טכניון  M.Scמוסמך 
 . חיפה
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 מנהל;ל

תואר מוסמך במנהל עסקים, 
המסלול האקדמי המכללה 

 למנהל;

 מוסמך כרואה חשבון

עיסוק בחמש 
השנים 

 האחרונות

 מנכ"ל משק אנרגיה אגש"ח בע"מ; –היום  – 2014

מנכ"ל משקי אנרגיות סולאר,  –היום  – 2016
 שותפות מוגבלת;

במשקי דוראל ניהול אנרגיה  דירקטור –היום  – 2018
בע"מ )השותף הכללי בדוראל משקי אנרגיה 

 ש.מ.(; 2018מתחדשת 

אי.וי.איי פתרונות  דירקטור סונול –היום -2020
 לרכב חשמלי בע"מ;

יו"ר דירקטוריון במשקי ערבה  – 2020 – 2017
אנרגיה ניהול בע"מ )השותף הכללי במשקים אנד 

 פרטנרס ש.מ.(;

 דירקטור במי רם חשמל בע"מ; – 2020 – 2017

דירקטור בדליה אנרגיות כוח בע"מ,  – 2020 – 2018
באור  דירקטור באור אנרגיות כוח )דליה( בע"מ,

אנרגיות כוח החזקות בע"מ ובאלה אנרגיות כח 
 בע"מ;

 מנכ"ל אנרגיה חדשה אגש"ח בע"מ;  – 2020 – 2019

דירקטור בשותפים הכלליים בשותפויות 
  .הפרויקטים של הקבוצה

מנהל כספים  – 2020 – 2018
במשקים אנד פרטנרס, שותפות 

 מוגבלת;

מנהל כספים בכלל  – 2020 – 2016
 סאן בע"מ;

חשב אי. בי. סי.  – 2016 – 2013
 .איזראל ברודבאנד קומפני בע"מ

דירקטור במשקי דוראל  –היום  – 2018
ניהול אנרגיה בע"מ )השותף הכללי 

 2018בדוראל משקי אנרגיה מתחדשת 
 ש.מ.(;

דירקטור סונול אי.וי.איי  –היום -2020
 פתרונות לרכב חשמלי בע"מ;

מנכ"ל משקים אנד  –היום  – 2016
 , שותפות מוגבלת;פרטנרס

מנכ"ל דוראל משקי  –היום -2020
, שותפות 2018אנרגיה מתחדשת 

 מוגבלת;

אלון -דירקטור בדור – 2020 – 2016
 אנרגיה בישראל בע"מ;

סמנכ"ל פיתוח עסקי  – 2016 – 2014
 בע"מ; וייזום בערבה פאוור קומפני

דירקטור בשותפים הכלליים בשותפויות 
 .הפרויקטים של הקבוצה

מנהל פרויקטים בכיר,  -2018-2020
 שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ;

יועץ עצמאי לניהול  -2017-2018
פרויקטים, שיכון ובינוי אנרגיה 

 בע"מ;

עצמאי, ניהול  -2015-2017
 פרויקטים. 
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 ב: מורשה חתימה של החברה26תקנה 

 . )ד( לחוק ניירות ערך73, כהגדרת מונח זה בסעיף אין מורשי חתימה עצמאייםבחברה למועד הדוח,  נכון

 : רואה חשבון מבקר27קנה ת

 בריטמן אלמגור זוהר ושות'. :רואה החשבון של החברה

 .6701101, תל אביב יפו, 132מגדל עזריאלי, דרך מנחם בגין  כתובת:

 : שינוי בתזכיר או בתקנון28תקנה 

ברה שהיה קיים באותה החלפת תקנון החאישרה האסיפה הכללית של החברה את  ,2020במאי,  26ביום 

לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי  נכנסבתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית. התקנון החדש העת, 

 לתשקיף.  4לפרטים נוספים ראו פרק תשקיף. ה

  : המלצות והחלטות הדירקטורים29תקנה 

ונות אישור להלן יובאו פרטים בדבר המלצות המנהלים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טע

 האסיפה הכללית בדבר העניינים שלהלן:

 לעיל. 28ראו פירוט בתקנה  -תיקון תקנון החברה (1)

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הגדלת 2020במרץ,  8ביום  – של החברההון הרשום בשינוי  (2)

ות הרשום הון המניות הרשום של החברה ואת הפיכת מניות החברה למניות ללא ערך נקוב, כך שהון המני

)חמש  500,000,000-ש"ח ע.נ. כל אחת ל 1)עשרת אלפים( מניות רגילות בנות  10,000-של החברה שונה מ

 מאות מיליון( מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת.

 6,427,346( בע"מ, 104, הקצתה החברה לקו"ף דלת )2021במרץ,  2ביום  – שינוי בהון המונפק של החברה (3)

מהון המניות המונפק  4.78%נקוב של החברה, אשר היוו, נכון למועד ההקצאה, מניות רגילות ללא ערך 

והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. הקצאה זו,  מהווה את מחצית התמורה לה זכאית קו"ף דלת 

 2.8וואט לחברה, כמפורט בסעיף -מגה 20-וולטאיים בהיקף של כ-מהחברה, בגין מכירת פרויקטים פוטו

 128,000,000-והנפרע של החברה מ ח זה. בעקבות ההקצאה האמורה, גדל ההון המונפקלפרק א' לדו

מניות רגילות ללא ערך נקוב.  134,427,346-)מאה עשרים ושמונה מיליון( מניות רגילות ללא ערך נקוב ל

 3לפרטים נוספים בדבר ההקצאה לקו"ף דלת, ראו דוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 

ומצבת הון  2021בפברואר,  28-ו 2021בפברואר,  11, הדוחות המשלימים לו מהימים 2021, בינואר

, 2021-01-017518, 2021-01-000136)מס' אסמכתאות:  2021במרץ,  2עדכנית שפרסמה החברה ביום 

 בהתאמה(., 2021-01-025006 -ו 2021-01-024076

 )ג(( 29)תקנה  מיוחדת כללית אסיפה החלטות

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויין של ה"ה ורדה קלל ויעל אנדורן 2020אוגוסט, ב 9ם ביו (1)

כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים, שהחלה במועד אישור 

ביולי,  9, 2020ביולי,  1האסיפה כאמור. לפרטים נוספים, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים 

-2020, 2020-01-073380, 2020-01-062392)מס' אסמכתאות:  2020באוגוסט,  10-ו 2020ביולי,  10, 2020

 , בהתאמה(.2020-01-086502-ו 01-066373
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, אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה במזכר הבנות עם 2020באוקטובר,  29ביום  (2)

משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית מרכזית  תפו"ז אגש"ח בע"מ, אשר יוסדה, בין היתר, על ידי

לחקלאות בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, לקידום פרויקט מתח עליון. לפרטים נוספים ראו דיווחיה 

)מס'  2020באוקטובר,  29-ו 2020באוקטובר,  19, 2020בספטמבר,  24המידיים של החברה מהימים 

 , בהתאמה(.2020-01-108568-ו 2020-01-104779, 2020-01095683אסמכתאות: 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם 2021בינואר,  6ביום  (3)

אגש"ח בע"מ, משקי עמק בית  -כל אחד מבין משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, אחזקות משקי הדרום

ית מרכזית לחקלאות אגודה שיתופ –שאן אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, משקי עמק יזרעאל 

אנרגיות מתחדשות אגש"ח בע"מ ומיגר  –בע"מ, פיתוח הגליל אגש"ח בע"מ, אחזקות משקי עמק הירדן 

מערכות מידע גרנות אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לפיהם בעלי השליטה האמורים יעמידו  –

בדצמבר,  2החברה ביום לחברה שירותי דירקטורים. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה 

 (. 2021-01-131244)מס' אסמכתא:  2020

  החלטות החברהא: 29תקנה 

 נושאי משרהדירקטורים ופטור ושיפוי ל (1)

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כי החל 2020במאי,  26ביום 

ברה לתוקף, יוענקו כתבי פטור ושיפוי ממועד השלמת ההנפקה לציבור וכניסת התקנון החדש של הח

לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לדירקטורים ונושאי משרה 

המכהנים או שיכהנו ושמועסקים או שיהיו מועסקים, מעת לעת, מטרם החברה בתאגידים אחרים בהם 

 "(. תאגיד אחר" –הלן החברה מחזיקה בניירות ערך כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין )ל

כל חבות או הוצאה ו/או במסגרת כתבי השיפוי והפטור התחייבה החברה לשפות את האמורים בגין 

 םבתוקף היות הםעקב פעולותי הםעלי נהשתוטל, כמפורט בכתב השיפוי, סבירות התדיינותהוצאות 

בלבד שהסכום המרבי , ואחר תאגידבמטעם החברה  יםמשרה או עובד נושאימשרה בחברה ו/או  ינושא

לרבות פסק דין שניתן בפשרה או )על פי פסק דין יוטלו על האמורים ת שות כספייוחבובגין של השיפוי 

, למקרה בודד ובמצטבר לכל לכל נושאי המשרה לא יעלה )במצטבר (פסק בורר שאושר בידי בית המשפט

"(. לעניין המרבי השיפוי וםסכמההון העצמי הקובע של החברה )" 25% -( על סכום השווה להמקרים

" פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים החברה של הקובע העצמי ההוןזה, "

קרות האירוע האחרונים של החברה כפי שיהיו במועד  , המבוקרים או הסקורים )לפי העניין(,המאוחדים

אחריות  ביטוחבמסגרת  ככל שישולם(יחול מעבר לסכום שישולם )אם ו. מובהר, כי השיפוי בר השיפוי

 .דירקטורים ונושאי משרה שרכשה או שתרכוש החברה, מעת לעת

מכל אחריות כלפיה )עד כמה שהדבר כתבי השיפוי והפטור פטרה החברה את האמורים  במסגרתכמו כן, 

משרה  ינושא םבפעולותיהם מתוקף היות האמורים ידילכל נזק שייגרם לה על ביחס מותר עפ"י הדין(, 

)למעט  מטעם החברה בתאגיד אחר, עקב הפרת חובת הזהירות יםמשרה או מועסק יבחברה ו/או נושא

(. הפטור בכתב שנקבעו נוספים ונזקים( החברות בחוק כהגדרתה) בחלוקה הזהירות חובתנזק עקב הפרת 

 בחברה כלשהו משרה לנושא או בחברה השליטה שלבעל עסקה או להחלטה ביחס יחול לא הפטור כתב

  .בה אישי עניין יש

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (2)

פניקס האת התקשרות החברה עם אישרה ואשררה ועדת התגמול של החברה, , 2020, באוגוסט 18 וםבי
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בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר תחול ביחס  ,בע"מ חברה לביטוח

מעת לעת,  בתאגידים שבשליטתהאו /וו/או יכהנו בחברה לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים 

 20וסיומה ביום  2020ביוני,  21שתחילתה ביום לרבות ביחס למנכ"ל החברה, וזאת לתקופה של שנה, 

ולתקופת הביטוח. הפרמיה  מיליון דולר ארה"ב למקרה 10אחריות של עד  בגבולותוזאת , 2021ביוני, 

דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית לחברה בפוליסת הביטוח בגין  אלפי 83-כהשנתית הינה בסכום של 

, ובגין תביעות כנגד נושאי משרה והחברה אלפי דולר 50סכום של ב היאתביעות כנגד נושאי משרה 

. תנאי פוליסת הביטוח אלפי דולר 100סכום של (, היא בentity coverageשעילתן הפרת דיני ניירות ערך )

ובתאגידים שבשליטתה, לרבות מנכ"ל ירקטורים ונושאי המשרה בחברה הינם זהים ביחס לכל הד

-2020)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  18של החברה מיום  מיידינוספים, ראו דיווח  לפרטיםהחברה. 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.01-090399

 



 ה'פרק 

 הצהרות מנהלים

  
 (2ב)ד()9-( ו1ב)ד()9לפי תקנות 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
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 הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, חן מלמדאני, 

( לשנת החברה - להלןבע"מ ) אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיהבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

 ;(הדוחות - )להלן 2020

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  לפי ידיעתי, הדוחות (3)

 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  ,ברהחה

גילוי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 ובבקרה עליהם.

 

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

 
 _________________________________                  2021במרץ,  3

  החברה , מנכ"לחן מלמד                                תאריך      
  



 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עידן רבידאני, 

אנרגיות  -משק אנרגיהבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 ;(הדוחות- להלן) 2020( לשנת החברה- להלןבע"מ ) מתחדשות

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה 

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)

 חברהההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  ,חברהה

משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

 ובבקרה עליהם.

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

 
 _____________________                  2021במרץ,  3

 , סמנכ"ל כספיםעידן רביד        תאריך      
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