
 

 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ

  2020בדצמבר   31דוח תקופתי ליום  

 

 

הי בתקהחברה  כמשמעותו  קטן",  "תאגיד  לתק5ה  ה  ערך   ותא  )דוחות  ניירות 

התש"ל ומיידים(,  בתשקיף להלן)  1970-תקופתיים  כמפורט  הדיווחים"(.  "תקנות   :

ביום   החברה  ידי  על  שפורסם  אסמכתא    2021בפברואר    1להשלמה  -2021-01)מס' 

ה  (,  013620 ההקלות  כלל  את  לאמץ  החברה  ואשר יתהחליטה  קטן",  ל"תאגיד  ות 

בתק לע מפורטות  ההקלה  )א(  קרי:  הדיווחים,  מאוד  ות  מהותית  שווי  הערכת  צירוף  ין 

לעלתק  (1ד)ב()5ה  ]תק ההקלה  )ב(  הדיווחים[;  צירות  חברה  וין  של  כספים  דוחות  ף 

]תק לעלתק(  2ד)ב()5ה  כלולה  )ג( ההקלה  בדבר אפקטיביות ות הדיווחים[;  ין הדיווח 

פטור מצירוף  ניין  )ד( ההקלה לע  -וות הדיווחים[;  ( לתק4ד)ב()5ה  ימית ]תקהבקרה הפ

 [. ות הדיווחיםתקל( 5ד)ב()5ה יים ]תקדוחות רבעו
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 דוחות כספיים   חלק ג'  

 ת שווי הערכ  

 דוח פרטים נוספים   חלק ד'  
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  התאגיד   עסקי  של  הכללית התפתחות תיאור  - ראשון חלק

  מ "בעסולאיר ארגיות מתחדשות  :החברה שם .1

  51-604630-7 :חברה' מס .2

  , רחובות  27אלי הורביץ ' רח :החברה כתובת .3

  2020 :ח"הדו שת .4

  2021 ץבמר  31 :ח"הדו פרסום תאריך .5

   :החברה עסקי תיאור .6

  ההתפתחות הכללית של עסקי החברה תיאור    - ראשוןחלק 

  הגדרות .6.1

    זה:בפרק מוחים מרכזיים המופיעים  , להלן הגדרות  הוחותלשם 

בעל  "-" ובעלת השליטה, ""בעלי השליטה"
  " השליטה

הזוג   (" אלון  בי    שגב וילין  פאולה  ו")  אלוןשגב 
  .  ")פאולה("

  הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.   "הבורסה"

  בע"מ. ארגיות מתחדשות   סולאיר   " החברה"

כהמהוות  החזקות    "החזקות מיעוט באלצ'ה"  בפרויקט    5.1%-בשרשור 
בספרד אשר  אלצ'ה   ,  המוחרגים בכסים  כללו 

מיד  רכשו  ו ישראל  מסולאיר  החברה  ידי  על 
  שוא התשקיף להשלמה.  לאחר ביצוע ההפקה 

י  בעללמיטב ידיעת החברה,  עוז בע"מ, ש  4הליוס    "הליוס"
בשרשור,   בה,  שלישיים  ם  הי השליטה  צדדים 

  . )ה"ה ארז גיסין ומרוד גור(

  .דו"ח זהל 6.2.1בסעיף   וכהגדרת  " הסכם הפיצול"

לא הועברו לחברה מסולאיר ישראל  כסים אשר   "הכסים המוחרגים"
שלהם   פירוט  ואשר  הפיצול,  הסכם  במסגרת 

  . לתשקיף להשלמה 6.1הובא בסעיף 

  . דו"ח זהל 6.2.1כהגדרתה בסעיף   "הפעילות המועברת"

זה בו מתוארת פעילות  דו"ח  יצוין כי בכל מקום ב
(אשר בוצעה  החברה, הכווה לפעילות המועברת  

שכן החברה, ערב  בפועל על ידי סולאיר ישראל)  
אלי המועברת  הפעילות  הההעברת  ריקה  ית,  ה 

  .  לשהיהתחייבויות או פעילות כמכסים, 

לציבור    "התשקיף להשלמה"  ראשוה  הפקה  של  להשלמה  תשקיף 
והצעת מכר לציבור של מיות החברה וכן תשקיף  

ביום   החברה  ידי  על  פורסם  אשר    1מדף, 
),  2021בפברואר    )2ושא תאריך    2021בפברואר  

  2יצוין כי ביום  .   2021-01-013620מס' אסמכתא  
פרסמה החברה הודעה משלימה    2021בפברואר  
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לתשקיף האמור  ")  ימה המשל   ההודעה(להלן: "
בור  ימכוחה הופקו מיות החברה לראשוה לצ
  י יד   לוכן בוצעה הצעת מכר של מיות החברה ע

  להלן)  3פאולה ועודד (כהגדרתו בה"ש 

 EPC "  Engineering, Procurement, Andהסכם "
Construction Agreement  -    ותקבל הסכם 

לתכון והקמה של אתר לייצור חשמל, המסדיר  
מצד   ההקמה,  קבלן  בין  היחסים  מערכת  את 

  אחד, לבין יזם האתר, מצד שי. 

  -   O&M "  Operation & Maintenance Agreementהסכם "
המסדיר   חשמל,  לייצור  אתר  של  תפעול  הסכם 
מצד   האתר,  מתפעל  בין  היחסים  מערכת  את 

  האתר, מצד שי.  אחד, לבין בעלי

הספק  " או "הספק מערכת", "הספק"
  "מתקן

פוטו  למתקים  אם -בקשר  למעט  וולטאיים, 
אחרת הפאלים  זהדו"ח  ב  יצויין  הספקי   ,

 ). DC1(במוחי 

תאגידים שהים הבעלים הישירים של המערכות    " תאגידי הפרויקט" או "חברות הפרויקט"
על המוחזקים  חשמל,  החברה  -לייצור  ידי 

  בשרשור. 

במישרין  ידה    החברה והתאגידים המוחזקים על  "הקבוצה" או "חברות הקבוצה"
    ובשרשור.

  .1999-חוק החברות, התש"ט   " חוק החברות"

  . 1996-חוק משק החשמל, תש"ו   " חוק משק החשמל"

  .1968-חוק יירות ערך, תשכ"ח  " יירות ערךחוק "

  חברת החשמל לישראל בע"מ.  " חברת החשמל" או " חח"י"

  2021בדצמבר  31  " דו"חמועד ה"

  2021  במרץ 31  ""חהדו פרסום מועד"

" או  מתקן", "מערכות", "מערכת"
  " מתקים"

  וולטאיות. -מערכות פוטו 

שהקמתן    "מערכות בהפעלה מסחרית" המיוצר  מערכות  והחשמל  הסתיימה 
  בהן מוזרם לרשת החשמל הרלווטית. 

או    "מערכות בהקמה ולקראת הקמה" הקמה  עבודות  במהלך  שמצאות  מערכות 
הקמתן  בגין   שתחילת  פיסית  סגירה    ו/או 

    .יםהקרובששת החודשים ב ות צפוי

 
  הספק   היו   AC  הספק ,  מכך  להבדיל משקף את הספק הפאלים המותקים, אשר הים גורם ייצור החשמל.  DCהספק במוחי     1

    .ועל פי גודל החיבור קבע היקף המכסה המוצלת על ידי אותו פרויקט ארצית  חשמל לרשת החיבור גודל את המהווים  הממירים



 3 -ו 

מערכות    " מערכות בייזום" לכדי  להבשיל  עשויות  אשר  מערכות 
לחברה  שיש  עבורן   בהקמה,  לקרקע  או    זיקה 

שימוש   בהסכמי  להתקשרות  בלעדית  זכות 
האישורים  בקרקע לקבלת  פועלת  והיא   ,

  . הקמתןוההיתרים הדרושים לצורך  

חודשים, צפויות: (א)    12מערכות אשר בטווח של    " מערכות בפיתוח מתקדם"
או   מאושרת  סטטוטורית  תכית  בעלות  להיות 

ישיר להיתר  אפשרות למימוש באמצעות מסלול  
ביה; או (ב) לשריין מכסה באסדרה רלווטית;  
או (ג) להגיע למעמד של סגירה פיסית מול גורם  

    .מממן לחוב בכיר

מערכות  " או "מערכות פוטו וולטאיות"
  " סולאריות

  מערכות לייצור חשמל באמצעות קרית השמש. 
מערכת   כל  ושל  העיקריים  פוטו  המרכיבים 

(הםוולטאית   פאלי1:  מ)  המורכבים  תאים  ם 
וולטאיים, אשר בויים מחומרים מוליכים  - פוטו

חומר יחסית    - ורובם מיוצרים מסיליקון    למחצה
)  2( -; וזמין, שאיו מתכלה וכרייתו איה מזיקה

) המיוצר  DCממירים, ההופכים את הזרם הישר (

) חילופין  לזרם  הפאלים  ידי  היתן  ACעל   (
  לחיבור לרשת חשמל ארצית. 

המתקן מחובר לרשת החשמל באמצעות חיבור  
המשמש   ייצור  מוה  גם  מותקן  בו  סטדרטי, 
המערכת   שמייצרת  החשמל  כמות  למדידת 

ביחידות  הסולארית.   מדדת  המתקים  תפוקת 
וואט שעה (קוט"ש), והיה פוקציה של  -של קילו

- גודל (הספק) המתקן וכמות הארגיה שכל קילו
יקומו הגיאוגרפי,  וואט מסוגל לייצר, כתלות במ

  הטכולוגיה המיושמת ותכון המתקן.  

  וואט. -מגה 16עד   0.63  " גבוה מתח"

  מגה וואט.  0.63עד   " מוך מתח"

  וואט. - מגה 16מעל   " עליון מתח"

, שבעלת השליטה בה היה  סולאיר ישראל בע"מ  " ישראל סולאיר"
ומכהת  פאולה בחברה  השליטה  בעלת  שהיה   ,
    .דירקטוריון החברהכיו"ר 

- שותפות סולאיר" או " סול טו גגות"
  "הליוס

בחלקים   המוחזקת  חברה  בע"מ,  גגות  טו  סול 
) (בשרשור)    50%שווים  החברה  ידי  על  כ"א) 

  .  הליוסו

  . 1961-פקודת מס הכסה [וסח חדש], התשכ"א  "הפקודהאו " "פקודת מס הכסה"

חשמל, אשר היה    -הרשות לשירותים ציבוריים    " רשות החשמל "
  סדרת החשמל בישראל. אהגוף הממוה על 
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המערכת האחראית על הולכת החשמל המיוצר    " ההולכה רשת"
תחות   אל  עליון,  במתח  שוות  ייצור  ביחידות 

 .הפרוסות ברחבי הארץ 2מיתוג ותחות משה 

החשמל    " החלוקה  רשת" חלוקת  על  האחראית  מתחות  מערכת 
,  המשה אל הצרכים באמצעות קווי מתח גבוה

  .קווי מתח מוך ושאי חלוקה

חברות    או   "החברה הציבורית-סולאיר"שותפות  עם  ישראל  סולאיר  של  משותף  מיזם 
בע"מ מתחדשות  ארגיות  ארג'יקס  ,  מקבוצת 

בתל   ערך  ליירות  בבורסה  סחרות  שמיותיה 
, אשר  ")הציבוריתהחברה  "(להלן:    אביב בע"מ

במסגרת   במכסות  תחרותיים    5זכה  הליכים 
של   והחזקה  להקמה  החשמל,  רשות  שפרסמה 

בישראל קרקעיות  סולאריות  כאשר מערכות   ,
- חלקה של סולאיר ישראל במיזם האמור היו כ 

מהווה חלק מהכסים  השותפות האמורה .  30%
ו  המועברת  המוחרגים  בפעילות  כללה  לא 

מסול לחברה  במסגרת  שהועברה  ישראל  איר 
הפיצול המחלוקות  הסכם  אודות  לפרטים   .

שהתעוררו בעייה, להן עשויה להיות השפעה על  
  לדו"ח זה.   6.19החברה, ראה סעיף 

"), סול  סול טו פיציהסול טו פיציה בע"מ ("  " תאגידי פרויקט הגגות"
"), סול טו  סול טו החזקותטו החזקות בע"מ ("

, סול טו בית השיטה  ")טו לודסול  ("לוד בע"מ  
") טובע"מ  השיטה  סול      2טו   סול"),  בית 

טו  ("  מוגבלת  ות פשות טו  2סול  סולאיר   ,("
") בע"מ  שפירשפיר  טו  כיל  סול  טו  סול   ,("

") כילבע"מ  טו  בע"מ    11וסולפרויקט    ")סול 
למועד  שתאגידים    - ")  11  סולפרויקט(" כון 

כם הפיצול  הדו"ח ולאור כיסתו לתוקף של הס
( הים   מלאה  של  100%בבעלות  בשרשור,   ,(

  החברה.  

ללא כסים,  , היתה החברה 2020בספטמבר  30ועד ליום  2019ביוי   26החל ממועד הקמתה ביום 
   התחייבויות ופעילות כלשהם.

סולאיר  , העבירה  2021בפברואר    2ולאחר שמלוא תאיו התקיימו ביום  בהתאם להסכם הפיצול,  
שמוזג  ישראל בע"מ)  ה(לאחר  סולאר  רה  פעילות  את    אליה  המועברת"לחברה  ללא    "הפעילות 

    .2020בספטמבר  30זאת בתוקף מיום תמורה ו

של החברה ערוכים  )  As Pooling   )carve outהמאוחדים פרופורמההכספיים    הדוחותבהתאם לכך,  
בתחילת התקופה המוקדמת ביותר  בוצעה    כאילו   הפעילות המועברת   העברתבאופן המשקף את  

), או במועד בו  2017ביואר    1,  קרי(  As Pooling   שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
כתב אחרת)  ובהתאם    רכש הכס המועבר, לפי המאוחר ב(אלא אם  יתייחס  זה  דו"ח  התיאור 

  . ישראל סולאיר ולא, הלחברה כאילו היא היתה בפועל הצד להתקשרויות שתתואר

 
תחות משה ותחות מיתוג הין מתקים המקשרים בין רשתות חשמל ואשר מתקיים בהם תהליך של השאת מתח על עליון למתח     2

  עליון או ממתח עליון למתח גבוה.  
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,  As Pooling  ההחות העיקריות בבסיס הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה  אודות  לפרטים
,  2020בדצמבר    31של החברה ליום     As Poolingלדוחות כספיים מאוחדים פרופורמה  18  ראו ביאור

    .לדו"ח זההמצ"ב 

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .6.2

 כללי  

ביום   בישראל  התאגדה  החברות  2019ביוי    26החברה  חוק  פי  על  פרטית  כסים,  כחברה  ללא   ,
  . התחייבויות ופעילות כלשהם 

  סולאיר  בקבוצת מבה שיוי

  מיזוג הסכם

ביואר    13וביום    2020בובמבר    12(אשר תוקן ביום    חתם הסכם מיזוג  2020בספטמבר    24  ביום
) פאולה (להלן:  100%") בין רה סולאר בע"מ, חברה פרטית שבשליטת (המיזוג  הסכם(להלן: ")  2021

  . )3בשליטת רה סולאר היתה באותה עת ש("), לסולאיר ישראל סולאר רה"

למזג את פעילות שתי החברות האמורות בתחום  שמטרתו העיקרית היתה  (  על פי הסכם המיזוג
ל האמורה  הפעילות  מרבית  העברת  לצורך  המתחדשת,  מיותיה  חברה,  הארגיה  תיסחרה  אשר 

(אשר כללו    התקיים אחרון התאים המתלים שקבעו לו   2021בפברואר    2ולאחר שביום  ,  )4בבורסה 
, על פי הוראות  לתוכהישראל    סולאיר מיזגה  ,  את כיסתו לתוקף של הסכם הפיצול שתואר להלן)

(שחוסלה לאחר המיזוג האמור, וזאת    סולאררה    את,  החברותהפרק הראשון לחלק השמיי לחוק  
  ם ליו רטרואקטיביבתוקף  . במסגרת המיזוג האמור,  החברות)) לחוק  4( 323בהתאם להוראות סעיף 

  ואכפי שה   הבמצב  ,סולארעילות רה  כלל פ הועברה  "),  הקובעמועד  ה(להלן: "   2020  בספטמבר  30

)AS IS( ות  הלפקוד 103 סעיף פי  על ממס בפטורזאת וישראל    לסולאירו והתקפיה על שהותק  .  

אולה מיות בסולאיר ישראל (על פי  לפ  וקצוהסולאיר ישראל,  עם  רה סולאר  למיזוגה של    בתמורה
וערב  מיזוג  יחס השוויים שייקבע בין רה סולאר לסולאיר ישראל), כך שעקב ביצועו של הסכם ה

מהון סולאיר    91.19%- פאולה במיות המהוות כ  החזיק ה ביצועו של הסכם הפיצול (כהגדרתו להלן)  
  מהון סולאיר ישראל. 8.81%-חזיק (באמצעות אמן) במיות המהוות כהישראל ואילו עודד 

  ולהסכם פיצ

הסכם  2020בספטמבר    24  ביום בי  חתם  תוקן    ) 2021ביואר    13-ו  2020בובמבר    12ם  מי (אשר 
 " בין  פיצולה  הסכם(להלן:  ועודדהחברה,  ")  סולאר, סולאיר ישראל, אלון, פאולה  . במסגרת  רה 

(תאים   2021בפברואר   2עם התקיימות אחרון התאים המתלים שקבעו לו ביום ההסכם האמור, 
על פיו  התשקיף להשלמה  פרסום  לצורך  קבלת כל האישורים הדרשים על פי דין  אשר כללו את  

לתאגיד מדווח, כהגדרת המוח בחוק יירות  , הפיכת החברה  למסחר בבורסהמיות החברה  רשמו  
וכן עמידתה בתאי תקון והחיות הבורסה ליירות ערך בתל אביב לעיין רישום מיותיה  ערך,  

למסחר) העבירה  לראשוה  המתחדשת,  הארגיה  בתחום  פעילותה  את  לחברה  ישראל  ,  סולאיר 
ביחד   ,)AS ISהקיים (  הבמצב")  המועברת  הפעילות(להלן בסעיף זה: "  למעט הכסים המוחרגים

 
הפיתוח    מהון מיותיה של סולאיר ישראל ואילו מר עודד עין דור, סמכ"ל  90.01%המהוות  חזיקה רה סולאר במיות  ה ,  המיזוגערב     3

מהון מיותיה של סולאיר ישראל וכן העיק מר    9.99%חזיק (באמצעות אמן) במיות המהוות  ה "),  עודד(להלן: "  העסקי של החברה 
  ותיו בסולאיר ישראל.  יפוי כוח לפאולה להצביע ולפעול בגין כלל החזקו הסמכה  כתבעין דור 

הציבורית (כהגדרתה    החברה יצוין כי סולאיר ישראל היתה מועה בעצמה מלהפיק מיותיה לציבור היות ובין סולאייר ישראל לבין     4
לאיר ישראל, שבעטיין לא קיבלה סולאיר  לעיל) התגלעו מחלוקות ביחס לפעילותן המשותפת, שהיה מהותית עבור סו  6.1בסעיף  

. אי לכך, הוחלט להעביר הפקה תשקיף  המשותפת במסגרת    ןהציבורית את המידע הדרש לה לצורך תיאור פעילות  החברה שראל מי
  את , הכוללים  להשלמה   תשקיףל  6.1, כהגדרתם בסעיף  המוחרגים  הכסיםאת פעילותה הממוזגת של סולאיר ישראל לחברה (למעט  

קיימת בקשה   כילעין זה,    יצוין תפיק את מיותיה לציבור. עוד    החברה מת ש) על  הציבורית  החברה ותף עם  ההחזקה במיזם המש
לקבלת צו הצהרתי ולפיו על סולאיר    2020יפו בחודש ספטמבר    -הציבורית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  החברה של  

  6.19ציבורית. לפרטים ראה סעיף  ה   החברה -לחברה על פי הסכם הפיצול, לשותפות סולאיר  שעברה ישראל להעביר חלק מהפעילות  
 .  זה "ח דול
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ד הקובע  עוזאת בתוקף רטרואקטיבי למו  ה לפקוד  105בפטור ממס לפי הוראות סעיף    ,וכמקשה אחת

  . 5(כהגדרתו לעיל) 

ועברו כלל העובדים  ה ,  הקובע  מהמועדרטרואקטיבי החל    בתוקףבמסגרת העברת הפעילות כאמור,  
באותם    םמועסקים על ידי החברה, אשר התחייבה להעסיק  להיות וושאי המשרה בסולאיר ישראל  

תאים לפחות בהם הועסקו על ידי סולאיר ישראל, או בתאים אחרים ככל ויוסכמו כאלו עם כל  
וזאת בשמירת זכויות מלאה, לכל דבר ועיין, ותוך רציפות העסקתית, לרבות לעיין זכאותם  עובד,  

, החברה תישא, בקשר עם העובדים וושאי המשרה האמורים,  בהתאםבגין סיום יחסי עובד מעביד.  
מעביד ו/או סיומם ובכל הכרוך בכך, וזאת הן  -בכל העלויות וההתחייבויות הובעות מיחסי עובד

הזכויות  בגין   כל  לרבות  הקובע,  המועד  שלאחר  התקופה  בגין  והן  הקובע  למועד  שעד  התקופה 
 הסוציאליות להן זכאים העובדים. 

כל צד  מ  טעההחל מהמועד הקובע תהיה החברה אחראית בלעדית לכל חוב, דרישה, תביעה ו/או  
עילת חוב, דרישה,  המועברת וכן מצד עובדים שיעברו לעבוד אצלה, בין אם    פעילותשלישי בוגע ל

  הפעילות  תאו צמחה לפי מועד העבר/וו/או התחייבות כאמור עשתה ו/או התגבשה    טעהתביעה,  
חוב,   כל  בגין  ישראל,  סולאיר  את  תשפה  החברה  לכך,  בהתאם  לאו.  אם  ובין  לחברה  המועברת 

או הפיצול  המועברת ו/  פעילות דרישה, תביעה ו/או התחייבות כאמור, או זק, שייגרם לה בגין ה
  בכתב.  בושא ימים ממועד הודעה   14וזאת בתוך  

  אלפאולה ו  אלון את כל החזקותיו בחברה אל עבירהלהעברת הפעילות המועברת לחברה,  בתמורה
ערב הפיצול האמור, קרי, מיות    אמן  ישראל  יחס החזקותיהם במיות סולאיר  לפי  עודד,  עבור 

החברה    91.19%המהוות   המהוות    לפאולהעברו  מהון  מיות  החברה    8.81%ואילו  הועברו  מהון 
הסכם בעלי המיות שחתם בין פאולה    לתוקפוכס  באמות עבור עודד (כאשר במקביל לכך    לאמן 

ומתוא בסעיף  ועודד  להשלמה  3.6ר  בוצעה  ).  לתשקיף  כאמור  המיות  העברות  ביצוע  לאחר  מיד 
ורט בסעיף  פכמ דד,  והפקה ראשוה לציבור של מיות החברה וכן בוצעה הצעת מכר על ידי פאולה וע 

   לדו"ח זה. 6.3.2

  . להשלמה  לתשקיף 8.2.1לפרטים וספים אודות תאי הסכם הפיצול ראה סעיף  

  פעילות החברה  תחומי 

ו הפיצול,  הסכם  של  לתוקף  כיסתו  הדו"ח,  ללאור  תחומי  מועד  משי  מורכבת  החברה  פעילות 
  פעילות:  

 וולטאי בישראל -פוטוהפעילות התחום   .א

פיתוח, תכון, רישוי,  ידה, בייזום,    החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על
מימון,   הליכי  ויהול  הפעלה  יהול,  ממקורות  הקמה,  חשמל  לייצור  מערכות  של  תחזוקה 

מתחדשת   ירוקה') ארגיה  בישראל  פעילות  עיקר  .  בישראל  6('ארגיה    ייזוםהיה  החברה 
על  באופן קרקעי או  המותקות  ,  וולטאיות- מערכות פוטופרויקטים מיבים של  של  והקמה  
גגות מפעליםגבי  ציבור,  מבי  מים,  ,  שפכיםמאגרי  טיהור  מכוי  דגים  ,,  וכיו"ב,    בריכות 

שימוש עצמי של צרכים  להארציים ו וההולכה    לקווי החלוקהומשמשות לצורך הזרמת חשמל  
  .  סדרות שוות של רשות החשמלא, בהתאם לפרטיים

רב השים  בוסף,   יסיוה  ציוד  בתחום  לאור  ומתן שירותי תכון, רכישת  כקבלית הקמה 
) וקבלן תפעול  EPCקבלן הקמה (קבלן  מהווה    החברה,  וולטאיות-והקמה של מערכות פוטו 

(קבלן   פוטו   של   )O&Mותחזוקה  עבור  וולטאיים  -פרויקטים  והן  עצמה  עבור  צדדים הן 
  . )זהכון למועד   זיחיםבהיקפים ( שלישיים

 
פטור ממס על הליך שיוי    אודות רשות המיסים  מ(פרה רוליג)   מיסוי   לטתהח   2021ביואר    17 ביום  קיבלה   החברה זה יצוין כי    לעין   5

מס הכסה. כך, ששיוי    ) לפקודת1א(105(ב) הליך הפיצול לפי הוראות סעיף    - ; ו103המבה כדלקמן: (א) מיזוג לפי הוראות סעיף  
  יצויןלפקודת מס הכסה בהתאם לאישור מרשות המיסים על פטור ממס כאמור.    1י105פטור ממס לפי הוראות סעיף    יהיה המבה  

)  2ידה במשך שתיים; ( עללחברה במסגרת הסכם הפיצול, לא יימכרו  שהועברו) רוב הכסים  1כי כפועל יוצא מההחלטה האמורה: (
לסולאיר   החברה ; (ג) עסקאות בין  שתיים  במשך  החברות  בשתימזכויותיהם    25%דד להמשיך להחזיק לכל הפחות  ועו  פאולה על  

הפרה רוליג, יראו בהעברת הכסים   הוראותלמהלך העסקים הרגיל; (ד) אם תתקיים הפרה של    שתיים  במשךישראל יהיו מוגבלות  
כמכירה לכל דבר ועיין. יובהר כי כלל הצדדים להסכם הפיצול התחייבו לעמוד בכלל התאים    לחברה   ישראלוהפעילות מסולאיר  

 .  שקבעו באישור רשות המיסים
  ארגיה האצורה בהם. ארגיה מתחדשת היא ארגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים, שאים מתכלים כתוצאה מרתימת ה    6
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 ואיטליה.  בספרדוולטאיות -תחום פעילות של ייזום מערכות פוטו  .ב

מיזמים משותפים עם צדדים שלישיים, בתחום  באמצעות  ובאיטליה    בספרדהחברה פועלת  
ו הייזום,  ה של  הפיתוח  זו,    .וולטאיות - פוטומערכות  הקמה  הבמסגרת  למועד    , דו"חכון 

אלצ'ה    בערים הממוקמים  ייזום ופיתוח שוים,  המצאים בשלבי    פרויקטים  2  ההחברה יזמ 
פרויקטים, המצאים בשלבי ייזום ראשויים,    3-ו   וואט-מגה  100- כשל  כולל  בהספק  וסרגוסה,  
במספר  .  באיטליה התקשרה  החברה  הבות  בוסף,  מסגרת  מזכרי  פועלת  מכוחם  והסכמי 
במסגרת כך, מומשו על  וולטאי בספרד ואיטליה.  -בתחום הפוטולהרחבת פעילותה  החברה  

פרד בהיקף כולל  בס  בפרויקטים  4-ידי החברה לאחר מועד הדו"ח אופציות לרכישת זכויות ב 
  לדו"ח זה.   6.20  ףלפרטים וספים ראה סעי.  וואט- מגה 155-כשל 

היקף  תחת כוח לייצור חשמל בהקמה של  החברה יוזמת  ,  זהדו"ח  ל  6.9.1כמפורט בסעיף  כמו כן,  
(להלן:    ת אגירה, בהר עיט שבדרום הערבהיטכולוגימגה וואט משולבת פוטו וולטאית ו  250של  

לשילוב הפרויקט  , וכפופה  בלבד  תחת הכח עיט מצאת בשלבי ייזום ראשויים  .")תחת הכח עיט"
, כך שאין כל וודאות ביחס להוצאתה  ועודגיוס מימון  ללקבלת אישורים שוים,  באסדרה מתאימה,  

 לפועל.  

  (יובהר  מןכדלק  ןהיהמועברת לחברה    פעילותב  הכללות   רכותעהמ,  דו"חהפרסום    מועדל  כון
תוי המערכות הים ביחס למערכות בבעלות תאגידי הפרויקט, ללא התחשבות    כילמען הסר ספק  

  :בהםבשיעור ההחזקה 

    ישראל 

 אסדרה  סטטוס 

  כ"סה
  הספק
במגה  
וואט  

)DC ( 

  חלק
 החברה 

  תעריף
   ממוצע 

 "שקוטל
  צפי

 לחיבור 

  
  
  

  הקמה עלויות 
  צפויות

  (מיליוי ש"ח)

  הכסות צפי
 תשתיו

  יוילימ(
  )ח"ש

  בהפעלה
  מסחרית
ולקראת  

 7חיבור 

 ₪    5.2 95.8% 0.47טו מוה  מערכות 48
  מחובר 

ולקראת  
 חיבור 

28  4.1 

  33.3 תחרותי הליך   מערכות) 39(  47
)26.5 ( 87.1% 0.23   ₪ 110.8  13.2  )11.8 ( 

 ) 2.6( 5.2  26.4 ₪   0.45 96% ) 3.5(  7 תעריפיות   מערכות) 39(  51

  בהקמה
  ולקראת 

 הקמה 

 ₪    0.4 100% 0.45טו  מוה תומערכ 3

 2 רבעון
2021 

2.3  0.3 
 6.5  31.7 ₪   0.45 96.7% 8.4 תעריפיות   מערכות 41

 9.5  99.2 ₪    0.23 93.0% 24.3 8תחרותי הליך   מערכות 81

 0.4  4.6 ₪   0.28 100% 0.8 עצמית  צריכה 1

  בפיתוח
  0.18-0.19 100% 9.4 גגות –  תחרותי הליך   מערכות 12 מתקדם 

₪ 
 1 רבעון

2022 31.6  2.9 

 בייזום 

 ₪   0.34 100% 8 עצמית   צריכה מערכת 1

2022-
2024 

26.9  4.6 
 100% 30 1 ארגיה שקיעת –  קרקעי  פרויקט

0.17-0.18  
₪ 

90 9.1 
 27.5 270 100% 90 2 ארגיה  שקיעת - קרקעי  פרויקט

  76.4 1,500 80.1% 250 עיט  –  קרקעי  פרויקט

    15  100%  0.16-0.17  ₪ 2025 45  4.2עמה  –פרויקט קרקעי    

  163.9  2,266.5    88.1%    481.8   ך הכל ס

  

  ואיטליה  ספרד

 
  חיבור   לפי  יםהאישורים הדרש  אשר קיבלו את כלל  מערכותוכן    במלואו הושלם    הפיזימערכות אשר שלב הקמתן    –"  לקראת חיבור"   7

כי    יובהרלספר אמות המידה של רשות החשמל.    4כ35סכרון כהגדרת המוח באמת מידה  מוכות ל  אישור  לרבות  שמלהח   לרשת
אלה,     וריות " הים התוים המצרפיים ביחס לשתי קטגחיבור   לקראת" ו"מסחרית  הפעלה "  בשלבהתוים שיובאו ביחס למערכות  

 בקשר עם קטגורית "לקראת חיבור" בלבד.  התוים יובאו בסוגריים  כאשר
 . זה דו"ח ל 6.7.2.1.3.4 בסעיף המפורטת האסדרה  מכוח  ותלרב   8
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  פרויקט   מדיה  סטטוס 

  כ"סה
  הספק

  וואט  במגה
)DC(  

(התוים  
  בקירוב)

      החברה חלק 
צפי  

  לחיבור 

עלויות הקמה  
  במיליויצפויות (
  "ח) ש

הכסה שתית   צפי
  (מיליוי ש"ח)

  הבהקמ 
  ולקראת 
    הקמה

  Alizarsun  1  50  71.3%  ספרד 
רבעון 

2 -  
2021  

124  13.7  

  איטליה 
Genzano 1+2 40  47.4%  2022  93  11.25  

Craco 19 47.4% 2022 44 5.3 

בפיתוח  
  מתקדם 

  ספרד 

Elche 1 50 51% 2022  100  15.6  

Mequinenza 
1-3  

125  47.4%  2022  305  38  

  ספרד   בייזום 

Alizarsun   2  50  43.4%  
2022-
2024  

116  13.8  

Elche 2-6  300  51%  

2022-
2024  

600  92  

Calasparra 
)1)(3 (  30  47.4%  70  8.5  

Toledo)1)(3 (  133  47.4%  319  40.4  

 (3)(1)Villena  18 47.4% 43.2 5.7 

  איטליה  
פרויקטים     26

קרקעיים  
)1 ((2))3 (  

893  47.4%  
2022-
2024  

2,161  272.5  

  516.8 3,975    48.1%  1,708   "כסה

. הרכשו בפועל על יד  טרםואולם  מצאים בבחיה על ידי החברה  אלו  /זהים  /בפרויקט  הזכויות  כי  יובהר ) 1(
 .  החברה ידי עלימומשו   האמורים הפרויקטיםכל וודאות כי   איןכי  יודגש

-כ  של מצטבר   בהיקף  פרויקטים  מספר ל אולם , בייזום  פרויקטים   בסטטוס  מוצגים הפרויקטים הבחים    26  ) 2(
  ים בפרויקט  הזכויות  רכישת  לאחר  מיד"  מתקדם"פיתוח    של  סטטוס  להם  יקו אשר    מאפיייםוואט  -מגה  135
 . זה"ח דול 6.20.2 סעיף ראו  וספים  לפרטים.  (ככל ותבוצע) החברה  ידי   עלאלו 

  צפויה להסתייםו ,  המשתה בין פרויקט לפרויקט  ,פרויקטיםחלק מה  לבחית  ביחס  בלעדיות  תקופת  לחברה ) 3(
ה הפרויקטים,    .2021  באפריל   15ליום    עדו  2021באפריל    5-בין  של  הותר  לחלק  הבלעדיות  ביחס  תקופת 

  תקופתכי    הסכימו  והיזם  החברה,  הסתיים  לא   עדיין  האותות   בדיקת  שתהליך   מכיוון  ,אולםמה,  הסתיי
  למיצוי התהליך.   עד תתארךהבלעדיות 

ללוחות הזמים להוצאתם   אולפועל    םהוצאתל   בוגעאין כל וודאות  דו"ח  יודגש, כי למועד ה
משל  לפועל   הקמה  איזה  בשלבי  המצויים   הפרויקטים  של ,  הקמה  לקראת והפרויקטים 

הפרוי  מתקדם  פיתוח  בשלב  המצויים בשל  הייזום  בשלב  המצויים  טיםקושל  היתר,  בין   ,
שוים   אישורים  לקבלת  כפופים  אלו  פרויקטים  כי  החשמל    חברות  אישור(לרבות  העובדה 

שיתקבלוהרלבטיות)   וודאות  כל  אין  שלצורך    בשל ;אשר    כלל  של  והקמה   פיתוחהעובדה 
ל   האמורים   הפרויקטים הדרש  מהותי  בהיקף  מימון  לגייס  החברה  כלל    הקמתתידרש 

האמורים   הצורך    אשר הפרויקטים  בשל  ידה;  על  יגויס  כי  וודאות  כל    אסדרה  באיתור אין 
מתקדם    ביחסרלבטית   ופיתוח  בייזום  בשל ו  ;בייתם  את  שתאפשר  בישראללפרויקטים 

מ  אחד  להתקיימות  ב  הגורמיםחשש  מפורשות  לדו"ח  המצויים  הסיכון רבות  זה  גורמי 
בסעיף   ביחס    כידגש  יו  בוסף  להלן.  6.23המפורטים  וודאות  כל  של  אין  לפועל  להוצאתם 

שכן אלו עדיין מצאים בשלב בחיה   אליהם  ביחס   החברה  זכויות  מומשו  שטרם  הפרויקטים
  . של החברה

, הצפויים  החיבור  מועדילהספקים הצפויים,  שהובא ביחס    המידע  התממשותכי    דגשיו  כן
  ואיטליה  ספרד,  בישראל  הפרויקטים  כללמ  צפויות  אשר  השתיות  וההכסות  ההקמה  עלויות
אף   יםמהוווכן תעריפי החשמל הצפויים באסדרות השוות בישראל  בטבלאות שלעיל,    שצויו

  יבא  מותית  התממשותו  אשר,  ערך  יירות  בחוק  המוח  כהגדרת,  עתידמידע צופה פי    םה
, 6.8.1.2,  6.8.1.1,  6.7.10(ב),  - ו(א)  6.7.2.1.4בסעיפים    המפורטים  גורמיםהתקיימות אילו מה

   .דו"חל  6.23 בסעיף המפורטים הסיכון מירובאי התקיימות איזה מגודו"ח ל  6.20.2-ו 6.20.1

  סולאיר  תקבוצפעילות  התפתחות 
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ר ספרד, קבוצה  יעל קבוצת סולאסולאיר ישראל  (אז מתה    הקבוצה  פעילותבשים הראשוות ל
המתחדשת) בתחום הארגיה  שפועלת  ותיקה  שימשה  בילאומית  ישראל  ,  כקבלן  סולאיר  בעיקר 

וכן בייזום    9עבור צדדים שלישיים   בישראל  והקמה של פרויקטים סולאריים ראשי לפיתוח, תכון  
  והקימהסולאיר ישראל פיתחה זה, פקידה בת. ים שלישייםפרויקטים הן עבור עצמה והן עבור צדד

מגה וואט ובהיקף כולל (עלות    400-פרויקטים, בהספק כולל של כ  60- כ(באמצעות קבלי משה)  
  מגה   600  -כ  של   בהיקף  קרקעיים   פרויקטים   צבר פיתחה  ובסך הכל  ש"ח,    י מיליו מאות  הקמה) של  

והיא    10מגה וואט)   396-בהיקף של כ  טיםק (מתוכם הוצאו לפועל, למיטב ידיעת החברה, פרוי  וואט
לחברה)   המועברת  הפעילות  העברת  עם  החברה  עובדי  להיות  (שעברו  רב    יבעלומהליה  יסיון 

    בתחום.

הב האחרוותמהלך  ישראל  מיקדה  ,  שים  פעילותה  סולאיר  בתחום  יזמית  בפעילות  בעיקר  את 
,  לייצור חשמל ממקורות ארגיה מתחדשתפרויקטים מיבים  הקמה והפעלה של  , הפיתוחהייזום,  ה

על  קבוצה  , כאשר בפרויקטים מורכבים במיוחד שעת הוולטאית-בדגש על תחום הארגיה הפוטו
    .שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות הדסיות מובילות בעולם

  הין:קבוצה האחרוות בפעילות ה ההתפתחויות העיקריות שחלו במהלך השים

פרויקט הגגות  - וכולל  אשר  ,  בישראל  ייזום  ידי החברה,  על  (בשרשור) בבעלות מלאה  מוחזק 
בשלבי הקמה וייזום שוים, בהספק כולל של  חלקן  הפעלה מסחרית ושלב  בשחלקן  מערכות  

 מגה וואט.  67.5-כ

סולאיר - מיזם  כולל  - הקמת  אשר  וייזום,  מסחרית  בהפעלה  מערכות הליוס  הקמה  בשלבי   ,
 .  וואט מגה  11.1-בהספק כולל של כ 

שותפות   - עם  מוגבלת  הקמת  בסעיף  יחד  (כהגדרתה  הציבורית  שזכתהלעיל)  6.1החברה   , 
וואט בהפעלה מסחרית  - מגה 92, מהם מגה וואט 396- במכרזים תחרותיים בהספק כולל של כ

  מגה וואט   239- וכמגה בהפעלה מסחרית ובבעלות השותפות    65  ,חברה הציבוריתמכרו לאשר  
כאמור לעיל, פעילות זו    .וחפית הקמה ובשלבים שוים של    המצאים, למיטב ידיעת החברה,

 איה כללת בפעילות שהועברה לחברה במסגרת הסכם הפיצול.  

  מערכות ,  , אשר כוללת מערכות בהקמהואיטליה  וולטאית בספרד-ייזום פעילות מיבה פוטו  -
  בוסףכאשר  ,  וואט-מגה  284-כ  של  כולל   בהספקשל ייזום,    שויםובשלבים  בפיתוח מתקדם  

, לחברה זכות להתקשר בהסכמים לרכישת פרויקטים וספים,  דו"חלמועד ה  כוןלאמור לעיל  
   וואט.  מגה  1,074-כשל  באיטליה וספרד, בהיקף 

    הכוח עיט.תחת של ראשוי ייזום  -

    התחייבות לתיחום פעילות של בעלי השליטה 

  מביצוע  החל התחייב כי,  בחברה (קרי, בי הזוג פאולה ואלון שגב),    השליטה  מבעלי  אחד  כל  .א
ו/או  (בין במישרין ובין בעקיפין) לא יפעל ו/או ירכוש  , הוא  להשלמהתשקיף  הההפקה שוא  

  בתחומי   המצויים  בפרויקטיםו/או יחזיק    יתקשראו  /ו  יארגןאו  /ו  ייפתח או  /ו  ייזוםאו  /וישקיע  
"  החברה  של  הפעילות ל,  ")חדש  פרויקט(להלן:  בכפוף  של    מתןאלא  ראשוה  סירוב  זכות 
  , כמפורט בס"ק ב' להלן.  כאמור  פעילות ביצוע החברה ל

בסעיף   (כהגדרתם  המוחרגים  לכסים  ביחס  יחול  לא  האמור  כי  ש  6.1יובהר  ותרו  לעיל) 
ית להמשיך  בסולאיר ישראל (לרבות פעילויות לוות להם ו/או הגזרות מהם), אותם תהיה רשא

ולבצע סולאיר ישראל (או בעלי השליטה בה), מבלי שלחברה ו/או מי מטעמה תהא כל טעה  
סעיף   ראה  המוחרגים  הכסים  לעין  (עוד  כך  בגין  תביעה  ו/או  דרישה    לתשקיף   8.2.1ו/או 

  בי   עוסקים  בהם,  בספרד  ולסיה  בחבל"ן  דללא יחול האמור ביחס לפרויקטי    וכן  )להשלמה
, שטחי מסחר ואיזור מגרשי גולף,  דיור  יחידות  ביית  כוללים  אשרזה,    למועד  כון  שגב  הזוג

 
ייזום אותה למעט   9 (א) פעילות    18ישראל את הקמתן של    סולאיר , במסגרתה יזמה  2011עד    2009ישראל בשים    סולאירצעה  בי  : 

לצד שלישי    2011ישראל בהן מכרו בשת    סולאיר וואט כל אחת, אשר זכויות  -קילו  50מערכות סולאריות בהיקף שאיו עולה על  
וולטאי ברמת חובב, שזכויות  -(ב) פעילות ייזום שביצעה סולאיר ישראל של פרויקט פוטו -מיליון ש"ח. ו  13.34-בתמורה לסך של כ
  לעיל).   6.1דרתה בסעיף כהגהציבורית ( חברה החברה בו מכרו ל

בין לא כללה  של סולאיר ישראל עם החברה הציבורית. למען הסר ספק, שותפות זו    השותפות  באמצעות  ומוקם  מפותח   זה  צבר   10
 לחברה במסגרת הסכם הפיצול.שהועברו  יותהפעילו
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  להיקפי   ביחסזיח    בהיקף  מתחדשות  יות גאר   מתקי  במסגרתםצפויים להיות משולבים  ואשר  
יכללו  בחבל ולסיה שבספרד  הפרויקטים האמורים  . עם זאת יובהר כי היה ו ייקטים עצמםהפרו

שירותי בתחוםקבלת  חיצוימתחדשת  יה  גארה   ם  מ(ת  ומחברות  במסגרת  לת  הולא 
הם יידרשו ליתן לחברה זכות  ים) ובי הזוג שגב יבקשו ליטול חלק בפעילות האמורה,  הפרויקט

  .  סירוב ראשוה ביחס לביצוע הפעילות האמורה, בהתאם לתאים המפורטים בס"ק ב' להלן

חדש כהגדרתו בס"ק א' לעיל,    פרויקט  לווצע  יתחייב כי בכל מקרה בו  ה  השליטה  מבעלי  אחד  כל  .ב
או  /ו  תפתחאו  /ו  תיזוםאו  /ו  תשקיעאו  / ו  תרכושאו  /ו  תפעליפה לחברה בהצעה כי היא    הוא

  . ")ההצעה(להלן: " החדש בפרויקט תתקשראו /ו  תארגן

הצעה בתוך  לההצעה תופה ראשית לדירקטוריון החברה, אשר ידרש לתת את החלטתו ביחס  
לקבל    5 בבואו  סביר  לדירקטוריון  הדרש  והמידע  החומר  מלוא  קבלת  ממועד  עסקים  ימי 

החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה    .החלטת השקעה בקשר עם ההצעה
  לאישור אישר הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה  לאבלבד. 

החברה, אשר החלטתה על דחיית ההצעה תהיה סופית. היה ולא אישרה  עדת הביקורת של  ובו
את   לקבל  השליטה  בעל  רשאי  יהיה  לא  החברה,  ידי  על  ההצעה  דחיית  את  הביקורת  ועדת 
קבלת   את  לאשר  רשאי  יהיה  אשר  הדירקטוריון,  של  וסף  לדיון  תועבר  וההצעה  ההצעה, 

ימי עסקים ממועד קבלת    5תוך  עות מצד החברה להצעה ביעדר היההצעה. בכל מקרה של ה 
עם  בקשר  השקעה  החלטת  לקבל  בבואו  סביר  לדירקטוריון  הדרש  והמידע  החומר  מלוא 
ההצעה, תחשב ההצעה כאילו דחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה (על ידי וועדת הביקורת) או  

לן: לקבל את ההצעה (לה  י(בין במישרין ובין בעקיפין) רשא  השליטה  בעל  יהיההעדר היעות,  
עות החברה להצעה, לא  י"). בוסף, גם במקרה בו על אף ה ההצעה  את  החברה  בחית  מגון"

החדש ו/או לרכישת    בפרויקטישתכלל (מסיבות שאין תלויות בבעל השליטה) הסכם להשקעה  
החברה,    הפרויקט ידי  על  ובעל    תועבר החדש  הדירקטוריון  של  לדיון  ההצעה  וספת  פעם 

במישרין (בין  בעקיפין)    השליטה  הרכישה,    יהיהובין  ו/או  ההשקעה  את  לבצע    בכפוףרשאי 
  . לעיל זה  בסעיף המתואר ההצעה  את החברה בחית למגון

כל   לאחר  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  החלטות  בדבר  מיידי  דיווח  תפרסם  החברה 
  החלטה בעיין תיחום הפעילות.

עוד בי הזוג פאולה ואלון שגב יהיו  ההתחייבות לתיחום פעילות כאמור תעמוד בתוקפה כל  
בחברה השליטה    פעילות  לתיחום  מגון   של  קיומו   כי  ויודגש  יובהר  ספק  הסר   למען.  בעלי 

  להוראות  בהתאם  בחברה  משרה  וושאי  דירקטורים  מחובות  לגרוע  כדי  בו  אין  דלעיל  כמתואר
  . דין כל
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 הדו"ח  למועד החזקות של הקבוצהעיקרי מבה תרשים  

  : ישראל 

  

  



 12 -ו 

  :ואיטליה ספרד
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה  .6.3

  מיום להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות יירות ערך שבוצעו על ידי החברה החל   
  : פרסום הדו"חועד בסמוך למועד  ייסודה

  זהות המשקיעים  ההשקעה אופן  
מועד  

  השקעה ה

מיות  כמות 
  1בות  רגילות

  ש"ח ע..  כ"א 

מיות  כמות 
ללא   רגילות
.ע  

התמורה  
שהתקבלה  

  ) ש"ח (באלפי  
הפקת מיות במועד הקמת  

  החברה 
  מר אלון שגב

ביוי   26
2019  

100   --   --  

מיות קיימות   9,119,000 קבלת  
ממר אלון שגב, כגד העברת  

וזאת    הפעילות המועברת לחברה
במסגרת הסכם הפיצול שתואר  

  לעיל   6.2.1בסעיף 

וילין  הגב' פאולה 
  שגב

בפברואר   2
2021   

 --  9,119,000  
חלקה  

בפעילות  
  המועברת  

מיות קיימות   881,000קבלת 
ממר אלון שגב, כגד העברת  

הפעילות המועברת לחברה וזאת  
במסגרת הסכם הפיצול שתואר  

  לעיל   6.2.1בסעיף 

עבור מר עודד   ןאמ 
  דור -עין

בפברואר   2
2021  

 --  881,000  
חלקו בפעילות  

  המועברת  

הפקת מיות החברה לציבור  
במסגרת הפקה לראשוה  

  לציבור  

ציבור (משקיעים  
  מסווגים)

בפברואר   2
2021  

 --  2,475,000  
118,800 )48 

  ש"ח למיה) 

פוצל    2021בפברואר    2יום  בוסף, ב.  2020בספטמבר    17ערכן הקוב של מיות החברה בוטל ביום  
מיות רגילות ללא    100,000- ל  הרגילה ללא ערך קוב פוצל הון המיות של החברה, כך שכל מיה  

לאחר הפיצול האמור וערב ביצוע ההפקה לציבור, הוה המופק והפרע של החברה כלל  ערך קוב.  
מיות רגילות ללא ערך קוב ואילו כון למועד פרסום הדו"ח כולל ההון המופק והפרע    10,000,000
  ילות ללא ערך קוב.  מיות רג 12,475,000של החברה  

ממר אלון שגב לגב' פאולה וילין שגב ולאמן עבור מר עודד עין דור,    החברה   למעט העברת מיות  
בפברואר    2מיות החברה שמכרו על ידי פאולה ועודד ביום    275,000ולמעט    לעיל  3.1כמפורט בסעיף  

ל  2021 התשקיף  פי  על  המכר  הצעת  במסגרת  מסווגים)  (משקיעים  וההודעה  לציבור  השלמה 
במיות  כלשהן  עסקאות  פקת החברה  , לא בוצעו החל ממועד הש"ח למיה  48המשלימה, במחיר של  

 .בעלי עיין בחברהעל ידי החברה 

 מדף  תשקיף 

להפיק  הכולל אפשרות  מדף,    תשקיף לעיל) היו גם    6.1יצוין כי התשקיף להשלמה (כהגדרתו בסעיף  
  התאם להוראות הדין.  במכוחו, על פי דו"חות הצעת מדף, סוגי יירות ערך שוים, 

 עשיית שוק במיות החברה  

עם שירותי בורסה והשקעות בישראל    2021ביואר    12בו התקשרה החברה ביום  להסכם    בהתאם
"), ישמש עושה השוק כעושה שוק במיות החברה החל ממועד  השוק  עושהאי.בי.אי בע"מ (להלן: "

במיות  יום המסחר הראשון  מ תקופת הסכם עשיית השוק היה לשה אחת החל  הפקתן לציבור.  
  הסכם עשיית השוק יוארך מאליו לאחר   ). "הראשוית  ההסכם  תקופתלהלן: "(  בבורסה  החברה

  ת וספת בכפוף לזכאות הצדדים לסייםתקופת ההסכם הראשוית מידי שה לתקופה של שה אח
להלן:   כמפורט  את (א)  את ההסכם  לסיים  רשאי  יהיה  צד  כל  הראשוית  ההסכם    לאחר תקופת 
כל צד יהיה  (ב)  שהוא חפץ בסיום ההסכם;לפחות למשהו יום    45של הסכם עשיית השוק בהודעה  

ככל שיחדל עושה השוק    (ג) ;  דית במקרה של מיעה חוקיתירשאי לסיים את הסכם עשיית השוק מי
לשמש כעושה שוק או על פי קביעת ו/או דרישת ו/או הודעת הבורסה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או  

שעות. עושה השוק יודיע   72הסכם בהודעה בת ה בהתאם לכל דין, הצדדים יהיו רשאים לסיים את 
  . לחברה מיידית על כל הודעה כאמור
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    חלוקת דיבידדים .6.4

ישראל   סולאירכן יצוין כי כלשהם.    דיבידדיםחילקה החברה    לא,  2019ביוי   26ביום    מאז הוקמה, 
עם זאת יובהר כי לצורך הצגת הדוחות  . האחרוותלא חילקה אף היא דיבידדים כלשהם בשתיים 

, היחה החברה שהרווח או  as pooling-הכספיים המאוחדים פרופורמה למפרע בהתאם לשיטת ה
בכל תקופת דיווח חולקו  מסולאיר ישראל  הפסד הובע מהפעילויות והכסים טו שהועברו לחברה  

השקעת בעלים  " לבעלי המיות בחברה (במקרה של רווח) או הושקעו בחברה כ"  חלוקה רעיוית"כ
ביאור  "רעיוית ראו  וספים  לפרטים  הפסד).  של  הכס   )3(18  (במקרה  המאוחדים  לדוחות  פיים 

  . 2020פרופורמה לשת 

   היתים לחלוקה.  רווחים אין לחברה   ,2020דצמבר ב  31ליום  

(כהגדרתו בסעיף  הסכ  כולל   )דו"ח זהל  6.14.1ם המימון בו התקשרה החברה עם הבק האוסטרי 
סעיף   בידי החברה. לפרטים בדבר המגבלות האמורות ראה  דיבידד  על חלוקת    6.14.6.1מגבלות 

זה הסכלדו"ח  בוסף,  התקשרו.  בהם  המימון  ישראלית  עם    הקבוצהחברות    מי  ביטוח  חברת 
לדו"ח זה)    6.14.6.3ף  הבק האוסטרי (לפרטים ראה סעיו  )לדו"ח זה  6.14.6.2(לפרטים ראה סעיף  

, מטילים מגבלות  )לדו"ח זה  6.16.2(לפרטים ראה סעיף    להליוס השותפות בין החברה    ם הסכוכן  
שקבעו)שוות   שוות  פיסיות  מידה  באמות  לעמוד  מהצורך  כתוצאה  ובין  במישרין  ביחס   (בין 
   חברות הקבוצה האמורות לבעלי מיותיהן.מ(לרבות חלוקות דיבידד)  תשלומיםלביצוע 

   .דיבידדים חלוקת מדייות לחברה אין דו"חהלמועד   
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  מידע אחר -  חלק שי

וזאת על    2020-2018  לשים  ,בחלוקה לתחומי פעילות  ,(באלפי ש"ח)  להלן תוים כספיים   הפעילות   מי מידע כספי לגבי תחו .6.5
   : של החברה  )פרופורמה (בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים  

 2018שת 

  דוחות כספיים   התאמות לדוחות הכספיים   וולטאי בספרד -התחום הפוטו  וולטאי בישראל-התחום הפוטו   

 7,315 - - 7,315  הכסות מחיצויים 

 - - - - הכסות בין תחומי פעילות

 7,315 - - 7,315 סה"כ הכסות

 878 878 - - עלויות קבועות 

 15,454 4,827 822 9,805 עלויות משתות

 - - - - עלויות המהוות הכסות של תחום פעילות אחר 

 16,332 5,705 822 9,805  סה"כ עלויות

לפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות  רווח קי 
 המטופלות בשיטת השווי המאזי

(2,490) (822) (5,705) (9,017) 

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות  
  בשיטת השווי המאזי

- )3 (  - )3 (  

 (9,020) (5,705) (825) (2,490)  רווח קי

) 5( - -  כולל  ברווח תועה  )5 (  

)490,2(  כולל  רווח  )825(  )710,5(  )9,025(  

 ל"ר -  ל"ר ל"ר רווח כולל אחר המיוחס לבעלים של החברה 

 ל"ר -  ל"ר  ל"ר  רווח כולל אחר המיוחס לזכויות שאין מקות שליטה 

 40,265 - 5,562 34,703  סך כסים 

 30,064 - 575 29,489  סך התחייבויות
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  2019שת 

  דוחות כספיים   התאמות לדוחות הכספיים   וולטאי בספרד -התחום הפוטו  וולטאי בישראל-התחום הפוטו   

 14,051 - 5,121 8,930  מחיצויים הכסות 

 - - - - הכסות בין תחומי פעילות

 14,051 - 5,121 8,930  סה"כ הכסות

 2,915 2,915 - -  עלויות קבועות 

 16,342 2,387 1,715 12,240 עלויות משתות

 - - - - עלויות המהוות הכסות של תחום פעילות אחר 

 19,257 5,302 1,715 12,240  סה"כ עלויות

  מוחזקות חברות (הפסדי)  ברווחי החברה   חלק לפירווח קי 
  המאזי  השווי  בשיטת המטופלות

(3,310) 3,406 (5,302) (5,206) 

  המטופלות מוחזקות חברות(הפסדי)  ברווחי החברה חלק
  המאזי השווי בשיטת

- )2,126 (  - )2,126 (  

)  )3,310קי רווח  1,280 )3025,(  )7,332(  

)676( - 3,618  כולל  ברווח תועה  2,942 

)5,978( 1,280 308  כולל  רווח  )4,390(  

 ל"ר -  ל"ר  ל"ר רווח כולל אחר המיוחס לבעלים של החברה 

 ל"ר -  ל"ר  ל"ר  רווח כולל אחר המיוחס לזכויות שאין מקות שליטה 

 80,063 174 9,742 70,147  סך כסים 

 84,275 500 6,925 76,850 סך התחייבויות
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2020שת   

  דוחות כספיים   התאמות לדוחות הכספיים   וולטאי בספרד -התחום הפוטו  וולטאי בישראל-התחום הפוטו  

 10,320 713 - 9,607  הכסות מחיצויים 

 - - - - הכסות בין תחומי פעילות

 10,320 713 - 9,607 סה"כ הכסות

 6,288 6,288 - -  עלויות קבועות 

,38023  עלויות משתות  2,025 9183,  29,323 

 - - - - עלויות המהוות הכסות של תחום פעילות אחר 

,38023 סה"כ עלויות  2,025 20610,  35,611 

  מוחזקות   חברות(הפסדי)  ברווחי  החברה חלק  לפיקי  הפסד
  המאזי  השווי  בשיטת המטופלות

)13,773(  )2,025(  )9,493(  (25,291) 

  המטופלות מוחזקות חברות(הפסדי)  ברווחי החברה חלק
  המאזי השווי בשיטת

- )871 (  - )871 (  

 50,052 - 50,052 -  הכסות אחרות 

)  )13,773קי רווח  15647,  )9,493(  23,890 

) 789( - 3,233 תועה ברווח כולל   2,444 

)10,540(  רווח כולל   47,156 )10,282(  26,334 

) 10,463(  המיוחס לבעלים של החברה רווח כולל אחר   41,300 )10,282 (  20,555 

) 77( רווח כולל אחר המיוחס לזכויות שאין מקות שליטה   5,856 - 5,779 

893,227  סך כסים   722,518  3,761 462,376 

 405,007 3,302 121,986 279,719  סך התחייבויות

. לתוצאותיהן הצפויות של מערכות  2020דצמבר ב 31 ליום הכספיים הדוחות מועדהטבלה כוללת תוצאות בפועל בלבד, החל ממועדי הפעלה השוים ועד  -ביחס למערכות שהפעלתן החלה במהלך שת הפעילות   ** 
   להלן. 6.7.2.1.4החברה בהפעלה מסחרית לשת פעילות מלאה, ראו סעיף  

  

  לדו"ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה.    .1ז. ףסעיראו  ,להסברי הדירקטוריון לתוים הכספיים של החברה
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות החברה  .6.6

כלכלית של  -להלן תובאה הערכות החברה באשר למגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו
השפעה מהותית על   ,צפויה להיות להם, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם, או הקבוצה

  גדר האמור בסעיף זה באשר להערכות החברה היו ב.  בקבוצההעסקיות או ההתפתחויות    התוצאות
  . וככזה הוא איו ודאי , כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך,מידע צופה פי עתיד

  מדייות סביבתית  

  כללי  6.6.1.1

פעילות   על  הקבוצה  כדאיות  רבה  במידה  והחלטות  מבוססת  ממשלתיים  גופים  חקיקה, החלטות 
  את הסביבה הרגולטורית בה פועלים יצרי החשמל בארגיה מתחדשת.  ותהמסדיר ,רשויות שוות

מדיות   הגלובלית),  (המביאים להתחממות  גזי חממה  פליטת  להפחתת  העולמית  כחלק מהמגמה 
ומקדמות    רגיות מתחדשות, מעודדות הקמת מתקים לייצור חשמל מאספרדו  רבות, לרבות ישראל

  . תומכות בתחום זה סדרותא

הסכם כלל עולמי לשמירה על האקלים,  מכוחה חתם  ועידת האקלים בפריז,    ערכה  2015בדצמבר  
חתומות   ל  195עליו  (מעל  ישראל  90%- מדיות  ובייהן  העולם)  כולל    .ספרדו  ממדיות  ההסכם 

לו צד  הין  כל אחת מהמדיות אשר  של  ליעדים  לה  ,התחייבות  בהתאם  מזהמים,  פליטות  פחתת 
ת להפחתת פליטות היה שילוב מואץ של  והעיקריאחת הדרכים  ידי כל מדיה.  - מפורטים שהוצגו על

  למעלה  ,דו"חהלמועד  ,  11למיטב ידיעת החברה .  ייצור חשמל באמצעות ארגיות מתחדשותמתקים ל
פי  -, כאשר עלמדיות בעולם מקדמות מדייות התומכת בייצור חשמל מארגיה מתחדשת  150-מ

מערכות    הגלובאלי  החשמל  מייצור  50%-כ   2050שת    עדהתחזיות,   באמצעות  ארגיות  יהיה 
(תון זה עודכן לאחרוה על פי הדו"ח האמור    מערכות רוח וסולאריות  מתחדשות, בעיקרן מערכות  

    .12)69%-ל

על  תהיה  -בוסף,  מתחדשות  מארגיות  חשמל  בייצור  ביותר  המשמעותית  העליה  התחזיות,  פי 
עליה    -  2050בשת    22%-מסך ייצור החשמל העולמי כיום, ל  2%משיעור של    -בארגיה הסולארית  

  . 9.1%-שתית ממוצעת של כ 

  ל מדייות סביבתית בישרא 6.6.1.2

'קביעת יעד מחה וגיבוש כלים לקידום    , שכותרתה4450התקבלה החלטת ממשלה מס'    2009בשת  
מארגיות   חשמל  לייצור  מחה  יעד  קבעה  אשר  והגב',  הערבה  באזור  בפרט  מתחדשות  ארגיות 

  .  2020מצריכת הארגיה עד לשת   10%מתחדשות, בהיקף של  

קביעת מכסות    , בין היתר,התקבלה סדרת החלטות, שעיין  2010-2014בהמשך להחלטה זו, בשים  
פוטו לייצ מתקים  להקמת  מתאר  תוכית  אישור  שוות,  בטכולוגיות  מתחדשות  ארגיות  - ור 

(תמ"א   (תמ"א    ) 10/ד/10וולטאיים  רוח  טורביות  בין )12/ד/10ולהקמת  צוות  והקמת  משרדי  -, 
בראשות פרופ' יוג'ין קדל, לבחית התועלת הכלכלית של שילוב ארגיה מתחדשת במשק החשמל  

  בישראל. 

, וקבעה  2020, אשר עיגה את היעד שקבע לשת  542התקבלה החלטת ממשלה מס'    2015בשת  
יעדים לאומיים וספים להפחתת פליטת גזי חממה ולייצור חשמל מארגיות מתחדשות. במסגרת  

לפחות מסך כל צריכת    17%אותה החלטה, קבע יעד צריכת חשמל ממקורות מתחדשים בשיעור של  
לפחות    13%, וכן יעדי בייים לייצור חשמל מארגיות מתחדשות בשיעור של  2030החשמל בשת  

, התקבל בכסת תיקון לחוק משק החשמל,  2017. בהמשך, בשת  2025מכלל צריכת החשמל לשת  
כפי שקבעו בהחלטות הממשלה ה"ל,    2030אשר עיגן את יעדי הייצור בארגיות מתחדשות לשת  

  על התקדמות התחום, לועדת הכלכלה של הכסת.   וכן ייסד מגון דיווח שתי

 
ל אישור להכללת  . החברה לא פתה לקב ,Bloomberg, Clean Energy Investment and Trends 2019 (January 16(2020ראו:     11

  .דו"ח מידע זה ב
   term economic analysis of the world’s power sector.-BloombergNEF annual long -New Energy Outlook 2019ראו:     12

  . דו"ח החברה לא פתה לקבל אישור להכללת מידע זה ב
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סדרות  אפורסמו    2020עד    2017בהתאם להחלטות הממשלה והתיקון לחוק משק החשמל, בשים  
יעדים שקבעו  מארגיה מתחדשת לצורך עמידה בשוות שמטרתן לקדם את שוק החשמל  והוראות  

בי -על הממשלה,  ' יידי  תעראהן  לקביעת  תחרותיים  הליכים  מכוחה  סדרת  חשמל',  לייצור  יף 
פוטו מתקים  להקמת  תחרותיים  הליכים  לעת,  מעת  החשמל,  רשות  במתח  -מפרסמת  וולטאיים 

גבוה במתח  מוך  ,עליון,  "  חשמל   לאגירת  מערכת  הכוללים   ומתקים  במתח  הליך  (להלן: 
פוטו   קביעת  ;13") תחרותי למתקים  (קרקעיים -תעריפים  שאים    או   וולטאים  ומאגרים)  גגות  על 

הזוכות בהליכים התחרותיים סדרות חדשות להקמת מערכות  אאישור מספר    ;כללים במכסות 
זוכה" הקודם  "כל  בסיס  על  תחרותי  הליך  ללא  המאפשרות    ;סולאריות  המכסות  כמות  הגדלת 

באופן המאפשר להקים  ,  הרחבת האסדרות התעריפיות  ;להקים מערכות בתעריף קבוע וידוע מראש
עצמי   לשימוש  לחח"י  החשמל  מכירת  בין  המשלבות  מבעבר,  גדולים  בהספקים  מערכות  מכוחן 

ותיקון אמות המידה באופן המאפשר לחברת חשמל לתת תשובת  ;  בחשמל המיוצר במערכות אלו
מגבלות על הוצאת    ישן  חיבור של המערכת לרשת החשמל גם כאשרה  ולאפשר את  תמחלק חיובי

  . 14לרשת הארגיה 

שהוזכרה לעיל, כי    542בהמשך להחלטת ממשלה מס'  הודיע שר הארגיה,    2020יולי  בוסף, בחודש  
, כאשר בהתאם למדייות זו יוקמו  30%-יועלה ל  2030ארגיות מתחדשות לשת  מייצור החשמל  יעד  

(ואולם    צור חשמל מהשמש בעשור הקרובאלף מגה וואט ליי   12-מערכות בעלות הספק של יותר מ
הודעה זו אושרה על ידי הממשלה    . מגה וואט)    6,500-הדבר ידרוש הגדלה בקיבולת האגירה של כ

    .2025ארגיות מתחדשות עד סוף  20%, וכן הוגדר יעד בייים שאפתי של  2020לאוקטובר  25-ב

  15מדייות סביבתית בספרד  6.6.1.3

, שוק החשמל ותר רדום יחסית  בשוק הספרדי במרוצת העשור החולףאשר הוטלו  בעקבות מגבלות  
, כאשר במהלך שים אלה הותקו מעט מערכות לייצור חשמל. שיוי  2016עד    2013במהלך השים  

הממשלתית לעידוד ארגיות מתחדשות    במדייותעם שיוי    2017במצב דברים זה החל במהלך שת  
מכרזים.   במסגרת  מכסות    ארגיות   של  פעיל   שוק  קיים  האחרוות   השים   שלוש  ךבמהלויצירת 

באמצעות המכרזים האמורים והן במתכות של שוק חופשי למכירה ורכישת    הן  הפועלות  מתחדשות
  .  חשמל

במדיה הותקו    2019), במהלך שת  Red Electra De Espana(  יתהספרדההולכה  לפי מהל רשת  
מכלל    2.7%-וולטאי צמח מ - , ייצור החשמל הפוטוכךעקב  וואט.  -מגה  3,110-מערכות בהספק של כ

  .2019בשת   7.2%-, לכ2009ייצור החשמל במדיה בשת  

אשר קבעה יעד    יפושל האיחוד האיר   2018/2001/EUכסה לתוקף דירקטיבה    2018בחודש דצמבר  
  2019  דצמבר  בחודש . בוסף,  2030, עד לשת  ת החשמלמכלל צריכ  32%לצריכה כלל אירופי של  

  הפיכת  לצורך   כוללת  דרכים  מפת   מהווה   אשר",  Green Deal"- ה  חבילת   את  האירופי   האיחוד   פרסם
(-לבת  האירופי   האיחוד  כלכלת את  Sustainableקיימא  מתווה  הדרכים  מפת    ביצוע  אופן ). 

  .התכיתוהמימון הדרשות לצורך קיום יעדי   השקעות ה

  35%בוסף, קבעה ממשלת ספרד יעד מדיתי לפיו חלק ייצור חשמל מארגיה מתחדשת יעמוד על  
  .  2030מכלל מכלל יצור החשמל המדיתי עד לשת 

 מדייות סביבתית באיטליה  6.6.1.4

תכית    במהלך אישור  בזכות  היתר  בין  באיטליה,  שוק החשמל    יעדים השים האחרוות התחזק 
 European Green New(  האירופאי  דיל  יובקשר עם שוק החשמל והגרין    כוללתחדשה    ממשלתית

Deal  .(  

 Gestore Servizi Energetici(  האיטלקי  החשמל   שירותי  מהל,  GSE-ה לתוים שמפרסם    בהתאם
S.p.a  ,(כאשרהאיטלקי,    החשמל  בשוק  גם  ביטוי  מקבלת  העולמי  החשמל  שוק  התחזקות  תמגמ  

 
עקרוות להליך תחרותי לקביעת תעריף    - )  1109(  1, החלטה מס'  16.12.2016  מיום  506ראו החלטת רשות החשמל מישיבה מספר     13

  וולטאית למתקים המחוברים למתח גבוה ומתח מוך. -לייצור חשמל בטכולוגיה פוטו
מיום    ראו   14 ביעד,  עמידה  לצורך  מתחדשות  בארגיות  ייצור  מתקי  של  וחיבור  הקמה  בעיין   בכתובת:  16.1.2020הודעה 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/amida_yaad/he/Files_General_hodaha_amida_yaad.pdf  . 
ב:  for solar. White paper”  Solarplaza International BV: “Spain 2020. The Road aheadראו:   15 פורסם   ,https://spain. 

solarmarketparity.com .  
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  שוק חווה    2018  בשת.  מאוד  מהותי  באופןוולטאיים גדל  -, מספר המתקים הפוטו 2008מאז שת  
אלפי    48-(תוספת של כ  תוולטאי-פוטובארגיה    במספר המערכות  6%  של  עלייההחשמל האיטלקי  

ג'יגה    20.1-הספק כולל של כל  2017ג'גה וואט בשת    19.68של  הספק כולל  מתוך עלייה  ,  מערכות)
לתוך    מגמת,  החברה  ידיעת  למיטב.  2018בשת    וואט גם  משכה  בהספק המתוקן  .  2019הגידול 

הרגולטור    התחזקות שוקט  רגולטוריים  מצעדים  היתר,  בין  ובעת,  האיטלקי  החשמל  שוק 

   .16חדשים הליך אישור ורישוי מתקי חשמל את ת  פישטו אשר, האיטלקי

  יהיה  2030  בשת  שייוצרהחשמל   מכלל 30%  ולפיו  יעד  איטליה  ממשלת  פרסמה  2020  יואר בחודש

   .17מתחדשת  ארגיהממקורות  

  רגולציה 

    רגולציה בישראל  6.6.2.1

האחרוות   בהשים  משמעותיים אופייו  באופן  שיויים  בישראל,  הרגולטורית  אשר    בסביבה 
  . , לרבות החברהפרטיים טיב עם פעילות יצרי חשמליה  להערכת החברה,

 על בלעדי  כמעט  באופן  שלט  בישראל  החשמל  (להלן:  ידי  - משק  לישראל  החשמל  חברת 
והיה בעלת מרבית כושר   ,פי חוק משק החשמל, כ"ספק שירות חיוי"-, המוגדרת, על")חח"י"

 ההולכה והחלוקה של החשמל בישראל.   רשתובעלת   ,החשמל בישראל, מהלת המערכת  ייצור

הפרדת יהול  הכוללת:  , במהלך השים האחרוות אושרה רפורמה מקיפה בשוק משק החשמל
במקטע    חח"י צמצום היקפי הפעילות של    ; המערכת מחח"י והפיכתה ליחידה עצמאית פרדת

פתיחת    ;18י חשמל פרטיים בדרך של הפרטת תחות כוח הגדלת כושר הייצור של יצר   ;הייצור
    .וכיוצ"ב ;ייצור הגדלת מכסות ;19חסמים רגולטוריים 

ע  טלהביא לריכוז מאמץ של חברת החשמל בפיתוח מק  מה היהרפי הפרסומים, מטרת הרפו-על
מהווה את אחד  להערכת החברה,  ההולכה, אשר פותח בחסר בעשרות השים האחרוות, ואשר  

  . 20החסמים המשמעותיים בפיתוח משק החשמל מבוסס ארגיה מתחדשת בישראל 

יואר  בוסף,   החשמל   2020בחודש  רשות  רגולטוריים    21הודיעה  צעדים  מספר  קיטת  על 
פוטו מערכות  הקמת  להאיץ  היתר,  וולטאי- שמטרתם  בין  הכוללים,  תוספת  ות,  של  אישור 

מגה מאות  לחיבור  מעה  לתת  שצפויים  ההולכה  מערכת  של  הפיתוח  לתוכית  -פרויקטים 
בעיקר באזור הדרום, בשים הקרובות יהיה לקבל    ;וואטים,  כך שיתן  תיקון אמות המידה 

הוצאת   על  מגבלות  ישן  כאשר  גם  חיבור  המאפשרת  חיובית  מחלק  לרשתתשובת    ; ארגיה 
מת   על  שלילית  מחלק  תשובת  בעבר  שקיבלו  ייצור  מתקי  רישום  המאפשרת  שעה  הוראת 

ומתן אפשרות למחלק חשמל    ;שייבדקו שוב על ידי המחלק בהתאם לאמת המידה המתוקת
ייצור  לתת   במתקי  הייצור  של  מידתית  הורדה  היא  משמעותן  כאשר  גם  חיוביות  תשובות 

א באותו  החשמל  זורקובציוליים  לרשת  מערכות  חיבור  אישור  קבלת  כי  העובדה  לוכח   .
מהווה חסם משמעותי ביכולת הקמת מערכות לייצור חשמל, מדובר בשיוי משמעותי המאפשר  

  וולטאיות וספות. -הקמה וחיבור של מערכות פוטו

 
 e-https://www.gse.it/datiGSE, Statistical Report on Renewable Energy 2018, December 2019 available at-:  ראו   16

tatistichescenari/s  :ראו כן   ;solare fotovoltaico, June 2020,, available at  –GSE, Rapporto Statistico 
scenari/statistiche-e-https://www.gse.it/dati.  

. החברה לא פתה לקבל אישור להכללת  https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/NSR_Italy_2018.pdfראו:     כן
 .דו"ח מידע זה ב

אישור  en.pdfnti/it_final_necp_mainhttps://www.mise.gov.it/images/stories/docume_:  ראו   17 לקבל  פתה  לא  החברה   .
 . דו"ח זה בלהכללת מידע 

תחות  רה בדרך של מכרז, ותוכית למכור שלוש  הכוח "אלון תבור", העמדת תחת הכח באתר רמת חובב למכיכדוגמת מכירת תחת     18
  כוח וספות בשלוש השים הקרובות. 

 כדוגמת הסרת חסמים ביחס לרשת ההולכה, דבר המאפשר חיבור מתקי ייצור חשמל בארגיה מתחדשת במתח גבוה.    19
שמל. לוכח חסר בהשקעות ברשת  , חיבור מערכות לרשת החשמל מותה, בין היתר, במקום פוי עבורם ברשת הח דו"ח למועד ה    20

בות מתקי ארגיה מתחדשת), מתקבלת מחברת החשמל תשובת מחלק  החשמל, לעיתים, באזור בו פועלים מספר יצרי חשמל (לר
חיובית מוגבלת או תשובת מחלק שלילית, אשר מגבילה או איה מאפשרת את חיבור המתקן, מאחר שהרשת באזור בו מעוייים  

  הושקעו   בטרם  תוזא   הפרויקט  ייזום  של  מוקדם  בשלב  יתת  המחלק  תשובת  כי  יודגשבתפוסה מלאה.    אתמצ  לחבר את המערכת
  .החברה  ידי  על בפרויקט משמעותיים משאבים 

ה    21 בעיין  הודעה  מיום  ראו  ביעד,  עמידה  לצורך  מתחדשות  בארגיות  ייצור  מתקי  של  וחיבור  בכתובת:    16.1.2020קמה 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/amida_yaad/he/Files_General_hodaha_amida_yaad.pdf.  
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   י חשמל פרטיים בישראל ומכירתו  - חשמל עלה פעילות ייצורים פרטי  לחח"יידי יצרים,  ולצרכ
רשות  מפרסמת  ובתקות המפורסמות מכוחו. בוסף    לפי העיין, מוסדרת בחוק משק החשמל

בישראל), מעת לעת,האחראי(  החשמל על אסדרת משק החשמל  והחלטות    ת  שוות  הוראות 
  , . ההחלטות האמורות עוסקות, בין היתר, לקדם פיתוח משק חשמל תחרותי בישראלןשמטרת

היתר ח  ,בין  לייצור  מתחדשת  שמלבמכסות  שישמארגיה  בתעריפים  החשמל  ו,  ליצרי  למו 
לפיכך, להוראות  .  הקים מערכת לייצור חשמליזם לעמוד על מת ל   דרש וביתר התאים בהם  

היקפי ורווחיות הפעילות  על  יכולת הקמת פרויקטים כמו גם  הרגולציה ישה השפעה ישירה על  
  בתחום.  

 ,היתרים ואישורים  טרם הקמת הפרוייקט  לקבל,  על יצרן חשמל פרטי  בהתאם להוראות הדין ,
מחברת חשמל לעיין יכולת קליטת החשמל שוא הפרויקט ברשת מסוגים שוים, בין היתר,  

 ועוד.  ) שיויי תב"ע, כגון היתרי בייה( מרשויות התכוןהחשמל, 

  16בהספק העולה על    (לרבות מתקי אגירה)   כמו כן, הקמה והחזקה של מערכת לייצור חשמל 
רישיון  יםכפופ  וואט-מגה ה  לקבלת  למועד  כון  כי  בהיקף  דו"ח(יובהר  אין מערכות  לחברה   ,

. קבלת רישיון כאמור כפופה לעמידה בהוראות תקות משק החשמל (תאים והלים  22כאמור) 
ת העמדת הון עצמי בשיעור  ל ו, לרבות הוכחת יכ1997-למתן רשיון וחובת בעל רישיון), תש"ח

 וכיוצ"ב.    לפחות מעלות הקמת המערכת 20%של 

על  בוסף והשמירה  ההגה  בתחום  שוות  חוק  בהוראות  לעמוד  דרש  פרטי  חשמל  יצרן   ,
   הסביבה.

ים להקמת מערכות לייצור חשמל, עשויה (או  ילשיוי בהוראות החוק והרגולציה הרלווט  ,לפיכך
  השפעה מהותית על פעילות החברה.  ) להיות, לפי העייןעלולה

בשיתוף עם מהל התכון, מקדם תכית    , , משרד הארגיה23בהקשר זה יצויין, כי בהתאם לפרסומיו 
שטחים    סימון  הין  העיקריות  ה יתושמטר  ,)41לתשתיות משק החשמל (תמ"א  מתאר ארצית כוללת  

מאיייעודי חשמל  לייצור  אתרים  שישמשו  אחידה    יצירת,  תומתחדש  ותרגים  תכוית  מסגרת 
באופן אשר    10/ד/10תיקון תמ"א  ו,  צור ולאגירת חשמל ממקורות מגווים ובטכולוגיות שוותילי

פי פרסומי  -על  .ות מכוח היתרי ביה בלבד וכיוצ"ביוולטא -ירחיב את אפשרות הקמת מערכות פוטו
  2030הארגיה הצפויים בשים    תהווה בסיס למתן מעה תכוי לביקושי  , תוכית זומשרד הארגיה

והבטחת יתירות ואמיות   ,התייחסות לתמהיל מקורות הארגיה, מגוון אמצעי הייצורתוך   ,2050-ו
צפויה   .24ספקה הב תוכיות אלה  וליצ  אישור  לפשט  של  ולהקל,  התכון  לתהליכי  ביחס  וודאות  ר 

  מערכות לייצור חשמל. 

הקמת מערכות לייצור חשמל  על    10/ד/10ותמ"א    41כי הערכות החברה בדבר השפעת תמ"א    ,יודגש
 יירות ערך, התלוי בגורמים שא בגדר    ןהי ח זה בחוקי עתיד, כהגדרת מום בשליטת  ימידע צופה פ

  , לרבות כי התוכית תקל על האישורים והתאים הדרשים להקמת מערכות לייצור חשמל.החברה

ב בתחום  לפרטים  החברה  פועלת  פיהן  על  חשמל  לייצור  בישראל  הרלווטיות  האסדרות  דבר 
  להלן.   6.7.2.1.3 הפעילות בישראל, ראו בסעיף

 רגולציה בספרד  6.6.2.2

  כללי 

) מצווים  מורכבת  המתחדשת  הארגיה  תחום  של  המשפטית  (להלן:  Directivesהמסגרת   (
מיושמדירקטיבות" אשר  האירופי,  האיחוד  של  עקיף    ים")  באופן  באיחוד  החברות  במדיות 

  . , כמו גם רגולציה בעייים פרוצדורלייםבאמצעות חקיקה מדיתית

 
וואט.  -מגה   16לחוק משק החשמל, חלה חובה לקבל רישיון ייצור בגין מערכות בהספק העולה על    3ראות סעיף  יצויין, כי בהתאם להו   22

כי כל מתקן אגירה   30.4.2020מיום    57807חלטה מס'  הודיעה רשות החשמל בה )(ב) לחוק משק החשמל  1(ב)(3לסעיף  , בהתאם  בוסף
וואט יהיה פטור מרישיון אגירה, וזאת בהתאמה לפטור מרישיון ייצור למתקי ייצור בהספק  -מגה   16מותקן שאיו עולה על  בהספק  

  וואט. -מגה  16מותקן של עד 
 . דו"ח . החברה לא פתה לקבל אישור להכללת מידע זה בreports/tama41/www.gov.il/he/departments/publicationsראו:    23
  .2019מבר צד חודשמ  41ראו טיוטת תמ"א    24
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הפעיל הי וסוגי  הספרדי  החשמל  בשוק  העיקריות  (  םיות  שיוע  חשמל,  ),  Transmissionייצור 
לל,  ), תפעול מערכת ותפעול שוק. ככCommercialization), מסחר ואספקה (Distributionחלוקה ( 

תחומי   מוופוליסטיים,  מאפייים  בעלי  תחומים  רגולציה  בתור  כוללים  והחלוקה  השיוע 
בצורה ליברלית יותר על עקרוות של  פועלים  והאספקה  תחומי ייצור החשמל  שמשמעותית, בעוד  

  . (וזאת בשוה משוק החשמל בישראל) שוק חופשי

  להקמת מתקים לארגיה    אישורים

  מגופים  ורישיוות  אישורים  דרשים  מתחדשת  בארגיה  חשמל  לייצור  מתקים  של  והקמה  ביהל
ההליך  שוים  ממשלתיים  של    הפרוצדולי.  הקמה  אישור  לצורך    חשמל   לייצור   מערכות הכללי 

צו (להלן: " Royal Decree 1955/2000-וElectricity Act Sector 2013 -ב קבוע מתחדשת בארגיה
1955/2000  .("  

כפופים לאישורים    ל מחש, הרחבה, שיפוץ ותפעול של מערכות לייצור  ה, ביי 1955/2000  לצו   בהתאם
 environmental(   סביבתיים  סקרים  גם  היתר  בין  הכוללים,  אדמייסטרטיביים  אישוריםהבאים:  

impact assessment  ייה; ואישור תפעול,    של  ביצוע ); אישוריהפרויקט המאפשרים את תחילת הב
  הייצור   מערכות  את  לרשום   יש ,  לבסוףאשר מאפשרים, לאחר הקמת המתקן, את חיבורו לרשת.  

 Registro Administrativo de instalaciones de(  חשמל  ייצור  למערכות  הממשלתי  במרשם
producción de energía eléctrica  .(  

וסף, בהתאם לוספים. כך,  סיבות הספציפיות של כל פרויקט ופרויקט,  ב ייתכן שיידרשו אישורים
מרשויות   אישורים  שידרשו  ייתכן  ציבוריים,  שטחים  על  השפעה  לפרויקט  ישה  כאשר  למשל, 

כמו כן, לעתים דרשת הסכמת צדדים שלישיים למעבר  ומויציפליות שוות.    , אזוריות ממשלתיות
  .קווי חשמל בשטחם

לקבל    בטרם היזם  על  חשמל,  לייצור  פרויקט  של  הבייה  החלוקה  או  השיוע    מחברתתחילת 
לרשת  הרלווטית התחברות  חשמל),    אישור  לייצור  מתקן  הקמת  לצורך  מהותי  אישור  (שהיו 

.  )Third Party Access  -  TPA(במסגרתו דרש היזם גם להתקשר בהסכם חיבור לרשת החשמל  
  כפופה  וקבלתו ,  שים  3החשמל בתוך    לרשת  וחיבורומתקן הייצור    מתלהשל האמור כפוף    האישור

  בתוך לרשת החשמל     ובר. במקרה שבו הפרויקט לא חוואט-לקילו   אירו  40  של  בסך  ערבות  להעמדת
בקשת חיבור לרשת    .הערבות מחולטת, ביזםישיר  באופןהתקופה האמורה, בשל סיבות התלויות 

קיבולת של הרשת    היעדר בדגש על יכולה להידחות על בסיס ימוקים טכיים ואובייקטיבים בלבד,  
ה   באיזור  ידי  על  מוכרעות  לרשת  לחיבור  בקשר  מחלוקת   Spanish National  -הפרויקט. 

Commision on Markets and Competition.    

  שוק החשמל הספרדי 

ערוצי  לייצרי  ככלל,   הספרדי מספר  בשוק  לפעילות החברה  מכירה  חשמל  בייהם  שהרלווטיים 
בורסת  (להלן: ")  OMIE(מכירת חשמל בזירת מסחר מאורגת, הבויה כבורסה למכר חשמל    הים

ו")חשמל היזם,  מתקשר  עמו  ברוקר  באמצעות  עשית  לבורסה  הגישה  כאשר  חשמל  ,  מכירת 
הסכם  (להלן: "  )Power Purchase Agreement - PPAהתקשרות בהסכמי מכר חשמל (באמצעות  

PPA(" ) רגיהעם גופים פרטייםכגון חברות סחר בא(  .  

  1998בשת לפעול החשמל הספרדית החלה   תורסכי ב יצוין  ורסת החשמלבמכירת חשמל ל באשר ל
רשת החשמל הספרדית אוגדה ביחד עם    2007הפרטה של שוק החשמל בספרד. בשת  מכתוצאה  

  החשמל הפורטוגלית ליצירת בורסת החשמל האיברית. בורסת החשמל היה זירת מסחר יומי רשת  
  זמיות, הביקוש והצריכה לפי איזורים ושעות.  שבה מחיר החשמל קבע באופן שוטף בהתאם ל

לקבל   שיתן  החשמל  ממחירי  גבוהים  הים  החשמל  בבורסת  לקבל  שיתן  החשמל  מחירי  לרוב, 
ג  עם  התקשרות  פרט באמצעות  בהסכמי  יופים  בבורסת  PPAים  החשמל  מחירי  זאת,  עם  יחד   .

שהים   PPAמחירי החשמל בהסכמי  ל  , וזאת ביגודדימיים ותוים לשיוייםכאמור  החשמל הים  
מכירת חשמל  קבועים.  בד"כ   בין  לשלב  הייצור  והגות חברות  סיכויהם,  לגדר את  מת  על  לכן, 

  . PPAעות הסכמי בבורסת החשמל לבין מכירת חשמל באמצ

  מס על ייצור חשמל 

קובע מס שמש בגין ייצור חשמל החל על כל יצרי החשמל בספרד. המס האמור על    15/2012חוק  
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  מסך ההכסות שבעו מייצור החשמל.   7%ייצור החשמל הוא בגובה  

 באיטליה רגולציה  6.6.2.3

החשמל. יחד עם זאת, הבייה  ככלל, הרגולטור האיטלקי וקט בגישה ליברלית בוגע לתחום ייצור 
והתפעול של מתקי ייצור דורשים אישורים, היתרים ורישיוות היתים על ידי רשויות רגולטוריות  

(אישור "מטריה" שבתוכו   PAUR(סקר סביבתי),  EIA בדיקות סביבתיות, תסקיר שוות, כדוגמת
של   מתקן  לבית  הדרושים  ההיתרים  כל    םיציבורי  אישורים  ןוכ  )סולאריות  מערכותכללים 

    .וספים  שוים וסביבתיים

האישור,   הליכי  פתיחת  להקמת  בטרם  המיועדות  הקרקעות  את  להבטיח  הפוטציאלי  היצרן  על 
, כמו גם הבטחה של מקום ברשת החשמל עם מהל הרשת באמצעות קבלה של אישור  הפרויקט

שיידרשו  Estimate of Connectionבשם   ייתכן  ומיקומו,  הפרויקט  למאפייי  בהתאם  בוסף,   .
  אישורים וספים, כגון אישור שימוש בקשר לשטחים ציבוריים.  

מתקי הייצור מחוברים אל מערכת החלוקה והממסר, ומשכך דרש אישור התחברות לרשת ממהל  
, חתימה  ")ור המחלקאיש"-" והרשת   מהל"(להלן:    )Terna SPAרשת החלוקה הרלווטית (לרוב,  

) ותשלום אגרה מתאימה על ידי יצרן החשמל. אישורי המחלק  TPAעל הסכמי חיבור מתאימים (
, ובין היתר התחלת הליכי  (שאי עמידה בהן עשויה להביא לביטולם)  לרוב כפופים לתאים מסוימים

  18בתוך    ימים ממועד קבלת אישור המחלק ותחילת עבודות הבייה  120האישור הותרים בתוך  
(ואולם, במקרה בו הדבר לא אפשרי    חודשים (במקרה של חיבור מתח גבוה) ממועד קבלת האישור

חודשים כל    6בשל סיבה שאיה בשליטת היצרן, היצרן רשאי לפות בבקשת ארכה לתקופות בות  
העבודות) לתחילת  עד  האישור  תוקף  את  להאריך  ובכך  שבוסף.  אחת,  ככל  האישור  הליכי  , 

או  הפרוצד ביחס  ימי עסקים,    270ם תוך  מי הסביבתי לא מסתיי  אישורההליך  רליים  אין ערובה 
 . המחלקשיתן במסגרת אישור   להספק הכולל

יצרים דרשים להתקשר עם מהל הרשת בהסכם חלוקה שמסדיר את שירותי החלוקה   בוסף, 
כלכלית שמטרתה ליצור איזון  שמעיק מהל הרשת. יצוין כי הרגולציה באיטליה כוללת מערכת  

במערכת החשמל, במסגרתה עשוי היצרן להידרש לשלם אגרות "איזון" (שסכומן מתעדכן מעת לעת)  
  למהל המערכת במקרים מסוים של ייצור חסר או צריכת יתר של היצרן. 

חשמל   ממכירת  לרוב,  ובעות,  באיטליה  החשמל  ייצור  חברות  הכסות  הספרדי,  לשוק  בדומה 
(בבורסת   מוסדרת   בהסכמי  IPEX – Italian Power Exchageחשמל  ומהתקשרות   (PPA   עם

  .(אותם יש לרשום במרשמים הרלווטים)  צדדים שלישיים

  מכסות לייצור חשמל   

  מכסות לייצור חשמל בישראל

הקמת מערכת לייצור חשמל כפופה, בין היתר, למכסות ייצור, הקבעות במסגרת החלטות של רשות  
קיום מספק    . ידי רשות החשמל-במסגרת 'הליכים תחרותיים', המפורסמים מעת לעת על החשמל או  

  . בישראל  ביסוד פעילות החברה יםעומדהעיקריים ה מהדבכיםהיו מכסות ייצור  של 

הקים מערכות  ל  , המאפשרות סדרותאמספר  קיימות    , דו"חלמועד הכים התחרותיים,  יבוסף להל 
  . דו"חל 6.7.2.1.3אשר תפורטה בסעיף , הליכים תחרותייםלייצור חשמל שלא מכוח 

כן,   על כמו  מפורסמים  לעת,  חשמל-מעת  לייצור  ייעודיים  מכרזים  שוים  ממשלתיים  גופים  ,  ידי 
העד  ר  שאכ שלדו"ח  למועד  בהיקף  כאמור  מכרזים  ההערכות- עלו,  טאוו-מגה  מאות  פורסמו    ,פי 

  .  וספיםייעודיים צפויים להתפרסם מכרזים  

מסך צריכת    30%  להגדיל את היקפי ייצור החשמל ממקורות מתחדשים לשיעור של כווה  הלוכח  
  , הליכים תחרותיים סדרותא  בשים הקרובות יפורסמו   ,להערכת החברה,  2030החשמל עד לשת  

  .25ידה   ומכרזים וספים, אשר יאפשרו לחברה לממש פרויקטים המקודמים על

 
יכולת מימוש הפרויקטים המקודמים על ידה הין בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה  יודגש, כי הערכות החברה בדבר     25

החשמל   או במשק  התחרות  מהותי בתאי  שיוי  יחול  לא  כי  לרבות  החברה,  שאים בשליטת  בגורמים  התלוי  ערך,  יירות  בחוק 
 בישראל וכיוצ"ב.
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  תעריפי החשמל  

  תעריפי החשמל בישראל  6.6.4.1

  מכר לחח"י בהתאם לתעריפים אשר קבעים מראש  הקבוצהידי חברות  - החשמל המיוצר עלמרבית  
  ן פרטי. אים תוים למשא ומת . תעריפים אלו'עיקרון העלות'על בסיס   ,חשמלהידי רשות  -על

  ת מותקמערכת  צרכים אשר הלמכר  ו   חברות הקבוצהשבבעלות    ערכותהמיוצר במ חשמל    עבור
המערכת  לחברהמשולם  ,  בחצרם מהמחיר    ,בעלת  ש  תעריפיגזר  משלמים  אלו  צרכים  החשמל 

פרטיים  חח"יל חשמל  ליצרי  מכך,  .  אחרים  או  יוצא  בשוקכפועל  החשמל  בתעריפי  גורם    , שיוי 
או  ל לתאגידים  עלייה  המשולם  בתעריף  ידן    ,קבוצהבירידה  על  המיוצר  החשמל  את  המוכרים 
  צרכים כאמור. ל

כן,   הממשלתיכמו  הסובסידיות  צומצמו  האחרוות,  מואץ)  בשים  פחת  (כגון  אחרות  והטבות  ות 
אשר    ,)התחרותיים'ההליכים  'אסדרת  שיתו ליזמים הפועלים בתחום, והוסדרה רגולציה חדשה (

המבטיחים  הליכים תחרותיים  , באמצעות  ידי חח"י- עלות רכישת החשמל עללהוזיל את  מטרתה  
ייצור ליזמים אשר יציעו לייצר חשמל ב . מגמות אלו גרמו לכך,  ביותרמוכים  ה  םתעריפי מכסות 

הפוטו בתחום  ליזמים  ששולמו  החשמל  תעריפי  האחרון  שבעשור    ת סדרו אמכוח  וולטאי  - שבעוד 
(קילו"ח  ש    2.05עו בין  ,תעריפיות , תעריף  (צמוד למדד)  לקוט"שאג'    37-לוואט לשעה)  - לקוט"ש 

  2017ידי רשות החשמל בחודשים מרץ  -על  מושפורסההליכים התחרותיים  החשמל שישולם לזוכי  
הירידה במחירי  .  (צמוד למדד)  אג' לקוט"ש  14.44אג' לקוט"ש לבין    23.33ע בין    ,"חדוה  מועדעד  ו

  וולטאיות - פוטוהמערכות  ה  רכיביבעלויות  המשמעותית  ירידה  ל   הודות  מתאפשרת בעיקרהחשמל  
    .ועלויות ההקמה

 ואיטליה החשמל בספרד   תעריפי 6.6.4.2

אלו    בכל החשמל,  בבורסת  הקבעים  החשמל  לתעריפי    ההיצע   תאי  לפי   כאמור  קבעיםהוגע 
כי    הרגעיים  החשמל  במחירי  גבוהה  תודיות  קיימת  ולפיכך  והביקוש המחירים  (יצוין  טווח 

,  יורו למגה וואט שעה  40-57טווח של    -באופן יחסי  יציב  ה  היבספרד  הממוצעים בשים האחרוות  
יורו למגה וואט    43-62ואילו באיטליה טווח המחירים הממוצע האמור עמד בשים האחרוות על  

  החשמל   מחירי,  לעיל  כאמור,  הפרטיים  פיםהגו  עם  חתמיםה  PPA-ה   להסכמי  הוגע  בכל).  שעה
החשמל,    המגולמים בבורסת  ההתקשרות  במועד  המכרים  החשמל  ממחירי  מוכים  הים  בהם 

       . מהותי באופן לעיתים

 וקיבולת רשת החשמל  זמיות קרקעות 

, לצורך  אתריםעם בעלי   שימוששכירות/במסגרת פעילותה, החברה מתקשרת באופן שוטף בהסכמי  
פוטו מערכות  של  חשמל- הקמה  לייצור  ה  וולטאיות  גבי  עליהם  יםהאמור אתרים  על  השטחים   .

המוחזקים על ידי מושבים, קיבוצים, מועצות    שטחים קרקעייםהים, דרך כלל,  מוקמות המערכות 
משקים חקלאיים (לולים, רפתות וכיו"ב), מבי ציבור לעיריות או מועצות  גגות של  ;  מקומיות וכיו"ב

 מקומיות, מפעלים וכיו"ב; מאגרי מים; ועוד.  

גורם   בוגע ליכולת החברה  קריטי  זמיות הקרקעות והיכולת להתקשר בהסכמי שכירות מהווים 
וספות תחת ה וכ אלפתח מערכות  הכסות  סדרות השוות של רשויות החשמל,  על  גם  יוצא  פועל 

  החברה.  

כרו זמיות קרקעות  של  כי ההיבט  למיקום    ךיצוין  באיזור הסמוך  רשת החשמל  קיבולת  ביכולת 
הקרקע הרלווטית. רשת החשמל היא בעלת יכולת קיבול מוגבלת, ולכן לצורך התחברות לרשת יש  

  .26צורך בקבלת אישור ממהל רשת החשמל הרלווטי 

 
 Access and Connectionהחשמל. בספרד מדובר באישור בשם    חברתדי  מדובר באישור בשם "אישור מחלק" היתן על י  בישראל   26

Permit   .טיתיתן על ידי חברת תפעול הרשת הרלווה  
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  עלויות מימון 

מימון  או    בקאי  מימון(גבוה  מיוף  בשיעור   , לרוב,פרויקטים בתחום הארגיה המתחדשת ממומים
גורם המשפיע ישירות על כדאיותם  מהווים  שיויים בעלות גיוס ההון או החוב    . בהתאם,)חוץ בקאי

    של פרויקטים.

  עלות חומרי גלם  

הין העלויות הכרוכות    ,לייצור חשמל מארגיה מתחדשתערכות  מבההשקעות והעלויות העיקריות  
  בהקמת המערכת. שיויים בעלויות הקמת המערכות משפיעים על רווחיות וכדאיות הפרויקטים.  

גלם  החומר  את  וולטאיים, המהווים  -פוטובשים האחרוות פחתה באופן מהותי עלותם של קולטים  
ות הקמת מערכות  בעלוי  ה. המשך יריד וולטאית-מרכזי במתקים לייצור חשמל בטכולוגיה פוטוה

גדיל  י  ,בתעריפי החשמל)  האפשרית ירידה  בשיעור העולה על ה (  לייצור חשמל מארגיות מתחדשות
  . החברה בהגדלת השוק הפוטציאלי של סייע י ואלו את כדאיות ההשקעה בפרויקטים 

  אקלים  

ת  ו) מושפע ותוולטאי-הפוטו  המערכותרווחיות    קים הסולאריים (וכפועל יוצא מכך,ת המתותפוק
, בהם  הקיץלכן, בחודשי    .בעיקר מרמות קרית השמש ומתאי הטמפרטורה והלחץ האטמוספרי

  ולהיפך.   , עולהם יהסולארי קיימת עות מרובה, תפוקת המתקים לא יחסית וגבוהה  הקריה 

יתים לחיזוי, עשויים לפגוע בהצלחת הפרויקטים    ,בוסף, תאים סביבתיים בהם מעורבת  שלא 
להשבתה, עיכוב    גרוםאשר עשויים ל  ,: שיטפוות, סערות, שריפות ורעידות אדמהיהםי וב  ,הקבוצה

ברוו  לפגוע  ובכך  שהוקמו  המתקים  של  חשיפותיה    הפרויקטים.חיות  והרס  את  לצמצם  מת  על 
(לפרטים אודות סוגי הפוליסות הרכשות    שוות  להתקשר בפוליסות ביטוחהאמורות, החברה והגת  

    .)דו"חל  6.13על ידי הקבוצה וגבולות האחריות אותם הן ושאות ראה סעיף  

גבוהה  ספרד  דרום  קרית השמש בבאשר לפעילות החברה בספרד, יצוין, כי למיטב ידיעת החברה,  
  .27באירופה הממוצעת מהקריה    25%-בכ

  שיויים בשערי חליפין  

ה למועד  עצמה  ,  ו"חד כון  פיסי  לחברה  ש חוב  זרמהותי  במטבע  אוסטרי  מבק  כן,  28יטל  על   .
שקל החליפין  בשער  החברה,  -שיויים  של  המימון  עלויות  על  ממשי  באופן  להשפיע  עשויים  אירו 

  וכפועל יוצא, על רווחיות החברה. 

הקבוצה  הכסות  בוסף,   בתחומי  ו כיזמיחברות  השוים  הת    ,מגדו  "חבשהין  בישראל  פעילות 
התוכית  .  לשיוי שע"ח, כך שלקבוצה חשיפה  ת חלק מהציוד במטבעות זריםורוכשחברות הקבוצה  

הליכים   או  למכרזים  המוגשות  המחיר  הצעות  וכן  השוות,  למערכות  ביחס  הערכת  העסקית 
בהתאם,   המערכת.  חלקי  רכישת  במועד  החליפין  לשערי  בוגע  החות  על  מבוססות  תחרותיים, 

ת בשערי חליפין של המטבעות הרלבטיים, עשויות להשפיע על עלויות ההקמה של הפרויקטים  תודו 
  על רווחיות הפרויקטים.  -השוים, ובהתאם  

אפשרות להצמיד    קיימת  , ידי רשות החשמל-המפורסמים עלההליכים התחרותיים  במרבית  יצוין כי  
מדד  את   הבאים:  המדדים  משלושת  יותר  או  לאחד  הזוכה  בישראל,  התעריף  לצרכן  המחירים 

, תעריפי החשמל שחברות  דו"ח זהלמועד    אירו.-שיויים בשע"ח ש"חדולר ו -שיויים בשע"ח ש"ח
לקבל   זכאיות  החליפין.הקבוצה  בשערי  לשיויים  צמודים  זאת,    אים  שחברות הקבוצה  ככל  עם 

של הש"ח ביחס  לשיויים בשערי החליפין  גם   ,לשיויים בדולר או באירו  ףעל הצמדת התערייחליטו  
    .חברות הקבוצההשפעה על הכסות   תהיה  למטבעות אלו

שתוארו  ה  ותי חשיפאת  ין כי החברה רוכשת מעת לעת הגות מטבע על מת לצמצם  ובהקשר זה יצ
  .  לעיל

 
 Institute  -r European Commission DG Joint Research Cente –M. Suri, T.A. Huld, E.D. Dunlop, T. Cebacauerראו:     27

for Environment and Sustainability Renewable Energy Unit – Ispra (VA), Italy תה לקבל אישור להכללתהחברה לא פ .
  .דו"ח מידע זה ב

 . דו"ח ל  6.14.6אודות הסכמי המימון עם הבק האוסטרי, ראו סעיף   לפרטים וספים   28
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לעיל  בוסף החברה  ,  לאמר  ה במבוצעת  ובאיטליה  בספרד  פעילות  בשערי  אירומטבע  שיויים   .
רווחיות הפרויקטיםהחלי  על  צפויים להשפיע  אלוב  פין אים  ישפיעמדייות  שווי    ו , אולם הם  על 

  הפרויקטים בדוחות הכספיים של החברה ותרומתם לתוצאות פעילות החברה.

  מחירי הגז והפט  

  , עליה במחירי הגז והפט תשפיע באופן חיובי על כדאיות ההשקעה בתחום הארגיות המתחדשות 
  ותוביל לכך שתחום זה יהווה אלטרטיבה אטרקטיבית יותר מבחיה כלכלית, ולהיפך.

  פוטציאל השפעת גיף הקורוה 

, בין היתר, על מועדי קבלת היתרים    השפיעההקורוה  התפשטות גיף  בכל הוגע לפעילת החברה,  
  פרסמה בעקבותיו,  והמגבלות שהוטלו  בעקבות התפשטות הגיף ורשיוות למערכות החברה, ואולם  

החשמל   בדבר  רשות  שוות   הקמת  להשלמת   ומועדים  סדרותא  הארכת החלטות  כך 29מערכות   ,
    על פעילות הקבוצה.שלדבר לא הייתה השפעה מהותית 

בחיסון    לפחות   התחסה   כבר   ת ישראל במדי  מהאוכלוסייה ממחצית    יותר בוסף, לאור העובדה ש
ולאור הירידה בשיעורי התחלואה,    וחלק יכר ממה כבר התחסן פעמיים   הקורוה   גיף   כגד  אחד

אישרה הממשלה כון למועד הדו"ח שורה של הקלות לכלל הציבור והמגזר העסקי. לאור האמור,  
כון למועד פרסום הדו"ח וכל עוד לא יוטלו סגרים מחודשים ומגבלות אחרות על המגזר העסקי,  

  מלאה.   החברה פועלת במתכות של שגרה

גרום לעיכובים באספקת  החרפת תוי התחלואה שתגרור הטלת מגבלות מחודשות עלולה לעם זאת,  
בכמות   ירידה  המימון,  בהוצאות  עליה  מימון,  מקורות  באיתור  קושי  גלם,  וחומרי  מיובא  ציוד 

 עיכוב בפיתוח משק החשמל, קיטון בהיקפי הפעילות במשק (עקב  במחירי החשמל,העובדים, ירידה  
  הצעדים המיעתיים והמגבלות שקטים מעת לעת, דוג' הטלת סגרים) שיגררו קיטון בצריכת חשמל

  וכיוצ"ב.  

 השקעות גופים ממשלתיים בפרויקטי תשתיות  

  י , בין היתר, מהחלטות גופים ממשלתיים לעידוד וביצוע השקעות בפרויקטמושפעת  הקבוצה   פעילות
של    עלורת חסמים המקשים על יכולת הוצאתם לפלהס  לתרוםתשתיות. השקעות כאמור עשויות  

),  וכיו"ב  , פרסום מכרזים וספיםפרויקטים בהם התקשרו חברות הקבוצה (כגון פיתוח רשת החשמל
הפחתת עלויות הקמת המערכות (באמצעות העמדת קרן הלוואות בערבות מדיה), קידום פרויקטים  

  חדשים וכיוצ"ב.  

משרד הארגיה לקידום צמיחה במשק על  תוכית  פורסמה    2020  לעין זה כי בחודש אוגוסטיצויין  
מהלכים  . התוכית האמורה מוה מספר  30") הארגיה   משרד  תוכית(להלן: "  רקע משבר הקורוה

להפחתת   חתירה  תוך  וחדשי,  יעיל  אמין,  ארגיה  משק  בקידום  יסייעו  הארגיה  משרד  שלגישת 
ייצור חשמל  , ובאופן שיסייע בהגשמת יעד  המתחדשתיה  גהשימוש בדלקים מזהמים והגדלת האר 

. בין המהלכים האמורים הוזכרו גם המהלכים  2030שת  ב  30%בשיעור של  ארגיות מתחדשות  מ
הגברת   ארגיה  הבאים:  אגירת  טכולוגיות  לקידום  חלוץ  בפרויקט  ותמיכה  במו"פ  ההשקעה 

וולטאיים על גגות מבי  -ים פוטוחיוב הקמת מתקבאמצעות גורמים מסחריים וצרכיים פרטיים;  
הקמת  ממשלה ומבי ציבור, לצד התייעלות בארגיה ושימוש בשטחים לא מוצלים לייצור חשמל;  

וולטאיים על גגות מבים בבעלות גופים תמכים  -קרן הלוואות ייעודית למימון ביית מתקים פוטו
יה להתקת מערכת פוטו וולטאית  פטור מהיתר במתן  מיליארד ש"ח;    3.5-ומתוקצבים בהיקף של כ

פטור מהיתר  מתן על גבי מאגרי מים ובריכות דגים שאותרו כבעלי רגישות ופית וסביבתית מוכה;  
פוטו  מתקים  להקמת  והציבורי;  -ביה  הפרטי  במרחב  הצללה  כאמצעי  חסמים  הסרת  וולטאיים 

תיקון  י, אגירה ורוח);  בתחום המקרקעין לקידום פרויקטים לאומיים של ארגיה מתחדשת (סולאר 
פוטו מערכות  להתקת  המשותף  הבית  דיירי  כל  של  הסכמה  תידרש  שלא  כך  המקרקעין  - חוק 

  . ך קליטת מערכת ההולכהמערכת ההולכה לצורחיזוק וולטאיות על גגות משותפים; ו

 
 . 30.4.2020מיום  578מישיבה מס'  57809ומס'  5.4.2020מיום  577בה מישי 57702החלטות רשות החשמל מס' ראו    29
 .22.4.2020לעידוד צמיחה כלכלית מיום ראו: הודעת משרד הארגיה בדבר האצת פרויקטי תשתיות במשק הארגיה והמים    30
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הארגיה משרד  תוכית  החברה,  ותיושםלהערכת  ככל  לכך)  ,  וודאות  כל  לתרום    העשוי  ,(כשאין 
  ם לפועל של פרויקטים המקודמים על ידי הקבוצה וליצור הזדמויות חדשות. להוצאת
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  לפי תחומי פעילות  התאגיד  עסקי  תיאור -  חלק שלישי

  בישראל  וולטאי-הפוטותחום הפעילות   .6.7

  מידע כללי על תחום הפעילות 

פיתוח, רכש, הקמה,  בייזום, תכון, ,  ביחד עם שותפים)  ו א(לבדה    פועלת חברה  ה דו"ח,  כון למועד ה
פוטו תאים  מבוססות  מערכות  באמצעות  בישראל,  חשמל  לייצור  פרויקטים  של  והפעלה  - יהול 

  .  וולטאיים

 מבה תחום הפעילות ושיויים החלים בו  

ה מתמקדת  האחרוות  בפעילות  קבוצה  בשים  פוטו  יזמיתבעיקר  מערכות  הקמת  וולטאיות  -של 
" היזמית(להלן:  לכךהפעילות  בוסף  ה ").  למועד  כון  הדו"ח,  שירותי  קבוצה  ,  גם  קבלן  מעיקה 

הפעילות  (להלן: "  זיחיםותפעול עבור פרויקטים אותם יוזמים צדדים שלישיים, בהיקפים    הקמה
  ").  הקבלית

  הפעילות היזמית  6.7.2.1

וולטאי בישראל כוללת  - בתחום הפעילות הפוטוקבוצה  , הפעילות היזמית של הדו"חכון למועד ה .6.7.2.1.1
 מוקדי פעילות עיקריים: שי 

 הגגות  תחום  .א

על גבי    ותולטאי- פוטוערכות  מ  להקמת  החברה  פועלת ,  דו"חה  למועד  כון ,  זה  תחום  במסגרת
וואט),    72-כ  –(חלק החברה    וואט  מגה  80-כ  שלגגות, בהיקף כולל   בשלב    שחלקן היןמגה 

בסעיף   ראה טבלה  (לפרטים  ל6.7.2.1.4הפעלה מסחרית  בשלב  ו )דו"ח(א)  הין  הקמה  חלקן 
בסעיף   טבלה  ראה  (לפרטים  הקמה  ל6.7.2.1.4ולקראת  במסגרת  דו"ח(א)  המבוצעים  שי  ), 

  :כדלקמן פעילותמוקדי  

הגגות)  1( ה  –  פרויקט  במסגרתו  יזמי  פרויקט  היו  הגגות  מתכת,  קבוצה  פרויקט  יוזמת, 
  67.5- כ   של  כולל   בהספקוולטאית,  -מקימה ומתפעלת מערכות לייצור חשמל בארגיה פוטו 

מקומיות,  וואט-מגה מועצות  בבעלות  ציבור  מבי  חקלאיים,  משקים  של  גגות  גבי  על   ,
של  המערכות  החשמל.  רשות  של  שוות  אסדרות  מכוח  הארץ,  ברחבי  וכיו"ב  מפעלים 

לעיל), וזאת    6.1תאגידי פרויקט הגגות (כהגדרתם בסעיף    8ל ידי  פרויקט הגגות מוקמות ע
בסעיף   האסדרות המפורטות  לאיתור    6.7.2.1.3מכוח  שוטף  באופן  פועלת  החברה  להלן. 

והתקשרות עם בעלי גגות בהסכמי שימוש וספים לצורך הגדלת צבר הסכמי השימוש, וכן  
  ורסמו.  בכוותה להשתתף במכרזים תחרותיים וספים, ככל שיפ

פרויקט   תאגידי  בין  החתמים  ותפעול  הקמה  הסכמי  במסגרת  מוקמים  הגגות  פרויקטי 
להקמה,  זמים  לוחות  של  מקובלים  תאים  מכילים  אלו  הסכמים  החברה.  לבין  הגגות, 

עם  .  תמורה מובטחת, ומפרטים טכיים, קסות בגין איחורים, ושיפוי במקרה של זקים 
למקובל, במסגרת הסכמים אלו החברה איה מעמידה ערבות בקאית    גודזאת יובהר כי בי

ויותיה  ב יחית מגד, בוסף לה.  לטובת הבטחת התחייבויותיה כלפי תאגידי פרויקט הגגות
ים את חיבור המתקים לרשת החשמל  ללהקים את המתקים, החברה התחייבה גם להש

כלפי  ובוסף   התחייבות  כתב  על  החברה  הביט חתמה    את   המממןהישראלי    וחתאגיד 
  להתחייבויות   תערוב  החברה,  החשמל  לרשת  הפרויקטים  לחיבור  עד  ולפיופרויקט הגגות  

  . )דו"חל 6.14.6.2(לפרטים ראה סעיף   כלפיו הגגות פרויקט  תאגידי

  6.1  בסעיףפעילות המבוצעת באמצעות סול טו גגות (כהגדרתה    –  הליוס  -סולאיר  שותפות)  2(
( לעיל   והליוסכ"א) על ידי החברה    50%), שהון מיותיה הרגילות מוחזק בחלקים שווים 

 שלהקמה    ולקראת  הקמה  בשלביהיה    זה   למועד  כון  אשר),  לעיל  6.1  בסעיף(כהגדרתה  
הליך תחרותי    ם המיועדי  וואט  מגה   11.1-כ   של  כולל  בהספק  מערכות למימוש במסגרת 

מס'   (הליך  ומאגרים  גגות  גבי  על    זוכי  על.  2019  מאי  בחודש  התקייםאשר    )1למתקים 
 כאשר מגה וואט,  52-כ , אשר זכתה במכסה בהיקף של גגות טו סול  מתה ההליך האמור 

-כידה    עלובכלל זה הוסבו    "חדול   6.7.2.1.3.1בסעיף    כמפורטהוסבה על ידה    הזכיה יתרת  
לטובת  39 וואט  (  מגה  הגגות  הכולל    כללים  והםפרויקט  וואט   67.5  שלבהספק  מגה 
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לעיל)בסשהוזכר   א'  את   הליוס   עם  המשותף   המיזם.  "ק  להקטין  מת  על  במקור  בוצע 
ההסכמות השוות    במסגרת האמור,    ולאור  הגגות   לפעילותהחשיפה התזרימית של החברה  

מימון הבייים הדרש לפרויקטים עד   את   תעמיד  הליוסכי    הוסכםהקיימות בין הצדדים,  
וכן   בכיר  חוב  הפרויקטים    הליוס  תעמידלהעמדת  וסף    כללטובת   שיידרש מימון 

כאמור.    לפרויקטים בכיר  הבייים/חוב  למימון   ההסכמת  כלל  אודות  לפרטיםמעבר 
 .דו"חל 6.16.2המשותף ראה סעיף    םבוגע למיז להליוס בין החברה  הקיימות

ייזום  .ב שוטף    החברה  –  פעילות  באופן    גגות   של  שימוש/שכירות   הסכמיב  להתקשרותפועלת 
במטרה ו  פוט   מערכות  עליהם  הקיםל  יהיה  שיתן  באופן  יחםולהשב  ם לפתח  וקרקעות, 

וספים  וולטאיות מיבות במסגרת האסדרות השוות, כפי שמפורסמות מעת לעת.   לפרטים 
 .  דו"ח(ג) ל6.7.2.1.4אודות מערכות בייזום ראה סעיף 

  דרך כלל, ממספר שלבים עיקריים, שיתוארו להלן:ב , תמורכבפעילות היזמית ה .6.7.2.1.2

  איתור שטחים פוטציאליים   .א

") בעלי  אתרים למציאת אתרים (לעיל ולהלן: " באופן שוטף  פועלת  קבוצה  הבמסגרת פעילותה  
(משקים חקלאיים, מפעלים,  , כגון שטחים קרקעיים, גגות  פוטציאל להקמת חווה סולארית

ועוד) מסחריים  מרכזים  ציבור,  וכיו"בבייי  מים  מאגרי  האתר,  .  ,  איתור  מבצעת לאחר 
היתכותקבוצה  ה פוטו  סקר  מערכת  תוכיות  כאשר  וולטאית,  -להקמת  בחים  זה  בכלל 

ועוד החשמל  אסדרות חברת  פי  על  גודל השטח, המכסות הקיימות  המערכת  .  הקרקע,  סוג 
ה גבי  על  הרלבטי  שתוקם  ה אתר  ידי  על  קבעים  המערכת  תשמש  אותה  קבוצה  והאסדרה 

בשהמבאופן   הפויים,  והגגות  הקרקע  הטבע,  משאבי  של  מיטבי  יצול  לשטח  יאפשר  לב  ם 
  .המערכת, קודת החיבור לרשת החשמל, האקלים באזור וכיוצ"ב המיועד להקמת

 האתרים עם בעלי   שימושהתקשרות בהסכם   .ב

ו הרלבטי  ככל  האתר  בעל  עם  להתקשרות  פועלת  החברה  לפעילות,  מתאים  מצא  האתר 
שכירות לשכירות ,  בהסכם  בשטח  אופציה  לשימוש  הרשאה  חווה  או  הקמת  המאפשר   ,

  )."השכירות הסכמיאו " "השימושהסכמי : "ביחד (להלן  באתרעל ידי החברה סולארית 

  .תאגידי פרויקט ייעודייםעל ידי  עשית  אתר  ההתקשרות בהסכמי השימוש עם בעלי הלרוב,  
האתר עשית זמן רב טרם מועד הגשת הצעה    ההתקשרות בהסכם לשכירתבמרבית המקרים, 

הר  העשית  למכרזים  (פעולה  הקרקע  ייעוד  שיוי  את  מחייבת  מהמקרים  ובחלק  לבטיים 
מכך, שכן אין כל וודאות כי בסופו  חברה  , על החשיפה הובעת להועל חשבו החברה  באחריות  
דבר   אליו  של  ביחס  אשר  הרלבטי  באתר  שימוש  יעשה  במסגרתה  מתאימה  מכסה  תימצא 

פועלת באופן שוטף למזעור חשיפה זו כך  . עם זאת, החברה  התקשרה החברה בהסכם שימוש
  . שיובטח שעיקר העלויות יושקעו לאחר שתהא וודאות גבוהה ביחס להיתכות הפרויקט)

הצדדיםהשכירות  הסכמי  תאי   בין  ומתן  במשא  בד"כ  שהם    ,קבעים  בהתאם  כך  משתים 
    כדלקמן:ם י תאיהם דומים וה י עיקר, ואולם לסיבות הרלווטיות

ההסכם מעיק לחברה מעין אופציה לתקופה הקבעת בהסכם, המשתה מהסכם להסכם,   .א
במהלכה החברה פועלת לפיתוחו והשבחתו של האתר, לרבות שיוי ייעוד וקבלת היתרי  
לעתים   האמורה,  האופציה  עבור  וכיו"ב.  ברשת  מקום  שיריון  למכסות,  רישום  בייה, 

 מהותי.  היקפם איותשלומים שלמשכיר משלמת החברה 

להסכמים  .ב לשימוש  בהתאם  הרשאה  מקבלת  החברה  המערכת באתר  ,  הקמת  לצורך 
 . שים 20לתקופה העולה על  סדרה הרלווטית, לרוב אוולטאית למשך תקופת ה-הפוטו

למועד    .ג עד  דעתה  שיקול  לפי  לבטל את ההסכם  זכות  לחברה  תוה  בחלק מההסכמים, 
של   המסחרית  תשלו המערכתההפעלה  תוך  לעתים  לא  ,  בסכומים  למשכיר  פיצוי  ם 

עלה המסחרית של המערכת, פלאחר מועד השלמת הביה וההבוסף,    מהותיים לחברה.
שיוי או ביטול  של  , הזכות לבטל את ההסכם במקרה  בחלק מההסכמיםלחברה,    תוה

סדרה הרלווטית של רשות החשמל, אירוע כוח עליון, אירועים זיקיים שאים אתאי ה
  הפעלת המערכת וכיו"ב.  מאפשרים את  
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במקרים אחרים,   . דמי שכירות שתיים קבועיםבחלק מהמקרים משלמת החברה למשכיר    .ד
תמורת השכירות משולמת בדרך של מתן החה מסוימת על תעריפי חברת החשמל ביחס  

  או בדרך של שיתוף המשכיר   על ידי בעל האתרמהחברה  לחשמל המיוצר במתקן ורכש  
אשר ישולמו    רה מהמתקן, תוך קביעת דמי שכירות מיימאלייםבהכסות הובעות לחב

 .  בכל מקרה למשכיר

המתקן    .ה של  המסחרית  ההפעלה  תחילת  ממועד  החל  לרוב  משולמים  השכירות  או  דמי 
ממועד מוגדר לאחר מסירת החזקה באתר לחברה, לפי המוקדם מבייהם, כאשר לעיתים  

   משולמים דמי שכירות מופחתים בגין תקופת ההקמה. 

לתקן    .ו החברה  מתחייבת  גגות,  גבי  על  המותקות  למערכות  הוגעים  מההסכמים  בחלק 
הפרויקט כחלק מהתקת  שיווצרו  ככל  וזילות,  תיקום  פגמים  לצורך    ו/או אשר  דרש 

  .  ביית המערכת

ה  וואט,  מגה  20-כשל    בהיקף,  בחלק מההסכמים  .ז לבעל  אופציה  לרכוש את אתר  תוה 
כגד תמורה המחושבת, בדרך כלל, על בסיס  לאחר שלב הההפעלה המסחרית  המערכת  

בתוספת לשיאת בעל האתר ביתרת החוב בגין    היוון תזרים המזומים העתידי מהמערכת
  .  המערכת (לרבות עמלת פרעון מוקדם שלו, ככל שחלה)

, בעיקר כאשר מדובר בהסכמים בוגע למערכות בהיקף גדול יותר עם בחלק מההסכמים  .ח
האתר לטובת בעל  מעמידה החברה ערבות בקאית  גופים מסחריים, מועצות או מושבים,  

  לקיום התחייבויותיה.  

בעל    .ט לאישור  בכפוף  בהסכם  זכויותיה  את  להסב  רשאית  שהחברה  בהסכם  קבע  לרוב 
 הקרקע, שלא יסרב מטעמים בלתי סבירים.  

ושאת בכל העלויות לצורך הקמת אחראית על ביית המערכת (על כל שלביה) והחברה    .י
המערכת וקבלת האישורים הדרושים להקמה ותפעול של המערכת בקרקע ולהזרמת ו/או  

אישורים   מכירת היעדר  בשל  קסות  ולרבות  היטלים  (לרבות  החשמל  לרשת  החשמל 
כאמור). שלישי   דרשים  צד  אחריות  הקמה,  סיכוי  ביטוחי  רוכשת  החברה  בוסף, 

ואחריות מעבידים, ודרשת לשפות את המשכיר בגין זק או הוצאה שיגרמו לו בקשר עם 
    .המוקם על המקרקעין הפרויקט

כי לאור שיוי  .יא לעין חכירת משה, ההתקשרות    יובהר  בהוראות רשות מקרקעי ישראל 
עשית באמצעות מיזם   , בכל מקרה בו דרשת עסקה מול רמ"י,כיום בהסכמים חדשים

-ו  74%משותף עם המשכיר, במסגרתו מוקמת חברה ייעודית, המוחזקת בשיעורים של  
ה  26% ידי  מחזיקה  והמשכיר(החברה)  שוכר  על  אשר  בהתאמה,  הית  ,  בפרויקט, 

במהותם להסכמי   מהכסותיו ומשלמת למשכיר דמי שימוש. ההסכמים האמורים דומים
הלוואות  (החברה)  שוכר  השכירות שתוארו לעיל. במסגרת ההתקשרות כאמור מעמיד ה

   בעלים לחברה הייעודית לצורך מימון הפעילות.

 אסדרות השתתפות ב   .ג

בהתאם מבוצעת  החברה  של  החשמל  ייצור  בסעיף  סדרות  אל   פעילות  (שתפורטה  השוות 
אסדרות    .36.7.2.1 ובכללן  בהם    ,31ת תחרותיולהלן)  מכרזים  לעת  מעת  מפורסמים  מכוחן 

  מוקצות על ידי רשות החשמל מכסות לייצור חשמל.  

עם פרסום מועדי המכרזים הצפויים, החברה עורכת תכון מפורט של האתרים שבמסגרתם 
זכה במכרז, ככל שתזכה, לרבות תמחור עלויות ההקמה  היא מבקשת לצל את המכסה בה ת

  והתפעול, עלויות מימון והערכת תפוקות המערכת.  

החברה  ,  העל זכייתלחברה  על הזוכים במכרז, אזי בסמוך למועד בו ודע  והחברה מית  ככל  
בקשה לפתיחת תיקי חיבור בפרויקטים, כאשר חיבור המתקים בפרויקטים השוים    המגיש

בסיס מקום פוי ברשת החשמל המצאת בקרבת הפרויקטים. סדר הטיפול בתיקי    עשה על

 
תעריפיות או אסדרת מוה טו שאין כוללות מכרזים. לכן,  יצוין כי חלק מפעילות ייצור החשמל של החברה מבוצעת מכוח אסדרות     31

 זה איו מתקיים בפעילות ייצור החשמל של החברה. במקרים אלה, שלב
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או על פי    באמצעות הגרלה אותה עורכת חח"יאו  החיבור של הפרויקטים הזוכים במכרז קבע  
זוכה" הקודם  "כל  שיטת  לפי  הרישום  על    . סדר  מתחרים  שוים  מתמודדים  ולעיתים  היות 

או סדר הרישום    מקום זהה ברשת החשמל, קיימת חשיבות רבה לשאלת המיקום בהגרלה זו
זוכה במכרז, שבאמתחתו פרויקט בודד, עלול למצוא עצמו חסר יכולת לצל  היות ש,  כאמור

יוצא מכך  את המכסה בה זכה במסגרת המכרז בהיעדר מקום מספק ברשת החשמל וכפועל  
חשוף לאובדן הערבות שהעמיד לצורכי המכרז. לפיכך, קיימת חשיבות רבה להחזקה בצבר  

זמיים   הסכמי  אתרים  קרקעות(הייו:  בעלי  עם  לשמר    )שימוש  מת  על  שוים,  במקומות 
  גמישות ביצול אותה מכסה. 

במכרזים    .האמור איו חל ביחס למכרזים למתקים המחוברים לרשת ההולכה (מתח עליון)
מיקום ברשת בדק כתאי לאישור זכיה במכרז, ולפיכך גם לא מתאפשר כי המימוש של  ,  אלה

  הזכיה במכרז יתבצע באמצעות מתקן אחר, חלף המתקן הזוכה.  

  המערכות    תבייו  תכון, רכש ציוד  .ד

סולארית   מערכת  כל  של  העיקריים  פוטוהים:  המרכיבים  תאים  של  וולטאיים  -לוחות 
יה מאור השמש); קוסטרוקציה מתאימה (קרקע, גגות, מתקי ציפה ייעודיים  (הקולטים קר

גביה   שעל  הקוסטרוקציה  גבי  על  המותקת  מכאית  (מסגרת  התקה  תשתית  וכיוצ"ב); 
זרם החשמל הישר   (אשר מסייע בהמרת  מותקים הפאלים); תשתיות חשמל; ממיר מתח 

)DC) המיוצר בתאים הסולאריים, לזרם חילופין (ACיתן לה    הזרים), הלרשת החשמל); ומו
  ייצור (המשמש למדידת כמות החשמל שמייצרת המערכת). 

רכישת מתן שירותי תכון, כקבלית הקמה ורב הלאור יסיוה באשר לבית המערכות, הרי ש
(להלן:  )  Engineering, Procurement and Constructionוולטאיות  (-והקמה של מערכות פוטוציוד  

  כקבלן (באמצעות קבלי משה)  בעצמה  ") עבור צדדים שלישיים, החברה משמשת  EPCקבלן  "
יוזמת  EPC-ה היא  אותה  פרויקטים  מדובר    עבור  כאשר  יוזמת  (ואולם  אותם  בפרויקטים 

שותפים,   עם  ביחד  ההחברה  קבלן  החברה     EPC-לרוב  של  משותפת  בבעלות  תאגיד  היו 
  .  והשותפים)

בהקדם האפשרי, שכן  '  ד-א'בסעיפים  שצויו  ת חשיבות רבה בהשלמת הפעולות  קיימיודגש כי  
, על הזוכה להגיע להפעלה מסחרית ביחס לכל המכסה בה הוא זכה  האסדרותבהתאם לתאי  

זה תחל רשות  ,  במסגרת המכרז תוך התקופה שקבעה במסמכי המכרז כאשר לאחר מועד 
  .  פי שיפורט להלןכהחשמל בחילוט ערבות ההקמה, 

 ב השלמת  בדיקות  יעם  לו  ערכות  המתקן,  על  ית  מכן,  לאחר  הפעלה.  טרם  וסכרון  הרצה 
)  PPAחתימה על הסכם רכישת ארגיה (החברה לדאוג לעריכת ביטוח בהתאם לדרישות חח"י,  

  אשר וקבלת רישיון ייצור מרשות החשמל (  4ת, טופס  מחח"י, אישור הפעלה ממשרד התשתיו
), ועם קבלתם, תחובר המערכת לרשת הרלבטית  באסדרה  כתלות  מסוימיםמתקים  ל  דרשת

יצוין כי לאחר קבלת רישיון ייצור, בעל רישיון הייצור דרש לדווח  החשמל (הפעלה מסחרית).  
א בוסף,  בו.  העיין  בעלי  בזהות  שיוי  על  החשמל  לצורך  לרשות  דרש  החשמל  רשות  ישור 

     העברת או שעבוד אמצעי שליטה, המחזיקים במישרין בבעל הרישיון.

 (שלב ההפעלה המסחרית)  תפעול המערכת   .ה

ואחזקה   הפעלה  קבלן  עם  הפרויקט  תאגיד  מתקשר  המסחרית,  ההפעלה   O&M  – לאחר 

(Operation and Maintenance)   " :קבלן  (להלןO&M("  ו גורםי  , שהיהמפעיל ומתחזק את מתק
  25-סדרה הרלווטית, כא, לרוב עד מועד תקופת ההייצור בפרויקט וזאת החל ממועד הקמתם

  .  שים

משמשת   החברה  בתחום,  החברה  יסיון  משה)  לאור  קבלי  ה(באמצעות  של    O&M- כקבלן 
עם    בפרויקטים אותם יוזמת החברה ביחד(ואולם כאשר מדובר    הפרויקטים אותם היא יוזמת

  .היו תאגיד בבעלות משותפת של החברה והשותפים) M&O- קבלן הלרוב שותפים, 

   בישראל וולטאי-בתחום הפוטו סדרותאה .6.7.2.1.3

מוסדרת בחוק משק החשמל, וכן  כדוגמת החברה  ידי יצרי חשמל פרטיים  - פעילות ייצור החשמל על
החשמל.   רשות  והחלטות  הוראות  כ  סדרותאבתקות,  את  קובעות  שייצרים    ותמאלו  החשמל 
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האופן בו יתן להתחרות על זכיה במכסות האמורות,  מערכות,  ההליכי הקמת  יצר,  יל   פרטיים רשאים
אישור הפעלה  קבלת    ויתר התאים שעל הזוכים לעמוד בהם לצורך ,התעריף לו יהיו זכאים הזוכים

או   יצורמסחרית  אישורים  .  32והספקה   רישיון  לקבלת  כפופה  סולאריות  מערכות  הקמת  בוסף, 
) שוים  ומוסדות  רגולטוריים  ממשלה  כגון  מגופים  ומשרדי  וביה  תכון  גופי  מקומיות,  רשויות 

    שוים).

וולטאיות מכוח מספר  -פוטובמהלך השים האחרוות הורחבו האסדרות כך שיתן להקים מערכות 
בוסף, הוגדלו באופן משמעותי המכסות המאפשרות הקמת מערכות    אסדרות שוות כמפורט להלן.

  וולטאיות.  - פוטו

ה השוות    סדרותאה תתוארה  להלן   חלק  טלה  הקבוצה  בהן  למועד  קביעת    , דו"חכון  ואופן 
  :33כאמור  סדרהאפי כל - פים המשולמים עליהתער

 ") הליכים תחרותייםסדרת  א" להלן: ( הליכים תחרותייםמבוססות   סדרותא  .136.7.2.1.

הליכים תחרותיים  '   תסדראמכוח    , בין היתר,םיוולטאי-מתקים פוטויתן להקים    ,2017החל משת  
(להלן: הליכים תחרותיים    רשות החשמל, מעת לעת,מפרסמת  , מכוחה  'חשמל   לקביעת תעריף לייצור

"תחרותיהליך  " או  פוטו")  מכרז "  מתקים  עליון,  יוולטאי-להקמת  במתח  ובמתח  ם  ח  ת במגבוה 
במסגרת ההליכים התחרותיים, רשות החשמל מבקשת לקבל הצעות להקמת מערכות בהספק  מוך.  

כולל שקבע במסמכי ההליך התחרותי, כאשר הזוכים הם אלו שמציעים את התעריף המוך ביותר  
מיוצר קוט"ש  המציע ,  34לכל  בחירת  לפי  פרמטרים  מבוססת  הצמדה  לוסחת    לרוב (כאשר    צמוד 

  . )לצרכן המחירים  למדד  הצמדה היה החברה  בוחרת בה ההצמדה  וסחת 

וואט מוצע,  -לכל קילו  שקבעכתאי סף להגשת ההצעה, דרש כל מציע להפקיד ערבות הצעה בסכום  
בזכייה, בערבות הקמה בסכום   המצאת ערבות  -איוואט.  - לכל קילו  שקבעאשר מוחלפת, כתלות 

סכרון של  מוכות לעל הזוכה להגיע ל  הקמה, מזכה את רשות החשמל לחלט את ערבות ההצעה.
למועד   עד  התחרותי,  בהליך  זכה  בה  המכסה  לכל  ביחס  חשמל  לייצור  קבע  שהמחייב  המערכות 

התחרותי "   בהליך  המחייב(להלן:  בהגעה  ").  המועד  כאמורעיכוב  לסכרון  מאפשרת  ,  למוכות 
המוגדר בהליך   במועדרשות החשמל לחלט את ערבות ההקמה, באופן יחסי, עד לחילוטה המוחלט  ל

  טלת וומב   התחרותי  ההליך  מכוח  המערכת  להקמת  הזכאות  פוקעת  כאמור  במקרה,  בוסף.  התחרותי
, ואולם לחברה עומדת האפשרות לעשות שימוש  התחרותי  בהליך  שהוקצתה(שלא וצלה)    המכסה

  בפרויקטים אותם ייעדה ליצול המכסה האמורה תחת אסדרה אחרת.  

    :בה השתתפו חברות הקבוצהך תחרותי סדרת הליאעיקרי להלן  

ומאגרים ("הליך תחרותי  וולטאיות במתקי גגות - סדרה למערכות לייצור חשמל פוטוא   
  36")35למתקי גגות ומאגרים 

  גגות ומאגרים   המתקים מיקום 

ה למועד  תעריפים    דו"ח טווח 
  (אגורות/קוט"ש) 

  צמוד לוסחת הצמדה המבוססת על פרמטרים לבחירת המציע, 18.18-23.33

יכולים    שיטת ההתחשבות  למועד  המציעים  עד  האם  להחליט,  חח"י,  עם  ההתחשבות ההתקשרות  שיטת 
לחח" במלואו  מכר  אשר  במערכת  המיוצר  החשמל  בגין  בשיטת  ("י  היה  התחשבות 

מכירה לחח"י רק של עודפי החשמל שהוזרמו לרשת ואשר לא    ) או בגין "תשלום ייצור
  .37) "התחשבות בשיטת תשלום עבור הזרמה לרשת"(שימשו לצריכה עצמית 

  .וואט מוצע-קילוש"ח לכל  50  הצעה הערבות  סכום 

  מוצע.  וואט -ש"ח לכל קילו 150  הקמה הערבות  סכום 

  .שים ממועד ההפעלה המסחרית 25  תקופת התעריף 

 
וואט, כפופים  -מגה  16בהתאם להוראות חוק משק החשמל, ייצור חשמל המיועד למכירה לאחר, וכן ייצור חשמל בהספק העולה על    32

   .סקוואט, מחייבים קבלת רישיון ע-מגה  5לקבלת רישיון ייצור ורישיון הספקה. כמו כן, מתקים בהספק העולה על 
) יתן להקים במקום צרכות אחד מערכות  2018באוגוסט    15מיום    546של רשות החשמל (ישיבה מס'    10בהתאם להחלטה מס'     33

החלוקה  לרשת  שיוזרם  החשמל  סדר  את  לקבוע  רשאי  הצרכן  כאשר  הרשות,  בהחלטות  שקבעו  כפי  בתאים  שוים,  מסוגים 
ה  סוג  פי  על  הצרכות  במקום  השוים  החשמל  מהמתקים  בגין  לו  המגיעים  הקרדיטים  ו/או  התעריפים  קביעת  לצורך  אסדרה, 

  המוזרם לרשת החשמל.   
ידי המציעים השוים בהתאם להערכתם בוגע לעלות  -יצוין כי ההליכים התחרותיים אים קובעים מחיר מיימום. המחיר קבע על    34

הקמת המערכות והרווח הצפוי מהם. כן יצוין כי בהליכים תחרותיים להקמת מערכות במתח עליון יתן עדיפות למציעים שהציגו  
 רכת.  פשרת את הקמת המעתוכית מאושרת המא

  מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין.  - " משמעו מאגר"   35
עקרוות להליך תחרותי לקביעת תעריף    - )  1248(  10, החלטה מס'  22.3.2018מיום    538ראו החלטת רשות החשמל מישיבה מס'    36

  וולטאית למתקי גגות. -לייצור חשמל בטכולוגיה פוטו
שלם הצרכן לחברה תשלום בהתאם להסכמות שהושגו בין הצדדים. יצויין כי בגין החשמל שצרך  עצמית מכאשר עבור הצריכה ה    37

  בשימוש עצמי, דרש המציע לשלם לחח"י עלויות מערכתיות בגין שירותי המסופקים על ידו בתוקף תפקידו כמהל המערכת.
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  .תעריף המוך ביותר לכל קוט"ש מיוצרה   אופן בחירת המועמדים לזכייה 

לכל המציעים שזכו בהליך ), לפיו משולם clearing priceקבע בשיטת 'מחיר אחיד שי' (  התעריף הזוכה אופן קביעת 
  . התחרותי תעריף אחיד בגובה ההצעה המוכה ביותר אשר לא זכתה במכרז

ביחס   המציעים  התחייבות 
  למערכות שיוקמו 

המציעים אים מחויבים לפרט את הפרויקטים שוא הצעתם, אולם הם אחראים להקמת  
  התחרותי.מערכות בהספק הכולל בו זכו בהתאם למועדים הקבועים בהליך 

  

 דו"חעד למועד השפורסמו  הליכים תחרותייםפירוט בדבר 

וחלקן    , דו"חלמועד הבהם וטלות חלק חברות הקבוצה כון    הליכים תחרותיים  תלהלן פרטים אודו
 : בהספק הזוכה  חברות הקבוצהשל 

סוג ההליך  
  התחרותי 

  מספר הליך תחרותי 

מועד פרסום  
תוצאות  
ההליך  

  התחרותי 

הזוכה  סך ההספק 
במסגרת ההליך  

  )ACהתחרותי (

חלק המיזמים  
בהם שותפה  

החברה בהספק  
הזוכה  

(בסוגריים:  
  חלק החברה)

)AC( (  

תעריף  
זוכה עבור  

  קוט"ש 
  (באגורות) 

  סטטוס 
הגוף  
  הזוכה 

הליכים  
תחרותיים  

למתקים על  
גבי גגות 
  ומאגרים 

  23.33    ) 1( )3.33(  40  וואט -מגה 324.55  18.06.2019     1  הליך מספר
  בהקמה 

ולקראת  
  הקמה 

סול טו  
  גגות

    2019החלטת הרשות מדצמבר  
  ) 2( (גגות ומאגרים)

-  7.26  )7.26(  22.61  
לקראת  
  הקמה 

  החברה 

כון  .  )AC(   מגה וואט  40השתתפה וזכתה במכרז בהיקף של    מהוה מוחזק על ידי החברה)  50%-סול טו גגות (ש ) 1(
ה חברת בע"מ  11לסולפרויקט    (AC)וואט  -מגה  29.6-כ  ו מחו המתוך מכסת הזכיה האמורה,  ,  דו"חלמועד  בת    , 

מגה וואט) ותרו בסול    7.9-הומחה להליוס ויתרת הזכויות (כ)  ACמגה וואט (  2.5-; כבבעלות מלאה של החברה
 להלן.   6.16.2. לפרטים וספים ראו סעיף טו גגות

  . להלן 6.7.2.1.3.4(גגות ומאגרים), ראו סעיף  2019לפרטים אודות החלטת הרשות מדצמבר  ) 2(

    וספיםהליכים תחרותיים כווה לפרסום 

בהתאם ליעדי הארגיה המתחדשת שקבעו על ידי רשות החשמל, רשות החשמל מפרסמת מעת לעת  
וספים תחרותיים  כאשר  הליכים  ההערכות-על ,  יפורסמו    , פי  הקרובות  השים  הליכים  במהלך 

הליכים  ההערכות בדבר פרסום  וולטאיות מסוגים שוים.-וספים להקמת מערכות פוטותחרותיים 
היתחרותיים   התלוי    ןוספים  ערך,  יירות  בחוק  זה  מוח  כהגדרת  עתיד,  פי  צופה  מידע  בגדר 

יובהר, כי אף אם יפורסמו    .ריםים אחי, משרד הארגיה וגופים רגולטורבהחלטות רשות החשמל
  זכייתןבאשר למכרזים כאמור, אין כל וודאות בדבר השתתפות חברות הקבוצה במכרזים אלו או  

   .בהם

  38")מוה טו תסדרא"להלן: ייצור חשמל מבוזר בארגיה מתחדשת בשיטת מוה טו (  תסדרא  .236.7.2.1.

 טו הי הית שהיתה בתוקף    ה סדרא  ומות  ) ועד סוף10(החלטה מס'    2012מדצמבר  צרכ2018  ש,  
-מגה  5וולטאית לצריכה עצמית בהיקף של עד  -אפשרה לצרכים להקים בחצריהם מערכת פוטו  אשר

  בחצרי  הקיים  החיבור גודל על עולה איו המערכת שהספק בתאי, סיתיח פשוט רישוי בהליך  ,טאוו
  .  החשמל לרשת הצרכן

  החשמל   צריכת  היקף  בין "י  חח  מול  התחשבות  מבוצעת  חשבון  תקופת  כל  בסוף ,  זו  לאסדרה  בהתאם
  הצרכן   לזכות  שמר,  חיובי  הפרש  ווצר  במידה.  זהה  תעריף  בסיס  על,  הצרכן  של  החשמל  ייצור  להיקף

"), ובמקרה של הפרש שלילי, משלם  התעריפי  הקרדיט(להלן: "  שתיים  של  לתקופה  החיובי  הקרדיט
הקרדיט   את  להעביר  לבחור  רשאי  הצרכן  הייצור.  להיקף  החשמל  צריכת  בין  הפער  את  הצרכן 
בגין   ואיזון  גיבוי  עלויות  לשלם  היצרן  דרש  בוסף,  קבוע.  בסכום  תשלום  כגד  לחח"י,  התעריפי 

ידו. לגבי מערכות שקיבלו הקצאה עד ליואר   וצרך על  האסדרה היה ללא    2018החשמל שיוצר 
פי אסדרה זו היה  - ההתחשבות על  -  2018הגבלת זמן. לגבי מערכות שקיבלו הקצאה החל מיואר  

  שים מיום חיבור המערכת לרשת החשמל.   25לתקופה של 

  שמו   על  רשומה  והמערכת  המערכת  הוקמה  בשטחו  אשר  הלקוח,  זו  אסדרה  מכוח  שהוקמו  במערכות

 
  - הסדר לייצור חשמל מבוזר בארגיה מתחדשת    -  10מס'    , החלטה 25.12.2012מיום    389ראו החלטת רשות החשמל מישיבה מס'     38

  בשיטת "מוה טו", כפי שתוקה מעת לעת. 
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") משלם לתאגיד הפרויקט את התשלום בגין החשמל שמיוצר במערכת  הצרכן: "זה  בסעיף (להלן  
בהתאם לתעריף תעו"ז (לעיתים ביכוי החה מסויימת) ובמקביל מתבצעת התחשבות בין הצרכן  

  לבין חח"י בוגע לקרדיט התעריפי של חשמל שיוצר במערכת ולא צרך בחצרי הצרכן.  

  יית מתקן הייצור, היא הגורם הרשום כבעליו של המתקן, הושאת בעלות ב (במאוחד)  החברה לרוב  
הייצור) על מוה  ואולם  (להבדיל מהבעלות  על שמו של הצרכן  ,  רשם  במקרים מסוימים המתקן 

  ומשועבד לטובת החברה.  

(בשרשור סופי)    םשהיאמצעות תאגידים  סדרה זו עשית ב אתחת  פעילות החברה  מרבית  יצוין כי  

  .39שותפות של החברה עם צד שלישיאתר אחד שמופעל במסגרת מלאה, למעט ה ה בעלותב

לאור העובדה שהחברה היא שמממת את ביית המתקן מתוך ציפיה להתקשרות שתיב לה הכסות  
התקשרות הצרכן עם חח"י כאשר על פי    במשך תקופה ארוכה ככל היתן, החברה חשופה להפסקת

יובהר כי לצרכן  . יחד עם זאת,  ימים  30קדמת בת  ההסכם עם חח"י, הצרכן רשאי לסיימו בהודעה מו
שה עם החברה, אותה הוא רשאי להביא לידי סיום רק בסיבות    20התחייבות להתקשרות בת מעל  

  ה.מיוחדות, כך שהפסקת ההסכם עם חח"י תביא הלכה למעשה להפרת ההסכם עם החבר

מתקי ייצור וספים לרשת  לרשום  באופן שלא יתן   םהסתיי  הסדר מוה טו,  דו"חלמועד הכאמור,  
הסדר מוה  הפועלות מכוח  בהפעלה מסחרית,  מערכות  לחברה  ,  דו"ח. כון למועד הובמסגרת החשמל  

    .וואט- מגה 6-כ, המייצרות חשמל בהספק כולל של טו

(  סדרותא  .336.7.2.1. קבוע  תעריף  עם  מכסות  תעריףא " להלן:  מבוססות  "סדרת  או  תעריפי"  או    "הסדר 
    )"תעריפיות מערכות"

 ") מחדל  ברירת סדרתא"להלן: ( 40סדרת ברירת מחדל א

צרכית המאפשרת לצרכן להקים בחצריו מערכת    סדרה אפרסמה רשות החשמל    2018בחודש מרץ  
את עודפי החשמל שלא    לחח"י   ולמכור ,  וולטאית לצריכה עצמית, המתחברת לרשת החלוקה- פוטו

    ו.י יד-צרכו על 

  , ידי רשות החשמל- מעת לעת על  קבע ומתעדכן  ,לצרכן בגין מכירת החשמל לחח"י  שמשולםהתעריף  
מוך מהתעריפים שקבעים  ן את הצורך לקבוע תעריף  בחשבו   מביאה כאשר מתודולוגיית העדכון  

במסגרת אסדרה זו,  .  התחרותייםתמריץ להשתתפות בהליכים    על מת ליצור ים התחרותיים,  בהליכ 
תעו"ז   בתעריפי  ידו  על  הצרך  החשמל  את  מהחברה  רוכש  וזמן)  הצרכן  עומס  ובהתאם  (תעריף 

  ,דו"חלמועד ה.  "ילחח  החברה  ידי   על   מכרים  הייצור  עודפי   כאשר,  להסכמה המסחרית בין הצדדים
, צמוד למדד מרץ  אגורות לקוט"ש  16היו  עבור עודפי הייצור  זו    הסדרההתעריף המשולם מכוח  

  מהמערכת החשמל שצרך על ידו  במקביל דרש בעל המערכת לשלם עלויות מערכתיות בגין    . 2018
 . למחלק החשמל ותשלומים וספים לחח"י

היה למשך    הסדרהללא הגבלת מכסה. תחולת ה  2020בדצמבר    31ה בתוקף עד ליום  תהי   סדרהאה
צפויה רשות החשמל לפרסם  ,  למיטב ידיעת החברה  שים ממועד חיבור המערכת לרשת החשמל.  23

  . 2021בוסח דומה, אשר עתידה להתפרסם במהלך שת  אסדרת המשך

בשלבי    המצויות   וואט -מגה  1- כ  בהספק כולל של   ו במסגרת אסדרה ז  מערכותלחברה  ,  דו"חלמועד ה
  .  הקמה ופיתוח

 סדרה תעריפית מערכות קטותא("  41וואט -קילו  100של עד    בהספקלייצור חשמל למערכות    סדרהא
 ) "לגגות

 
, בהספק  השיטה בית השיטה בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, יוזמת ומפעילה את המתקן שהוקם בקיבוץ בית    טו חברת     39

הפרויקט והקיבוץ    בשותפותמהזכויות    74%-חברה מחזיקה ב, כך שה השיטה   ביתק"ו, בשיתוף פעולה עם קיבוץ    840-כולל של כ
בפרויקט.    26%מחזיק     באמצעות   בשותפות  השליטה   את  לחברה   המקה   שותפות  בהסכם  בייהם  קשורים  הצדדיםמהזכויות 

  מימון   העמדת  בושא  הסכמות  לרבות,  בשותפות   החזקתם  תאי   את,  היתר  בין ,  מסדיר  ואשר,  בשותפות  הכללי  בשותף  השליטה 
 החזקות להעברות ביחס סירוב  זכות, פרעוו ואופןבלבד, לרבות בגין חלקו של השותף במימון האמור)  החברה  ושאת(בו   לשותפות
  "ב. וכיו(שראשית יפרע את ההלוואות הועמדו לפרויקט)   השותפות  תזרים   חלוקת סדר,  בשותפות הצדדים

וולטאית במקום  -ייצור חשמל בטכולוגיה פוטו  -)  1247(  9, החלטה מס'  .3.201822מיום    538ראו החלטת רשות החשמל מישיבה מס'     40
  ברירת מחדל.  -צרכות 

החברה,    41 ידיעת  החליפה  אלמיטב  זו  פוטואסדרה  למתקים  בוגע  קודמות  עד  -סדרות  של  בהספק  אשר  -קילו  50וולטאים  וואט, 
 אגורות לקוט"ש.  37-אג' לקוט"ש ל 20.1צמודים למדד של בין שה בתעריפים קבועים  20פשרו למכור חשמל לחח"י למשך יא
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גגות  42מעת לעת צרכית, אשר תוקה    סדרהא פרסמה רשות החשמל    2018בחודש מרץ   , למתקי 
וואט, המאפשרת  - קילו  100וטורביות רוח בהספק של עד    ,בריכות דגיםקטים, כיסויי מאגרי מים,  

- קילו  100עד  של  לגבי מערכות בהספק  .  ייצור חשמל להזרמה לרשת ולשימוש עצמימערכות ל להקים  
   ., ללא מגבלת מכסה2020בדצמבר  31בתוקף עד ליום עומדת  סדרהאה ,43ואט ו

שתואר  בהספק  ,ולטאית או טורבית רוחו -פוטוקטות  ת ולצרכן להקים מערכ ת זו מאפשר סדרהא
  ,כל החשמל המיוצר במערכת לחח"י, בתעריף קבועמכירת  פי אחת החלופות שלהלן: (א)  -על לעיל,  
  מכירה תשלום עבור ייצור"); או (ב)  התחשבות בשיטת  " ,  קריצריכת החשמל (  ם לחח"י בגין וותשל

  של   לחח"י   תשלוםלצד    , וזרם לרשת בתעריף קבועמבמערכת והמיוצר  ל  החשמשל  לחח"י אך ורק  
מערכתיות   מהמערכת בלבד  עלויות  שצרך  חשמל  עבור  "(קרי,  לגבי  תשלום  בשיטת  התחשבות 

    . )"הזרמה לרשת 

מכוח   לחח"י  החשמל  מכירת  בגין  הים:    סדרהאהתעריפים  מתקים    48זו  עבור  לקוט"ש  אג' 
- קילו 15אג' לקוט"ש עבור מתקים שהספקם עולה על  45- וואט; ו- קילו 15שהספקם איו עולה על 

  שה החל ממועד חיבור המערכת לרשת.    25-ל  הים בתוקףו  צמודים למדד אים ואט. התעריפיםו

הפועלות מכוח  ובשלבי הקמה או לקראת הקמה  מערכות בהפעלה מסחרית  לחברה  ,  דו"חלמועד ה
  וואט.  - מגה  14 -כ, בהספק כולל של לגגות קטות מערכות  תעריפית  אסדרה

,  2021בדצמבר    31את תוקף האסדרה האמורה עד ליום  האריכה  , רשות החשמל  דו"חכון למועד ה
פרסמה רשות  לאחרוה כמו כן לעיל.   עריף שצויןתמה 10%ללא מגבלת מכסה ובהפחתת תעריף של 

הרחבת ההספק של המערכות מכוח אסדרה זו   ,2021במרץ  1-ת, החל מההמאפשר  החלטההחשמל  
מהתעריף   4%- ב  גבוהקילו ואט יזכה לתעריף ה  100קילו וואט, כאשר ההספק העודף מעל    630-עד ל

 אגורות לקוט"ש).    18.18 שקבע בהליך התחרותי לגגות האחרון שפורסם (שכון למועד זה היו

  2019מחודש דצמבר  החשמל רשות החלטת  .436.7.2.1.

דצמבר   מחודש  החשמל  רשות  להחלטת  בהתאם  האמורות,  התחרותיות  לאסדרות    2019בוסף 
, יזמים  2020בפברואר    1") החל מיום  )ומאגרים(גגות    2019  דצמבר  מחודש  הרשות  החלטת (להלן: "

התחרותיים למתקי גגות ומאגרים, ללא הליך    בהליכיםרשאים להקים מערכות וספות שלא זכו  
אג' לקוט"ש), וזאת    22.61(  2'  מסמהתעריף שקבע בהליך תחרותי    2%-תחרותי, בתעריף המוך ב 

, לפי המוקדם,  2020  יויב  30ליום  עד    שרשמווואט או  - מגה  300ביחס למערכות בהיקף כולל של עד  
ל  יגיעו  שהמערכות  ליום  ל  מוכות  של  סטאטוסבתאי  עד    30  ליום  או  2021  יויב  30סיכרון 

  . 44)האסדרה בהוראות כאמור ערבויות לחילוט בכפוף, מרבי מחייב(מועד  2021  אוקטוברב

בשלבי    המצויות  וואט-מגה  9  -כ   בהספק כולל של  במסגרת אסדרה זו  מערכותלחברה  ,  דו"חלמועד ה
  ובפיתוח   הקמה  ולקראת  בהקמה ,  מסחרית  בהפעלה  המערכות  בדבר  וספים  לפרטים.  הקמה ופיתוח

  . להלן 6.7.2.1.4סעיף  ראוכלל האסדרות שתוארו לעיל שהוקמו או מוקמות מכוח  מתקדם

 
  .29.3.2020-ו  23.12.2019, 28.10.2018, 18.7.2018, 22.3.2018בהחלטות הרשות מהימים    42
) מכוח  וואט  ילוק  100(חלף    וואט  ילו ק   ,200יתן לרשום מערכות בהספק של עד  2019  מדצמברלהחלטת רשות החשמל    בהתאם   43

 . 23.12.2019מיום  572מל מישיבה מס' . ראו החלטת רשות החש2020בדצמבר  31עד ליום סדרה זו א
 יצון כי רשות החשמל פרסמה לאחרוה שימוע בדבר הארכה וספת למועדים אלו.    44
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  מכרזים ייעודים  .536.7.2.1.

ייעודיים להקמת מערכות פוטו   מעת לעת  מתפרסמיםהמפורטות לעיל,    סדרות אבוסף ל   מכרזים 
עבור   לייצור חשמל  ישראלוולטאיות  בחלק מהמכרזים  ממשלת  מזה.  זה  שוים  תאי המכרזים   .

תוך הבטחת תעריף קבוע לזוכים    ,הקרקע עליה יותקו המתקיםעלות  המכרז עשה ביחס למחיר  
ואילו במכרזים אחרים מועמדת הקרקע לשימוש הזוכים ללא תמורה, כאשר המכרז במקרה    ,במכרז

  זה הוא על התעריף המוצע.  

וספים בדבר מגבלות, חקיקה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ראו סעיף    ,לפרטים 
  להלן.  6.18

  45ידי הקבוצה בתחום הפעילות -מערכות המוחזקות על .6.7.2.1.4

טבל הוהמרכז  אותלהלן  כלל  את  הפוטוערכות  מת  הפעילות  בישראל  לו ו- התחום  ת  ושבבעל טאית 
מערכות  חברות   לפי  בחלוקה  מסחרית,הקבוצה,  בהקמה  בהפעלה  הקמה  מערכות  לקראת    ,או 

  .   ייזוםבכות רומעמערכות בפיתוח מתקדם  

   46מערכות בהפעלה מסחרית   .א

 
  ידי החברה. -התוים בסעיף זה מפרטים את תוי המערכות ללא התחשבות בשיעור ההחזקות על   45
  .   2020-2016 השים ביןכי כלל מערכות הקבוצה המצאות בשלב ההפעלה המסחרית הוקמו וחוברו  יובהר   46

  

 אסדרה

 טו  מוה 
 מערכות

 תעריפיות
הליך 

 תחרותי
 סה"כ

 תעריפים טווח 
 ר "ל 0.233 0.45 )1( 0.36-0.49

 )2020, לשת "ח/קוט"שש(

  מספר מערכות 

31.12.18 26 -  -  26  

31.12.19  36  12  -  48  

31.12.20  47 32  2  81  

  90  8  34 48  )5("ח הדו פרסוםלמועד 

   (100%) (KWp) סך הספק מותקן 

31.12.18 1,779 -  -  1,779  

31.12.19  4,296 927  -  5,223  

31.12.20 1565, 3,032  800  8,988  

 15,636  6,872  3,601 5,232  )5("ח דוה פרסוםלמועד 

  )ח "סך עלויות הקמה (אלפי ש

31.12.18 13,933 - - 13,933 

31.12.19  07526,)6 ( 2,950 - 29,025 

31.12.20  31,514 9,758 2,426 43,698 

 64,309 20,857 11,482 31,970  )5("ח דוה פרסוםלמועד 

  )ח "סך יתרת חוב בכיר (אלפי ש

31.12.18 10,862 - - 10,862 

31.12.19  24,440 1,893 - 26,333 

31.12.20  24,519  10,650 2,060 37,229 

 50,907 14,772 11,477 24,658  )5("ח דוה פרסוםלמועד 

תקופת החוב הבכיר, בשים (ממוצע   יתרת
  ) משוקלל

31.12.20 23 23 23 - 

 - 23 23 23 )5("ח דוה פרסוםלמועד 

  סך הכסות 

  )ח "אלפי ש(

2018 1,275 - - 1,275 

2019 1,831 139 - 1,970 
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סדרת מוה טו ובע בעיקרו מהעובדה כי התעריפים בפרויקטים אלו  אטווח התעריפים במערכות שחוברו מכוח   ) 1(
מהווים    בטבלה  המוצגים  התוים  בחודשי השה ושעות הצריכה.   "ז, המשתים כתלות י התעומבוססים על תעריפ

למתח   בהתאם  המערכות  של  הייצור  שעות  מיתוח  שמתקבלים  כפי  התעו"ז  תעריפי  של  משוקללים  ממוצעים 
  חיבורי החשמל השוים (מתח גבוה/מוך). 

המופעלות כון   מערכות ה כלל " משקפות את הערכות החברה בדבר תוצאותיהן של פרסום הדו"חלמועד שורות " ) 2(
יום  פרסום הדו"ח  למועד   (הן כאלה שהופעלו לפי  והן כאלה שהופעלו לאחר    2020דצמבר  ב  31על ידי החברה 

  .  פעילות מלאה שתך , בהחה שהיו פועלות במשהמועד האמור)

הדו"חל"מועד  התוים   שתתקבלה  "  פרסום  ההכסות  היקף  בדבר  היתר  בין  החברה,  הערכות  על  מבוססים 
מלאה הפעלה  בשת  משטר    , מהמערכות  סביר  קיום  יטור,  (תחזוקה  ולרבות  בתקלות  כי  ),  יקיוותטיפול 

"ב. הערכות אלו הין  צוכיו תאי מימון  תתתממשה הערכות החברה ביחס לעלויות תחזוקת ותפעול המתקים,  
בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התלוי בגורמים שאים בשליטת החברה, לרבות  

, אי היווצרות  תאים מקרו כלכלייםתאי מזג האוויר,  ת החברה בהתחייבויותיהם כלפי החברה, בעמידת לקוחו
הליך תחרותי ומערכות תעריפיות,   אסדרות ב כן יצוין כי היות ווכיוצ"ב.   עלויות תחזוקה ותפעול שלא היו צפויות 

- , עלהצרכות בו מוקמת המערכתבמקום למכור חשמל גם לצרכן מלבד תעריף מובטח עבור הזרמה לרשת, יתן 
, אזי יודגש כי הערכת החברה ביחס להכסות  (לרבות במחיר הגבוה מהתעריף המוזכר בטבלה)    פי הסדר חוזי

בזמן  על ידי הצרכים  כוללת, בין היתר, את הערכות החברה ביחס להיקף הצריכה  האמורות  מכלל האסדרות  
למועד   הידועים  החשמל  תעריפי  מהמערכות,  הדו"ח  פאמת  ועלויות  רסום  רלווטי)  שהדבר  ככל  החה  (ביכוי 

  מערכתיות הובעות מהסדר זה.

  :(תוים כספיים באלפי ש"ח) לעיל לאמור בהתאםלהלן חישובי המדדים,   ) 3(

   2020  2019  2018  
  ) 237(  65 748  רווח גולמי 

  1,004  1,620  2,003  פחת מערכות 
EBITDA  2,751  1,685  767  

  235  1,729  1,085  מימון חוב בכיר הוצאות 

  0  0 0  תשלומי מיסים 
FFO  1,666  )44 (  532  

  

ביכוי עלויות תפעול ותחזוקה),גולמי  מחושב כרווח    EBITDA-מדד ה פחת    בטרול  (הכסות מייצור חשמל 
 בהתבסס על יישום מודל רכוש קבוע. ו  המערכות

  

  

31.12.20 3,039 1,509 - 4,548 

  
חזויות למועד   הכסות 

  )5) (2("ח הדו פרסום
3,969 2,755 2,726 9,450 

  )3(פרויקטאלי  EBITDAכ"סה

  )ח "אלפי ש(

  

   

2018 767 - - 767 

2019  1,576 109 - 1,685 

31.12.20 2,100 651 - 2,751 

 5,546 1,695 1,293 2,558  (2) (5)"ח דוה פרסוםלמועד 

  )3 (פרויקטאלי  FFOסך

  )ח "אלפי ש(

  

  

2018 532 - - 532 

2019 )112( 68 - )44( 

31.12.20 1,243 423 - 1,666 

 2,924 1,001 840 1,515  (2) (5)"ח דוה פרסוםלמועד 

 סך תזרים פוי לאחר שירות חוב בכיר (אלפי

  )ח "ש

2018 532 - - 532 

2019  )112( 68 - )44( 

31.12.20  1,243 423 - 1,666 

 1,143 359 341 443   (2) (5)"ח דוה פרסוםלמועד 

ממוצע  ( בשרשור, )4(החברה שיעור החזקות 
  ) משוקלל

31.12.18 100% - - - 

31.12.19  95% 100% - - 

31.12.20 96% 100% 100% - 

 - 91% 100% 96% )5("ח דוה פרסוםלמועד 
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ותשלומי  , בהתחשב בהוצאות מימון בגין הלוואות חוב בכיר  EBITDA-מחושב על בסיס מדד ה  FFO-מדד ה
     .מיסים

של החזקות החברה בתאגידי הפרויקט המחזיקים במערכות או    משוקלל   כממוצע החזקות החברה חושב    שיעור   ) 4(
 .בהסכמי השכירות עם בעלי הקרקע (הצרכים)

ביחד עם תוי    2020דצמבר  ב  31וללים את תוי המערכות שחוברו ליום  כפרסום הדו"ח  יובהר כי התוים למועד   ) 5(
 .  2020דצמבר ב  31מערכות שחוברו לאחר יום 

כללו הן את    להשלמה  בתשקיףאשר הוצגו    2019בדצמבר    31לתאריך    מתקי מוה טושל    ת ההקמהיו עלוסך   ) 6(
העלויות שהושקעו במערכות המחוברות לאותו מועד, וכן מערכות בהקמה (אשר כון להיום כולן מחוברות). בשל  

מת  על  זה  בדו"ח  זה  רכיב  עודכן  ליום    כך,  עד  במערכות המחוברות  רק  שהושקעו  העלויות  סך    31להציג את 
, יחד עם  2020לדצמבר    31י מוה טו לתאריך  . יתרת העלות מוצגת בסך עלויות ההקמה של מתק2019לדצמבר  

   .2020בשת  ה עלויות ההקמה של מתקים אשר הקמתן החל

    את הקמהלקר וא  כות בהקמהמער  .ב

אסדרה מכוחה מוקמות  
  המערכות

הליך תחרותי 
למתקי   1מס' 

  גגות ומאגרים 

החלטת רשות  
החשמל מחודש  

(גגות   2019דצמבר 
  ומאגרים) 

מערכות  
  תעריפיות 

ברירת מחדל 
    ומוה טו

  "כ סה 

תעריפים מובטחים  
  )2020(ש"ח/קוט"ש, לשת 

  ש"ח  0.45  ש"ח 0.2261  ש"ח 0.2333

  0.16בין 
לבין ש"ח 
  ש"ח  0.49

)5 (47  

--  

המובטח   תקופת התעריף
ממועד ההפעלה (החל 

  המסחרית)
  --  שים  25  שים   25  שים   25  שים   25

חזוי  סך הספק מותקן 
)MWp ( 

43.2 7.5  12 1.2 63.9  

  --  2021  2021  2021  2021  מועדי הפעלה מסחרית חזויים 

  חזויות   סך עלויות הקמה 
  (אלפי ש"ח) 

144,200  25,200   44,900  6,900  221,200  

סך עלויות הקמה שהושקעו  
(אלפי   31.12.2020כון ליום 

  ש"ח)
81,324  2,012  10,634 267  94,237  

  --  85%  85%  85%  85%  בכיר) שיעור מיוף חזוי (חוב 

חזויות לשת   )1(סך הכסות
  )2(ההפעלה הראשוה המייצגת

 (אלפי ש"ח) 

17,150  2,900  9,040  700  29,790  

 )3(פרויקטאלי EBITDAסך 
חזוי לשת ההפעלה הראשוה 

 (אלפי ש"ח)  )2(המייצגת
10,230  1,700  4,730  400  17,060  

חזוי  )4(פרויקטאלי FFOסך 
לשת ההפעלה הראשוה 

  (אלפי ש"ח)  )2(המייצגת
7,650  1,250  3,450  275  12,625  

למכור חשמל  אסדרות הליך תחרותי ומערכות תעריפיות, מלבד תעריף מובטח עבור הזרמה לרשת, יתן  בהיות ו )1( 
לצרכן   מוקמת המערכתגם  בו  הצרכות  עלבמקום  חוזי -,  המוזכר    פי הסדר  הגבוה מהתעריף  במחיר  (לרבות 

בטבלה), אזי יודגש כי הערכת החברה ביחס להכסות מכלל האסדרות האמורות כוללת, בין היתר, את הערכות  
החברה ביחס להיקף הצריכה על ידי הצרכים בזמן אמת מהמערכות, תעריפי החשמל הידועים למועד פרסום  

  ) ועלויות מערכתיות הובעות מהסדר זה.הדו"ח (ביכוי החה ככל שהדבר רלווטי

  ותייצר הכסות בפועל תפעל המערכת  המהלכבשהראשוה  התקופה' משמע, מייצגתה ראשוה ה הפעלהה'שת   )2( 
בפועל  לרוב .  רצופים  חודשים  12  במשך לראשוה  מת  ההכסות   ההפעלה   מועד  לאחר  חודשים  מספרקבלות 

 . המסחרית

ביכוי עלויות תפעול ותחזוקה),גולמי  מחושב כרווח    EBITDA-מדד ה )3(  פחת    בטרול  (הכסות מייצור חשמל 
 בהתבסס על יישום מודל רכוש קבוע. ו  המערכות

ותשלומי  , בהתחשב בהוצאות מימון בגין הלוואות חוב בכיר  EBITDA-מחושב על בסיס מדד ה  FFO-מדד ה )4( 
    .מיסים

 

 0.14לתשקיף להשלמה, כתב כי הטווח האמור היו בין    6.7.2.1.4יצוין לעין זה כי בשל טעות אוש, בסעיף     47
 ש"ח.  0.49-ש"ח ל
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מוה טו ובע בעיקרו מהעובדה כי התעריפים  ו  מחדל  ברירתרת  סדא טווח התעריפים במערכות שחוברו מכוח   )5( 
התוים   הצריכה.  ושעות  השה  בחודשי  כתלות  המשתים  התעו"ז,  תעריפי  על  מבוססים  אלו  בפרויקטים 

"ז כפי שמתקבלים מיתוח שעות הייצור של  התעובטבלה מהווים ממוצעים משוקללים של תעריפי    המוצגים
, ביחד עם מחיר הרצפה המובטח באסדרת  ורי החשמל השוים (מתח גבוה/מוך) המערכות בהתאם למתח חיב 

   . ברירת מחדל

מיוף,    יהקמה, שיעור  תועלוי ,  חזויים  מסחרית   הפעלה  מועדי,  יםהערכות החברה אודות הספק
בחוק יירות ערך,   , כהגדרת מוח זהמידע צופה פי עתיד הין בגדר, FFO-ו EBITDAהכסות, 

ההערכות האמורות מבוססות    .בשליטתה הבלעדית של החברה  האיה ודאית ואי  ן שהתממשות
ועלולות שלא להתמשש בשל גורמים    ,על תוכיות החברה ביחס לכל מערכת ומאפייי המערכות 

החברה בשליטת  המערכות,  כגון:    ,שאים  להקמת  הדרשים  היתרים  בקבלת  שיוי  עיכובים 
המערכבעלוי  הקמת  בוות  ו/או  הדין  בהוראות  שיויים  בהקמה,  עיכובים  עליסדרותא ת,    ה, 

,  לרבות בגין תחזוקת ותפעול המערכות  הוצאות בלתי צפויותשיויי מט"ח,  בהוצאות המימון,  
האוויר במזג  שיויים  במערכת,  החשמלשיויים  ,  ליקויים  בעלויות    לצרכן  בתעריפי  או 

ידי  ,  המערכתיות   המשךשיויים בשיעורי המס,  ,  הצרכיםשיויים בהיקפי צריכת החשמל על 
    וכיוצ"ב. בעקבותיו (ויוטלו) והמגבלות שהוטלו  הקורוה משבר

  בהקמה  לפועל של הפרויקטים המצויים  ם אין כל וודאות בדבר הוצאת  דו"חכי למועד ה   ,יודגש
הקמהו שוים  לקראת  אישורים  לקבלת  כפופים  אלו  פרויקטים  כי  העובדה  בשל  היתר,  בין   ,

אשר אין כל וודאות שיתקבלו, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד  להלן,    6.18כמפורט בסעיף  
בסעיף  מג המפורטים  הסיכון  ש  להלן.  6.23ורמי  אתהחברה  ככל  לפועל  להוציא  תצליח    לא 

עיקר החשיפה שלה תהיה מחיקת הסכומים שהושקעו    ,)ןמה   ו(או איז המערכות המפורטות לעיל  
מועד לאותו  עד  תחרותיים,  וכן  (ויושקעו)  בהליכים  זכיה  מכוח  המוקמות  חילוט    ,במערכות 

עיכובים  תחרותיים,  יצויין כי לגבי מערכות המוקמות מכוח הליכים    .וכיו"ב  ההקמה   רבויותע
הג המערכות  הקמת  לאיובהשלמת  הקבוע-רמים  במועדים  התחרותייםעמידה  בהליכים    , ים 

.  לחילוט ערבויות ההקמה (או חלקן, כתלות במועד השלמת ההקמה)חברות הקבוצה  חושפים את  
אובדן מכסת החשמל שזכו בהליכים  ללגרום  אי עמידה במועד המחייב המרבי עלול אף    כמו כן, 

    התחרותיים.

    ייזוםבבפיתוח מתקדם ומערכות   .ג

  ואסדרות מערכות  סוגי
  וספים  קרקעיים   פרוייקטים

  (בייזום) 

  וספים להליכי   פרוייקטים

(בפיתוח   ומאגרים גגות
  מתקדם) 

  סה"כ

 סך הספק מותקן חזוי
(MWp) 

143  9.7  152.7  

שיעור החזקות החברה,  
  בשרשור 

100%  100%  100%  

כמו כן, למידע    להלן.  6.20-ו  6.8.1.1  ובאיטליה, ראו סעיפיםספרד  לפרויקטי ארגיה מתחדשת וספים בשלבי ייזום ב
  .להלן 6.9.1.2אודות ייזום פרויקט עיט ראו סעיף 

וכן חוסר וודאות בפרויקטים בפיתוח מתקדם בעיקר    הייזום,הליכי  של    המוקדמים השלבים    לוכח 
אין כל וודאות בדבר הוצאות לפועל    דו"חלמועד ה   בדבר זכיה בהליך תחרותי של רשות החשמל,

הספקים  ההערכות המפורטות בטבלה שלעיל בדבר  . כן יצוין כי  לעיל  המפורטיםשל הפרויקטים  
הגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, המבוסס  הים בגדר מידע צופה פי עתיד, כושיעורי החזקות,  

זה. התוצאות בפועל עלולות להתממש באופן שוה מההערכות,    דו"חבמועד    החברה על תוכיות  
קבלת תשובות מחלק שליליות או חיוביות מוגבלות,  בשל גורמים שאים בשליטת החברה, לרבות 

המערכות,   בהקמת  הדרושקשיים  המימון  גיוס  הדרושים  קב -אי,  להקמתן  אי  ההיתרים  לת 
ביה)  להקמתן היתרי  קרקע,  יעוד  שיוי  רמ"י,  (לרבות  עם  פיתוח  בהסכם  בהתקשרות  קשיים   ,

ב השוותאשיויים  תחרותי,  ,סדרות  בהליך  פויות    זכיה  מכסות  של  אחד  או  קיומן  התקיימות 
    להלן. 6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

   הפעילות הקבלית  6.7.2.2
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באמצעות קבלי משה)  לרבות  החל ממועד הקמתה (  סולאיר ישראל פעלהלעיל,    6.2כמפורט בסעיף  
והן    ה טים אותם היא יזמהן במסגרת הפרויק),  EPC(וולטאיים  -פוטושל פרויקטים    כקבלית ביצוע

גם כקבלן תפעול  סולאיר ישראל  כאשר במרבית הפרויקטים האמורים מותה  עבור צדדים שלישיים,  
יסיון רב שים הן  .  ) של הפרויקטיםO&Mותחזוקה ( והן    EPCקבלן  ככפועל יוצא מכך לקבוצה 

כי  .  O&Mכקבלן   היצוין  למועד  של   רוב ה,  דו"חכון  שימשה    המכריע  בהם  סולאיר  הפרויקטים 
ועם זאת ייתכן כי בעתיד תוסיף החברה  ,  כבר הושלמו עבור צדדים שלישיים    EPCקבלן  כישראל  

  .  בישראל לשמש כקבלן לפרויקטים בתחום הפעילות

  EPCפעילות כקבלן 

הדברים,  במט התאי  ע  החברה  בהם    EPC-הסכמי  זהים,  מתקשרת  תאי  אים  מרבית  ואולם 
  : דומים במהותם, והם יפורטו להלןההסכמים האמורים 

מעמידה    .א פוטוהחברה  פרויקטים  של  מלאים  והקמה  רכש  תכון,  שירותי  העבודה  - למזמין 
, אשר בסיומם תעביר החברה  Turn-keyוולטאיים בהיקפים שקבעים בין הצדדים, על בסיס  

הקבע מראש עבור מלוא עבודות  קבוע  רוב מחיר ל(  למזמין את הפרויקט. ככלל, תמורת ההסכם
משולמת לחברה בהתאם לאבי הדרך שקבעו בהסכם בקשר  ,  )התכון, הרכש, והקמת הפרויקט

 .עם התקדמות עבודות ההקמה והחיבור של הפרויקט

הדרשות  החברה אחראית    .ב ועל תיאום הפעולות  לרכישת הציוד הדרש לשם הקמת הפרויקט 
   לשם הקמת הפרויקט.

 EPCבוסף לשירותי הביה, וכתאי למסירת הפרויקט והשלמת תמורתו, דרשת החברה כקבלן    .ג
לרשת   חיבור  לפרויקט,  טכיים  ביצוע  הוכחת  מבחי  השלמת  שעיקרן  פעולות,  מספר  לבצע 

 החשמל וקבלת הרישיוות הדרושים לפעילות הפרויקט בהתאם לאסדרה הרלבטית.  

ה  .ד להקמת    EPC-הסכמי  והמקצועיות  הטכיות  לדרישות  ביחס  הוראות  היתר  בין  כוללים 
(כאשר אי עמידה בלוחות הזמים שקבעו    מות העבודה הפרויקט והציוד שיפעל בו, למועדי התקד

, מתן השירותים והמסירה,  החל מקסות ועד לביטול ההסכם)  – גוררת סקציות כלפי החברה  
  הקבלן ביחס לעבודה ולציוד שיסופק.   ןת האחריות שהתחייב אליה ולתקופ 

,  ע וערבויות טיבים ערבויות ביצוהחברה לטובת המזמי  מעמידהבוסף לאחריות כאמור לעיל,    .ה
 לפרויקט הגגות.  לעיל ביחס   6.7.2.1.1וזאת בחריג המצוין בסעיף 

ביצועי מערכת לתקופת    EPC-במסגרת הסכמי ההחברה מתחייבת    .ו מיימאלי של  לעמוד ברף 
בגין ביצועי החסר של המערכת בפועל בהשוואה  בתקופה האמורה  האחריות, ולשפות את המזמין  

 .  ההסכם  תמורתלחלק מסוים מ  המוגבלהמובטח, וזאת בהתאם למגון שקבע בהסכם,  הספק  ל

לרכושההסכמים    .ז זקים  בגין  על החברה  בדבר הטלת אחריות  הוראות  לרוב  למזמיןכוללים   ,  
ה שירותי  ממתן  כתוצאה  שלישיים  מצד  EPC-ולצדדים  הפרויקט  בעל  שיפוי  בדבר  הוראות   ,

    החברה לבטח עצמה בגין זקים כאמור.החברה, והוראות בדבר חובת 

(כגון,    .ח משה  קבלי  באמצעות  בפועל  מבוצעים  החברה  ידי  על  המועמדים  השירותים  כי  יצוין 
  6.7.16. לפרטים וספים, ראו סעיף  מהדסים, אדריכלים, קבלי הקמה), עימם מתקשרת החברה

 להלן. 

  פעילות כקבלן תפעול ותחזוקה

על   לחתימה  הבמקביל  כלל,  החברה  מתקשרת  ,  EPC-הסכמי  בפרויקטים,  בדרך  המזמיים  עם 
או    "הסכם התפעול והתחזוקה") (להלן:  Operation and Maintenanceבהסכמי תפעול ותחזוקה (

  לתוקף במועד מסירת הפרויקטים למזמיים.  כסים ), אשר "O&Mהסכם "

זהים,  עם המזמיים    שחתמים  O&M-הסכמי התאי  מטבע הדברים,   תאי  ואולם מרבית  אים 
  : דומים במהותם, והם יפורטו להלןהאמורים ההסכמים  

שה, ובמסגרתם מעמידה החברה שירותי תפעול ותחזוקה    20-כההסכמים הים לתקופה בת    .א
ומערכת   ממירים  פאלים,  בגין  המורחבת  לאחריות  לב  בשים  (וזאת  הסולאריות  למערכות 

 ). ורט לעיל, כמפהיצרןקוסטרוקציה שמעיק 



   

 41 -ו 

החברה מתחייבת לעמוד ברף המובטח של ביצועי מערכת למשך תקופת העמדת השירותים מכוח    .ב
  ההסכם, וכן לשפות את המזמין בגין ביצועי החסר של המערכת בפועל בהשוואה לרף המובטח

(למעט במקרים חריגים    ההסכם  תמורתלחלק יחסי מ  , המוגבלבהתאם למגון שקבע בהסכם
 .  שקבעו בהסכם)

החברה דרשת להתקשר בפוליסות ביטוח הכוללות ביטוח אחריות מקצועית, אחריות מעבידים,    .ג
  . וחבות צד שלישי

במקרה של הפרה על ידי הצד השי (בכפוף לתקופת  מו  כל אחד מהצדדים להסכם רשאי לסיי  .ד
ההסכם בכל עת באמצעות הודעה מוקדמת   לסיים את המזמין רשאי  ימים). בוסף,   30ריפוי של 

  ימים.   90של 

השירותים המועמדים על ידי החברה במסגרת ההסכם מבוצעים בפועל באמצעות קבלי משה    .ה
החברה.  וולטאיים-פוטו   מתקים  של  ותחזוקה  תפעול  בעבודות  יםהמתמח מתקשרת  עימם   ,
 . להלן 6.7.16  סעיף  ראו, וספים  לפרטים

הין בסכומים לא    O&M  -והסכמי ה    EPC- ה   הסכמי מכון למועד הדו"ח, הכסות החברה יובהר כי  
  מהותיים.  

  שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו   

משק החשמל בישראל הפך בשים האחרוות ממשק ריכוזי של יצרן חשמל בלעדי ומרכזי בשליטת  
  המדיה (חח"י), למשק תחרותי, הכולל מגוון יצרים.  

כאמור לעיל, במהלך השים האחרוות פועלות הרשויות בישראל באופן איטסיבי להגדלת כמויות  
וולטאית, באמצעות הקלות ברגולציה,  -יה פוטוהחשמל המיוצר מארגיה מתחדשת, ובעיקר מארג

  להקמת מתקים מבוססי ארגיה מתחדשת וכיוצ"ב.  הגדלת המכסות  

החלה החברה, בהדרגה, להקטין את  בהתאם למגמות המפורטות לעיל, במהלך השים האחרוות  
כקבלן   הקבלי  בתחום  שלישיים  EPCפעילותה  צדדים  התחום  עבור  של  היזמי  במודל  ולמקדה   ,

חל גידול משמעותי בפרוטפוליו הפרויקטים בהפעלה מסחרית שבבעלות  וולטאי. בהתאמה  -הפוטו
  ייזום.  הקמה, פיתוח והפרויקטים המצויים בשלבי צבר חברות הקבוצה, וב

של   מדורגת  בהפחתה  מחד,  מאופייות,  האחרוות  השים  בתחום,  הרווחיות  לשיעורי  באשר 
חשמל, אך מאידך, גם בירידה משמעותית בעלויות הקמת  התמריצים ליזמים ובירידה בתעריפי ה

הפוטו טכולוגיים  וולטאיים-המתקים  פיתוחים  לתחום,  וספים  יצרים  כיסת  בשל  היתר  בין   ,
  ,יודגש  בסיבות אלו, להערכת החברה, לא יחול שיוי משמעותי בשיעורי רווחיות הפרויקטים..  ועוד

עילות היו בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה  כי הערכות החברה בדבר רווחיות תחום הפ 
בחוק יירות ערך, התלוי בגורמים שאים בשליטת החברה, ובפרט כי לא יחול שיוי מהותי בשיעורי  

    הירידה בתעריפי החשמל לעומת שיעור הירידה בעלויות הקמת המערכות.

  תחום הפעילותשיויים טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על  

ראו סעיף  חיות התחום,  ו לפירוט בדבר התפתחות הטכולוגיה והשפעתה על מחירי החשמל ורו  .א
    לעיל. 6.7.3

  ביכולת יצולוולטאית תלויה באופן ישיר  -תפוקת החשמל ממתקים המוקמים בטכולוגיה פוטו  .ב
להפיק  יוכלו    קרית השמש. לפיכך, דרשות טכולוגיות משלימות למערכות אלו, על מת שאלו

ו  יותר,  יעילה  בצורה  אים  חשמל  הטבע  בהם משאבי  בזמים  רשת החשמל  ולגבות את  לספק 
אגירת ארגיה (לרבות  ת, כגון תחות  זמיים או אים מספקים את כמות החשמל הדרשת לרש

  6.9.1לפרטים אודות פעילות החברה בתחום זה ראה סעיף    -   אגירה שאובהבאמצעות תחות  
, אשר יגבו את הרשת בלילות ובתקופות בהן חלה ירידה בקרית  48ותחות כוח "פיקריות"להלן)  

  השמש. 

ו כאמור  משלימות  טכולוגיות  בתחום,  לחלופין  פיתוח  שתושגה)  (ככל  שתושגה  דרך  פריצות 

 
כוח המופעלת בדרך כלל מספר קצר של שעות ביום, כאשר יש חוסר התאמה  ), הין תחות  eaking power plantspתחות פיקריות (    48

 בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל. 
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, לצורך יצולו  49י המתקים הסולארים אך לא וצל אשר תסייעה באגירת חשמל שיוצר על יד
יותר על  מה שיביא לכך  (  בשלב מאוחר  וולטאים כפתרון  - מתקים הפוטוהשיתן יהיה לסמוך 

רציף ויציב, אשר יסייעו בהזרמת החשמל לרשת בעיתות בהן ייצור הארגיה הסולארית פוחת  
ך וספות שיביאו לכך שיתן יהיה  ) ופריצות דרמהיר וכן בכל עת אחרת בה הדבר יידרש  בבקצ

יסייעו במיצוי טוב יותר של הפוטציאל הטמון במתקים  ,  להגדיל את היקף הייצור לשעה ולמטר
בהפיכת  הסולאריים דלקיות  לתחות  ן  וייסייעו  כוח  לתחות  בדומה  פועלות,  אשר  כוח 

ר אשר יהפוך את  קובציוליות, לפי הביקוש לחשמל ולא על בסיס זמיות מקור הארגיה (דב
כלכלית) מבחיה  יותר  לכדאית  ליהול    .בייתן  מערכת  פיתוח  על  החברה  עובדת  כן,  כמו 

אופטימאלי של משאבי הייצור בארגיה מתחדשת בשילוב מערכות אגירת ארגיה ויהול מיטבי  
  ). Micro-Gridשל רשתות חשמל מבוזרות ( 

להביא  , במטרה  את רכיבי המערכות  לפתח טכולוגיתבשים האחרוות עשים מאמצים רבים    .ג
מושקעים מאמצים רבים בהגדלת יצול הקולטים להפקת  ,  בכלל זאת  ליעול והוזלת המערכות.

קולטים   של  יותר  קטן  שטח  פי  על  יותר  יעילה  המערכות  ו חשמל  של  הייצור  עלויות  בהוזלת 
בפיתוח מוצרים לשטיפה  בוסף, למיטב ידיעת החברה, חברות רבות משקיעות  וולטאיות;  -הפוטו

והמערכות הקולטים  של  עלויות תחזוקת    .אוטומטית  את  להפחית  עשוי  אלה,  שילוב מערכות 
  .כגון ישראל וספרדרובות אבק , במיוחד במדיות מהמתקים ולהגדיל את תפוקתם

להערכת החברה, השלמת פיתוח הפתרוות הטכולוגיים המפורטים לעיל, יקלו על הקמת מערכות  
ר חשמל בארגיה מתחדשת, ובהתאם עשויות לתרום באופן משמעותי להתפתחות והתרחבות  לייצו

 תחום הפעילות של החברה.   

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם   

  להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הים:  

על  .א תחרותיים,  והליכים  מכסות  הרגול- פרסום  הרלווטיותידי  והרשויות  זכיה    טור  ויכולת 
ל ידי מכסות שמפרסם הרגולטור, מדובר  ע הואיל ותחום ייצור החשמל כולו שלט    .בהליכים אלו

 בגורם הצלחה קריטי בתחום הפעילות בישראל.  

כלכלית    .ב כדאיות  בעלי  מים,  מאגרי  או  בריכות  גגות,  קרקע,  לעתודות  וגישות  איתור  יכולת 
וולטאיות. בהקשר זה יצויין, כי  -והיתכות הדסית וסביבתית, המאפשרות הקמת מערכות פוטו

לוכח מגבלת הקרקעות הפויות בישראל ומגבלת רשת ההולכה, כמו גם העובדה כי לגורמים  
גורם הצלחה  גם גורם זה היו  וולטאיות, להערכת החברה  - בהקמת מערכות פוטושוים קיים ידע  

  קריטי בתחום הפעילות בישראל. 

ואשר    .ג משמעותיים,  גודל  בסדרי  פרויקטים  הקמת  המאפשרים  בתחום  ויסיון  מויטין  ידע, 
ת  להיו  -מסייעים לתכון כון וכלכלי של הפרויקטים, באופן המאפשר לגורם המחזיק בהם, מחד  

 לוודא כי הפרויקטים יהיו רווחיים.  -תחרותי במכרזים המתפרסמים בתחום הפעילות, ומאידך 

כגון    .ד שוים,  גורמים  מול  תכון סטטוטוריים  הליכי  לרבות  רגולטוריים,  הליכים  קידום  יכולת 
 רשויות תכון, משרדי ממשלה, וכדומה, באופן שלא יעכב את התקדמות הפרויקטים. 

  כולת לגייס את המימון הדרש, לצורך הקמת המערכות בעלות הון מוכה. איתות פיסית וי  .ה

תיאום בין משרדי הממשלה, רשויות    -תיאום בין הרשויות השוות וצמצום חסמים בירוקרטים   .ו
התכון והרשויות המקומיות הרלווטיות, אשר אישורן דרוש לצורך הקמת המערכת וחיבורה  

 לרשת החשמל. 

ום התכון, הרכש וההקמה של מערכות לייצור חשמל, אשר יבטיחו את  מקצועיות ויעילות בתח  .ז
השלמת הפרויקטים במועדם ויבטיחו תפוקה מירבית של חשמל בהתאם לתאי השטח, התוים  

 הטכיים, ויתר האילוצים בכל פרויקט. 

 
למועד זה, הפיתרון העיקרי לבעיה האמורה היה אחסון החשמל שלא וצל בבטריה, ואולם לאור העובדה שעלות בטריה זו    כון   49

 ות וגדולות, היו מוך. היה גבוהה, שיעור השימוש בה, בעיקר במערכות ביוי
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  סדרות השוות. איכולת עמידה בלוחות זמים הקבעים בהתאם ל   .ח

ותחזוקה שוטפת ברמה גבוהה, לשם איתור ותיקון מהיר של    יכולת יטור ובקרה, בזמן אמת,  .ט
ליקויים ותקלות בביצועי מערכות הייצור, ולשם ביצוע אופטימיזציה של הייצור במשך תקופת  

 התפעול. 

  חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות   

 חסמי כיסה 

 זכיה במכרזים המפורסמים במסגרת תחום הפעילות.   .א

וולטאיות, בשים לב למכלול  - איתור וזיהוי מקרקעין המתאימים להקמת מערכות פוטויכולות    .ב
והתקשרות יעילה ומושכלת בהסכמי    ,האילוצים והתאים הרגולטוריים, התכויים וההדסיים

שימוש, שכירות או חכירה בקשר לשטחי מקרקעין, גגות, בריכות או מאגרים עליהם מבקשת 
 וולטאיות. -החברה להקים מערכות פוטו

יכולת מימון פעילות הייזום לאורך תקופת פיתוח הפרויקט, אשר יכולה להתפרס על פי מספר    .ג
הפרויקט   לצורכי  המקרקעין  התאמת  לבדיקת  (הוגעות  גבוהות  השקעות  ולצרוך  שים 

 והשמשתם התכוית וההדסית) בתאי חוסר וודאות לגבי מימוש הפרויקט. 

ו העמדת    .ד הדרשהמימון  הבק    יםההון  דרישות  מכוח  ובין  הדין  הוראות  מכוח  (בין  להקמה 
 המממן).  

הכרה ומומחיות בהוראות הרגולטוריות השוות החלות על תחום הפעילות ויכולת עמידה בהן,    .ה
התהליכים   כל  השלמת  לצורך  ותחרותית  עסקית  תוכית  ביית  המאפשרים  זמים  בלוחות 

פרויקט באופן מהיר ויעיל, התמודדות וזכיה  התכויים והרגולטוריים הדרשים לצורך הקמת  
 בהליכים תחרותיים בתעריף מובטח. 

 יכולת חיבור המערכת לרשת החשמל.   -ידי חח"י - זמיות רשת החשמל המוהלת על  .ו

רישיון    .ז כפופה לקבלת  פלילי,    -לגבי מערכות שהפעלתן  עבר  כגון העדר  בתאי הרשיון,  עמידה 
 ב. הוכחת יכולת העמדת הון עצמי וכיוצ"

  חסמי יציאה 

כן  , גופי מימון ושותפים לפעילות.  בעלי האתריםמול  השימוש  מכוח הסכמי  החברה    התחייבויות  .א
  3-כערבות טיב לתקופה בת  , החברה מעמידה  EPC- כיצוין כי בכובעה בתחום הקבלי כקבלן  

שבמהלכה החברה איה רשאית להעביר    שים המית החל ממועד הפעלה המסחרית של המתקן, 
 את אחריותה מכוח תפקידה זה. 

החברה  .ב מתקשרת  בהם  השימוש  להסכמי  ש  –  ביחס  ערבויות  לקיום  חילוט  החברה  העמידה 
 על פי הסכמי השימוש.  התחייבויותיה 

תחרותיים    .ג הליכים  במסגרת  המוקמים  לפרויקטים  אי  -ביחס  עקב  ערבויות  השלמת  -חילוט 
 הקמת המערכת.  

במערכת    .ד הזכויות  מכירת  הרגולטוריים    -לגבי  בתאי הסף  בפרויקטים  רוכש השליטה  עמידת 
מכוח  העברת החזקות  לרבות יכולת כלכלית, היעדר עבר פלילי, יסיון, מגבלות  (שקבעו לעין זה  

עסקייםחו הגבלים  פעולה  ק  שיתוף  הסכמי  מימון,  הסכמי  שכירות,  הסכמי  וספים,    ודיים 
 .)וכיוצ"ב

  תחליפים למוצרי הפעילות והשיויים החלים בהם   

פוטו ממתקים  חשמל  לייצור  העיקריים  התחליפיים  דלקים  -המקורות  על  מתבססים  וולטאים 
ה מסוימת על ארגיה גרעיית. מקורות אלה  פוסיליים, כגון גז טבעי, פחם, מזוט וסולר, וכן במיד

לעיתים הים זולים יותר מארגיה מתחדשת (אם כי לרוב מתקיים המצב ההפוך), אולם החיסרון  
שלהם היו הזיהום הסביבתי והיקף פליטת גזי החממה כתוצאה מהשימוש בהם (דלקים) וכן הסיכון  
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בהם.  השימוש  בעת  מתקלות  להיגרם  שעלול  הארגיות  יתרו  הסביבתי  מתקי  של  וספים  ות 
המתחדשות ביחס לתחות כוח קובציוליות הים עלות ומורכבות הרכבה מוכה יותר וכן קלות  

אם כי קיימים  ( וולטאיות רק בשעות היום  -מגד, יתן לייצר חשמל באמצעות מערכות פוטו תפעולם.  
  ).  פתרוות לאגירת הארגיה

אמם הפחית במידה מסוימת את הצורך המיידי בהוספת מכסות    יצוין כי איתור הגז הטבעי בישראל
למקורות ייצור מתחדשים וצפוי להוזיל את מחיר ייצור החשמל הקובציואלי, אך בטווח הארוך  
ממשלת   שהציבה  ביעדים  לעמוד  והצורך  הארגיה  מקורות  תמהיל  בגיוון  ברור  צורך  עדיין  קיים 

  ישראל. 

ארגיה מתחדשת כוללת, בין היתר, ארגיית רוח, ארגיה תרמו  בוסף לתחליפים שתוארו לעיל,  
ביו  ביו-סולארית,  הידרו-מסה,  ארגיה  גאו-גז,  וארגיה  הארגיה  -אלקטרית  סוגי  כל  תרמית. 

החברה של  הפעילות  לתחום  תחליפים  הם  גם  מהווים  האמורים,  להערכת  ,  ואולם  .המתחדשת 
זולה מהחלופות האחרות, פשוטה יותר מבחיה    וולטאית בישראל היה-החברה הטכולוגיה הפוטו 

הטכולוגיות  רגולטורית וזמיה יותר. מאידך, הקמתה דורשת שטחים בהיקף רחב מאלה שדורשות  
  האחרות. 

  מוצרים ושירותים 

,  דו"חוולטאי בישראל מתמקדת כון למועד ה- הפעילות הפוטו  כמפורט לעיל, פעילות החברה בתחום
- בייזום, פיתוח, תכון, רישוי, יהול הליכי מימון, הקמה, יהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות פוטו

וולטאיות, ומכירת החשמל המיוצר במערכות אלו לחח"י או לבעלי הקרקע עליו מוקמת המערכת,  
  לעיל.  6.7.2.1.3בהתאם לאסדרות השוות שפורטו בסעיף  

היבש והיקפי  לסוגי  לב  וייזום מתקדמים  פרויקטים ם  הקמה  בשלבי  להערכת  בישראל  המצויים   ,
מהפעילות    חברות הקבוצהשל    כסותהיקף הבמשמעותי  בשים הבאות צפוי לחול גידול    ,החברה

  . וולטאי בישראל- היזמית בתחום הפעילות הפוטו

כהגדרת    ,מידע צופה פי עתיד  הין בגדרחברות הקבוצה  הערכות החברה אודות הגידול בהכסות  
  .חברות הקבוצההבלעדית של בשליטתן  בחוק יירות ערך, שהתממשותו איה ודאית ואיו    מוח זה

ועלולות    ,ההערכות האמורות מבוססות על תוכיות החברה ביחס למועדי הקמת המערכות השוות
שלא להתמשש בשל גורמים שאים בשליטת החברה כגון: עיכובים בהקמה, שיויים בהוראות הדין  

והמגבלות שהוטלו    הקורוה  משבר, המשך  , ליקויים במערכת, שיויים במזג האווירסדרותאו/או ב
  וכיוצ"ב.  (ויוטלו) בעקבותיו

  פילוח הכסות ממוצרים ושירותים 

פילוח הכסות   (תוים כספיים    , פרופורמה )1(  2020-2018לשים  ,  בישראל  החברה(תקבולי)  להלן 
  :  באלפי ש"ח)

  2020  
% מהכסות  

  החברה 
2019  

% מהכסות  
  החברה 

2018  
  %

מהכסות  
  החברה 

  חשמל  ייצור
מערכות הפועלות  מ

  מכוח הסדר תעריפי 
1,509 16%  139  4%  - -  0%  

  חשמל  ייצור
מערכות הפועלות  מ

מכוח הסדר מוה  
  ) )2(  )3טו 

3,039  33%  1,831  58%  1,275  66%  

  34%  669  38%   1,185  51%  4,655  שירותים מתן 

  100%  1,944  100%  3,155  100%  9,203  סה"כ הכסות 

הטבלה כוללת תוצאות בפועל בלבד, החל ממועדי הפעלה השוים    -ביחס למערכות שהפעלתן החלה במהלך שת הפעילות   ) 1(
סעיף    ראומלאה  ועד תום השה הקלדרית. לתוצאותיהן הצפויות של מערכות החברה בהפעלה מסחרית לשת פעילות  
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   לעיל.  6.7.2.1.4

השוים, בהתאם    ים המשקפות, בין היתר, את חלק החברה בהכסות תאגידי הפרויקט הכסות החברה כוללות התאמות   ) 2(
 לשיעורי ההחזקותיה של החברה בשרשור בכל אחד מהם.  

של החברה   הכסות  כוללים  2020ולשת    2019לשת  "  טו  מוה   הסדר  מכוח   הפועלות"ייצור חשמל ממערכות    תוי  ) 3(
.  בהתאמה "ח,  ש אלפי 794-ו"ח  ש אלפי 145  של , הסתכמו לסך  2020  ולשת  2019  לשתפרויקט לוד, אשר  יצור חשמל במ

 מייצור  מהכסה   מכירה   לא  החברה , במסגרת דוחותיה הכספיים פרופורמה של החברה לתקופות האמורות,  האמור  אף  על

לוד  חשמל כחלק  מפרויקט  והקמה  מתחזוקה  כהכסות  אלא    לדוחות  10  בביאור  כאמור  וזאת,  IFRIC 12  מתחולת, 

   . 2020 דצמברב 31המאוחדים של החברה פרופורמה ליום  הכספיים

 וולטאי בישראל -בתחום הפעילות הפוטו פרויקטים עיקריים של הקבוצה 

ה למועד  לעיל,  ב,  דו"ח כאמור  מחזיקות  הקבוצה  פוטו  90-כחברות  בהפעלה  - מערכות  וולטאיות 
ופיזורן, אף אחת מהמערכות בהפעלה מסחרית איה עולה    המערכות מסחרית. בשים לב למספר  

   .50לכדי "פרויקט מהותי" 

הפרויקט המהותי של  העיקריים  הפעילות  תוי  יפורטו  בישראל  להלן  החברה  של  , המצוי  ביותר 
  : , וכן של הפרויקט המהותי ביותר בייזום של החברה בישראלהקמה לקראת

שם  
  פרויקט 

  הספק 
(מגה 
  וואט)

  

שיעור  
החזקה  

(%)  

סטטוס  
  ייזום 

מצב  
  סטטוטרי 

  מועד
  סגירה
  ) 1(פיסית

עלות  
הקמה  
  צפויה

(באלפי  
  ש"ח) 

עלויות  
שהושקעו עד  

  "ח דוה  מועדל

  "ח)ש(באלפי 

צפי  
הכסה  
  שתית

(באלפי  
  "ח) ש

תעריף צפוי  
 בפרויקט 

 100% 7.5  פיציה
לקראת  
  הקמה 

  מוכן
  לביה

 ובמבר
2020 

21,000  2,012  2,882 0.2261 

 שקיעת
  ארגיה 

  0.14  28,500  500  350,000  -   פיתוחב  ייזום   100%  120 עד

 פיציה ) 1(

תעשיות  "פיציה  חתמה החברה הסכם שכירות עם 2018. בשת 2015החברה החלה בייזום פרויקט פיציה בשת 
  מוה   אסדרת   תחת  לקום   אמור   היה  הפרויקט,  ההסכם  במסגרת .  ")המשכירה(להלן: "   "בע"מזכוכוית שטוחה  

בעקבות עיכובים בתהליך רישוי הפרויקט, הפסקת פעילות הייצור של מפעל פיציה וכן סיום אסדרת  עם זאת,  .  טו
חברת ביטוח בישראל, כמפורט  שערכה עם    הפיסית  הסגירה   במסגרת ו,  , פג תוקפו של הסכם השכירותמוה טו

לאור האמור, חתמו סול טו  . לעיל 6.7.2.1.3.4בסעיף  האסדרה המפורטת הוא כלל תחת דו"ח, ל 6.14.6.2בסעיף 
במסגרתו הוסכם בין היתר  על הסכם שכירות חדש,    2020בובמבר    25והמשכירה ביום  ")  השוכרת(להלן: "פיציה  

 כדלקמן: 

מ"ר, המצויים באזור    45,000-כבמסגרת ההסכם, תשכור השוכרת מהמשכירה שטחי גגות בשטח כולל של    .א
שבגליל ציפורית  מימון    תעשיה  שהעמידו  הבקים  מאת  מתאימים  החרגה  מכתבי  לקבלת  בכפוף  וזאת 

כי    תקבלו מכתבי ההחרגה האמורים ואולם החברה מעריכהה   טרם למושכר (כון למועד זה,  למשכירה ביחס  
 ;  מדובר באישורים סטדרטיים שיתקבלו בתקופה הקרובה)

   ;ממועד מסירת החזקה במושכר  חודשים 11-ו שים 24 לתום עד בתוקף  יעמוד  ההסכם  .ב

תפעל לשיויו כך    החברהמגה וואט ואולם    5של    בהספק  למתקן ביה    היתר  במושכר למועד זה, קיים    כון   . ג
  כהגדרתו ,  עתיד  פי  צופה  במידע  המדובר  כי  יודגש  זאת(עם    וואט   מגה  7.5-כשיתיר ביה למתקן בהספק של  

 ;  )החברה בשליטת  איה שהתממשותו , ערך יירות בחוק 

שתשולם לשוכרת (לרבות בגין   תמורת השכירות שתשולם למשכירה מחד, ותמורת החשמל שייוצר במערכת   .ד
תוך הבטחת דמי  , מגד, תשולמה בהתאם לעקרוות מקובלים בהתקשרויות דומות,  חשמל שיימכר לחח"י)

 . שגובהם יקבע בהתאם להספק המתקןלמשכירה,  שכירות מיימאליים

משכירה  בוסף, ל   .תמורה  כל   ללא ,  לבעלותהלמשכירה הזכות להעביר את המתקן    תהא   ההסכם   תקופת  בתום  .ה
 חודשים  3  חלוף  ועד  המסחרית  ההפעלה  ממועד  חודשים  48  מתום  החלאת המתקן    רכושתוה האופציה ל 

  הראשויות  העלויות  סך:  כדלקמן  יחושב  אשר  לתשלום  בתמורה,  ")האופציה  תקופת  תום(להלן: "   זה  ממועד 
 בשל   שלא ,  כאמור  ראשויות   עבודות  בו  בוצעו   שלא  גג  בשטח   השוכרת  שאה  בהן  עלויות  וכן   המבה  גג  לתיקון

  אט וו   ש"ח לכל קילו   2,480, וזאת עד למועד מימוש האופציה, בתוספת סך של  השוכרת  ידי   על   שגרם  זק 
  לאפשרות   בכפוף  וזאת[הספק מותקן בפועל, ביכוי דגרדזציה בשיעור של מחצית האחוז לשה מתוך סך זה  

מתפו   ה(למעל  יותאם   ור מהא   המחיר   כי כגזרת  למטה)    המתקן   תק תפו(לעומת    בפועל  המתקן  ת קאו 
  תהא   ההסכם   מכוח  השוכרת   זכויות או  /ו  המתקן  מכירת   כי ,  קבע  בוסף .  ]המובטח  עריףתוה)  המתוכת

 
(פרויקט מהותי היו פרויקט אשר     50 ) הסכום בו הוא מוצג בדוחות תאגיד הפרויקט, כשהוא  1עוה על אחד המבחים הבאים: 

)  2תר מסך כל כסי החברה, בטרול שערוכים; או (או יו  5%מוכפל בשיעור ההחזקה של החברה באותו תאגיד (בשרשור), מהווה  
הפרויקט מהפרויקט בדוחותיו הכספיים, כשהן מוכפלות בשיעור ההחזקה של החברה באותו תאגיד (בשרשור),  הכסות תאגיד  

  מסך כל הכסות החברה, לפי חלקה.  5%מהוות 
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   . למשכירה ראשוה סירוב  זכות  להעקת כפופה

אלו  ההסכם  מסדיר  כן  .ו מעין  בהסכמים  המקובלות  וספות  רבות  זמים    זה   ובכלל,  סוגיות   בהםלוחות 
לצורך   לעמוד  השוכרת  לצדדים    אירועים  ;המתקן   והקמת   פיתוח  קידום התחייבה  תהא  שבהתקיימותם 

  בחריגים (  2021  באוגוסט  31  ליום  עד   לסכרון  מוכות   אישור  התקבל   לא  אם  אלהלהסכם זכות לבטלו, ובכלל  
את התחיבייות    ההמבטיח  בקאית  ותבער   העמדת  ;  מקובלים  ושיפוי  אחריות  סעיפי;  )בהסכם  לכך  שקבעו

יבוטל על ידי מי מהצדדים,   וההסכם   היהאת המתקן    לרכוש  המשכירה   של  זכותה וכן  ;  סכםהשוכרת על פי הה 
,  כאמור  בסיבות ,  המתקן  את   תפה  לא  בו   מקום  השוכרת   על  שיוטלו כספיות  , וסקציות  שקבעו  בתאים
   .  שקבעו הזמים בלוחות 

 ארגיה  שקיעת  ) 2(

,  . הפרויקט")המושב(להלן: "  ע של מושב בדרום הארץ קקר  גבי   על   לקום  המיועד   סולארי   פרויקט   היו  זה  פרויקט
מגה וואט אשר    30של    למתקן, אשר עתיד להיות מחולק  ה וואטמג  120  -עתיד להיות בהיקף של כ  ככל ויוקם,

תיאור עיקרי מערך ההתקשרויות    להלן   לרשת ההולכה.מגה וואט שיתחבר    90-יתחבר לרשת החלוקה ומתקן של כ
 עם פרויקט זה:  בקשר הרלבטיות 

  המקורי  האופציה הסכם

 המושב,") לבין  היזם' (להלן: "ג  צד  בין  2020  בפברואר  18  ביום  שחתם  המקורי   האופציה   להסכם  בהתאם  .א
    שים   24שלא תעלה על    לתקופה דום    250-1,000של  יתה ליזם אופציה להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטח  

  יחזיקו  בה  ואשר  במתקן  תחזיק  אשר , מוגבלת  שותפות  ידי   על תמומש , תמומש אם , האופציה. חודשים 11-ו
  "). השותפות(להלן: "  היזם יהיה  בה  הכללי השותף ואשר, בהתאמה, מהזכויות 26%-ו 74%מושב וה  היזם

  ההסכם חתימת  ממועד   החל  חודשים 36 היה   המתקן להקמת  שקבעה  התקופה,  האופציה להסכם  בהתאם   .ב
  לא  בו  מקום  אחת  כל  שה  בות  וספות  תקופות  3-ב  להארכה  יתת  תהא  אשר"),  האופציה  תקופת(להלן: "

בכפוף  ,  האופציה  בתקופת  בו  תלויות  שאין  מסיבות   הסולארי  המתקן  הקמת  את  להשלים  היזם  בידי  עלה
  .בהסכם שקבעו הדרך באבילעמידת היזם 

  האחרון  למועד עד תמומש  לא  והאופציה היה  או  המתקן  להקמת  הדרשים האישורים ככל  יתקבלו ולא היה  . ג
שהוציא היזם    והוצאותמושב  לכך, יבוטל הסכם האופציה ואולם סכומים ששולמו עד למועד מועד ל  עשקב

  עד לאותו מועד בקשר עם פיתוח הפרויקט לא יוחזרו לו.  

  לבית   שיאושר  השטח   אם   לגדול   עשוי   גובהם  אשר ,  רציות  דמי מושב  ל  היזם  ישלם,  האופציה  לקבלת   בתמורה   .ד
מושב דמי  ל ישולמו ,  האופציה ותמומש  ככל , בוסף. אופציה  שת כל בגין  וכן , דום 250-מ  גדול יהיה   המתקן

  דום.   250שכירות בסכומים שהוסכמו ביחס לשטח שיושכר אך לא פחות מדמי שכירות עבור 

  לחברה  האופציה  הסבת 

  חברת(להלן: "  החברה  של  הבת  חברת"מ,  בע  12  לסולפרויקט  היזם  בין  הסכם  חתם  2020  באוקטובר   27  ביום  .א
  האופציה   הסכם  מכוח  היזם  והתחייבויות   זכויות  בו הוס  במסגרתו),  בהתאמה",  ההסבה  הסכם"-ו"  הבת

   .הבת לחברת

מההוצאות שהוציא בגין הפרויקט לרבות דמי רציות    חלק  ליזםהבת    חברתתשיב  להסבה האמורה,    בתמורה  .ב
לסכומים האמורים ולשיאת חברת הבת (לרבות באמצעות    בוסףחלקיים ששולמו על ידו עד לאותו מועד.  

וספים  השותפות) ביתר התשלומים המתחייבים מכוח הסכם האופציה, תשלם חברת הבת ליזם דמי רציות  
וכן דמי ייזום   ו מהותי ביחס לעלויות הפרויקט) וזאת כל עוד לא מומשהבגין תקופת האופציה (שסכומם אי

(כתלות בהיקפו הסופי של הפרויקט) להסתכם לסכומים   לאורך כל תקופת הפרויקט, בסכומים שעשויים 
  מהותיים.  

קובע ההסכם סקציות שוות מקום בו חברת הבת הפרה את התחייבויותיה על פי הסכם ההסבה, כאשר    כן  . ג
  ההסבה   הסכם   פי  על   בתהימים בקיום התחייבויות חברת    30זה קובע ההסכם כי איחור העולה על  בכלל  
  שבמקרה  מבלי  ההסבה  הסכם  את  לבטל הזכות   ליזם  תעמוד כאמור במקרה כאשר,  שלו  יסודית  הפרה  יהווה 

  או ליזם.  /ומושב ל מועד לאותו  עד  ידה  על ששולמו כלשהם סכומים  הבת לחברת יושבו זה

 ערבה להתחייביויות חברת הבת על פי הסכם ההסבה.   החברה כי   יצוין  .ד

שותפות יעשה בדרך של העמדת הלוואות בעלים יובהר כי היה וחברת הבת תממש את האופציה, מימון ה  .ה
 .  , אשר תפרע מכספי הפרויקטלשותפות על ידי חברת הבת בלבד

ותעריף צפוי הין בגדר מידע  עלויות הקמה צפוי הספק,  הערכות החברה אודות   ות, צפי הכסות, 
בשליטתה   ואין  ודאית  איה  שהתממשותן  ערך,  יירות  בחוק  זה  מוח  כהגדרת  עתיד,  פי  צופה 

החברה של  למערכ   .הבלעדית  ביחס  החברה  תוכיות  על  מבוססות  האמורות  ת  וההערכות 
או  הומאפייי כלל  להתממש  שלא  עלולים  לגביהם  החברה  והערכות  האמורים  הפרויקטים  ן. 

בשל גורמים שאים בשליטת החברה,  להתממש באופן שוה מזה המוערך על ידי החברה כיום וזאת  
לבית  כגון:   הדרוש  המימון  בגיוס  ארגיה  רויקטפקושי  התאים  אי  ;  שקיעת  התקיימות 

התקיימות התאים    אוף של הסכם השכירות בפרויקט פיציה  כיסתו לתוק  שבהתקיימותם מותית
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לו; שקבעו  הצדדים  עמידאי  המפסיקים  השכירות  בתאית  ה;  הסכמי  בקבלת  יתרים  העיכובים 
ארגיה);  הדרשים שקיעת  בפרויקט  הקרקע  יעוד  לשיוי  הצורך  עקב  (לרבות  הפרויקטים    לבית 

  צפויות או שיויים בשערי מט"ח -הוצאות בלתי  , לרבות בגיןהחזויות כיום  הקמהשיוי בעלויות ה
או שיויים בשערי ריבית; אי פרסום ו/או אי זכיה במכסות הדרשות במסגרת אסדרה רלבטית;  

  ;תוליקויים במערכ;  שיויים בהוראות הדין  ;עיכובים בהקמההיעדר מקום פוי ברשת החשמל;  
האוויר במזג  ש  הקורוהמשבר  המשך    ;שיויים  ו והמגבלות  בעקבותיו  (ויוטלו)  התקיימות  הוטלו 

    להלן. 6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  (או יותר) אחד

  לקוחות 

   כללי 6.7.11.1

  ן(להל   עיריית רמלה  הבתחום הפעילות בישראל היהחברה  של    תקריי הע  ההלקוח,  דו"חלמועד ה
" זה:  פברואר  ")המזמיןבסעיף  בחודש  חתמה  אשר  עימה,  ההתקשרות  לתאי  בהתאם   .2016  ,

וואט. החברה  -מגה 1.6-כ) כולל של DCמתקי ייצור בהספק מותקן (המזמין החברה עבור  הקימה 
תחזוקת המתקן עשית על ידי החברה, באמצעות  .  למזמין דמי שכירות שתיים קבועים  משלמת

ידי המזמין, אשר   על  צרך  הייצור  ידי מתקי  על  המיוצר  והחשמל  קבלי משה,  עם  התקשרות 
בגובה תעריפי חח"י  לחברה תשלום  בגיו  ו  24. ההתקשרות היה לתקופה של  51משלם    11-שים 

  כל אחד מתקי הייצור לחברת החשמל.  חודשים ממועד חיבור 

בסוף תקופת השימוש תפרק החברה את מתקי הייצור על חשבוה. כן מסדיר ההסכם את אפשרות  
המזמין להגביה את המבים עליהם יוקמו המתקים, כאשר במקרה זה יפורקו המתקים ויותקו  

 מחדש על המבה המוגבה בתמורה לסכומים שהוסכמו בין הצדדים.  

ימים ובכפוף לתשלום פיצוי מוסכם    90ברה תהיה רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מראש של  הח
תועבר הבעלות במתקן   שתיים לתקופה של שתיים. במקרה כאמור  בגובה דמי שימוש  למזמין 

  למזמין. 

של   מראש  בהודעה  ההסכם  את  לסיים  רשאי  יהיה  מהותי    120המזמין  בשיוי  צורך  בשל  ימים, 
הריסת המבה עליו מוקמת המערכת לפי תום תקופת השימוש. במקרה כאמור ישלם  במבה ו/או 

, בתוספת עלויות  זה  לפרויקט   המיוחס המזמין לחברה את מלוא החוב של החברה לבק המלווה  
פירעון מיידי, החזר הון עצמי שהעמידה החברה עבור הפרויקט וחוב בקשר עם התחייבויות כלפי  

 לויות סילוק המערכת מהגג. צדדים שלישים, בתוספת ע

  1,302  -כסך של  להסתכמו    2018-ו  2019,  2020שים  ב  מעיריית רמלה(פרופורמה)  הכסות החברה  
ש"ח,   ש"ח    1,298-כאלפי  בהתאמהש"חאלפי    1,256- כואלפי    30%-כו  %31-כ ,  12.6%- כוהיוו    , 

    כלל הכסות החברה במאוחד. מ בהתאמה,

  אופן ההתקשרות עם חח"י   6.7.11.2

הגגותעם   פרויקט  בישראל  סיום הקמת  הפעילות  בתחום  החברה  של  העיקרית  צפויה  , הלקוחה 
חח"י, אשר בהתאם לתאי האסדרות הרלווטיות, מתקשרת עם תאגידי הקבוצה בהסכמים    להיות

(בין   טווח  לאותה    ).שה  25-ל   20ארוכי  הרלווטי  גרי  הסכם  מכוח  היה  חח"י  עם  ההתקשרות 
ידי רשות החשמל במסגרת האסדרה הרלווטית, וביחס  -ים שקבעו עלאסדרה, בהתאם לתעריפ 

לפרויקטים מכוח אסדרת הליכים תחרותיים, בהתאם לתעריף שקבע או ייקבע בהליך התחרותי  
  הרלווטי. 

-עלוקבעת  אמות מידה למשק החשמל,  במוסדרת    ,בהסכם למכירת החשמלההתקשרות עם חח"י  
ו החשמל  רשות  המידה.    סדרותאהידי  אמות  מכוח  החשמל  רשות  שמפרסמת  הרלווטיות 

מכוח  ההתקשרות   המכוה  מבוצעת  חשמל' הסכם  לרכישת  . )Power Purchase Agreement(  'הסכם 
לפיו, בכפוף לעמידה    ,השוות  סדרותאהמדובר בחוזה אחיד, החל על כל יצרי החשמל לפי סוגי  

. ההסכם כאמור  יצרן החשמלידי  -מיוצר עלאת החשמל ה  תרכוש  , חח"י בהסכםהמפורטים  בתאים  

 
ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור כל יחידת הספק   4,000במסגרת ההסכם קבע כי המזמין ישלם לחברה תשלום חודשי קבוע בסך של    51

שמותקן בפועל. התשלום כאמור יותאם לכמות החשמל שצרכה בפועל באמצעות מגון התחשבות    וואט-קילו  55בהיקף של  
שתי שקבע בהסכם, הכולל עדכון התמורה הכוללת ביחס לתעריפי החשמל של חברת חשמל (ככל שאלו יועדכו בשיעור העולה 

 ).  5%על 
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  ,(או מלוא הארגיה שסוכם שתימכר לחח"י)מחייב את חח"י לרכוש את מלוא הארגיה המיוצרת  
או בעת קבלת האישור התעריפי  בהליך תחרותי  ובתעריף שקבע    סדרהא תקופה המוגדרת בהבמשך  

או משתה כתלות  קבוע  תשלום  לשלם לחח"י    דרש  היצרן  מגד,מאת רשות החשמל, לפי העיין.  
, צריכת  תפעולית, שימוש ברשת החשמל, איבודי ארגיה  גיבוי, איזוןבגין עלויות  בייצור החשמל  

וכיוצ"ב מוה  קריאת  רשאית  .  חשמל,  מסויימת  להשהות  חח"י  לתקופה  החשמל  רכישת  את 
  . ים שיפורטו להלןקר וכן רשאית לבטל את ההסכם במ ,בהסכםבהתקיימות תאים המוגדרים 

כולל,   היתרההסכם  המערכת    ,בין  עמידת  בדבר  לרשת  הוראות  לחיבור  עובר  טכיות,  בדרישות 
ידי היצרן בכל עת במשך תקופת  -תפעול, תחזוקה ותיקון של המתקן עלכן הוראות בדבר  ו ,החשמל

והיצרן רשאי לשעבד את ההסכם לטובת מימ ון  ההסכם. הצדדים רשאים להמחות את ההסכם, 
  . בכפוף למתן הודעה לחח"י ,הקמת והפעלת מתקן הייצור 

הרכישה   עלבהסכם  הדרשים  הביטוחים  כל  את  לערוך  היצרן  החשמל  -מתחייב  משק  תקות  פי 
רישיון), התש"ז בעל  וחובות  רישיון  למתן  והלים  לכיסוי  1997-(תאים  חבות  ביטוחי  , שעיקרם 

ת מעבידים לכיסוי אחריות בעל הרישיון כלפי עובדיו,  פי כל דין, ביטוח חבו-אחריות בעל הרישיון על 
    .מלאי של בעל הרישיון שמשמש אותו בפעילותלציוד ולוביטוח לכסים, לרכוש, 

ממועד התקיימות    52ימים  60חח"י רשאית לסיים את ההסכם, עובר לסיום תקופת ההסכם, בחלוף  
אי עמידה   ימים);  30אחד מהתאים שלהלן: אי תשלום של חוב לחח"י (בכפוף לתקופת ריפוי של  

סכה   המקים  באופן  הייצור  מתקן  של  והתחזוקה  ההפעלה  לאופן  הקשור  בכל  הדין  בדרישות 
לתקופה    50%-בטיחותית לאדם ולמערכת ולרשת החשמל; ירידה בהספק המותקן של המתקן ב

כל הפרה וספת  וה של שה החל מהשה השלישית לפעולת היצרן; ביטול הרישיון של היצרן; רצופ
בוסף, ההסכם יבוא לידי סיום    שתוגדר על ידי רשות החשמל כהפרה יסודית של עסקת הרכישה.

  במידה ותחול מיעה על פי דין לרכישת החשמל על ידי חח"י.   

  שיווק והפצה 

התקשרות בהסכמים עם בעלי  ב  מתמקדתללת בעיקר פיתוח עסקי ו וכ  הקבוצההשיווק של    פעילות
    וולטאיות.- ת פוטולהקמת מערכו ,פויים  או מאגרים גגות ,שטחים

באמצעות מתווכים המסייעים באיתור  והן  קבוצה  עובדי הבאמצעות  הפעילות האמורה מבוצעת הן  
צפויה עלות מהותית כתוצאה  קרקעות. לחברה אין תלות מהותית באחד מערוצי השיווק שלה, ולא  

    מהחלפה או הוספה של ערוץ שיווק בישראל.

  תחרות 

הישראלי  וולטאי היו תחום תחרותי מאוד, בעיקר בשל העובדה שהשחקים בשוק  - התחום הפוטו
להקמת   מכסות  על  פוטומתמודדים  תחרותיים(  וולטאיות - מערכות  הליכים  מכוח    במסגרת  או 

 וקרקעות פויות.  ,ברשת החשמלתעריפיות), מקום פוי  סדרותא

לחילוט  לגרום  עמידה בלוחות הזמים להגעה להפעלה מסחרית, עלולה  - בוסף, לאור העובדה שאי
, התחרות באה לידי ביטוי גם ביכולת  בהליך התחרותיערבויות ההקמה ולבסוף גם לביטול הזכייה 

ובכלל זאת התקשרות עם קבלי הקמה,    ,לעמוד בכלל התאים הדרשים לעמידה בהפעלה מסחרית
השגת מימון להקמת המתקן, קבלת היתרי ביה ואישורים סטטוטוריים וספים, זכייה בהגרלה  

  לפתיחת תיקי חיבור וכיוצ"ב. 

הפועלים    גופים  10-כ  וולטאי -הפוטו פועלים בישראל בתחום  דו"ח  למיטב ידיעת החברה, למועד ה
(חלק מג פועלים גם ככיזמי פרויקטים ובעליהם  חוסן פיסי  ב ), אשר מאופייים  EPC-ופים אלו 

, שיכון וביוי ארגיה  ישראל  EDF-Renewablesהאמורים יתן למות את  גופים  ה  מבין.  משמעותי
בע"מ,  ,  בע"מ  מתחדשת ארג'י  ופר  מתחדשתע.י.  ארגיה  ארגיות  ,  בע"מ  אלייט  ארגי'קס 

בע"מ מבטחים  ,  מתחדשות  בע"מ,מורה  אגש"ח  ארגיה  ארגיה  וקבוצת    בע"מ  סולגרין ,  משק 
  .  דוראל משאבי ארגיה מתחדשת בע"מ

 
  את רכישת החשמל ו/או מתן שירותים לווים.  הימים, תהיה רשאית חח"י להשהות 60עד חלוף תקופת   52
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פוטויבש במתקים  בישראל  המיוצרת  החשמל  לכמות  לב  החשמל    בכלל,  םיוולטאי - ם  ובכמות 
חלקן של חברות הקבוצה  ,  דו"חכון למועד הלהערכת החברה  ידי חברות הקבוצה,  -המיוצרת על 
    .איו מהותים הפעילות בתחו(פרופורמה) 

  הים מסייעים לה בהתמודדות עם התחרות בתחום    אשר  יםהעיקרי   ותיה יתרו להערכת החברה,  
וולטאיות בהיקפים  -, תכון והתקת מערכות פוטובייזוםשל מהליה  רב השים    ןיסיו: א.  ןכדלקמ

  יציבות  להבטיח  מת  על   ומתקדמים  מוקדמים  פיתוח  בשלבי  פרויקטים   של  גדול  צבר.  בגדולים;  
ג. קשרים עפים בשווקים בהם פעילה החברה באירופה לרבות שותפויות  ;  עתידי  פרויקטים   צבר

פיתוח   בשלבי  ואיטליה  בספרד  לפרויקטים  רחבת  גישה  ד.  מקומיים;  גורמים  עם  אסטרטגיות 
ידע  .  ייזום מוכות;  הלחברה פוטציאל צמיחה רחב, תוך שמירה על עלויות    תראשויים, המאפשר

ו. שותפות עם גופים המהלים הקמה  ;  המערכותיצול מיטבי של  שר  פ מורחב בתחום המאהדסי  
בחו"ל   הפרויקטים  בהקמת  היהול  עלויות  לצמצם את  לחברה  ואיטליה אשר מאפשרים  בספרד 

  הארגיה   בתחום  מובילים  גורמים  עם   קשרים.  ולשמור על עלויות הקמה מוכות ביחס למתחרים; ז
; ח. ידע וסיון רחב בהשגת מימון בקאי איכותי לפרויקטים בתחום הפעילות, בארץ  המתחדשת

  .  ובאירופה

השלילי  לגורמים  החברהיבאשר  של  התחרותי  במעמדה  לפגוע  שעלולים  החברה,  ם    ,להערכת 
(קבלפעילות הייזום בתחום כפופה  העובדה ש  אישורים ממוסדות תכון,    תלרגולציה משמעותית 
של   לרשת החשמלול,  וכיוצ"ב)  ומכסות   סדרותאקיומן  חיבור  עליה מתמודדים מתחרים  (  יכולת 

עלולה  )וספים על ב  לפגוע ,  המקודמים  פרויקטים  לפועל  להוציא  החברה  בשל    - ה  ייד-יכולת  הן 
ובעיקר בשל חוסר    ,בשוקידי יתר החברות  - והמכסות על  סדרותאמגבלות תכויות, הן בשל מיצוי ה

ה את  לחבר  החשמל.  פרויקטיםיכולת  האתרים    לרשת  ומתמעטים  הולכים  הזמן  בחלוף  בוסף, 
להקשות על הגדלת    עלול  הפוטציאלים בהם יתן להקים מערכות פוטו וולטאיות בישראל, מה ש

  צבר הפרויקטים העתידים לכדי צבר מהותי.  

  עותיות 

הדברים,   המערכמטבע  של  הפוטויכולתן  חשמל-ות  לייצר  ברמת   ,וולטאיות  רבה  במידה  תלויה 
הסולאריים.   הקולטים, הרוח והלחץ האטמוספרי בהם מצאים  הטמפרטורהקרית השמש ובתאי  

לאורך השה, ישה שוות מסוימת בתפוקות המערכות בין    אלוגורמים  ב  ם החליםיי כתוצאה משיו
יים בתפוקה מוכה יותר ביחס ליתר חודשי השה,  מאופי החורף    חודשי השה. כך, בישראל, חודשי

גבוה    תעריף החשמלובוסף,    תפוקת המערכות גבוהה יותרמאי עד ספטמבר  כאשר ככלל, בחודשים  
כון למועד  בשל תאי ההתקשרויות בהן התקשרה הקבוצה עד כה, עם זאת,  .רבעון השלישייותר ב

  . תקופות השה השוותזה אין שוי מהותי בהכסות החברה בין 

  כושר ייצור 

      לעיל. 6.7.2.1.4 ראו סעיף ,בתחום הפעילות בישראל  כושר הייצור של החברהלעיין 

, צפויות מערכות וספות להיכס להפעלה מסחרית בהיקף של  2021במהלך שת  להערכת החברה,  
  הכסות זה, מעריכה החברה כי    על רקע  . מגה)  65.6-(כאשר חלק החברה בהם כ  וואט-מגה  72.1-כ

  ןמה  יהביחס להכסות באופן מהותי    גדולצפויות ל  והלאה  2021מאמצע    המערכות בהפעלה מסחרית 
  .2018-2020בשים (פרופורמה) 

דר מידע  בגהין  הפעלה מסחרית  כושר הייצור עקב כיסת מערכות ליודגש כי הערכות החברה בדבר  
יירות ערך, שהתממשות זה בחוק  פי עתיד, כהגדרת מוח  ואי   וצופה  ודאית  בשליטתה    האיה 

של החברה והן  הבלעדית  ומאפייי המערכות,  ,  לכל מערכת  ביחס  החברה  תוכיות  על  מבוססות 
להתמ שלא  היתרים  מועלולות  בקבלת  עיכובים  כגון:  החברה,  בשליטת  שאים  גורמים  בשל  ש 

הדרשים להקמת המערכות, שיוי בעלויות הקמת המערכת, עיכובים בהקמה, שיויים בהוראות  
בתעריפי החשמל לצרכן או בעלויות   שיוייםת, ובמערכ בלתי צפויים סדרות, ליקויים אהדין ו/או ב

המערכתיות, שיויים בהיקפי צריכת החשמל על ידי הצרכים, שיויים בשיעורי המס, עמידת בעלי  
המשך  הק השימוש,  הסכמי  בהתחייבויות  (ויוטלו)    משבר רקע  שהוטלו  והמגבלות  הקורוה 

   .להלן 6.23 בסעיף המפורטים הסיכון  מגורמי אילו של התממשות וכן "ב וכיובעקבותיו, 

 וספקים , ציודחומרי גלם 
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  כללי 

העיקרי הקבוצה  את  המשמש    הציוד  ה ב חברות  תשתית  ,  סולאריים  פאליםכולל  פעילות  תחום 
ככלל,  ייצור.  ומוי   , כבלים, מחברים, ארוות חשמל (קוסטרוקציה), ממירים  של הפאלים  התקה 

מהספקים מבוצעת לצורך    הציודרכישת  וחברות הקבוצה אין והגות להחזיק מלאי ציוד וחומרים,  
   פרויקטים, בהתאם לחומרים ולכמויות הדרשות לכל פרויקט.

לים, בעלי יסיון  יוולטאיות מספקים מוב -ש רכיבים למערכות הפוטו לרכוחברות הקבוצה מקפידות  
  מהספקים שלהלן:   ,בעיקרמבוצעת, העיקרי הציוד וולטאי. רכישת -ומויטין רב בתחום הפוטו

,  (סין)  Trina,  (סין)  JA SOLAR  ,(סין)  JINKO  ,(דרום קוריאה)  Hanwha Group  -  יצרי פאלים
First Solar (ארה"ב).    

ממירים  SolarEdge,  (גרמיה)  Kaco newenergy,  )גרמיה(  SMA  ,(סין)  HUAWEI  -  יצרי 
  (ישראל).

  יצרים בישראל. מספר מבוצעת מ -  תשתיות התקה של הפאלים (קוסטרוקציה)

הכת תוכיות, תשריטים, מסמכים סביבתיים  ת עם קבלי משה ל ומתקשר  חברות הקבוצהבוסף,  
 מבים,גגות וחיזוק    איטום,  פיוי,   ביצוע עבודותדרולוגים, בקשות להיתר ביה וכיוצ"ב, וכן ליוה

החשמל לוחות  הכבלים,  הממירים,  הפאלים,  הקוסטרוקציה,  וחיו התקת  חיבור  תקשורת  ו,  ט 
  . וכיוצ"ב , יקיון, טיפול שוטף של המערכותוחשמל

שהין    ,וולטאיות- ת רכיבים למערכות פוטולהערכת החברה, בשל ריבוי החברות בעולם המייצרו
ובשל היסיון של    ,את הרכיבים כאמוררוכשת החברה  מהם    ליצריםדומות  ת  ות טכי ו בעלות יכול

  .  כלשהו ביצרןוולטאיות, אין לה תלות -החברה בהקמת מערכות פוטו

 וקבלי משה  מתווכיםם, ספקיתאי התקשרויות עם 

  : ההתקשרות עם ספקי חומרי הגלם וקבלי המשהלהלן עיקרי תאי 

הרכישות מבוצעות מכוח הסכמי מסגרת או על בסיס פרויקטאלי, במטבע    -  ספקי פאלים וממירים
ממקדמה מורכב  התשלום  כאשר  אירו,  או  לרוב  דולר  של  ,  והיתרה  מהתמורה,    10%עד  בשיעור 

.  ימים ממועד משיכת הציוד  60בהתאם להסכמות בין הצדדים, לרוב בתוך תקופה של  משולמת  
  10ידי ספקי הפאלים לפגמים במוצר היה, בדרך כלל, לתקופה של  -תקופת האחריות היתת על 

- לכך שתפוקת הפאלים לא תפחת ביותר מערך מסוים (לרוב כשים למוצר. בוסף, יתת אחריות  
ה בתאים המפורטים  שים ממועד מסירת הפאלים, בכפוף לעמיד  25עד לתום  ) לכל שה,  0.6%

שים, עם אפשרויות    5בכתב האחריות. תקופת האחריות המקובלת ביחס לממירים היה, לרוב,  
שה. בהקשר זה יצויין, כי אחריות יצרי הפאלים והממירים כאמור, איה    20-ו  15,  10- הרחבה ל

המות המערכות  בהפעלת  הכרוכים  הסיכוים  ומלוא  החברה  התחייבות  מלוא  את  קות  מכסה 
של   בהיבט  והן  האחריות  של תקופת  בהיבט  הן  הזק,  סכום  של  בהיבט  (הן  בפרויקטים השוים 

לאור הפער בין תקופת אחריות    -התאים לאחריות). יצויין, כי באשר לתקופת אחריות הממירים  
הממירים לתקופת פעילות המערכות, חברות הקבוצה והגות לשמור קרן לחידוש ציוד, המיועדת  

  בבוא היום, למימון החלפת הממירים.  לשמש,

התשלום  לצורך   מטבע  לעומת  הש"ח  בשער  שיוי  בגין  החשיפה  המבוצעות  צמצום  בעסקאות 
בסך   Forwardלחברה עסקאות  ,דו"חלמועד ה, עסקאות הגה. מעת לעתהחברה מבצעת, במט"ח, 

      "ח.שאלף   68  -בכשוויין ההוגן מוערך   אשר אירו מיליוי 3.1 -כשל 

להשכרה לצורך הקמת    ים פוטציאלי  אתריםהחברה פועלת באמצעות מתווכים לאיתור    -  מתווכים
(לרוב,   מוקדמים  תאים  להתקיימות  בכפוף  משולמות  התיווך  עמלות  חשמל.  לייצור  מתקים 
התקשרות בהסכם מסחרי עם בעל הקרקע, קבלת אישור כיסה למכסה, קבלת היתרים דרשים  

וח המערכת  הקמת  מעמלת  לצורך  חלק  לרוב,  בפועל).  הפרויקט  הקמת  ותחילת  לחשמל,  יבורה 
התיווך משולם לאחר התקיימות התאים המוקדמים, והיתרה משולמת עם חיבור המתקן לרשת  

    התמורה מחושבת כגזרת של הספק המערכת המותקת בפועל.החשמל. 

ידי החברה במישרין,    כאמור לעיל, עבודות ההקמה והתחזוקה אין מבוצעות על   –   קבלי משה
קבלי משה.   באמצעות  קבעאלא  המשה  קבלי  עם  פאושלי    ותמרבית ההתקשרויות  בסיס  על 
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)lump sum  .שוא  ה) בתמורה לסכום קבוע הסכמים כוללים, לרוב, הוראות בדבר פירוט העבודה
  60תאי תשלומה (בין שוטף לשוטף +  ו, התמורה  ואבי דרךההסכם ואופן ביצועה, לוחות זמים  

הקבלן   אחריות  הדין ב   לעמידהימים),  ל (  הוראות  בעבודה  בוגע  וגהות  בטיחות  עובדים,  העסקת 
לזק הקבלן  אחריות  זק    מו שיגר  יםוכיוצ"ב),  בגין  לשיפוי  והתחייבותו  העבודות  ביצוע  במהלך 

אחרי  ובגבולות  מסוגים  ביטוחים  לעריכת  הקבלן  התחייבות  בהסכמיםכאמור,  כמפורט  וכן    ,ות 
בין   של  לתקופות  ואחריות  לבדק  ל  18התחייבות  המסחרית  ההפעלה  ממועד  שים,    10-חודשים 

    כתלות בסוג העבודה.  

  ייםר עיקוקבלי משה ספקים 

להלן רשימת הספקים וקבלי המשה שהיקף הזמות הרכש שבוצעו מהם מאת חברות הקבוצה,  
מכלל הזמות הרכש    5%, היווה מעל  2019  - ו  2020שים  בבודות  להספקת ציוד וחומרים ולביצוע ע

   של חברות הקבוצה בתקופות ה"ל:

שם  
  הספק 

  סוג הרכש 
היקף מכלל הזמות הרכש  

  2020 בשתשבוצעו 
היקף מכלל הזמות הרכש  

  2019 שתשבוצעו ב 
צורת  

  ההתקשרות 
ראה סעיף זה    14%  7.2%  פאלים   ספק א' 

לעיל לעין אופן  
התקשרות  

לרכישת פאלים  
ואופן התקשרות  
  עם קבלי משה 

  9%  6.6%  פאלים   ספק ב' 
  5%  6%  משה   קבלן  ספק ג' 
  3%  9%  משה   קבלן  ספק ד' 

  0%  7.5%  קבלן משה   ספק ה' 
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 ואיטליה ספרד ב תוולטאי-פוטוה  בארגיה חשמל ייצור של  הפעילות תחום .6.8

 פעילות החברה בתחום הפעילות   

  :בהחברה עוסקת דו"ח, למועד ה

ארגיה  שי  ייזום    .א בספרד- פוטופרויקטי  מתקדם  וולטאית  פיתוח  בשלב  (א) המצאים   :
להקמת   פוטופרויקט  של  אלצ'ה  בעירוולטאית  -מערכת  בהיקף  (להלן:  וואט  -המג   50- כ, 

; (ב) וואט וספים -מגה  300בעד  (בכפוף לאמור להלן)  , היתן להרחבה  ")אלצ'הפרויקט  "
(להלן:    סרגוסהבמחוז  וואט  -מגה 50וולטאית בהספק של  -מערכת פוטופרויקט להקמת  

  . וספיםוואט  - מגה  50 של(בכפוף לאמור להלן) , היתן להרחבה )"ןארסיזאלפרויקט "

  פרויקטיםשלושה  ב  זכויות , לאחר מועד הדו"ח מימשה החברה אופציות לרכישת  בוסף
  שוים. פיתוח י בשלבוואט, המצאים - המג 125- כבספרד בהיקף כולל של 

ארגיה  שלושה  פיתוח    .ב באיטליה,  - פוטופרויקטי  ב וולטאית    וקרקו  גזוהמצויים 
   .מתקדם  פיתוח בשלבמצאים ואשר  מגה וואט,  59-כבהספק כולל של , שבאיטליה

-מגה 18-ו וואט-מגה  133-בהיקף של כ   יםבוסף, החברה מצויה בהליכי בחיה של פרויקט   .ג
במגעים מתקדמים להשלמת  החברה  וכן מצאת    בספרד  ,ואט בטולדו ובוילה, בהתאמהו

כ  העסקה של  בהיקף  קלספארה  לפרויקט  וואט  30-ביחס  בהליכי מגה  החברה  כן,  כמו   .  
, כמפורט  וואט- מגה  900-כשל  פרויקטים וספים באיטליה, בהיקף כולל    26-כ  של  בחיה

   להלן. 6.2.2בסעיף 

, חברה .Himin Solar S.Lעל ידי החברה ביחד עם    מבוצעת  ובאיטליהבספרד    הפעילות   .ד
לופז  שלמיטב ספרדית   לואיז  מר  בשליטת  היה  החברה  "   מרטיז   ידיעת  חימין  (להלן 

"  "סולאר בספרד    המתמחה  ),"המקומי  השותףאו  פרויקטים  בתחום  ואיטליה  בפיתוח 
  וולטאי.  -הפוטו

 תיאור כללי של הפרויקטים  6.8.1.1

 פרויקטים בספרד 6.8.1.1.1

 צ'האל פרויקט  .א

וולטאית בהספק של  -היו פרויקט להקמת מערכת לייצור חשמל בארגיה פוטואלצ'ה פרויקט 
טציאל  ופ   הפרויקט בעל,  דו"חכון למועד ה.  בספרדליד העיר אלצ'ה  הממוקם  ,  טמגה ווא   50-כ

כאשר לצורך    ")  ההרחבה הפוטציאליתיכולת  (להלן: "  וואט וספים - מגה  300  עד  הרחבה של
קבלת וידרשי  כך הקרקע,  בעל  מול  הקיים  השכירות  הסכם  היקף  של  הרחבה  היתר,  בין   ,

וגיוס מימון מתאים, כך שאין כל וודאות כי    בקשר עם ההרחבה האמורההדרשים  ההיתרים  
  .  ההרחבה האמורה תבוצע בפועל

  ומועד הקמה צפוי הפרויקטסטטוס 

ה למועד  הפרויקט   התקשרה,  דו"חכון  חימין  (להלן:    .Himin Investment 2, S.L  -   חברת 
מהוה מוחזקים על    51%,  זהמאוגדת לפי הדין הספרדי, ואשר כון למועד  אשר  ,  ")2השקעות  

טו   מהוה   49%ואילו    53") 1סול טו  (להלן: "שבשליטת החברה    שותפות מוגבלת  1ידי סול 
סולאר חימין  ידי  על  מקרקעי  ,  לעיל)  6.8.1סעיף  ב(כהגדרתה    מוחזקים  לשכירת  בהסכם 

  . פרטיו יובאו להלן, שהפרויקט

 
  מטריג   ט   סולאיר  היה   בה   הכללי  והשותף,  החברה היה    בה   המוגבל  השותף , אשר  מוגבלת  שותפות  ה הימוגבלת    שותפות     1טו  סול   53

מסולאיר ישראל    2בחימין השקעות  רכשה את ההחזקות    1טו    סול").    1טו  סוללהלן: "(  החברה   של  מלאה   בבעלותהיה    אשר"מ,  בע
'ה (והלכה אלצ  בפרויקט  מהזכויות   5.1%-בישראל היתה אמורה להחזיק    סולאיר . כן יובהר כי עם  2018ביוי    25על פי הסכם מיום  

  בסמוך , ישראל וסולאיר 1ו סול ט הגיעו אליו הסיכום  בעקבות ואולם) 2השקעות  בחימין 1טו  סול של מהזכויות 10%-ב -למעשה 
ותרה    1טו    שסול  כך'ה,  אלצ  בפרויקט   זכויותיה   את  ישראל   מסולאיר  1סול טו  רכשה  ,  תשקיףה   שוא  ההפקה   השלמת  לאחר

  6.8.1.1  סעיף   ראה   זה   בעין   וספים   לפרטים בפרויקט אלצ'ה).    מהזכויות   51%-(ובעקיפין, ב  2חימין השקעות    ממיות  51%-במחזיקה  
  . להלן זה 



   

 53 -ו 

מרבית האישורים הדרשים לצורך תחילת העבודות ההקמה של פרויקט  ,  דו"חכון למועד ה
התקבלו בידי החברה, ובכלל זאת סקר סביבתי, היתר בייה, אישורי מעבר בשטחים  אלצ'ה  

פועלת  סמוכים  ציבוריים   החברה  יתר  ועוד.  תחילת  האישורים  לקבלת  לצורך  הדרשים 
לרשת חיבור  אישור  זה  ובכלל  הפרויקט,  והקמת  על החברה    ולצורך קבלת כאשר  ,  העבודות 

כ של  בסך  בקאית  ערבות  חברת    2- להעמיד  לטובת  אירו  החשמל  מיליון  המקומית.  חלוקת 
, וכן תידרש החברה  PPAלהתקשרות בהסכם    בוסף, לצורך הקמת הפרויקט פועלת החברה

    .הפרויקט  מימוןלתקשר בהסכם  לה

, וכי המערכת צפויה  2021  שת  של בחציון השי    חלו יעבודות ההקמה בפרויקט     כיהחברה צופה  
זאת יודגש כי המדובר במידע צופה    עםלהגיע להפעלה מסחרית עד שה ממועד תחילת ההקמה.  

שרות החברה  התקיירות ערך, אשר התממשותו מותית ב  וקפי עתיד, כמשמעות המוח בח
סכמים עם קבלי משה וספקי ציוד בתאים  הוכן ב  לעילש  פסקה וזכרים בסיפא הבהסכמים המ

; בהימצאות מקום פוי ברשת החשמל  דו"חכון למועד הי החברה  ובמועדים החזויים על יד 
ובעמידה ביתר הדרישות הרגולטוריות הדרשות לצורך החיבור לרשת; בכך שביית   המקומית

א תתעכב מכל סיבה שהיא ושיתקבלו כלל אישורי ההפעלה הדרשים בתום הקמת  הפרויקט ל

  .  להלן 6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף יזה א אי התקיימות בו ;הפרויקט

  ההחזקות בפרויקט 

של  ממיותיה    51%- ב )1(באמצעות סול טו  כון למועד הדו"ח מחזיקה החברה  כאמור לעיל,  
בהון    45.9%, היוזמת את פרויקט אלצ'ה (לעין עליית החברה מהחזקה של  2חימין השקעות  

ההחזקות  .  ראה להלן) 2מהון המיות של חימין השקעות   51%-ל 2חימין השקעות  המיות של 
השקעות  האמורות   ב  2בחימין  לעיל,  מ  2018ראשית  רכשו  (שכאמור  סולאר  ותרה  חימין 

מיליון אירו,    1.5בתמורה לסך של  וזאת  ,  )2מהון המיות של חימין השקעות   49%-ב להחזיק  
,  יתרת הסכוםמתוך התמורה האמורה ו מיליון אירו    1.3שולם סך של    דו"חכון למועד הכאשר  

במועד חיבור פרויקט אלצ'ה    1על ידי סול טו  חימין סולאר  ל, תשולם  אירו  אלפי  200בסך של  
  . לרשת החשמל

להסכם ביום    בהתאם  חימין    2018בפברואר    14שחתם  ישראלבין  לסולאיר  (ואשר    סולאר 
ת ההחזקות  , שמכוחו בוצעה עסקת רכישלחברה במסגרת הסכם הפיצול)הוסבו  הזכויות בו  

קבע כי חימין סולאר תהיה אחראית, על חשבוה, על השגת מלוא    ,2) בחימין השקעות  51%(
-Readyהאישורים והרישיוות הדרשים לצורך הבאת הפרויקט לסטטוס של מוכות לבייה ( 

to-build  (ואולם כל צד ישא לפי חלקו  המימון לפרויקט  ארגון  תהא אחראית על  החברה  ), ואילו
  2הפקדת ערבות בקאית בסך של  על  ו בהון העצמי אשר ידרש לצורך העמדת מימון לפרויקט)  

לאחר השגת סגירה פיסית, הצדדים יבצעו יחדיו    אירו לצורך אישור החיבור לרשת.ליון  ימ
הפעולות הדרשות לצורך הקמת הפרויקט וחיבורו לרשת החשמל. חלוקת התפקידים  את כל  

הצדדים ההרחבה    בין  יכולת  מימוש  בגין  (לרבות  הפרויקט  בהוצאות  לשיאה  אחריותם  וכן 
  51%-(ש  Energy Intersol SLבהתאם לעקרוות שקבעו בהסכם, כאשר  תעשה    הפוטציאלית)

  , מהוה מוחזק על ידי חימין סולאר)  49%-, ובעלות החברהשב  1מהוה מוחזק על ידי סול טו  
    .של הפרויקט EPC-, צפויה לשמש כקבלן ה")'י איטרסולארג(להלן: " 

, היו  2לדירקטוריון חברת חימין השקעות  דו"ח  כון למועד היצוין כי הדירקטור היחיד שמוה  
  למות   הזכות  עומדת  לחברה,  הספרדי  הדין  להוראות  בהתאם  ואולם,  ציגה של חימין סולאר

אלון שגב    רוהחברה פועלת בימים אלה למות את מ  2חימין השקעות  ב  הדירקטורים  רוב  את
החברה) השקעות   (מכ"ל  בחימין  וסף  החברה,    . 2כדירקטור  ידיעת  למיטב  כי  יצוין  בוסף 

הספרדי,   הדין  להוראות  השקעות  בהתאם  חימין  מיות  לאישור    2העברת  האסיפה  כפופה 
בעלי  וכן כפופה לזכות סירוב המוקית ליתר    2הכללית של בעלי המיות של חימין השקעות  

השקעות   בחימין  השקעות    2המיות  זכות  עצמה  2ולחימין  המיות  לבעלי  מוקית  ובוסף   ,
שהשתתפו  .  מצרות (ובלבד  רגיל  ברוב  מתקבלות  הכללית  באסיפה  החלטות  כי  יצוין  לבסוף 

 מ בעלי  בבאסיפה  המחזיקים  השקעות   33.3%- יות  חימין  (ל),  2מהון  ושאי  1מעט:   (
  50%הגדלת/הפחתת הון ותיקון תקון, אשר יאושרו על ידי בעלי מיות המחזיקים בלפחות  

) ושאים דוג' מתן אישור לדירקטורים לעסוק באופן אישי בתחום  2; ( 2מהון חימין השקעות  
  2שיוי מבה, העברת כלל כסי חימין השקעות ת, ביטול/הגבלת זכות המצרו  ,פעילות החברה

וגריעת בעלי מיות במקרה של הפרת חובות , היה והם  אויהם כלפי החברה (והתחייבויותיה 
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ד חלוט מכוחו עליהם  "סאו שיתן פ  חברהבתחרות  במקרה של    -מכהים כדירקטורים בחברה
מהון    66.6%המחזיקים בלפחות  , אשר יאושרו על ידי בעלי מיות  ) 2לשפות את חימין השקעות  

  . 2חימין השקעות 

מיותיה    בעליהון עצמי שלילי, על    2השקעות    ולחימין   ותהי להוראות הדין הספרדי,    בהתאם
לקוט בפעולות לצורך הגדלת הוה העצמי (או לחלופין להצביע בעד פירוקה), כאשר היה ולא  

  בו  מהמועד  חודשיים  תוך,  המשפט  לבית  לפות  2השקעות    חימיןעשו כן, על הדירקטוריון של  
כי    בעין  יצוין.  הפירוקאת    בקשולהגרעון בהוה העצמי של אותה חברה,    ולידיעת   הובא זה 

הקרובה  2השקעות    בחימיןהמיות    בעלי  ות בכו בתקופה  בחיה  לפעול  השלמת  עם  מיד   ,
הראה    ככל ,  האמורה  העצמי  ההון  סוגית  ריפוילצורך    חשבואית ביחס לאופן הטיפול המיטבי,

  חותה  כהלוואה)  1  טו  סול(באמצעות    החברה  ידי  על  שתועמד  בעליםעל דרך העמדת הלוואת  
    .2  השקעות לחימין

  אלצ'ה  פרויקט  ב עליה לשליטה

בו בוצעו בשלבים מאוחרים יותר  (הסכם הלוואה  התקשרה סולאיר ישראל ב  2018בחודש יואר  
תאגידים  עם קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ ו  ")מסמכי המימון(להלן ביחד: " )מספר תיקוים

, אשר שימש את סולאיר ישראל בין  ")קוגיטו(להלן ביחד: "  וספים המים על קבוצת קוגיטו
לצורך   השקעות  בחברת  מיות  מה  51%רכישת  היתר  פרויקט  2חימין  את  כאמור  היוזמת   ,

  .  אלצ'ה

לרבות אופציות לרכישת מיות  מכוח הסכמי המימון האמורים, יתו לקוגיטו אופציות שוות,  
התחייבות  מרבית  ון  , לאור פרע2019בחודש אוקטובר  בוטלו  מרביתן  , אשר  בסולאיר ישראל

על    וספות שהוקו לקוגיטואופציות ותרו בתוקף  עדיין  עם זאת,  .  קוגיטו  סולאיר ישראל כלפי
מיות  העיקו לקוגיטו את הזכות לרכוש מסולאיר ישראל ללא תמורה  אשר  ,  ידי סולאיר ישראל

של  מ  5.1%המהוות   טו   10%קרי,  (    2חימין השקעות  הוה  סול  של  בחימין    1מהחזקותיה 
חלק  ,  )2השקעות   לקבל  הזכות  את  וכן  ישראל  לסולאיר  בחזרה  למכרן  האפשרות  לרבות 

.  ")'האלצ  טקבפרוי  לזכויות  האופציות(להלן ביחד: "   מהכסות סולאיר ישראל מפרויקט אלצ'ה
במסגרת הסכם הפיצול שחתם בין החברה וסולאיר ישראל  לאור מתן האופציות האמורות,  

כללו  יאופציות אלו ומחויבויות סולאיר ישראל מכוחן  סוכם כי  לעיל)    6.2.1(לפרטים ראה סעיף  
, כך  סכם הפיצוללחברה במסגרת הוהם לא יועברו  בכסים המוחרגים (כהגדרת המוח לעיל)  
  .  בלבד 2מהון חימין השקעות   45.9%שלחברה יועברו מיות המהוות, בשרשור, 

ה בין  שחתם  בעקבות הסכם  לעיל,  אף האמור  בחודש  ,  2020באוקטובר    15ביום  צדדים  על 
מיליון ש"ח על ידי סולאיר ישראל ובוסף פרעה סולאיר    7שולם לקוגיטו סך של    2020דצמבר  

כך   וכגד  קוגיטו,  כלפי  התחייבויותיה  יתרת  את  בפרויקט  האופציות  בוטלו  ישראל  לזכויות 
שהועמדו לקוגיטו, לרבות    שהוקו לקוגיטו (וכן בוטלו כלל הבטחוות  אלצ'ה (כהגדרתן לעיל)

, כך שסולאיר ישראל  ערבות שהועמדה על ידי בי הזוג פאולה ואלון שגב, בעלי השליטה בחברה)
סול  עקבות סיכום אליו הגיעו  . עם זאת, ב2ממיות חימין השקעות    5.1%קבל  חזיקה בזכות לה

  4.05  -כ  אל סך של רלסולאיר יש  1סול טו  ילמה  ש   2021במרץ    14ל, ביום  לאיר ישראו וס  1טו  
זכויותיה  וויתרה  ובתמורה לכך  מיליון ש"ח   על  ממיות חימין    5.1%לקבלת  סולאיר ישראל 

מהון המיות    51%- ב(שבשליטה מלאה של החברה) תמשיך להחזיק    1סול טו  , כך ש2השקעות  
השקעות  חימין  אלצ'ה.   ,2  של  פרויקט  את  ההתקשר  היוזמת  לתאי  בהתאם  כי  ות  יצוין 

על   האמור  הסכום  עמד  ואולם    4.08המקוריים  להשלמה)  בתשקיף  שתואר  (כפי  ש"ח  מליון 
וספות שגרמו לחימין השקעות   במהלך המחצית השיה של שת   2בעקבות הוצאות מימון 

, הופחת סכום הרכישה  2, אשר הביאו לגידול בגרעון בהוה העצמי של חימין השקעות  2020
- ר הרכישה שכבר סוכמה בין הצדדים ערב התשקיף להשלמה) ב(בהתאם לוסחת קביעת מחי

  .    2021במרץ   31אלף ש"ח והדבר אושר על ידי דירקטרויון החברה ביום  35

  אלצ'ה  י פרויקטקרקע מהסכם חכירת 

בהסכם לשכירת מקרקעין    2020בר  ובאוקט  6ביום  התקשרה    2חימין השקעות  כאמור לעיל,  
להיבות   אמור  בהסכם,  הפרויקטעליהם  לאמור  בהתאם  השקעות  .  חימין  מבעל    2תשכור 

כאשר השטח המושכר יוגדל עד    במחוז אלצ'ה,  דום)   800הקטר (  80הקרקע קרקע בשטח של  
ההסכם יבוא לידי  הקטר.    105לשטח הדרש לצורך הקמת הפרויקט ובלבד שגודלו לא יעלה על  
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חיבור הפרויקט  שים ממועד    18בחלוף    חודשים ממועד חתימתו או  4-שים ו  19סיום בחלוף  
"). בתום תקופת ההסכם, ההסכם יוארך באופן  תקופת ההסכם(להלן: "  , לפי המוקדםלרשת

חודשים מראש   6שים כל אחת, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים,    5אוטומטי בתקופות בות  
ה לתקופת  ביחס  ההסכם,  הארכת  אי  על  להודיע  הזכות  ההסכם.  סיום  על  הארכה  לפחות, 

  בלבד.   2הראשוה בלבד, עומדת לחימין השקעות  

חודשים ממועד ההסכם    16דמי השכירות ישולמו באופן הבא: החל ממועד ההסכם ועד לתום  
או עד למועד חיבור הפרויקט לרשת, לפי המוקדם מבייהם (המועד המוקדם מבייהם יקרא  

" הקובעלהלן  החל    1,000- כ  - ")המועד  לשה;  להקטר  הקובעהמאירו  השכירות  מועד  דמי   ,
למדד המחירים לצרכן הספרדי   דמי השכירות יהיו צמודים  .  לשה  להקטר אירו    2,000  על  יעמדו

    .2.5% -באופן לגביו הוסכם  ויועלו מדי שה ב 

שישולמו, בטחוות  ן  כן מעג  ביחס למקדמות  ידי  ההסכם את הסכמות הצדדים  על  שיועמדו 
לפרוע במקום המשכיר את חובו לבק שהעמיד לו    2אפשרות חימין השקעות  ,  2חימין השקעות  

השכירות   דמי  קיזוז  כגד  מקומימון  המשכירבועילות  ידי  על  ההסכם  לביטול  (בהתאם    לת 
  .  אין אפשרות להפסיקו לאחר שכס לתוקף) 2הסכם, לחימין השקעות אמור בל

אין וודאות בדבר  ,  דו"חלמועד ה,  אלצ'ההשלב בו מצוי פרויקט    לוכחכאמור בסעיף זה לעיל,  
הפרויקט.  ל  תו הוצא של  את  שהחברה  ככל  פועל  לפועל  להוציא  תצליח  עיקר    ,הפרויקטלא 

    החשיפה שלה תהיה מחיקת הסכומים שהושקעו (ויושקעו) עד לאותו מועד.

 ן אסאליזר ויקטרפ  .ב

וולטאית בהספק  -ן היו פרויקט להקמת מערכת לייצור חשמל בארגיה פוטוא פרויקט אליזרס
הפרויקט היה בעל  .  ")1ן אאליזרס(להלן: " וז סרגוסה בספרדחמגה וואט, הממוקם במ 50של 

הרחבה   וספים  50של  לפרויקט  פוטציאל  וואט  "  מגה  אליזרס2ן  אאליזרס(להלן:    1ן  א"; 
  .  ")ןאאליזרס יקט פרויקראו להלן ביחד: "  2ן א ואליזרס

  ומועד הקמה צפוי 1 סאןאליזר פרויקטסטטוס 

ה למועד  התקשרה  דו"חכון  אליזרס,  להלן)אחברת  (כהגדרתה  מקרקעי    ן  לשכירת  בהסכם 
  .  1 ןאאליזרס  פרויקט 

סאן  אליזר, האישורים הדרשים לצורך תחילת עבודות ההקמה של פרויקט הדו"חכון למועד 
התקבלו בידי החברה, ובכלל זאת סקר סביבתי, היתר בייה, אישור אדמייסטרטיבי ממשרד   1

) המקומי  הארגיה  autorización administrativa previהארגיה  ממשרד  בייה  רישיון   ,(
), אישורי מעבר בשטחים ציבוריים  autorización administrativa de construcciónהמקומי (

. ככל והחברה לא תקים את פרויקט  , והחלו העבודות בשטח הפרויקט54ואישור חיבור לרשת 
, יפקע אישור החיבור לרשת. 2025ותקבל אישור הפעלה מסחרית עד לחודש יוי    1ן  אאליזרס

 לא  לפרויקט  שהתקבלו  האישורים  כלל  במסגרת  כי  ערבות  יצוין  להעמיד  החברה  דרשה 
בקאית כלשהי בקשר עם הפרויקט, אולם ככל ודרישה כאמור תוצג לחברה בעתיד, סכומה  

    מליון אירו.  2- צפוי לעמוד על כ

עם הבק    )מזיןבייים (התקשרה אליזרסאן בהסכם מימון בכיר ומימון  ,  הדו"חכון למועד  
אליזרסאן   פרויקט  הקמת  למימון  כמפו1האוסטרי  כון  .  להלן  6.14.6.3סעיף  ברט  ,  בוסף, 

משמשת   (כהגדרתה לעיל)  איטרסול'י  ארג  מכוחם  O&M-ו  EPCמי  חתמו הסכ  הדו"חלמועד  
הפרויקט  של  ותחזוקה  התפעול  וקבלן  ההקמה  ערבה  כקבלן  החברה  כאשר  הבק  ,  כלפי 

איטרסול  להתחייבויותיה  האוסטרי   ארג'י  האמורים.של  ההסכמים  כי    מכוח  יצוין  בוסף 
שחתם   הסכם  ישראל  בין    2021ביואר    10ביום  מכוח  איטרסול  לסולאיר  (שזכויות  ארג'י 

לארגי'  החברה  תעמיד  וחובות סולאיר ישראל מכוחו הומחו לחברה במסגרת הסכם הפיצול),  
מיליון אירו, לצורך מימון עלויות הקמת הפרויקט. מועד    10איטרסול קו אשראי בסכום של  

  מועד חודשים מ  24  יהא  רעון של כל הלוואה שתיטול ארג'י איטרסול תחת קו האשראיהפ

 
זה     54 אליזרסבהקשר  כי  הפרויקט  א יצוין  באזור  החשמל  רשת  על  ממוה  שהיה  המקומית  החשמל  חלוקת  חברת  עם  התקשרה  ן 

אלף אירו,    500  -ואחראית על חיבור מתקי חשמל לרשת החשמל, בהסכם לביצוע עבודות החיבור כאמור. היקף ההסכם היו כ
  אלף אירו.   300 -סך של כ דו"ח עד למועד ה  מתוכו שולם
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  ובלבד ,  חודשים  6  בות   לתקופות  אוטומטי  באופן  יוארך  זה   מועד  ואולם ,  ההלוואה  משיכת
ארג'י  לם  תש,  משיכה  כל  של  האחרון  הפרעון   במועד.  ההסכם  את  במשותף  ביטלו  לא  שהצדדים

 .  8%איטרסול את קרן המשיכה בתוספת ריבית שתית של 

  השי הרבעון עד לתום יחול    1ן אפרויקט אליזרסמסחרית של  ההחברה צופה כי מועד ההפעלה  
אשר   קבחו  כהגדרתו,  עתיד  פי  צופה  מידע  היו  האמור  המידע.  2021  שתשל   ערך,  יירות 

ב  ביצוע  ע השלמת עבודות ההקמה במועדים החזוים לכך  התממשותו מותית  ידי החברה;  ל 
חיבור המתקן על ידי החברות המוסמכות לכך, לרבות חברת החשמל האיזורית בספרד,   עבודות

כה  עד  שהתקבלו  והאישורים  הרישיוות  הוראות  קיום  החברה;  ידי  על  החזים  במועדים 
לביית הפרויקט;לפרויקט;   בעלויות הצפויות  גידול משמעותי  אי שיוי מהותי בתעריפי   אי 

  . אי התקיימות אירועי כוח עליוןו החשמל השוררים בספרד, אשר יפגע בכדאיות הפרויקט; 

  1 סאןאליזר ההחזקות בפרויקט

אליזרס בפרויקט  החברה  (להלן:    .Alizarsun, S.L.Uבאמצעות  מוחזקות    1ן  אזכויות 
המאוגדת  סאןאליזר" זרה  הדין  "), חברה  בבשרשורברה,  הח  מחזיקה בה  הספרדי,  תחת  -כ, 

החברה בוחת הקמה של פרויקט וסף בצמוד לפרויקט  ,  דו"חמהזכויות. כון למועד ה  71.3%
  צפויה , שהחברה  .Energy Intersol 5, S.Lבאמצעות  ,  2ן  אפרויקט אליזרסהוא    –   1אליזרסאן  

    .דו"חל  6.16.3כמפורט בסעיף  ")5'י איטרסול ארג(להלן: "בה מהזכויות   43%-בכהחזיק ל

אליזרס בפרויקט  ההחזקות  רכשו  במסגרתו  ההתקשרויות  מערך  אודות  ,  1  ןאלפרטים 
והתחייבויות   כאמור  ההחזקות  רכישות  עם  בקשר  הקבוצה  לחברות  שהועמדו  ההלוואות 

  .  דו"חל 6.16.3ן ראה סעיף א זרסוספות של החברה בקשר עם הפרויקטים באלי

ן, היו ציגה  אלדירקטוריון חברת אליזרס  דו"חיצוין כי הדירקטור היחיד שמוה כון למועד ה
ואולם בהתאם להוראות הדין הספרדי, לחברה עומדת הזכות למות את רוב    של חימין סולאר,

בחברה אלון    הדירקטורים  מר  למות את  בימים אלה  פועלת  החברה)והחברה  (מכ"ל   שגב 
וסף בחברת אליזרסאן יצוין כי למיטב ידיעת החברה, בהתאם להוראות  כדירקטור  . בוסף 

ן כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המיות של  אהדין הספרדי, העברת מיות אליזרס
,  עצמה  ןאן ולאליזרס א ן וכן כפופה לזכות סירוב המוקית ליתר בעלי המיות באליזרסאאליזרס

של   הכללית  באסיפה  החלטות  כי  יצוין  לבסוף  מצרות.  זכות  המיות  לבעלי  מוקית  ובוסף 
בסעיף  אאליזרס המתוארת  בדרך  מתקבלות  השקעות    א'ן  לחימין  ביחס  בשיויים  2לעיל   ,

  המחויבים.  

בקשר עם פרויקט   דו"חתיאור ההתקשרויות המהותיות בהן התקשרה הקבוצה כון למועד ה
    1ן איזרסאל

  סכם השכירות ה

אליזרס  2020ביולי    21ביום    .א (להל א התקשרה  "  ןן  זה:  צדדים ")  השוכרתבסעיף  עם 
שבתחומה מתעתדת דום)  850-כ(הקטר  85- כבשטח של שלישיים בהסכם לשכירת קרקע 

"). דמי השכירות הים  הסכם השכירות(להלן: "  1  ןאהחברה להקים את פרויקט אליזרס
  למדד.   צמודיםו מדי רבעון משולמים, הם בשהאלפי אירו  173-כבסך של 

היו    .ב השכירות  הסכם  רשאית    25תוקף  השוכרת  בקרקע.  החזקה  מסירת  ממועד  שים 
של חמש שים כל אחת  וספות  להאריך את תקופת ההסכם באופן חד צדדי לשתי תקופות  

ת תהא רשאית לבטל את  שים מתחילת ההסכם, השוכר  5שים). בחלוף    35(הייו, סה"כ  
  חודשים מראש.   6ההסכם בכל עת בהודעה של  

שקבע    .ג למגון  בכפוף  הקרקע,  על  קדימה  וזכות  ראשוה  סירוב  זכות  יתה  לשוכרת 
ואולם בכל מקרה,   ) מותרת לבי משפחה או יורשים של בעל הקרקע  רהלמעט העב(  בהסכם

את   יטול  שהרוכש  תוך  תעשה  הקרקע  הסכם מכירת  לפי  הקרקע  בעל  ההתחייבויות 
   השכירות.

   PPAהסכם 
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אליזרסמועד ההתקשרות" (להלן:  2020בספטמבר    17ביום    - כללי  א.  ן  א") התקשרו חברת 

מכר ") בהסכם  הרוכשת" (להלן:  55העוסק בסחר בחשמל   עם צד ג' ")המוכרת(להלן גם: "

"), על פיו המוכרת תספק לרוכשת את מלוא החשמל שיופק  ההסכם" (להלן: )PPAחשמל (
את  ושבמסגרתו    1ן  א אליזרסבפרויקט   הרוכשת  הגורמים  בפי  ן  א אליזרסתייצג  כל 

-" והגופים המעוייים " (להלן:  הרגולטוריים הרלבטיים בקשר עם מכירת השמל שייוצר
  . ", לפי העיין)שירותי הייצוג"

  31חתם לתקופה שתחילתה במועד ההתקשרות וסיומה ביום  ההסכם    -   ההסכם  תקופת  .ב
"  2031במאי   ההסכם(להלן:  ההסכם, תקופת  פי  על  החשמל  רכישת  האמור,  אף  על   .("

העקת שירותי הייצוג והעקת הערבויות (כהגדרתן להלן) תחל במועד בו יחובר המתקן  
(להלן: באמצעותו  החשמל  ייצור  ותחילת  החשמל  החיבור" לרשת  זה,  "מועד  לעיין   .(

ביואר    1לרוכשת תהיה הזכות לסיים את ההסכם באם מועד החיבור לא יחול עד ליום  
שתי  2022 בהספק  חשמל  לספק  המתקן  יוכל  לא  החיבור  ממועד  החל  באם  ולחילופין   ,

 הקבוע  ההספק השתי"- " וההספק השתי" שעה (להלן:  וואט- יגה'ג  58.2של  מיימאלי  
  ). ", לפי העייןהמיימאלי

בוסף לאמור לעיל, ההסכם כולל עילות מקובלות בגין רשאים    -  ההסכם  לביטול  עילות  ג.
"): (א) פתיחת הליכי חדלות פירעון כגד  עילות הביטול" הצדדים לבטלו, ובכלל זה (להלן:

מאבד  מהצדדים  מי  בו  במקרה  (ב)  ההסכם;  פי  על  ערבות  ותן  כגד  או  מהצדדים  מי 
או   היתרים  פי  רישיוות,  על  המהותיות  התחייבויותיו  מילוי  לצורך  הדרושים  יכולות 

ולחילופין   המוכרת,  ידי  על  המתקן  הפעלת  הפסקת  ו/או  הפרויקט  טישת  (ג)  ההסכם; 

במתקן  המוכרת  זכויות  של  דיספוזיציה  כל  ו/או  עליון  56מכירת המתקן  כוח  אירוע  (ד)   ;
(ה)  -"); ואירוע כוח עליון מתמשך"  (להלן:ימים    150(כהגדרתו בהסכם) לתקופה העולה על  

  הפרת התחייבויות מי מהצדדים בקשר עם הערבויות (כמפורט להלן).  

ביטול ההסכם בשל התקיימות עילות הביטול (למעט עילת ביטול הובעת מאירוע כוח עליון  
פיצויים מוסכמים אשר בכל מקרה לא יפחתו   מתמשך), יזכה את פגע ההפרה בתשלום 

"). הפיצויים המוסכמים יחושבו פיצויים המוסכמים ה" אלפי אירו (להלן:  2,000  מסך של
ועד לתום  העל בסיס התפוקה   ביטול ההסכם  מוערכת של אספקת החשמל החל ממועד 

תקופת ההסכם, כפול ההפרש שבין תמורת המחיר הקבוע (כהגדרתה להלן) ובין המחיר  
אשר   ב ל ההפרה    פגע היה  יכול  הקבוע  הביטול    ת והתקשרהשיג  עסקה  במועד  במסגרת 

חליפית דומה. יובהר כי הפיצויים המוסכמים אים התרופה היחידה העומדת לזכות פגע  
וכי מדובר ייגרמו במקרה של    ההפרה,  הזקים אשר  בהערכה ראשוית של הצדדים את 

  הפרת ההסכם וביטולו.  

החשמל    ד.  אספקת  התשלוםתמורת  ל  -   ואופן  ועד  החיבור  ממועד    2021ביולי    1יום  החל 
"), תשלם הרוכשת למוכרת בגין אספקת החשמל את מחיר השוק, מועד השיוי" (להלן:

ה  ידי  על  שמפורסם  הספרדית)  OMIE-כפי  החשמל  הספרדי   (בורסה  החשמל  שוק  עבור 
"). החל ממועד השיוי ועד  מחיר השוק" וואט לשעה (לעיל ולהלן:- המבוטא באירו למגה
בגין  תום תקופת ההסכם   (א)  (להלן:  70%תשלם הרוכשת למוכרת:   מאספקת החשמל 

מגה  33.95"), מחיר קבוע בסך של  חלק המחיר הקבוע" כל  עבור  (לעיל  - אירו  וואט שעה 
  מאספקת החשמל, מחיר השוק.   30%(ב) בגין -"); ותמורת המחיר הקבוע" ולהלן:

ותותאם בהתקיים   תשולם באופן שתיתותאם  ע  והחל ממועד השיוי, תמורת המחיר הקב 
ההספק  "): (א) במקרה בו חלק המחיר הקבוע מוך מ ההתאמות"  המקרים שלהלן (להלן:

המיימאלי הקבוע  הרוכשת השתי  שבו  באופן  איזון  תשלומי  יבוצעו  הצדדים  בין  אזי   ,
ל בהתאם  הקבוע  המחיר  תמורת  את  למוכרת  המיימאליתשלם  הקבוע  השתי  ,  הספק 

ה את  לרוכשת  תשלם  הממוצע והמוכרת  השתי  השוק  מחיר  בין  המחיר    57הפרש  לבין 

 
") היה חברה ציבורית הסחרת בבורסה של שוויץ, העוסקת בייצור ומכירה של חשמל אלפיק(להלן: "  GAlpiq Holding A  חברת   55

כון ל ידיעת החברה, אלפיק,  ייצור חשמל    מגה   5,230  -, מחזיקה בכ2019לדצמבר    31-ברחבי אירופה. למיטב  וואט של מערכות 
עובדים. לפרטים וספים אודות אלפיק ראה אתר האיטרט של    1,300  -אלקטריות בשוויץ) ומחזיקה כ-ת כוח הידרו(מרביתן מתחו
 .  /https://www.alpiq.comאלפיק בכתובת 

 .זה  לעיין דיספוזיציה  או  למכירה  תיחשב  לא להסכם בהתאם ראיאש קבלת  לצורך במתקן המוכרת זכויות על שעבוד העקת   56
  . החשמל באספקת התוצאה  וחלוקת , רלווטית שעה  בכל קהשו במחיר החשמל  אספקת פלות מכ חיבור ידי על מחושב   57
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-הקבוע, וזאת בגין ההפרש שבין חלק המחיר הקבוע וההספק השתי הקבוע המיימאלי; ו
מ גבוה  בו חלק המחיר הקבוע  (להלן:-גיגה   67.2של  הספק שתי  (ב) במקרה   וואט שעה 

איזון באופן שבו , אזי בין הצדדים יבוצעו תשלומי  ")המקסימאלי  הקבוע  ההספק השתי"
הרוכשת תשלם למוכרת את ההפרש בין מחיר השוק השתי הממוצע לבין המחיר הקבוע  

  בגין ההפרש בין ההספק השתי הקבוע המקסימאלי לבין חלק המחיר הקבוע.  

ליום   ועד  השיוי  ממועד  החל  אם  לאמור,  תקופת " (להלן:  2021בדצמבר    31בוסף 
  שעה  וואט-יגה'ג  28.8של  הספק שתי  עומדת על היקף מוך מ"), אספקת החשמל  הבייים

הבייים" להלן:( בתקופת  וההספק  הבייים"-"  בתקופת  המיימאלי  לפי  ההספק   ,"
פיצוי  העיין) לרוכשת  המוכרת  תשלם  בתקופת  ,  ההספק  בין  ההפרש  כמכפלת  שיחושב 

הש  מחיר  בין  בהפרש  הבייים,  בתקופת  המיימאלי  ההספק  ובין  הממוצע הבייים  וק 
  בתקופת הבייים ובין תמורת המחיר הקבוע. 

ב עמידה  אי  בגין  וסף  פיצוי  ו/או  תשלומים  ישולמו  לא  כי  הקבוע  יצוין  השתי  הספק 
  , וכי ההתאמות תהוויה את התרופה היחידה.המיימאלי

הייצוג  .ה בגים  שירותי  ועל    -  והתמורה  בעצמה  תפעל  הרוכשת  הייצוג,  שירותי  במסגרת 
ובתיאום עם המוכרת ותעיק את כל השירותים הדרשים לצורך ההולכה, השיווק    חשבוה

החשמל אספקת  של  הרלבטיים  והרישוי  הרגולטריים  הגורמים  בפי  בתמורה  .  ותייצגה 
לרוכשת   המוכרת  תשלם  הייצוג,  מגה   0.7לשירותי  כל  בגין  מאספקת  -אירו  לשעה  וואט 

  .  כפוף לאמור בהסכם לעין זה)ב(וזאת  החשמל

לתום    -  ערבויות  .ו ועד  הפרויקט  הקמת  בתקופת  המוכרת  התחייבויות  הבטחת    45לצורך 
המוכרת לטובת הרוכשת שעבוד קבוע, ראשון בדרגה,    תעיקימים לאחר למועד החיבור,  

"). החשבון" אלפי אירו המופקד בחשבון על שם המוכרת (להלן:  1,000סך של  פקדון בעל  
קופה האמורה, היקף המזומים בחשבון לא יפחת מסך  כי במהלך התהתחייבה  המוכרת  

  אלפי אירו.   1,000של 

פי ההסכם, לאחר מועד החיבור תועמד  בוסף,   על  לצורך הבטחת התחייבויות הרוכשת 
ימים לאחר תום תקופת    45המוכרת אשר תעמוד בתוקפה לתקופה של עד  ערבות לטובת  
  6,000שת יעמוד על סך שלא יעלה על  "). סכום ערבות הרוכערבות הרוכשת" ההסכם (להלן:

בהתאם למגון שקבע  אלפי אירו, ויותאם באופן רבעוי    2,000-אלפי אירו ולא יפחת מ
  .בהסכם

חלוקת אחריות בין הצדדים בכל הוגע להולכת החשמל   ;כן כולל ההסכם מגון בוררות  ז.
וק או יכולת  הסכמות ביחס להשפעת שיבושים באספקת החשמל או מחירי הש  ;מהמתקן

  על המחאת זכויות  מגבלותוקליטת החשמל ברשת על התמורות להן תהיה זכאית המוכרת;  
    הצדדים מכוח ההסכם והעברת השליטה בצדדים בזמן תקופת ההסכם.

  

    2ן אאליזרס

, ככל  , והיקפוך אליוו, צפוי להיבות בסמ 1ן  א היו הרחבה של פרויקט אליזרס  2ן  אאליזרספרויקט  
  , להרחבת הסכם השכירותהחברה  פועלת    בימים אלו  . מגה וואט  50-צפוי לעמוד על עד כ   שייבה,

  בדצמבר  23ובמסגרת כך חתם ביום    2  ן א אליזרסלטובת פרויקט    הדרששיכלול את השטח  כך  
העיק הגורם שחתם עם חברת אליזרסאן על הסכם השכירות ביחס לפרויקט    במסגרתו  הסכם  2020

מהוה אמורים להיות מוחזקים, בשרשור,  43%-שכאמור לעיל כ(  5לארג'י איטרסול  ,  1אליזרסאן  
ביחס  , להתקשרות בהסכם שכירות  2021בדצמבר    31, זכות בלעדית, שתוקפה עד ליום  )בידי החברה

, בתאים הדומים במהותם לאלו שקבעו בהסכם  1רויקט אליזרסאן  לקרקע הסמוכה למקרקעי פ 
  .  1השכירות של מקרקעי פרויקט אליזרסאן 

יצוין כי לאור העובדה כי שי הפרויקטים מצאים במתחם משותף, הליך קבלת האישורים בעבור  
לרשת    יחסי. כמו כן, תשתית הולכת החשמל והחיבורבאופן  צפוי להיות קצר    2ן  א פרויקט אליזרס

אליזרס אליזרס   2ן  אבגין  במסגרת  שתקום  החיבור  תשתית  דרך  עשוי  1ן  איבוצעו  אשר  באופן   ,
  .  2ן א אליזרס להביא לחסכון מהותי בעלויות פרויקט
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המקדמי  דגש  יו השלב  לאור  פרויקטמאוד  כי  מצוי  אין  2ן  א אליזרס  בו  באשר  כל  ,  וודאות 
  להתממשותו. 

  : )1(החברה בספרד למועד הדו"חשל   שבהקמה ולקראת הקמהם להלן תוים ביחס לפרויקטי 

  1אליזרסאן   אלצ'ה  שם הפרויקט 
  50  50  (במגה וואט)  הספק

  71.3%  51%  שיעור החזקה (בשרשור) 
  בהקמה   בפיתוח מתקדם   סטטוס ייזום 

  מצב סטאטוטורי
  סקר סביבתי חיובי 

יש להגיש בקשה לקודת חיבור לרשת  
  החשמל

האישורים הדרשים  התקבלו כל 
  להקמה והחלה ההקמה

  בשלבי הקמה   Q3-2021  ים הקמה משוערל מוכות ימועד
  Q3-2022  Q2-2021    מועדי הפעלה מסחרית חזויים 

 31.12.2020ליום  כון שהושקעו עלויות 
  (באלפי אירו) 

2,343  11,725  

  29,000  25,000  (באלפי אירו)  עלות כוללת צפויה

  שים  23  חזויה תקופת הפעלה 
שים (כון למועד זה התקשרה   30

  שים)  10-ל PPAהקבוצה בהסכם 

  טרם קבע   תעריף לקוט"ש 

 0.034 הקיים: PPA-בהתאם להסכם ה 
מחירי  , מהחשמל המיוצר 70%אירו על 

  )30%יתר (עבור  בורסת החשמל
  החשמל המיוצר

  טרם סגר  מימון 
  לפרטים, לפרויקט בקאי מימון  הועמד

  להלן. 6.14.6.3 סעיף ראו
  7,000-כ  טרם ידוע   הון עצמי דרש לפרויקט (באלפי אירו)

  ההפעלה לשת  חזויות הכסות סך
  (באלפי ש"ח)   ) 2( המייצגת  הראשוה

15,600  13,700  

חזוי לשת  פרויקטאלי EBITDA סך
 )3(  המייצגת הראשוה ההפעלה 

  (באלפי ש"ח) 
12,100  10,200  

חזוי לשת   פרויקטאלי FFO סך
  )4ההפעלה הראשוה המייצגת (

  (באלפי ש"ח) 
9,800  7,800  

    .בהםהתוים הים ביחס למערכות בבעלות תאגידי הפרויקט, ללא התחשבות בשיעור ההחזקה  ) 1(

משמע,  המייצגת   הראשוה   ההפעלה'שת   ) 2( המערכת    שבמהלכההראשוה    התקופה'  הכסות  תפעל  ותייצר 
בפועל  לרוב.  רצופים  חודשים  12  במשך  בפועל לראשוה  מת  ההכסות    מועד  לאחר  חודשים  מספר קבלות 

 .המסחרית ההפעלה

פחת    בטרול  (הכסות מייצור חשמל ביכוי עלויות תפעול ותחזוקה),גולמי  מחושב כרווח    EBITDA-מדד ה ) 3(
 בהתבסס על יישום מודל רכוש קבוע. ו  המערכות

ותשלומי  , בהתחשב בהוצאות מימון בגין הלוואות חוב בכיר  EBITDA-מחושב על בסיס מדד ה  FFO-מדד ה ) 4(
    .מיסים

מועדי הפעלה  ,  מוכות להקמה משוערים  י, מועד יםההערכות המפורטות בטבלה שלעיל בדבר הספק
ה  וכן הערכות החבר   ומבה המימוןחזויות  ת הפעלה  ותקופ מסחרית חזויים, עלויות כוללות צפויות,  

, הין בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות  FFO- ו  EBITDAאודות הכסות  
.  , ובחלקו על תאי התקשרויות קיימותזה  דו"חבמועד  החברה  על תוכיות  בחלקו  ערך, המבוסס  

התוצאות בפועל עלולות להתממש באופן שוה מההערכות, בשל גורמים שאים בשליטת החברה,  
עיכוב בהתקשרויות עם  יכובים בקבלת ההיתרים הדרושים להקמת המערכות והפעלתן,  לרבות ע

על   בחתימה  עיכובים  החברה,  ידי  על  כיום  המוערכים  המימון  בתאי  שיוי  או  מממים  גורמים 
למול   בפרויקטים  החברה  ידי  על  שיימכר  החשמל  בתעריפי  שיויים  חשמל,  למכירת  הסכמים 

בעיות  עיכובים בהקמה, שיויים במזג האוויר,  ,  הקמ היים בעלויות השיו הערכותיה בושא כיום,  
שיויים במשק בכלל ובמשק  הוצאות לא צפויות לרבות בגין תחזוקת ותפעול המערכות,  תפעוליות, 

שיוי  בספרדהחשמל   המשך  בדיי ,  בעקבותיו    הקורוה  משבר  המס,  (ויוטלו)  שהוטלו  ומגבלות 
  .  להלן 6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  (או יותר) התקיימות אחדו

 באיטליה  פרויקטים 6.8.1.1.2

 החברה ידיעת  שלמיטב, HIMIN SOLAR ENERGY COMPANY SL חתמה 2020 באוגוסט 12 ביום
 חימין : "להלן( ואיטליה בספרד  החברה של שותפתה, סולאר חימין של מלאה בבעלות היה 

 הארגיה  בתחום הפועל מקומי גורם למול פרויקטים לפיתוח מסגרת הסכמי על, ")ארגיה
 ימומשו האמורים המסגרת הסכמי. לקבוצה הוסבו אשר"), היזם: "להלן( באיטליה המתחדשת
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  51% כאמורש( איטרסול י'ארג אשר"), הפרויקטים חברת: "זה בסעיף להלן( חברה ידי על בפועל

  93%-כב ,בשרשור, תחזיק) סולאר חימין ידי על מוחזק מהוה  49%-ו  החברה  ידי על מוחזק מהוה

    . מהוה 7% -בכ תחזיק אידיגו ואילו  מהוה
  יכללו אשר, היזם של  שירותיו את  תשכור  הפרויקטים  חברת,  האמורים  המסגרת להסכמי  בהתאם

  החומרים   כלל  המצאת,  באיטליה  וולטאיות- פוטו  מערכות  להקמת  מתאימות  קרקעות  איתור
  לבית)  ומשפטית  סביבתית ,  טכית  מבחיה (  הקרקעות   התאמת   את  לבחון   מת   על   הדרשים

  בהסכמים  התקשרות  לצורך  הרלבטית  הקרקע  בעלי  עם  הקשר  ביצירת   סיוע,  הפרויקטים
  החשמל   לרשת  הקרקע  על  לקום  עתיד  אשר  המתקן  לחיבור   ויתהראש  הבקשה  והגשת  המתאימים

  במימוש   רצוה  תביעחברת הפרויקטים  ו  וככל   אם,  וכן"),  השירותים  במתן  הראשון  השלב"  להלן (
  להפעלת  הדרשים  האישורים  כלל  קבלת  בהליך  טיפול  גם  -   ספציפי  לפרויקט  ביחס  הזכויות
  שתישא  היא חברת הפרויקטים    כאשר(  פרויקט  אותו  במסגרת  שתוקם  וולטאית-הפוטו  המערכת

 ).  ויידרש וככל אם, בטחוות העמדת לרבות, שצויו  ההליכים עלויות  בכל

הפרויקטים  לח,  ופרויקט  פרויקט  לכל  ביחס  השירותים  במתן   הראשון  השלב  בתום   תיתןברת 
  ולהחליט,  היזם  ידי  על  לה  שיוצע  הרלבטי  הפרויקט   את   לבחון  עסקים  ימי  20  בת  בלעדיות  תקופת

 .  בו הזכויות את ולרכוש אליו  ביחס לה  שיתה האופציה את לממש  ברצוה אם

  יתים   אשר(  חתימתו  ממועד  חודשים  36  בת  לתקופה  קבע  מההסכמים   אחד  בכל  ההתקשרות   אורך
  את   להביא   רשאים  הצדדים  שי).  הושלמו  לא   בהסכמים  המצויים   הדרך  מאבי   וחלק  היה  להארכה

  בהוראות  לעמוד  יכולתאי    של  במקרים  וזאת  ימים  90  בת   מוקדמת  בהודעה  סיום  לידי  ההסכמים
  עד  היזם  זכאי  להן   בתמורות  לפגוע  כדי  בכך  יהיה  לא   כאשר,  עליון  כוח  של  במקרים   או   ההסכם

 .   מועד  לאותו

  לסך  היזם  זכאי  יהיה,  אליו  ביחס  האופציה  את  לממש  תבחרחברת הפרויקטים  ש  פרויקט  לכל  ביחס
  ,חברת הפרויקטים  ידי  על  כאמור  שבחר  בפרויקט  שייכלל  וואט  מגה  1  כל  עבור  אירו  40,000-כ  של

 "). הכוללים הייזום דמיאשר ישולמו לו בהתאם לאבי הדרך שקבעו בהסכמים (להלן: "

הפרויקטים  כי  יצוין  הדו"ח, חברת  למועד  שהיה  כון   ,Energy Intersol 3 s.l.  הבשליטת  שהי  
  חברה  באמצעות,  היזם  ידי   על   לה   שהוצגו   פרויקטים   3-ב  הזכויות   רכישת  את   השלימה,  58החברה 
ב  ,הבבעלות   ם בה  להקים  יתן  החברה  ידיעת  למיטב  כאשר,  שבאיטליה  וקרקו  גזוהמצויים 

בוצעה  וואט  גהמ  58.7- כל   סתכםהמ  וללכ  ףהיקב,  וולטאיים-פוטו  פרויקטים הזכויות  רכישת   .
אלפי אירו ששולם ליזם (חלקם ע"ח דמי הייזום הכוללים, כהגדרת    550-בתמורה לתשלום בסך של כ

הקרקעות).   לבעלי  מקדמות  בגין  וחלקם  לעיל  האמוהמוח  הלוואת  מכ  שולמה  רההתמורה  ספי 
  ההלוואות עיקרי מחלק    לפרעון  קדימות  מתן   תוך(  הפרויקטים  לחברת  העמידה  שהחברה  בעלים

כספ  לפי   האמורות משיכת  התמורה  כל  כי  יודגש  הפרויקטים).  בחברת  המיות  בעלי  ידי  על  ים 
זיקה   (לרבות  בלבד  הפרויקט  בחברות  הקיימות  בזכויות  הבעלות  העברת  בגין  שולמה  האמורה 

קבלו  כון למועד זה טרם הת לקרקע והאישורים הסטטוטורים שכבר התקבלו) ואולם יודגש כי: (א)
הפרויקטים   חברת  ידי  על  להתבצע  צפויים  (וכי  הפרויקטים  לביית  הדרשים  האישורים  כלל 
תשלומים וספים לטובת היזם המשולמים כתלות בהתקדמות החברה בהשגת האישורים החסרים  

דמי הייזום הכוללים מהווים רק חלק מעלות     והכל בהתאם להסכם השירותים שחתם עמו); (ב)
 בה תידרש לשאת חברת הפרויקטים לצורך בייתם.   ההקמה הכוללת

הדו"ח,   למועד  תאי    3כון  את  המסדירים  הבות  במזכרי  התקשרו  הרכשות  הפרויקט  חברות 
בין   של  (לתקופות  שרכשו  הפרויקטים  שוא  הקרקעות  כפופים    40-ל  30השכרת  אשר  שים), 

תאים קובעים  ההבות  מזכרי  מחייבים.  שכירות  הסכמי  הסכמי    לחתימת  לחתימת  מתלים 
דוגמת שעבודים   ובייהם הסרת המגבלות המוטלות על מקרקעי הפרויקטים שרכשו,  השכירות 
הרשומים עליהם כיום לטובת גופים מממים וקבלת אישורים שוים בקשר עם הפרויקטים שרכשו  

התאים   התקיימות  על  לוותר  רשאים  השוכרים  המשתקפ האמורים(ואולם  השכירות  דמי  ים  ). 
בין   עים  האמורים  ההבות  במרבית    אירו  3,500-ל  להקטר  אירו  2,500ממזכרי  כאשר  להקטר, 

השכירות   תקופת  מלוא  בגין  השכירות  דמי  מלוא  את  לקבל  למשכיר  אפשרות  יתה  ההסכמים 

 

'י  ארג(להלן: "  Eneregy Intersol 4, s.lהחברה האמורה היה חברה שהתאגדה בספרד, המצאת בבעלותה המלאה של     58
אשר  ")4  איטרסול ש  93%,  איטרסול,  ארג'י  ידי  על  מוחזק  החברה.מה  51%-מהוה  ידי  על  בשרשור  מוחזק    וה 

ממיות    7%-כמפורט לעיל, ביתרת הזכויות בארג'י איטרסול מחזיקה חימין סולאר. כן יצוין כי אידיגו מחזיקה ב
במסגרת הפרויקטים, אולם טרם    בייהם   הפעולה  לשיתוף   ביחס  מסחריות  ת הסכמו   קיימות   הצדדים   בין .  4איטרסול  

    .מחייב מיות   בעלי  הסכם בייהם חתם 



   

 61 -ו 

בתשלום אחד, שישולם לו עם חתימת הסכם השכירות המחייב וכשהוא מהוון למועד התשלום. בגין  
דמי   חשבון  על  מקדמות  הקרקעות  לבעלי  משולמות  האמורים,  ההבות  במזכרי  ההתקשרות 

כירות בסכומים לא מהותיים, אשר לא יוחזרו במקרה שבו הפרויקטים שרכשו לא יצאו לפועל,  הש
הפרויקטים   ביטול  בו  בעלי  למעט מקרה  לב מצד  בתום  שלא  או  רשלית  מפעולה  כתוצאה  גרם 

  הקרקע.  

עתידי לרשת החשמל,    חיבור  אישורשרכשו    הפרויקטים  3-ל  ביחס  התקבללמיטב ידיעת החברה,  
בקבלת    ו שתוקפ מותית  התקיימותן  (אשר  האיטלקי  בדין  הקבועות  דרך  באבי  בעמידה  מותה 

אישורים רגולטוריים שוים הדרשים לצורך בייה הפרויקט), לרבות תחילת הקמת הפרויקט בתוך  

 Genzanoכון למועד זה, ביחס לפרויקטים    . לכל פרויקט החיבור  אישור  קבלתחודשים ממועד    18

  המועד   Genzano 1ואילו ביחס לפרויקט    2022ד האמור היו רבעון ראשון של שת  המוע  Craco-ו  2
  .  2021חודש ספטמבר  האמור היו 

  חברת  ידי  על  בהם  הזכויות  רכישת  הושלמהדו"ח  ה  למועד  שכון   קטיםהפרוי  3  בדבר   פרטים  להלן 
   :הפרויקטים

  
 Genzano 1  Genzano 2  Craco  הפרויקט  שם
 18.72 20  20  ) וואט(במגה   הספק
  צפוי החזקה  שיעור

  (בשרשור)
47.4%  47.4%  47.4%  

ייזום הכוללים   דמי
  שישולמו ליזם  

  אירו  אלפי 749  אירו  אלף 800  אירו  אלף 800

  התקשרות סטטוס
  שכירות  בהסכם

עם    חתם מחייב  הבות  מזכר 
  בעל הקרקע. 

  עם  מחייב  הבות  מזכר  חתם
  .הקרקע בעל

  עם   מחייב  הבות  מזכר   חתם
  .הקרקע בעל

  לקראת הקמה   לקראת הקמה   לקראת הקמה   ייזום  סטטוס

  סטאטוטורי מצב

  מובטח   עתידי   חיבור  קיים 
טרם  TICA(  החשמל  לרשת  ,(

הדרשים   האישורים  התקבלו 
  האחרים 

  מובטח   עתידי   חיבור  קיים 
  טרם ),  TICA(  החשמל  לרשת

  הדרשים   האישורים  התקבלו
  האחרים

  מובטח   עתידי   חיבור  קיים 
  טרם ),  TICA(  החשמל   לרשת

  הדרשים   האישורים  התקבלו
  האחרים

(לא   צפויה הקמה  עלות
  כוללים ייזום  דמי כולל

  ) ליזם שישולמו
 אירו  אלפי 10,900 -כ אירו  אלפי 11,700 -כ אירו  אלפי 11,700 -כ

  להקמה מוכות מועדי

  ) RTB( משוערים
Q3-2021  Q3-2021  Q3-2021 

  מסחרית הפעלה מועדי
  חזויים

Q4-2021  Q4-2021  Q4-2021 

  שים  30  שים  30  שים   30  חזויה  הפעלה תקופת 

  הסכמים למכירת החשמל"ח טרם חתמו דולמועד ה   "ש לקוט תעריף
  הצדדים לקבלת מימון לפרויקטים  פעלו"ח טרם דולמועד ה   מימון 

 

יודגש כי ההערכות המצויות בטבלה שלעיל אודות הספקים, שיעורי החזקת החברה בפרויקטים  
מועד  עלות שרכשו,   צפויה,  חזויים,    מועדי,  משוערים  ה הקמל  מוכות  יהקמה  מסחרית  הפעלה 

יירות ערך,    ןותקופת הפעלה חזויה הי ח זה בחוקי עתיד, כהגדרת מוהמבוסס בגדר מידע צופה פ  
  באשרוה של החברה והידע המצוי ברשותה ביחס לתאי התקשרויות דומות ועל הערכותיה  על יסי 

.  שרכשו  בפרויקטים  הצדדים  להחזקת  הוגעים  ואידיגו  סולאר  חימין  עם  שייחתמו  להסכמים
שוה מההערכות, בשל גורמים שאים בשליטת החברה,    התוצאות בפועל עלולות להתממש באופן 

(לרבות אי עמידה באבי    לרבות עיכובים בקבלת ההיתרים הדרושים להקמת המערכות והפעלתן 
לרשת) לחיבור  הדרשים  עם  ,  הדרך  בהתקשרויות  עיכוב  הפרויקטים,  של  הסופי  בתכון  שיוי 

כיום המוערכים  המימון  בתאי  שיוי  או  מממים  על    גורמים  בחתימה  עיכובים  החברה,  ידי  על 
, שיוי  באיטליהבעיות תפעוליות, שיויים במשק בכלל ובמשק החשמל  הסכמים למכירת חשמל,  

עלויות גבוהות מהעלויות החזות כיום על ידי החברה ו/או תעריפי חשמל מוכים מאלה  המס,    בדיי
פרויקטים שרכשו וכפועל יוצא מכך  החזויים כיום על ידי החברה (אשר עלולים לפגוע ברווחיות ה

  התקיימות אחד ומגבלות שהוטלו (ויוטלו) בעקבותיו ו  הקורוה  משבר  המשךבכדאיות לבייתם),  
  .  להלן 6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  (או יותר)



   

 62 -ו 

  לאחר  מסוים  פרויקט   לקדם  שלא  תבחר החברה  ו  היה יובהר כי בהתאם לאמור בהסכמי המסגרת,  
  ליזם  מועד   לאותו  עד  ידה  על   ששולמו   התשלומים  כל ,  אליו  ביחס   האופציה  מימוש   על  הודיעה   שכבר

   .  לה יושבו לא

 בשווקים של תחום הפעילות  התפתחויות 

 לעיל.   6.6.2.3- ו 6.6.2.2, ראו סעיף ובאיטליה  לפרטים אודות התפתחויות בשוק החשמל בספרד

 גורמי הצלחה קריטיים   

לגורמי ההצלחה בתחום  -גורמי ההצלחה בתחום הפעילות הפוטו דומים במהותם  וולטאי בספרד 
  לעיל.   6.7.5וולטאי בישראל. לפרטים ראו סעיף  -הפעילות הפוטו

דרש קשר ישיר עם גורמי פעילות מקומיים אשר להם היכרות רחבה ורבת שים עם   בוסף לאמור, 
  הרגולציה ועם הגורמים השוים הפועלים בשוק.  

, יצוין כי בספרד ישו קושי בקבלה של אישור חיבור לרשת. לפיכך, יהול הפרויקטים באופן  כמו כן
גורם הצלחה קריטי  יעיל ואיתור קרקעות במקומות ב בתחום הפעילות  הן אין עודף ייצור מהווה 

  בספרד.

היה גדולה, דבר המקל  ואיטליה  מאידך, בשוה מתחום הפעילות בישראל, זמיות הקרקעות בספרד  
בספרד ואיטליה  על איתור קרקעות מתאימות. בוסף, בשוה מהשוק הישראלי, החברה איה תלויה  

הרגולציה המקלה מביאה להגברת התחרות  חברת החשמל. מצד שי,  בפרסום מכרזים ומכסות מצד  
  ולהיצע רחב של מערכות, באופן שעלול להוביל בעתיד לירידת תעריפים.  

ארוכי טווח בתעריפים כלכליים לחברה מהווה גם כן גורם    PPAהיכולת להתקשר בהסכמי  ,  בוסף
 .  בתחום זההצלחה קריטי לפעילות 

 חסמי הכיסה והיציאה העיקריים   

  לעיל, בשיויים המחויבים.   6.7.6לפרטים ראה סעיף 

 תחליפים למערכות החשמל ושיויים החלים בהם  

  ., בשיויים המחויביםלעיל 6.7.7, ראו סעיף קבוצהה לפרטים אודות תחליפים למערכות

 לקוחות 

קטים של החברה בתחום הפעילות טרם הגיעו לשלב של הפעלה מסחרית.  י, הפרודו"חכון למועד ה

  6.8.1.1כמפורט בסעיף    1ן  אאליזרסבפרויקט     PPAיחד עם זאת, כבר בוצעה התקשרות בהסכם  
  6.6.2.2  פיםשל החברה בתחום הפעילות ראה סעיפוטציאליים  לפרטים אודות לקוחותיה ה לעיל.  

  לעיל.   6.6.2.3-ו

 שיווק והפצה 

מוהלת על ידי החברה בשיתוף עם  ואיטליה  בספרד    השיווק של הקבוצהו  הפיתוח העסקי   פעילות
  ה עם כלל הגורמים בשוק הספרדי , לו יסיון רב שים והיכרות עפ (כהגדרתו לעיל)  השותף המקומי

מטעמה  והאיטלקי עסקי  ופיתוח  שיווק  אשי  להעסיק  החברה  מתעתדת  לכך,  בוסף  במדיות  . 
  .  הפעילות

 עותיות 

מצאי בשלבי ייזום ופיתוח שוים וטרם  ואיטליה  , הפרויקטים של החברה בספרד  דו"חכון למועד ה
עוות השה, שעות האור המשתות במהלך היממה  , ככלל,  התחילו לייצר חשמל. עם זאת, יצוין כי

על מערכות לייצור חשמל המצאות בחצי כדוה"א הצפוי באופן שבו    ותאי מזג האוויר משפיעים 
ן  השי והשלישי הי, במהלך הרבעון  ההכסות מייצור החשמלתפוקת החשמל, וכתוצאה מכך גם  

  יותר מהרבעון הראשון והרביעי.    ותגבוה בד"כ 

  על תחום הפעילות מגבלות , חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים 

   . דו"חל 6.6.2.3-ו 6.6.2.2  פיםסעי ראה לפרטים



   

 63 -ו 

   דו"ח פעילויות וספות המבוצעות על ידי החברה כון למועד ה –אחר   .6.9

 לרשת ההולכה  ארגיה ואגירתסולארי   ייצור פרויקט זוםיי  6.9.1

  כללי  רקע  6.9.1.1

וולטאיים,  - שהשימוש בארגיה המתחדשת איו "מובטח" (למשל, בכל הוגע למתקים הפוטוכיוון  
כאשר השמש איה זורחת), האתגר המרכזי העומד בפי תעשיית הפקת החשמל מארגיה מתחדשת,  

וולטאיים או מבוססי ארגיית רוח, היו הפיכתה לפתרון אשר יתן לסמוך  -בדגש על מתקים פוטו
בוע, יציב, גם במקרים של תודות במזג האוויר, ולמעשה היעד היו ליצור תחות כוח  עליו כספק ק

אשר פועלות, בדומה לתחות כוח דלקיות קובציוליות, לפי הביקוש לחשמל ולא על בסיס זמיות  
    .מקור הארגיה (דבר אשר יהפוך את בייתן לכדאית יותר מבחיה כלכלית)

לשמש כגיבוי לרשת החשמל לצורך איזון העליות  אף  כאמור ו  פיתרוןלספק    יכוליםאגירה    מתקי 
  והירידות בייצור החשמל.  

, כפי  העיקרית, אך לא הבלעדית, הבחת על ידי החברה  הטכולגיה  שהיה(  שאובה  אגירה  מתקן
ב  שי מפלסים של מאגרי מים, כולל    ) שיפורט להלן /  המחוברים בייהם  לצורך    משאבהטורביה 

שאיבת מים מן המאגר המוקם במפלס התחתון למאגר המים המוקם במפלס העליון, באופן היוצר  
מופעלת התחה, ופילת המים בעזרת כח הכבידה  ,  ארגיה פוטציאלית. בעת בה היא דרשת לכך

מהמאגר העליון למאגר התחתון הופכת את הארגיה הפוטציאלית לארגיה קיטית (זרימת מים),  
משמש    זרםאשר  כ התחתון,  למאגר  בדרכו  המפעילות    להעתהמים,  הידרואלקטריות  טורביות 

(לרבות   זו גיהבשל היתרוות הטמוים בשימוש בטכולו גרטור המייצר חשמל ומספק אותו לרשת. 
בשלההיותה   א ,  ומוכחת  טכולוגיה  ארוךא וכן  ,  קוט''של מוכה  גירה  עלות  חיים  משמעותית    ורך 

אגיר  אלטרטיביים)מאמצעי  מתאפשרת  ה  ארגיה אגיר,  בהספק  ת  לעבוד  ויתן  רבות    ים לשעות 
  12-כ  של  קצר  זמן  פרקטכולוגיה זו, להזרים לרשת, בתוך    באמצעות. למעשה, יתן  מאוד  ים גבוה

(שהיו זמן תגובה קצר מהותית מזמן התגובה של תחות קובציוליות), כמות גדולה מאוד    שיות 
ו  החשמל  רשת  לייצוב  רבה  חשיבות  ולדבר  חשמל  תקלות    העקתשל  של  בעתות  ביטחון"  "רשת 

  בתחות הכוח השוות. 

יטוריות  זו מקטין את הדרישה לעתודה ביחידות ייצור ק  טכולוגיהשימוש בה,  לעיל  לאמר  בוסף
(קרי, יחידות יצור חשמל מבוססות מזוט ודלקים מזהמים אחרים) ואת מספר ההתעות והספקות  
של יחידות אלה וכן מקטין את השימוש בתחות כוח בעלי צילות מוכה, המשמשות בעיקר לשעות  

  שיא הצריכה.  

יתה חסרון המתבטא  , קיים בבי כאמורית תחת כוח  י יצוין כי על אף היתרוות הטמוים בב  מגד
, החל מתחילת תכוה ועד חיבורה  שים  5עד    4-כ(שבייתה אורכת    הבכך שעלות ומורכבות הקמת

לרשת) גבוהות מהותית מעלות ומורכבות הקמת תחות כוח מבוססות ארגיות מתחדשות אחרות,  
מההתחייב הובעות  וספות  עלויות  מתווספות  גם  מאוד  הגבוהה  ההקמה  שלעלות  עוד  ויות  מה 

  ופי של מדרוות ההר, של המאגרים ושל שטחי ההתארגות.   םהמוטלות על היזם לשיקו

היתר    בין  וזאתאגירה וספות    חלופות   גםזאת, החברה, בשיתוף יועצים בילאומיים, בוחת    לאור
שפרסם משרד הארגיה    ולמסמך  2020ביולי    8  יוםברשות החשמל    שפרסמה "קורא"קול  ל   כמעה

בישראל   האגירה  לעקרוות    על  2020  אוגוסט  בחודשבושא  הציבור  התייחסות  את  לקבל  מת 
שהרשות שוקלת לבסס עליהם את האסדרה למתקי אגירה אשר צפויים להתחבר לרשת הולכת  

    החשמל.

  פרויקט עיט   6.9.1.2

  וגיית בטכול סולארי ושימוש מספר שים ליזום ביית תחת כוח לייצור חשמל  מזההחברה פועלת   6.9.1.2.1
, בהר עיט  )אחרות  טכולוגיות  חלופות   גם  החברה  ידי  על  בחות,  לעיל  כאמור,  כאשר(אגירה שאובה  

,  הערבה שבאזור אילות חבלסמיכות לקיבוצים ווה חריף ולוטן אשר בב  הממוקםשבדרום הערבה,  
הפרויקט מתוכן להיבות  .  ")עיט  פרויקט"  או"  עיט  כוח  תחת (להלן: "  אילת   מהעיר"מ  ק  50-כ

כוח סולארית    כפרויקט משולב לייצור חשמל בהיקף  מגה וואט, המיועדת    250בהספק  של תחת 
מיליון קו"ב,    20-מתקן הפקת מים בהיקף שתי של עד כ, יחד עם שעה  וואט- מגה 475,000 של שתי

  וואט. -מגה  160  - יכולת אגירת ארגיה ואשר כוללת טורביות מים בהספק של עד כשהיה בעלת  
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למיטב ידיעת החברה, פרויקט עיט מתוכן להיות הפרויקט ההדסי המשולב הראשון מסוגו בעולם  
לייצור חשמל, אגירת ארגיה והפקת מים. מלבד תועלות החשמל שלו, לפרויקט תהיה יכולת לגשר  

צום בחבל הערבה אשר מגביל כיום את ההתפתחות הכלכלית באזור, לשפר את  על מחסור המים הע
צריכתו   לבין  ביום,  הסולארי  ייצור החשמל  עודפי  בין  ולאזן  באזור הערבה  החשמל  רשת  יציבות 
בערבה ממקורות קובציוליים בשעות הלילה, וזאת תוך שימוש במשטר הפעלה ייחודי גם כן. כון  

  מיליארד ש"ח.   1.5-ת הפרויקט מוערכת בכלמועד הדו"ח, עלות הקמ 

הפרויקט בחר על ידי החברה לאור העובדה שלהערכתה, כון למועד זה קיים צורך מערכתי   מיקום
  :  כדלקמן סיבותבמתקן אגירה בדרום הארץ וזאת מ

הערבה    .א בכלל    ואילת אזור  מתחדשות  ארגיות  למערכות  ייחודי  באופן  המותאם  אזור  היו 
המזג   תאי  ובשל  בו  המצויים  והפויים  הרחבים  השטחים  בשל  בפרט,  סולאריות  ומערכות 
האוויר (בדגש על קרית השמש החזקה) השוררים בו. אלו, יחד עם העובדה שמדובר באזור דליל  

מוכ החשמל  צריכת  בו  באוכלוסיה,  של  יחסית  פעילותן  בשעות  ייצור  לעודפי  מובילים  ה, 
משועים  ו,  המערכת  מהל  ידי  על  ואמין  יעיל  באופן  מוצלים  אים  אשרהמערכות הסולאריות,  

תחת   שביית  כך,  הולכה.  הפסדי  בחובו  טומן  האמור  השיוע  כשהליך  וצפוה,  הארץ  למרכז 
  מערכת   וייצוב   ביהול  תסייע,  59אגירה שאובה בקרבת אותם מתקים, תאגור את החשמל העודף 

תסייע בהפחתת הפסדים אלו. בוסף, לדעת החברה, הפרויקט המוצע היו  ו  האיזורית   החשמל
בעל תועלות כלכליות וסביבתיות בעלות חשיבות רבה (יצירת מקומות עבודה, הגדלת השימוש  

  במשאבי טבע קיים ועוד).  

יעוט תחות כוח, עשית גם בשעות ובתקופות  בו יש מ   איזור,  ואילת  הערבהצריכת החשמל באזור    .ב
בהן מתקי הארגיות המתחדשות אים מייצרים חשמל, באמצעות חשמל שמשוע מאזור מרכז  
הארץ וצפוה, הליך שגורר אף הוא הפסדי הולכה משמעותיים. תחת אגירה שאובה, שתוקם  

באמצעות ייצור מקומי,    באזור זה, יכולה לסייע למהל המערכת להקטין את ההפסדים שתוארו,
 אשר יתבצע על ידי תחת האגירה.  

בפעילות החקלאית של    אחת המגבלות הגדולות  –הגדלת הגישה והשימוש במאגרי מים באיזור    .ג
לאזור,    הזמיההיישובים בתחומי המועצה האזורית חבל אילות היא כמות המים המוכה מאוד  

פרויקט  מימוש  .  ה עוה על הביקוש  אי   לעיתים קרובות איכותה המוכה והספיקה השעתית ש 
התקת בית הטורביה / משאבה, לאפשר  עשוי בין היתר, במסגרת כריית מהרת הגישה לעיט  

גישה יעילה למאגרי מים תת קרקעיים וספים, אשר הגישה אליהם איה כלכלית במקרה שאיה  
  משתלבת כחלק בלתי פרד מפרויקט עיט.  

אגירה שאובה    עיט פעילות החברה במסגרת פרויקט עיט מתוכת להתבצע (ככל ותתבצע) באמצעות    6.9.1.2.2
מהוה מוחזקים    19.9%- וכ  מהוה מוחזקים על ידי החברה  80.1%-, שכ")עיטחברת  "(להלן:    בע"מ

  . 60") מיטב דשעל ידי מיטב דש גמל ופסיה בע"מ (להלן: "

לעיל,   המיטבית    החברהכאמור  האסדרה  את  המיטבית  תבחן  יהיה    במסגרתהוהטכולוגיה  יתן 
.  מהמתקן  להפיק  שיתן   והתועלות   היתרוות  כלל  של   בחשבוןלממש את פרויקט "עיט", תוך לקיחה  

או    אגירה   משולבות  וולטאיות   פוטו   מערכות  אסדרת   של  במסגרת',  לדוג,  להיות  יכולה  זו  אסדרה
  .   במסגרת אסדרה עתידית למתקי אגירה בהמשך לקול קורא שפרסמה רשות החשמל

התחה    כן ביית  שכן  הדסית,  מאוד  מורכב  פרויקט  חשבת  שאובה  אגירה  מתקן  בית  כי  יצוין 
  התקשרה,  כאמור  הפרויקט  ביצוע  היתכות  את  מבחיתה  כחלקמתבצעת במרביתה מתחת לאדמה.  

  שאובה אגירה  פרויקטי של וליווי  בתכון מתמחית  אשר, אוסטרית והדסה ייעוץ  חברת  עם  החברה
  . בעולם

  

  בקשר עם פרויקט "עיט"  דו"ח למועד ההתקשרויות שבוצעו   2.36.9.1.

 
 קרי, תשתמש בו לשיוע המים למאגר העליון.   59
ש השקעות בע"מ, חברה ציבורית שמיותיה סחרות בבורסה ליירות ערך  למיטב ידיעת החברה, מיטב דש מצאת בשליטת מיטב ד   60

  בתל אביב בע"מ.  
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  התקשרות בהסכם לשיתוף פעולה בתחום הפעילות עם מיטב דש 

הגישה החברה לרשות החשמל בקשה לרישיון מותה במסגרת אסדרה שהיתה רלבטית    2017בשת  
דאז עבור תחות אגירה שאובה שפועלות במתכות של זמיות (להבדיל ממתכות של תשלום בגין  
יצור). במסגרת הבקשה לרישיון, החברה דרשה להוכיח חוסן פיסי להקמת והפעלת הפרויקט וכן  

,  הוסכם בין החברה למיטב דשהתחייבות להעמדת ההון העצמי הדרש. לאור האמור,    לחתום על 
כי מיטב דש תבחן אפשרות להשקיע בתחום הפעילות ביחד עם  במסגרת ההסכם שחתם בייהן,  

כלפי הגורמים  את החוסן הפיסי הדרש  הציגה  החברה, כאשר בשלב הראשון, מיטב דש היא ש
  מיותיה.  מהון  19.9%עיט, המהוות חברת וקצו לה מיות בה  ובתמורה לכך הרגולטוריים

ובקשת החברה לרישיון מותה    מומשהשהיתה לכאורה רלבטית דאז  מאחר והאסדרה  כאמור לעיל,  
ומיטב דש ללא רלבטיות, אולם ככלגזה והסביבה    , הפכו הוראות ההסכם שחתם בין החברה 

הרגולטורית והמסחרית יאפשרו את מימוש כווות החברה ביחס לפרויקט עיט, יבחו הצדדים את  
  בעבר תחת האסדרות החדשות.  יישום ההבות שהושגו בייהם

  התקשרות בהסכם לשכירת מקרקעי הפרויקט 

וווה חריףת עם  התקשרה החברה בהסכם שכירו  2016באוגוסט    29ביום   לוטן  אשר    ,הקיבוצים 
ל הוסבו  מכוחו  החברה  וחובות  זאת,  עיטחברת  זכויות  עם  מהתאים    אורל.  חלק  התקיימות  אי 

ותחתיו    סדרה הקודמת), ההסכם לא כס לתוקףהא   מסיוםבעו בו (בין היתר כתוצאה  המתלים שק
עיט   חברת  הסכמי  2021במרץ    10ביום  התקשרה  ביחד:    םבמספר  דומים  םמיההסכ "(להלן   ,("

"), שמכוחם הועקו לחברת  הקיבוציםבעיקרם, עם הקיבוצים ווה חריף, לוטן ויעל (להלן ביחד: "
דום לטובת פרויקט עיט, למשך    2,100עיט אופציות לעשיית שימוש במקרקעין בשטח כולל של עד  

"  האופציהחודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין (להלן: "  11-שים ו  24תקופה שלא תעלה על  
  ").  ההסכמים ופתתקו"

ברת  לח, וםמיהסכ החודשים שתחילתה במועד חתימת   12האופציה תהיה בתוקף למשך תקופה בת  
חודשים כ"א. בתמורה לאופציה,    12בות  תקופות אופציה וספות,    5-כה בהזכות להאריתעמוד    עיט

. יובהר כי חברת עיט  בגין כל אחת משות אופציהתשלם חברת עיט לקיבוצים, סך שאיו מהותי  
  רשאית לממש את האופציה מול כל אחד מהקיבוצים בפרד, ביחס לשטח  הרלבטי של אותו קיבוץ. 

הקיבוצים  ההתקשרויות   יעם  תאגידים  הקמת  באמצעות  "תיעשיה  (להלן:  התאגיד  יעודיים 
, בהתאמה, ואשר יחכרו  26%-ו   74%-") שיוחזקו על ידי חברת עיט והקיבוצים ביחס של כהייעודי

  מרשות מקרקעי ישראל את המקרקעין הרלבטיים למשך תקופת ההסכמים.  

עיט כי חברת  רישוי והקמת הפרויקט  תפעל    במסגרת ההסכמים, הוסכם  בהתאם  לקידום תכון, 
פרויקט  תגיש את  ולוחות זמים הקבועים בהסכמים, ובכלל זאת הוסכם כי חברת עיט  ך  לאבי דר

תוכית חדשה  במסגרת ההליך התחרותי הראשון שיפורסם על ידי רשות החשמל לאחר אישור  עיט  
אי עמידה באילו    .")התוכית החדשהלמקרקעין (ככל שתאושר) שתאפשר בית הפרויקט (להלן: "

ותעמוד ביתר   תפעל בתום לב לא תהווה הפרת הסכם מצד חברת עיט (כל עוד מאבי הדרך שסוכמו  
פי   על  ואולם  התחייבויותיה  עיט  חברו ככל  ההסכמים)  על הפקדת  את  קבל  תלא  ת  אישור הות"ל 

החדשה   חתימת  36בתוך  התכית  ממועד  סיום.ם  מיההסכ  ויגיע,  םחודשים  שמורה    לידי  בוסף, 
לבטל את ההסכמים הזכות  עיט  כי אין באפשרותה להק   לחברת  והיא תגיע למסקה  ים את  היה 

רגולטורייםהפרויקט   ו/או  סטטוטוריים  חסמים  בשל  או  ההיתכות  סקר  תוצאות  והכל  בשל   ,
  בהתאם למגון שקבע לעין זה בין הצדדים. 

מכלל   הדרשים  וההיתרים  האישורים  כלל  לקבלת  בכפוף  רק  להיעשות  יוכל  האופציות  מימוש 
הגורמים הרלבטיים, לביית הפרויקט על המקרקעין וחיבורו לרשת החשמל (כאשר בכלל זה יידרש  
להגיע להסכמה עם יישובים וספים, לצורך ביצוע החלפת שטחים עם הקיבוצים, באופן שיתאפשר  

  קט בסדר הגודל המתוכן על ידי החברה).  להקים פרוי

מסירת  בכפוף להתקיימות התאים האמורים ומימוש האופציות (כולן או חלקן, לפי העין), החל מ
ישלם התאגיד הייעודי לקיבוצים  ועד למועד ההפעלה המסחרית,  הייעודי  החזקה במקרקעין לתאגיד  

עבור כל  ")  דמי השימוש בתקופת הבייים" הרלבטיים דמי שימוש בסך שקבע בין הצדדים (להלן:  
מגודר את    ,דום  המשמש  בפועלאו  הגבוה    ,הפרויקט  לפי  רמ"י,  עם  הפיתוח  בהסכם  הכלול  או 
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.  מולו תמומש האופציה  קיבוץ דום לכל    400-לא פחות מעבור  כל מקרה  ב , ו")דום(להלן: "  מבייהם
של   המסחרית  הפעלתו  מהפרויקטמתחילת  יאוחר  ולא  החזקה  ח  24  -,  מסירת  ממועד  ודשים 

ישלם    במקרקעין, ,  הרלבטיים  התאגיד הייעודי לקיבוציםועד לגמר תקופת ההפעלה המסחרית, 
דמי שימוש בסך הכפול בגובהו מדמי השימוש בתקופת הבייים, כשהוא מוכפל  מדי שה מראש,  

יובהר כי  מולו תמומש האופצי  קיבוץדום לכל    400-הדומים ובכל מקרה לא פחות ממספר  ב ה. 
גובהם של דמי השימוש שתוארו בפסקה זו לעיל היו מהותי לחברה ואולם הוא איו מהותי ביחס  

  לעלות הקמת הפרויקט כולו. 

כן מסדירים ההסכמים סוגיות וספות, כגון סוגיית החזקת הצדדים בתאגיד הייעודי ומגון קבלת  
בדירקטוריון והן באסיפה הכללית, למעט   ההחלטות במסגרתו (אשר ככלל תתקבלה ברוב רגיל, הן 

מיוחדות  ת  61החלטות  הכללית,  אשר  באסיפה  הן  בדירקטוריון  הן  להתקבל,  אחדידרשה   );פה 
עלויות  , כאשר  עד למועד הסגירה הפיסיתשל הפרויקט  עלויות הפיתוח  שיאת חברת עיט בכלל  

שתועמד לו על ידי  הלוואות בעלים  ככל שהפרויקט יוקם, באמצעות  הייעודי,  אילו יושתו על התאגיד  
בתאגיד    30%חברת עיט, בתאים שסוכמו; מתן אפשרות לקיבוצים לעלות לשיעור החזקה של עד  

")  זכות הברירההייעודי (לרבות הזכות לקבלת רווחים מהפרויקט בגין שיעור החזקה זה) (להלן: " 
פרו  לפרויקט,  הדרוש  עצמי  הון  העמדת  כגד  ה-וזאת  של  לחלקם  תאגיד  רטה  בהון  קיבוצים 

בפרויקט ההכסות  חלוקת  מגון  השימוש  הפרויקט;  דמי  לתשלום  תשמשה  ראשית  אשר   ,
לקיבוצים, ולבסוף, לאחר תשלום כלל הוצאות הפרויקט (לרבות הוצאות המימון ופרעון הלוואות  

לחלוקת  בעלים)   בתאגיד  תשמשה  הזכויות  לבעלי  שיהיו)  (ככל  כאשר  רווחים  במידה  הייעודי, 
מימשו   לא  מהתאגיד  והקיבוצים  חלוקה  ברי  עודפים  לקבלת  הזכות  הברירה,  זכות  הייעודי  את 

עיט תהיה  מגולמת במסגרת  תיחשב   ישולמו להם, כך שבמקרה כאמור חברת  דמי השימוש אשר 
 חריות, שיפוי וביטוח כלפי הקיבוצים.   מרווחיו; וכן סעיפי פטור מא 100%- זכאית ל

וכן של תחת הכח עיט , ההספק הסופי ועלות הקמתה הוצאתה לפועלה, הקמתעצם המידע בדבר 
היו בגדר מידע צופן פי עתיד,  המידע שהובא לעיל ביחס למתקן הפקת מים שישולב בפרויקט,  

להת באשר  וודאות  כל  אין  אשר  ערך,  יירות  בחוק  המוח  המידע  כהגדרת  התממשות  ממשותו. 
האמור תלויה, בין היתר, בגיוס ההון המהותי הדרש לחברה לצורך ייזום והקמת התחה האמורה; 

וקבלת   הקיבוצים  מחזיקים  בהם  הקרקעות  תב"ע  בשיוי  בכיר;  מלווה  עם  כלל  בהתקשרות 
יתן    פרויקט; בכיוה של אסדרה רלבטית במסגרתהביית הלהאישורים וההיתרים הדרשים  

במסגרתה; במכסה  וזכיה  הפרויקט,  את  לבצע  וספים    יהיה  רגולטוריים  אישורים  בקבלת 
רשות   הביטחון,  משרד  רמ"י,  לרבות  החשמל,  לרשת  וחיבורו  התחה  הקמת  לשם  הדרשים 

סמוכות  קרקעות  מבעלי  מעבר  רשות  בקבלת  הסביבה;  לאיכות  והמשרד  אישורים   החשמל  וכן 
ויכולת שאיבתם;    ;לחילופי שטחים כאמור לעיל ייצור החשמל שייקבע  באיכות המים  בתעריף 

באסדרה האמורה (ככל שתפורסם) אשר יביא לכדאיות כלכלית בהקמת הפרויקט; בכך שלא יחול  
;  , תכוו, היתכותו וכדאיותו שיוי ביחס להערכות הקיימות של החברה בוגע לעלויות הפרויקט

. לפיכך, אין כל וודאות כי פרויקט עיט ייצא  ההסכמיםי  על פ  יהםבהתחייבויותהקיבוצים  בעמידת  ו
  . התממשות תויו שתוארו בדו"ח זה לעילאל הפועל ואין כל וודאות ביחס ל

  

 בבולגריה  מתן שירותי ייעוץ  6.9.2

, חברת בת שהתאגדה  ASH Industries, LTD, באמצעות  2019באוגוסט  13החברה התקשרה ביום  
"), בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מועצה מקומית  ASHהחברה (להלן: "ישראל בבעלות מלאה של  ב

פלודיב סקר היתכות בוגע לפרויקט של תשתית    ת למועצ ASH  סיפקה פלודיב, בולגריה, במסגרתו 
וולטאיות באיזור המועצה פלודיב (תמורת ההסכם איה מהותית  - הובלת מים והקמת מערכות פוטו

  פעילה יועצים שוים, לרבות חח"י.   השירותים האמורים, החברה לחברה). יצוין כי לצורך מתן ה

הפרויקט,   של  של  לאפשרות ההקמה  בוגע  חיוביות  תוצאות  ישא  שסקר ההיתכות  ככל  כי  יצוין 
למעשה, מתן שירותי    החברה תבחן אפשרויות לשיתופי פעולה או מתן שירותים בקשר עם הפרויקט.

 
הקיבוצים; טילת  את אחזקות    ותהפקת מיות או זכויות אחרות, אשר מדלל  -מע, בין היתר  החלטות מיוחדות, מש    61

כיסת התאגיד  ;  שיוי הזכויות הלוות לאחזקות בתאגידהתחייבויות או מיוף שאיו קשורות לפרויקט; הליכי פירוק;  
או    הסכם המייסדיםההסכמים או  שיוי  ;  צירוף שותף וסף לתאגיד;  םמילפעילות וספת מעבר לאמור בהסכ הייעודי  

 . שיוי תקון התאגיד
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בפרויקט לו פוטציאל להפוך לפרויקט מהותי, המשלב הובלת    הייעוץ כאמור ותן לחברה דריסת רגל
מים עם תחות כוח וארגיות מתחדשות. עם זאת, יודגש כי אין כל וודאות כי החברה תשתלב בסופו  

  של דבר בפרויקט כאמור (אם וככל ויבוצע).  

  בפולין וולטאי - הפוטו לשוק כיסה בחית  .36.9

התקשרה סולאיר ישראל במזכר הבות (אשר הוסב לחברה עם השלמת הליך    2020בדצמבר    17ביום            
מתחדשות    עםהפיצול)   ארגיות  של  מיזמים  בפיתוח  יסיון  בעלת  יזמית  (להלן:    בפוליןחברה 

לו    במסגרת").  היזמית  החברה" בעל תוקף מחייב ואשר הסכמות הצדדים  מזכר ההבות, שאיו 
לעיגו הוסכם  כפופות  הצדדים,  בין  שייחתם  מפורט  הסכם  במסגרת  להקמת  י   הצדדים  כין  פעלו 

ידי החברה    70%-חברת אחזקות משותפת, ש  על  יוחזק    ידי   על  תוחזק)  30%(הוה    ויתרתמהוה 
"  היזמית  החברה האחזקות(להלן:  פוטו")חברת  פרויקטים  ביצוע  תבחן  אשר  בפולין,  - ,  וולטאים 

  יוקמו על ידה. באמצעות תאגידים ייעודיים ש

בפולין, כאשר עם השלמת הליך הבחיה המלא    פרוייקטיםהא אחראית לאיתור הת  היזמית  החברה
של הפרויקטים שיוצעו, לשביעות רצון חברת האחזקות, ייחתם הסכם רכישת זכויות עם הגורם  

" (להלן:  הבחן  בפרוייקט  בזכויות  עם  המקומי  המפתחהמחזיק  ביחד  תהל  היזמית  החברה   .("
הדרש כלל האישורים  עד לקבלת  הפיתוח  ביית הפרויקט,  המפתח המקומי את הליך  ים לצורך 

  כאשר בכל ההוצאות הכרוכות בכך תישא חברת האחזקות.

מגה וואט ובכפוף לאישור החברה את    100בכפוף לאיתור פרויקטים כאמור בהיקף מיימאלי של  
בתמורה   יהול,  שירותי  האחזקות  לחברת  היזמית  החברה  תעיק  שאותרו,  הפרויקטים  קידום 

עו כל  וזאת  שהוסכם  להגעת  לתשלום  ועד  כאמור  מיימאלי  בהיקף  פרויקטים  צבר  קיים  ד 
את   הבות  מזכר  כולל  כן  לבייתם.  הדרשים  האישורים  כלל  התקבלו  בו  לשלב  הפרויקטים 
אפשרויות סיומו המוקדם של הסכם היהול האמור ואת זכות כל אחד מהצדדים (תוך מתן קדימות  

הצד של  חלקו  את  זה  במקרה  לרכוש  זה)  בעין  בפיתוח    לחברה  יימצאו  אשר  בפרויקטים  האחר 
משותף באותה עת. בוסף להסכם היהול האמור, תחתום החברה היזמית על הסכמי יהול פעילות  
ליהול התכון,   כל אחת מחברות הפרויקטים, מכוחם תהא החברה היזמית אחראית  הקמה עם 

רו וזאת מיד עם קבלת כל  הרישוי, הייזום והביה (באמצעות קבלי משה) של הפרויקטים שייבח
  תישא  הפרויקטים  ובית בעלות פיתוח    כיהסר כל ספק    למען  ובהרהאישורים הדרשים לבייתם (י

  הכלו  )לאישורה  כפופים   יהיו  הביצוע   ותהליך  שייחתמו   ההסכמים   כלל  וכי   בד בל  האחזקות   חברת
חברה היזמית  ל   ישולמו  ואשר  הפרויקטים  מהיקפי   ייגזר  גובהם  אשר  שהוסכמו  יהול  לדמי  בתמורה
   .שסוכמו הדרך  לאבי בהתאם

הלוואות   להעמיד  התחייבה  החברה  כאשר  בעלים,  הלוואות  באמצעות  תמומן  האחזקות  חברת 
כאמור גם בגין חלקה של החברה היזמית בהלוואות הבעלים. ההסכם מסדיר את אופן פרעון של  

ומתוך התקבולי בגין  ההלוואות האמורות מתוך תקבולי הפרויקטים  ם שישולמו לחברה היזמית 
  הסכמי יהול הביה.  

עוד מסדיר מזכר ההבות את אופן קבלת ההחלטות בחברת האחזקות (אשר מרביתן תתקבלה על  
  פי החלטה החברה, למעט ושאים שיקבעו במסגרת ההסכם המפורט אשר יתקבלו פה אחד).  

 BMBY-ו  Tag Along  ,Bring Alongבוסף, צפוי ההסכם המפורט לכלול מגוים מקובלים של  
בחברת   חלקה  את  למכור  היזמית  לחברה  אופציה  המפורט  ההסכם  במסגרת  תוקה  ובוסף 

כון למועד פרסום הדו"ח, החברה והחברה היזמית הגיעו    האחזקות לחברה, בתאים שהוסכמו. 
  .הסכם מפורט צפוי להיחתם בייהם בתקופה הקרובהלהבות סופיות ו
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  עייים הוגעים לפעילות התאגיד בכללותו  -רביעי חלק 

 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים   .6.10

החברה  6.10.1 ב  משרדי  משרדים  במבה  רחובותממוקמים  של  ,  עיר  כולל  (להלן:    מ"ר  580-כבשטח 
כ המושכר" "מ"ר    340-"), מתוכם  ידי  ")  'א  מושכר (להלן:  על  בתקופה הקרובה  להירכש  צפויים 

  מושכר (להלן "ויתרת השטח  (המצאת בשליטת פאולה, בעלה השליטה בחברה)  סולאיר ישראל  
להלן עיקרי הסכמי  .  (ואותו שוכרת החברה כשוכרת משה מסולאיר ישראל)  צד ג' היה בבעלות  ")  'ב

  השכירות שחתמו על ידי החברה:

החברה לסולאיר ישראל  "), אשר חתם בין  הסכם השכירות (להלן: "שכירות  בהתאם להסכם ה  א. 
(יובהר כי    מושכר א', החל מהמועד בו תשלים סולאיר ישראל את רכישת  2021ביואר    18ביום  

ישראל להשלים את רכישת המשרדים האמורים, וזאת מידי    קרובה סולאיר,  זהכון למועד  
 ה להם), אשר היכסים שמוס היה    מקומות  9מ"ר (ברוטו), וכן    344בשטח כולל של    וכוח

בתמורה  וזאת    , תשכור החברה מסולאיר ישראל את מושכר א' 2025בספטמבר    30ועד ליום  
מע"מ    25,000לדמי שכירות חודשיים בסך של   וצמוד לעליית מדד המחירים  ש"ח, בתוספת 

ובמבר   חודש  בגין  כוללים את    2020לצרכן  ואחזקת  (דמי השכירות אים  יהול  כל הוצאות 
 מושכר א').  

כן כולל הסכם השכירות התחייבות של החברה לעריכת פוליסות ביטוח שהוסכמו; אחריות  
או זק  /או אבדן ו/או לכל זק גוף ו  האו לרכושה  גבי כל זק או פגיעה אשר יגרמו ל החברה ל

או  /ו  האו למבקרי/ו  הללקוחותיאו  /ו   האו לעובדי/וחברה  רכוש מכל סוג שהוא אשר ייגרם ל
, אלא אם זק או אובדן כאמור ייגרמו בשל  בסביבתואו  א'  לכל אדם אחר אשר יימצא במושכר  

אי עמידת סולאיר ישראל בהתחייבויותיה על פי הסכם השכירות;  ותיות מקובלות אחרות  
  הוגעות לשמירת מושכר א', ביצוע שיויים בו, פיויו וכיו"ב.  

החברה מסולאיר  וכרת  עד למועד בו תשלים סולאיר ישראל את רכישת מושכר א', ש יובהר כי  
זהים  היו  ישראל את מושכר א' בשכירות משה, כאשר דמי השכירות בגין שכירות המשה  

  לדמי השכירות שצויו לעיל.  

"), אשר חתם בין הצדדים  הסכם שכירות המשה(להלן: "שכירות המשה  בהתאם להסכם    ב.
החל  החברה, כשוכרת משה, מסולאיר ישראל, כשוכרת ראשית,  שוכרת  ,  2021ביואר    18ביום  
  המצוי בסמיכות למושכר א'את מושכר ב',  ,  2022במאי    1ועד ליום    2020באוקטובר    1מיום  

מקומות חיה. בוסף, מקה הסכם    6ב'  מושכר  . כן כולל  מ"ר (ברוטו)  234ואשר שטחו עומד על  
אופציות, לתקופות של שה כל אחת, להארכת תקופת שכירת מושכר    3ה  שכירות המשה לחבר 

  ). 2025במאי  1שים וספות (קרי, עד ליום  3ב' בעד 

לשכ מושכר  בתמורה  לאלו  משלמת  ,  ב'ירת  זהים  שכירות  דמי  ישראל  לסולאיר  החברה 
  16,000-לסך חודשי של כ, ואשר מסתכמים מושכר ב'המשולמים על ידי סולאיר ישראל לבעלי 

ובמבר   חודש  בגין  לצרכן  המחירים  מדד  לעליית  וצמוד  מע"מ  בתוספת  (דמי    2020ש"ח, 
מו יהול ואחזקת  כל הוצאות  כוללים את  והחברה תממש את    ).ב'  כרשהשכירות אים  ככל 

שכירות המשה,   יועלו בהאופציות להארכת תקופת  ודמי השכירות  וספים בשת    5%- יכול 
וספים בשות האופציה השייה והשלישית, והכל בהתאם ובכפוף   2.5%-האופציה הראשוה ו

פי הסכם השכירות   על  ב'  של מושכר  להעלות את דמי השכירות  ב'  בעלי מושכר  לזכותו של 
  .   ")הסכם השכירות הראשי (להלן: "הראשי בו התקשר עם סולאיר ישראל 

מושכר ב' מקום בו תידרש  כן כולל הסכם שכירות המשה התחייבות של החברה לפות את  
סולאיר ישראל לעשות כן על פי הסכם השכירות הראשי; התחייבות של החברה להיכס בעלי  
סולאיר ישראל לעיין כלל התחייבויותיה מכוח הסכם השכירות הראשי כלפי בעלי מושכר ב'; 

הסכם  התחייבות של החברה לשפות את סולאיר ישראל בגין כל זק שיגרם לה, לרבות מכוח  
על ידי החברה; התחייבות של החברה   השכירות הראשי, בגין הפרת הסכם שכירות המשה 

גבי כל  לעריכת פוליסות ביטוח שהוסכמו במסגרת הסכם השכירות הראשי; אחריות החברה ל
מושכר ב' ו/או לכל אדם ו/או לסולאיר ישראל ו/או לבעלי מושכר ב' זק או פגיעה אשר יגרמו ל 
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הול עסקי החברה במושכר ב' ו/או מכל פעולה רשלית ו/או מחדל של החברה;  ואשר יבעו מי 
  ותיות מקובלות אחרות הוגעות לשמירת מושכר ב', פיויו וכיו"ב.   

)  ומאגרים  גגות(לרבות    המערכות לייצור חשמל שבבעלות חברות הפרויקט מוקמות על גבי מקרקעין  6.10.2
מושכרים הפרואו    אשר  לחברות  של    , יקטמוחכרים  ארוכות  כגזרת  שה  20מעל  לתקופות   ,

  .  מהאסדרה הרלבטית

  תאגידיבבעלות    מרביתןלייצור החשמל שמחוברות  למעט מערכות    ,לחברה אין רכוש קבוע מהותי  6.10.3
המערכות  בדרך כלל,  .  (כאשר כל זמן שהמערכות הין בשלב הקמה הן מסווגות כמלאי)  הפרויקט

 תאגידי  רכוש    הגורם המממן לתקופת המימון.לטובת    ות, ומשועבדתאגיד הפרויקטן בבעלות  הי
  .  על כל רכיביהן את המערכות לייצור החשמל כולל בעיקר הפרויקט

 הון אושי  .6.11

  מבה ארגוי   

: כדלקמן וחברה הי בהמבה הארגוי כון למועד הדו"ח, 

  

 עובדים, בחלוקה כדלקמן:   21כון למועד הדו"ח, מועסקים בחברה  

 

  

  

  

  

  יצוין כי בשתיים האחרוות חל גידול מהותי בהיקף מספר עובדים בקבוצת סולאיר וזאת כתוצאה 
  .  קבוצההמהגידול שחל בהיקפי הפעילות של 

  . תלות מהותית בעובד מסוייםלהערכת החברה אין לה 

  

  מספר עובדים   
  6  ההלה, כספים ואדמייסטרציה

  7  תפעול
  3  הדסה

  3  פיתוח עסקי 
    2יהול כסים 
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 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  

  30בתוקף מיום  לעבוד בחברה במסגרת העברת הפעילות המועברת,  עברו  ,  סולאיר ישראלעובדי  
שמירת  ,  2020בספטמבר   בס  זכויותהתוך  להם  ישראל  שצברו  העסקתית,  ולאיר  רציפות  ותוך 

,  העובדים  עםמעביד ו/או סיומם -תישא, בכל העלויות וההתחייבויות הובעות מיחסי עובד  והחברה
למועד   שעד  התקופה  בגין  הן  "  םהעברתוזאת  (להלן:  בגין התקופה    ")ההעברה  מועד לחברה  והן 

  .  יםהעובד  ם, לרבות כל הזכויות הסוציאליות להן זכאיההעברהשלאחר מועד 

תאי ההעסקה של עובדי החברה מוסדרים בחוזים אישיים, המשתים מעובד לעובד, ואשר קבעים  
לכל עובד בהתאם לכישוריו, השכלתו ותפקידו. ההסכמים האישיים של העובדים מסדירים את תאי  

ימי מחלה, הפרשות  תקופת הודעה מוקדמת, פיצויי הפיטורין,  ימי מחלה,  השכר, חופשה, הבראה,  
התחייבות  וכן  (דוג', רכב, מחשב ייד וטלפון ייד, ככל שרלבטי)  ת וקרות, הטבות וספות  לקופו

בוסף, מעת לעת יתים לעובדי החברה מעקים על פי שיקול דעת ו/או בגין    תחרות.-לסודיות ואי
 . 1963- , תשכ"גלחוק פיצויי פיטורים  14עובדי החברה חתומים על סעיף .  עמידה ביעדים

 שרה ושאי מ 

לעבוד  החלו  , כלל ושאי המשרה של סולאיר ישראל  לחברה  הפעילות המועברתמסגרת העברת  ב
, בתפקידים זהים לתפקידים שמילאו בסולאיר  2020בספטמבר    30בתוקף רטרואקטיבי ליום  בחברה  
ואשר החל  כמכ"ל סולאיר ישראל,  כיהה  חברה), ש בהגב' פאולה שגב (בעלת שליטה  למעט  ישראל, 

ומר אלון שגב (בעל שליטה בחברה)  בחברה  כיו"ר דירקטוריון פעיל  מכהת    2020בספטמבר    30מיום  
ישראל,   סולאיר  דירקטוריון  כיו"ר  מיום  אשר  ושמכהן  כמכ"ל  מ  2020בספטמבר    30החל  כהן 

  .  החברה

לדו"ח פרטים    21תקה  , ראו  לפרטים אודות תאי כהותם והעסקתם של ושאי המשרה בחברה
    וספים על החברה המצורף לדו"ח זה.

  .להשלמהלתשקיף    8לפרטים אודות מדייות התגמול של ושאי המשרה בחברה, ראו ספח א' לפרק  

את    בספריהם  מפרישים  הקבוצה  מעביד.  מתאגידי  עובד  יחסי  סיום  בשל  התחייבויותיהם  לוא 
ויי פיטורין לעובדיהן, מכוסות בעיקרן על ידי תשלומים  התחייבויות חברות הקבוצה לתשלום פיצ

שוטפים של פרמיות ביטוח מהלים, ויתרתן באמצעות רישום ההתחייבויות במאזן וביצוע הפרשות  
   .בגין פיצויי הפיטורין

  הבכירה   המשרה  מושאי  לחלק  מעקים  החברה  ידי  על  שולמו,  התשקיף  שוא  ההפקה  השלמת  עם 
אלף ש"ח שולם   400אלף ש"ח שולם לסמכ"ל הכספים ומעק בסך  500חברה, מתוכם מעק בסך ב

לסמכ"ל ההדסה של החברה. כן שולמו מעקים בהיקף לא מהותי לחברה לושאי משרה בכירה  
 לחלק מעובדי החברה (בגין ההפקה ו/או בגין עמידה ביעדים).  וכןאחרים בחברה 

בחברה,    2021ביואר    18ביום    מוו   אשר,  מלכה  ואבישי  זיידמן  יפתח  ה "ה,  בוסף כדירקטורים 
לדו"ח פרטים וספים על    26תקה     ראה  תאיהם  אודות(לפרטים    ייעוץ  שירותי  לחברה  מעיקים

  700  של  בסך  התשקיף   בגין  מעקים  החברה  ידי  על  להם  שולמו  ובוסף)  התאגיד המצורף לדו"ח זה
     .בהתאמה"ח, ש אלף 70-ו"ח  ש אלף

   הון חוזר .6.12

, מסתכם  2020דצמבר  ב   31החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום  ההון החוזר של  
  מורכב מכסים שוטפים ביכוי התחייבויות שוטפות, כמפורט להלן.  אלפי ש"ח, ו 9,842-בסך של כ

  .אלפי ש"ח  65,416 -הסתכמו בסך של כ הכסים השוטפים

ספקים וותי שירותים  בעיקר    אלפי ש"ח וכללו  55,574-סך של כבהסתכמו    ההתחייבויות השוטפות
  וזכאים ויתרות זכות.  

  להלן תיאור מרכיבי ההון החוזר בתאריכי הדו"חות: 
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 31.12.2019  31.12.2020  

        כסים שוטפים 
 מזומים, שווי מזומים,  פקדוות

  ופקדוות משועבדים
2,679 33,146  

  32,270  6,338  לקוחות וחייבים אחרים 

  65,416  9,017  סה"כ

      התחייבויות שוטפות

  6,710  51  אשראי וחלויות שוטפות

  48,864  6,481  ספקים וזכאים אחרים

  55,574  6,532   סה"כ

  9,842  2,485  הון חוזר 

 

 ביטוח  .6.13

חברות הקבוצה מחזיקות  החיות הגורמים הרלבטיים לרבות חח"י,  בהתאם לו  דו"חכון למועד ה
חבות   ביטוח  כדלקמן:  של  מעבידים  בביטוחים  אחריות  למקרה  לעובד,    ש"ח  מיליון  20בגבולות 

למקרה    מיליון ש"ח  20בין  לש"ח  מיליון    2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות של בין    ;ולתקופה
; ביטוח אובדן הכסות בגין אובדן ההכסות השתי של כל  כותאש מורחב למערביטוח  ולתקופה;  

וביטוחים   מיליון ש"ח למקרה ולתקופה;  10מערכת; ביטוח אחריות מוצר בגבולות אחריות בסך של  
  הוגעים לפעילות ההקמה.  

  מימון .6.14

  כללי  

  חברת ביטוח בישראל   ,זר  אמצעות הלוואות מתאגיד בקאיעיקר בהקבוצה מממת את פעילותה ב
  הלוואות משותפים ומעודפי תזרים מזומים חיובי של פעילותה.  

 KommunalKreditמבק לפרטים אודות ההלווואות המהותיות של החברה (במאוחד) אשר יטלו 
Austria AG  תאגיד אוסטרי  ,  "בקאי  האוסטרי(להלן:  ההלוואה  ו  ")הבק  אודות  לפרטים  כן 

"), אשר  הפרויקטאלית  ההלוואה(להלן: "  מחברת ביטוח בישראל (לטובת פרויקט הגגות) שיטלה  
להלן. יצוין כי    6.14.6ף  ראה סעיהחליפה הלוואה פרויקטאלית קודמת שיטלה מהבק האוסטרי,  

ות שיטלו לצורך הקמת  ההלוואות אותן וטלים תאגידי פרויקט הגגות הין הלוואות ייעודי מרבית 
מערכות לייצור חשמל ומובטחות בין היתר בשעבודים על המערכות והזכויות מכוח הסכמי השכירות  

  והייצור בהם התקשרו אותם תאגידים, וכן בשעבודים על החזקות החברה באותם תאגידים. 

  שיעורי ריבית  

כ  היו)  במאוחד(  החברה  של  והאפקטיביותשיעורי הריביות הממוצעות  ,  2020  דצמברב  31ליום    כון-
  בהתאמה.   ,5.4%- כו 4.2%

 פרסום הדו"ח אשראי לאחר מועד הדוחות הכספיים ועד למועד  

  15.8  -החברה ביצעה משיכה בסך של כ  ,פרסום הדו"חועד סמוך למועד  מועד הדו"ח  בתקופה שמ
  .  הפרויקטליתההלוואה מתוך  מיליוי ש"ח

  מסגרות אשראי  

(לפרטים אודות    כמפורט להלןהמהותיות של הקבוצה הין  אשראי  המסגרות  ,  דו"חכון למועד ה
  : 62להלן)   6.14.6.3תאיהן ראה סעיף  

 
ש   62 האשראי  מסגרת  תאי  למעט  מכוח  הדרשים  שוים  בתאים  לעמידה  כפוף  האשראי  מסגרות  יתר  יצול  עצמה,  החברה  ל 

  ההתקשרויות עם הגורמים המממים. 
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  פרסום הדו"ח כון למועד   2020דצמבר ב 31  2019בדצמבר  31

אשראי  
בלתי  
מוצל  
(אלפי  
  ש"ח) 

אשראי  
מוצל  
(אלפי  
  ש"ח) 

אשראי  
בלתי  
מוצל  
(אלפי  
  ש"ח) 

אשראי  
מוצל  
(אלפי  
  ש"ח) 

אשראי בלתי  
מוצל (אלפי  

  ש"ח) 

אשראי מוצל  
  (אלפי ש"ח) 

  69,455  2,695  68,402  3,748   57,308   16,742  ** החברהשל  מסגרות אשראי  

מסגרת האשראי  
  הפרויקטאלית החדשה* 

169,318   28,253   99,179  150,821  82,080  167,920  

מסגרות אשראי לחוב בכיר  
  בפרויקט אליזרסאן ** 

 --   --  76,733  21,158  51,853  42,137  

מסגרת אשראי למימון מזין 
  בפרויקט אליזרסאן ** 

 --   --   --  19,500   --  19,500  

  האשראי   מסגרת   ואילו   האוסטרי   הבק   עם  ההתקשרות  מכוח   היה   2019  בדצמבר  31  ליום   הפרויקטאלית  האשראי  מסגרת   כי*יובהר  
  . הישראלית הביטוח  חברת עם ההתקשרות  מכוח  היה הדו"ח  פרסום למועדו 2020 בדצמבר 31 ליום הפרויקטאלית

 ח לאירו. ש"  3.9ער של ** מחושב לפי ש

  אשראי בריבית משתה  

, מסגרת האשראי הפרויקטאלית ומסגרת אשראי  רהשל החב  האשראי  מסגרת,  דו"חלמועד ה  כון
  להלן.   6.14.6.3ריבית משתה. לפרטים ראה סעיף  ושאותמזין בפרויקט אליזרסאן 

 הלוואות מהותיות  

 : הדו"חעד למועד פרסום  הלוואות מהותיות שטלו חברות הקבוצה יפרט ובאו להלן י

 מסגרת אשראי תאגידית   6.14.6.1

כסה לתוקפה    2021בפברואר    4, ביום  ועברת מסולאיר ישראל לחברהכחלק מהעברת הפעילות המ 
 Revolving Seniorמסגרת אשראי מתחדשת (  הסכם הלוואה של  (בשיויים עליהם הוסכם)  בתהס

Facility(    ק האוסטרי, לחברהלהלן: " בו התקשרה סולאיר ישראל עם הב)ראי שהא  מסגרת  הסכם  
  : כאמורהסבתו לחברה לאחר ההסכם, להלן יפורטו תאי   .")גידיתאהת

  התאגידית  האשראי  מסגרת  
  האוסטרי  הבק  המלווה 

  )2021בפברואר  4והמחה לחברה ביום  2021 ביואר 25 ביום(תוקן  28.10.2019 - ההלוואה  הסכם  תאריך הסכם ההלוואה 

  סכום מסגרת האשראי

- ל  השווה   סך   מתוכה   ליטול  רשאית  החברה   ואולםאלפי אירו,    18,500האשראי היה בסך של    מסגרת 
מהשווי של כל פרויקט בפיתוח    33%בתוספת     (Mature Project)מהשווי של כל פרויקט פעיל  50%

מהשווי של כל פרויקט בפיתוח מוקדם    16.7%  בתוספת) וAdvanced Development projectמתקדם (
)Early Development Project  ,(בלבד  " בהסכם  המשיכה  מגבלת(להלן:  אלה  מוחים  כהגדרת   ,("

ל פרויקט  כל  של  שהתרומה  ובלבד  ל  גובה ההלוואה,  מוגבלת  תהיה  האשראי    20%-ול  30%-מסגרת 
מממסגרת האשראי ביחס לכל פרויקט פעיל ולכל פרויקט בפיתוח מתקדם ובפיתוח מוקדם, בהתאמה,  

  .  האשראי  ממסגרת  45%-ל מוגבלת  תהיה  שתרומתו  הגגות  פרויקט למעט
ההלוואה,   מיתרת  המשיכה  מגבלת  תפחת  פרויקט  שווי  הפחתת  ועקב  ככל  יהיה    עלבוסף,  החברה 

  . לשלם לבק האוסטרי את ההפרש שבין יתרת ההלוואה לבין מגבלת המשיכה המעודכת

יתרת הלוואות שמשכו  
ההלוואה   הסכם  תחת 

למועד   פרסום  כון 
  הדו"ח 

, היתרה המוצלת והבלתי מוצלת של מסגרת האשראי עומדת על סך של  "ח דולמועד פרסום ה   כון
לתשקיף    6.14.6.1יצוין כי בשל טעות אוש, כתב במסגרת סעיף  אלפי אירו, בהתאמה.    961-ו  17,539

"), היה המסגרת המוצלתאלפי אירו (להלן: "  17,539המסגרת המוצלת, בסך של  להשלמה כי יתרת  
בדצמבר   31) בעוד שהיתרה האמורה היתה כוה ליום  2021בפברואר    1כוה למועד פרסום התשקיף (

ל  2020 ומסתכם  מהותי  איו  הסכומים  בין  פי    לףא  90  - כ(ההפרש  שעל  מכיוון  כי  יובהר  כן  אירו). 
ההסכמות המקוריות אליהן הגיעו החברה וסולאיר ישראל במסגרת הסכם הפיצול, החברה דרשת 

מיליון אירו מתוך המסגרת המוצלת (כך שיתרת המסגרת המוצלת היתה    17-כלשאת רק בסך של  
סוכם   האוסטרי),  לבק  ישראל  סולאיר  של  כהתחייבות  להיוותר  סולאיר  אמורה  לבין  החברה  בין 

אלפי    600-ישראל כי סולאיר ישראל תהא חייבת לחברה את הפער בין הסכומים האמורים (שהיו כ
יורו), לרבות הריבית בגיו, והיא תיפרע התחייבות זו בעת בה יבוצעו פירעוות של המסגרת המוצלת  

ישראל סולאיר  של  לחלקה  יחסי  באופן  האוסטרי,  לבק  וריבית)  כי    (קרן  יצוין  המוצלת.  במסגרת 
ההתחייבות האמורה של סולאיר ישראל לחברה מגובה בערבות מצד ה"ה פאולה ואלון שגב, שהים  

   .בעלי השליטה בסולאיר ישראל ובחברה 
קרן   תשלומי  מועד 

  ומועד פרעון סופי 
מוקדם   (למעט אם דרש פרעון חלקי של קרן בשלב 2022בדצמבר  31פרעון קרן בתשלום אחד, ביום 

  יותר בשל מגבלת המשיכה) 

  ריבית 
)  0.2%  מיוס(בכפוף לריבית רצפה של    לתקופה של חצי שה   EURIBORמסגרת האשראי היה    ריבית

 +6.5%     
  בדצמבר של כל שה קלדרית.  31-ביוי ו 30 בימים  מועד תשלום ריבית 

  . שתי מסך המסגרת הבלתי מוצלת 1.95%עמלה של   עמלות 
מוקדמים   תאים 

  לביצוע משיכות 
  ההלוואה  הסכם  בתאי עמידה 

  מוקדם ללא קסות מהותיים.   לפרעוןיתת  ההלוואה   פרעון מוקדם 
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  פיסיות  התחייבויות 
.  המעודכת)  לעיל  המוח (כהגדרת    המשיכה   מגבלתיתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לא תעלה על סכום  

ההפרש  את  לכסות  תידרש  החברה  המשיכה כאמור,  מגבלת  סכום  על  ההלוואה תעלה  שיתרת  ככל 
  . זו מידה  באמת עומדת החברה , פרסום הדו"ח  למועד כון . מיידי באופן 

מיידי   לפרעון  עילות 
  חלקי ומלא  

של  המלווה יהא רשאי להעמיד את מלוא ההלוואה לפרעון מיידי, בין היתר, במקרה של  אי פרעון  
  שבו   באופן  שליטה   שיויתשלום לפי תאי ההלוואה במועד פרעוו או הפרת תאי הסכם ההלוואה;  

 ;החברה   ממיות  50%לפחות  ב,  עקיף  או   ישיר   באופן ,  להחזיק  יפסיקו  דור  עין  ועודד  שגב  פאולה "ה  ה 
  החברה ; אי תשלום או העמדה לפרעון מיידי של התחייבות פיסית של  ההלוואה   הסכם   תאי  תהפר

ובלבד שגובה ההתחייבות    ה או חבר (הפרה צולבת)  אירו; הליכי    מיליון   1-מ  גבוה מהותית בקבוצה 
מכירת כל או עיקר כסיה של החברה; הפסקת המסחר   או חברה בקבוצה;  החברה חדלות פרעון של  

  ועוד. של החברה בבורסה;

  בטוחות

את הבטוחות הבאות: שעבוד    החברה להבטחת התחייבויותיה מכוח הסכם מסגרת האשראי, העמידה  
, לרבות כל הזכויות והפירות הובעות מהם;  החברה ושל חברות בות של  החברה על חשבוות בק של 

ביטוח  (לרבות כסים מוחשיים, זכויות מכוח הסכמים, תקבולי    החברה שעבוד קבוע וצף על כל כסי  
  החברה וכיו"ב), קיימים ועתידיים, לרבות כל הזכויות והפירות הובעות מהם; שעבוד מלוא החזקות  

(חברות המחזיקות בשרשור, בין היתר,  בחברות וספות עליהן סוכם    וכן בחברות הבות שבבעלותה  
סולאיר המשותף  במיזם  עיט,  בפרויקט  הגגות,  בפרויקט  אלצ-בזכויות  ובפרויקטים  'ה הליוס, 

  . החברה , וכן כל חברה בת אחרת שתוקם בעתיד על ידי 63ואליזרסאן בספרד)
  ---  ערבויות

  התחייבויות ומגבלות  

,  שוות   מגבלות  בקבוצה   הבות  חברות  ועל  עצמה   על  החברה   טלה ,  ההלוואה   הסכם  במסגרת
קבוצה ה בין היתר: לא ליטול מימון או לשעבד כל זכות או כס בבעלותה או בבעלות חברות    והתחייבה 

; שעבודים של חברות  התחייבויות הפיסיות הקיימות של החברה במועד ההלוואה   , בין היתר:(למעט
; וחריגים אחרים הקבועים  וצה בבות להבטחת חוב בכיר של אותה חברת בת או חברת בת אחרת בק

 לחלקכל הלוואה של החברה או של חברה בת בקבוצה;    וולטרילפרוע באופן    לא);  ההלוואה   בהסכם
תוטל כל מגבלה על חלוקת דיבידד על   אשללכך    ותהתחייב  וכן לחברה   בקבוצה   בת חברה   של  רווח   כל

  שלא ,  בקבוצה   בות   חברות  בכסי   או   בכסיה ידי מי מחברות הבות בקבוצה; לא לבצע כל דיספוזיציה  
 מגבלת לחלופין בכפוף לביצוע פירעון ההפרש בין יתרת ההלוואה לסכום    אובמהלך העסקים הרגיל  

המשיכה המעודכן עקב הדיספוזיציה; לא להפעיל ולהל חשבון בק שאיו משועבד לטובת המלווה,  
רבות להעביר כל הכסה של כל חברה בקבוצה לחשבון המשועבד לטובת המלווה; לא לחלק דיבידד (לו

לעמידה בתאים המפורטים להלן; לא להעמיד כל הלוואה לכל   בכפוףהלוואות בעלים), למעט    פרעון
חריגים שקבעו בהלוואה; לא לבצע    למעטגורם שהוא ולא להעמיד ערבויות או התחייבויות לשיפוי,  

הקבוצה; או בכל חברה מחברות    בחברה ; לא לבצע מיזוג  החברה תחום הפעילות של  בכל שיוי מהותי  
בתוך   המלווה  לטובת  שועבדו  אם  אלא  חדשה,  פעילות  או  חברה  כל  או להקים  לרכוש  ימים    30לא 

  ממועד הרכישה.  

  חלוקת דיבידד

יהול  דמי תשלום, הלוואות בעלים פרעוןחלוקת דיבידד,  לרבות( החברה  ידי על "חלוקה " תבוצעלא 
(א)  "בוכיו אם  למעט  וקיים  ),  עת  הפרש  ככל  לבין  באותה  ההלוואה  יתרת   המשיכה   מגבלתבין 

לחלוקה המעודכת קודם  החברה  ידי  על  יפרע  האמור   ההפרש  ו,  כיסוי  ב(-;  לצורך  כספים  ותרו   (
  החודשים העוקבים למכירה.  12-ל החברה התחייבויות 

  

 הגגות פרויקט הלוואת  6.14.6.2 

הגגות  תאגידי  בסעיף    פרויקט  טו  לעיל)    6.1(כהגדרתם  סול  בזכויות  1וכן  המחזיקה  תאגידי  ב , 
  התקשרו   ,")החברות הלוותבסעיף קטן זה: "ביחד  (להלן    של ההלוואה  Sponsor-כ  ,פרויקט הגגות

האוסטריעם    2019ביוי    6ביום   (  הבק  בכירה  הלוואה  לצורך  Senior Facilityבהסכם  מימון  ), 
מימון  , וכן לצורך  (שהין תאגידי פרויקט)  הלוות החברות  שיוזמות    המערכותשל    עלויות ההקמה

על  עמדה ההלוואה מסגרת  שהעמידה הליוס במסגרת מיזם הליוס. קמהההערבות חלופית לערבות 
   .EURIBOR + 2.7% שתית בשיעור ריביתושאה , אלפי אירו  51,000

מהבק האוסטרי, וזאת מתוך כספי משיכה  האמורה  הלוואה  הפרעה במלואה    2020בחודש ובמבר  
ביטוח   מתאגיד  הלוות  החברות  טלו  אותה  חדשה  פרויקטלית  הלוואה  מכוח  שבוצעה  ראשוה 

  25אשר תוקן ביום  ו  2020באוקטובר    13בישראל על פי הסכם הלוואה שחתם בין הצדדים ביום  
, אשר זכויות והתחיביויות  )לעיל  6.14.1", כהגדרתה בסעיף  הפרויקטלית  ההלוואה("  2020בובמבר  

  .  סולאיר ישראל מכוחו הומחו לחברה במסגרת העברת הפעילות המועברת מסולאיר ישראל לחברה

    לית:אלהלן עיקרי ההלוואה הפרויקט
  

  ההלוואה הפרויקטלית החדשה   

  התאגידים הלווים 
בית השיטה בע"מ, סול טו  סול טו פיציה בע"מ, סול טו החזקות בע"מ, סול טו לוד בע"מ, סול טו  

בע"מ, כלוות, וסול    11שותפות מוגבלת, סולאיר טו שפיר בע"מ, סול טו כיל בע"מ וסולפרויקט    2

  "). החברות הלוותשל ההלוואה (להלן ביחד בסעיף קטן זה: " Sponsor- שותפות מוגבלת, כ  1טו 
  תאגיד ביטוח בישראל   המלווה 

  ) 2020  בובמבר 25(ותיקון מיום  13.10.2020  תאריך הסכם ההלוואה 

ומטרת   מסגרת  סכום 
  האשראי 

למימון של    ם אשר תשמשה אות  ההלוואה   הסכם  מכוח תאגידי פרויקט הגגות יוכלו ליטול הלוואות  
מעלויות ההקמה של פרויקטי הגגות (לרבות על דרך פירעון מלא של ההלוואה הפרויקטלית    85%עד  

הקודמת שהעמיד הבק האוסטרי), להעמדת ערבויות בקאיות שיועמדו במסגרת ייזום הפרויקטים  
מסגרת    מפיקדון שירות החוב (כמשמעותו להלן), כאשר  50%(בגובה הסכום שקבע) ולצורך מימון  

 
שותפות מוגבלות, סולאיר ט מטריג    1סול טו  מלוא החזקות החברה בתאגידים הישראלים הבאים:    שועבדובמסגרת סעיף זה     63

  סולפרויקט "מ, בע אידסטריז .אס.אייטש איי "מ, בע שאובה  אגירה   עיט"מ, בע 12 פרויקט  סול"מ,  בע.פי.סי. איבע"מ, סול טו גגות 
    . 2ובחימין השקעות 'י איטרסול בארג ההחזקות מלוא   וכן"מ; בע גגות  טו   וסול"מ, בע גריד.אם.איי. די"מ, בע 2 חימין
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מיליון ש"ח (להלן:   250  עד  ההלוואה המקסימלית עומדת (בכפוף למגבלה שצויה לעיל) על סך של
  "). מסגרת ההלוואה"

ליום   עד  ההלוואה  תחת  משיכות  לבצע  רשאיות  תהייה  הלוות  (להלן:    2021בדצמבר    31החברות 
עד לאותו מועד, תבוטל    "). ככל שלא משכו הלוואות עד מלוא סכום מסגרת ההלוואה מועד הזמיות"

בגובה   ביטול  עמלת  למלווה  תשלמה  הלוות  והחברות  מוצלת  הבלתי  המסגרת  מסכום    3%יתרת 
שאין בשליטת   אפשרות להקים מערכות כלשהן מסיבות  אם אין  (למעט  מוצלת  הבלתי  המסגרת 

  החברות הלוות או אם חלה הפחתה בעלויות הבייה של הפרויקט). 
ו  יתרת הלוואות שמשכ

ההלוואה   הסכם  תחת 
למועד   פרסום  כון 

  הדו"ח 

  אלפי ש"ח  167,920

קרן   תשלומי  מועד 
  ומועד פרעון סופי 

בדצמבר בכל שה קלדרית, על פי    31-ביוי ו  30פירעוות קרן יבוצעו בתשלומים דו שתיים, בימים  
  ע"ב המודל הפיסי   מקרן ההלוואה   3%-ל  0.7%לוח הסילוקין של ההלוואה, בסכומים העים בין  

  , וזאת עד שאושר למועד חתימת ההסכם (ואשר יעודכן מעת לעת בהתאם לשיויים בהחות המודל)
ובלבד שכל הלוואה שמשכה לצורך מימון עלויות  2048בדצמבר    31למועד הפרעון האחרון ביום    ,

)  PPAחודשים טרם מועד סיום הסכם מכירת החשמל (   18-הבייה של הפרויקטים תפרע לא יאוחר מ
של הפרויקט הרלווטי (לוח סילוקין זה יחול ביחס לכלל ההלוואות למעט ביחס להלוואה אשר עתידה 

  שים ממועד טילתה).   4לשמש את פרויקט פיציה שתפרע בתום 

  ריבית 

הין  ההלוואות שימשכו תחת מסגרת ההלוואה (למעט סכום זיח בגין הלוואת פיקדון שירות החוב)  
ו לצרכן  המחירים  מדד  לעליית  שתית  צמודות  ריבית  הראשון,  הריבית  תשלום  למועד  עד  ישאו, 

"),  הריבית הבסיסית(להלן: "  2.6%  הקבעת במועד כל משיכה +  64משתה המורכבת מריבית בסיס 
כאשר ביחס להלוואות שהועקו בגין פרויקטים שטרם חוברו לרשת החשמל תתווסף ריבית שתית  

החשמל.    1%בגובה   לרשת  האמורים  הפרויקטים  חיבור  מועד  עד  וזאת  הבסיסית  לריבית  בוסף 
, יקיימו הצדדים מו"מ על  לאחר תום מועד הזמיותשל ההלוואה    ה הריבית הראשובמהלך תקופת  

לו המחירים  קביעת  ומדד  ריבית בסיס קבועה  משוקלל של  על ממוצע  מאוחד בהתבסס  סילוקין  ח 
  לצרכן לכל ההלוואות שמשכו עד לאותו מועד.  

  שתי בתוספת על הריבית הקיימת.   3%-ל 2%ריבית פיגורים היה בין 

  בדצמבר בכל שה קלדרית.  31-וביוי  30פירעוות ריבית מבוצעים בתשלומים דו שתיים, בימים   מועד תשלום ריבית 

  עמלות 
 0.75%מסכום מסגרת ההלוואה; עמלה שתית של    0.5%הקצאת אשראי חד פעמית בגובה    עמלת

  מסך המסגרת הבלתי מוצלת. 

מוקדמים   תאים 
  לביצוע משיכות 

) ובייהם:  ההלוואה  תחת  משיכות  לביצוע  מוקדמים  תאים  כולל  ההלוואה  הקבוצה  1הסכם   (
מהסכום המצטבר של כלל עלויות הבייה של    7.5%מה סכום השווה לגבוה מבין (א)  השקיעה בעצ

המערכות אשר עלויות הבייה שלהן מומו (באופן מלא או חלקי) מתוך כספי הלוואת המלווה (לרבות  
מיתרת החוב הבלתי   15%עלות הבייה של המערכת עבורה מתבקשת המשיכה הרלווטית), או (ב)  

דרישות  וה בתוספת סכום ההלוואה עבורה מתבקשת המשיכה הרלווטית (להלן: "פרע כלפי המלו
טו  הזרמת הון זה יצוין כי כחלק מההתקשרות בהסכם המימון, התקשרו סול  , מצד  1"). בהקשר 

התחייב לפיו  הון,  הזרמת  בהסכם  שלישי,  מצד  והמלווה,  שי,  מצד  החברה,  החברה   ה אחד, 
בהתחייבות בלתי חוזרת, ביחד ולחוד, להזרים הון בהתאם לדרישות הזרמת ההון בהסכם המימון  

והחברות הלוות, ככל שידרש, את ההון הדרש לצורך עמידתן   1כמפורט לעיל, וכן להזרים לסול טו  
בהסכ כמפורט  העצמי  ההון  ודרישות  המידה  ואמות  ייצור  רישיון  החשמל,  משק  חוק  ם  בדרישות 

שלא בהתאם להסכם    1החברה שלא לבצע כל דיספוזיציה בזכויות בסול טו    ה המימון. בוסף התחייב
) עמידת  3) אישורי המודל הכלכלי של הפרויקט ואישור תקציבי הפרויקט על ידי המלווה; (2המימון; (

עין  שחתם ביחס לכל מתקן ומתקן (כאשר ל EPC-) באבי דרך לפי הסכם ה EPC-החברה (כקבלן ה 

של הפרויקטים, תאגידי פרויקט הגגות     EPC-זה הוסכם כי לשם הבטחת התחייבות החברה כקבלן ה 
מהתמורה המגיעה לחברה בגין שירותיה וזאת עד לתום הפרויקט ובכפוף לעמידת    5%יותירו אצלם  

ה  הסכמי  פי  על  בהתחייבויותיה  (EPC-החברה  של  4);  הרגולטורית  במסגרת  לרעה  שיוי  אי   (
) לא קיימת הפרה של ההסכם באותו  6) רישום בטוחות לטובת המלווה; (5יקטים הרלבטיים; (הפרו

    מועד.

  פרעון מוקדם 
פרעון   עמלת  לתשלום  בכפוף  מוקדם,  בפרעון  ההלוואה  מלוא  את  לפרוע  רשאיות  הלוות  החברות 

  .Make whole payment65מההלוואה וכן עמלת    0.5%מוקדם בגובה 
וחשבוות    פקדוות 

  פרויקט
  לאישור   בהתאם  יעשו,  הבייה   עלויות  עבור,  המלווה   לטובת  המשועבד  הבק  חשבון  מתוך  תשלומים

  ).  DSRA(  חודשים 6 של  חוב שירות  פיקדון  להותרת בכפוף וזאת , המלווה 

  -1.08:1מוכים מ LLCR66- חזוי מיימאלי ו DSCRההיסטורי,  DSCRיחס   אמות מידה פיסיות 
  

 
"ח אג  סדרות  שתי  של  השתית  התשואה   של  המשוקלל  לממוצע  השווה   שתי   כאחוז  ההלוואה   הסכם לת בהתאם  הבסיס מוגדר  ריבית   64

"מ  למח   היתן  ככל  הדומה "מ  מח   בעלות),  הלוות  החברות  לבחירת,  העיין  לפי,  צמודות  שאין   או   מדד(צמודות    פרדות   ממשלתיות 
 בעלת השיה "ח אג וסדרת ארוך"מ מח  בעלת אחת"ח אג סדרת כאשר, הסופי  הפרעון למועד עד הרלווטי החישוב  במועד ההלוואה 

 למועד  עובר עסקים מי י 3 של העילה  במועד האמורות החוב אגרות  של  הממוצעת השתית התשואה  על בהתבסס , יותר  קצר"מ מח 
 אה ההלוו  בהסכם  בעשק  החישוב  למגון  בהתאם  יחושב  החוב  אגרות  שתי  של  השתית  הממוצעת  התשואה   של  המשקל.  החישוב

 ").  הבסיס ריבית(להלן: "
ת הבסיס בתוספת  וי העדכי טו של החוב מהוון על פי ריבי) השו1היו הגבוה מבין השיים: (  mentMake Whole Pay-ה   סכום   65

שים ממועד טילת   20שים ועד   10מתום  החל( 1%שים ממועד טילת ההלוואה) או  10 תום ההלוואה פרעת קודם ל (ככל ש 0.8%
) השווי  2שים ממועד טילת ההלוואה), וביכוי קרן ההלוואה המשולמת בפרעון מוקדם; או (  20  תום (לאחר    2.6%ההלוואה) או  
 ההלוואה המשולמת בפרעון מוקדם.  (שיקבע בדרך שקבעה בהסכם) במועד הפרעון ביכוי קרןוואה ההוגן של ההל

66   DSCR  חודשים המסתיימת במועד חישוב יחס כיסוי החוב (להלן: "  12יחס כיסוי החוב לתקופה של    -   היסטוריDSCR  היסטורי  ;("
DSCR  ימליכון למועד החישוב (להלן: "  -  חזוי מי סימוך ביותר בהתאם למודל הפיהיחס הDSCR  ימליחזוי מי  ;("LLCR 

(Loan Life Cover Ratio)  -   היחס בין (א) ה-NPV  ים החזוי  וששזמין לצורך ה וה בכל מועד חישוב לסכום השווה לתזרים המזומ
רות החוב עד למועד הפרעון הסופי והסכום המופקד בפיקדון שירות החוב, לבין (ב) יתרת החוב הכוללת במועד החישוב (להלן:  יש
"LLCR.("  
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מיידי   לפרעון  עילות 
  חלקי ומלא  

  אי ;  ההלוואה   הסכם  תאי  הפרת  ובייהן,  מיידי   לפרעון  ההלוואה   להעמדת  עילות  כוללת  ההלוואה 
  31(  הזמיות   למועד  עד  הלוות   החברות  של  מהמערכות  95%  לפחות   של  מסחרית  להפעלה   הגעה 

  עם   התייעצות   ולאחר  סביר  באופן ,  למסקה   הגיע  המלווה   של  הטכי   שהיועץ  ככל  או)  2021  בדצמבר
 95%  לפחות  להפעיל  יצליחו  הלוות  שהחברות  סביר  סיכוי   קיים  לא  כי,  הלוות  והחברות  המלווה 

  של   פיסית   התחייבות  של   מיידי   לפרעון  העמדה   או  תשלום  אי;  הזמיות  למועד  עד  מהמערכות
  מהחברות   מי  של  פרעון  חדלות   הליכי);  צולבת"ח (הפרה  ש  ממיליון  יפחת  שלא  בסך  הלוות  החברות

 הוגע(ובכל    הלוות  החברות  של  הפרויקטים  מהסכמי  לאחד  בוגע   ביטול  הודעת  או  ביטול;  הלוות
,  החשמל  רגולציית  שיוי ), לרעה   מהותי  לשיוי   יביא  ההסכם  ביטול  שבו   במקרה   רק,  שכירות  להסכם
  משפטיים   הליכים   פתיחת,  החשמל  חברת  מצד  תשלום  הפסקת   או  ,  הפרויקט   למתקי   גישה   שלילת

  יכולת   על  מהותית  שלילית  השפעה ,  המלווה   להערכת,  יהיה   להם  לפרויקטים  ביחס  שלישי  צד  ידי  על
  אלו   שמקרים  ובלבד  -   הלוות  החברות  השתתפו   בהם  המכרזים  מתאי   באילו  עמידה   אי,  החוב  החזר

המערכות שבפרויקטים שבבעלות החברות הלוות; כל החלטה או    מכלל 15%-מ  יותר  על  משפיעים 
להערכת  שיביא  באופן  לעיל)  (כמפורט  הציבורית  לחברה  ישראל  סולאיר  שבין  בהליכים  דין  פסק 

יחס   החוב;  החזר  יכולת  על  מהותית  שלילית  להשפעה  חזוי    DSCRההיסטורי,    DSCRהמלווה 

התערבות ממשלתית או אירוע כוח עליון המביא  ; הלאמה או  -1.08:1מוכים מ  LLCR-מיימאלי, ו
לפחות   ו/או להחזיק  תפסיק לשלוט  החברה  אם  החוב;  יכולת החזר  על  מהותית  שלילית  להשפעה 

טו    50.01% בסול  ידי    1מהזכויות  על  מראש  אושר  שלא  בחברה  שליטה  שיוי  של  במקרה  ו/ואו 
ל החברות הלוות (שאז יבוצע פרעון  המלווה; במקרה של רכישת חלק או מלוא הזכויות בפרויקטים ש

  מיידי חלקי); ועוד. 

  בטוחות

במסגרת ההלוואה, החברות הלוות יעמידו את הבטוחות הבאות: שעבוד קבוע וצף על כל כסי וזכויות 
חברות הפרויקט הלוות, קיימים ועתידיים, לרבות כל הזכויות והפירות הובעות מהם; וכן שעבוד  

ט הלוות, לרבות כל הזכויות והפירות הובעות מכוחן, המוחזקות על ידי  מלוא מיות חברות הפרויק
טו   טו    1סול  (השותף הכללי בסול  ט מטריג  ). הבטוחות בגין התחייבויות כל חברות  1וסולאיר 

 ). Cross Collateralizationהפרויקט הלוות הין בטוחות צולבות ( 

לפעול לחיבור פרויקטי    , כלפי המלווה של פרויקטי הגגות,    EPC-, כקבלן ה התחייבה החברה בוסף,  
להקמת הפרויקטים (להלן:    EPC-הגגות לרשת החשמל בהתאם ללוחות הזמים שקבעו בהסכמי ה 

הזמים" דעתו,  לוח  שיקול  לפי  רשאי,  יהא  המלווה  (א)  אזי:  הזמים,  בלוח  תעמוד  שלא  ככל   .("
שא בכל הוצאות יתהחברה  איו פוגע לרעה בפרויקט, ו  להאריך את לוח הזמים הרלווטי ככל שהדבר

לוח   הוארך  ולא  היה  (ב)  או  האמורה;  ההארכה  בשל  הרלווטי  לפרויקט  בקשר  המימון  ועלויות 
לרבות  החברה  הזמים,   המימון,  הסכם  להוראות  לו בהתאם  שיגרם  זק  סכום  כל  למלווה  תשלם 

פרע   הבלתי  החוב  יתרת  מימון,  הה   מכוח עלויות  אך  הפרויקטאלי  הלוואה  הסכם  הכסה,  ואובדן 

) תוצאתיים  זקים  התחייבה  Consequential Damagesלמעט  בוסף,  אחד  החברה  ).  כל  כלפי 
מתאגידי פרויקט הגגות כי במקרה של עיכוב בלוח הזמים, תפצה אותם בגין הזקים שיגרמו להם  

רויקט בפרד, עד לחיבורו לרשת , ביחס לכל פה עמוד בתוקפהתחייבות החברה תבגין העיכוב האמור.  
  החשמל. 

  התחייבויות ומגבלות  

לא   היתר:  בין  והתחייבו  מגבלות שוות,  הלוות  החברות  עצמן  על  טלו  ההלוואה,  הסכם  במסגרת 
מיליון ש"ח) או    12ליטול מימון וסף (למעט ערבויות בקאיות לטובת צדדים שלישים עד לסך של  

,  לשעבד כל זכות או כס בבעלותן; לא לבצע כל דיספוזיציה בכל כס או זכות בבעלות החברות הלוות
או    1לרבות מכירה או המחאה של המיות המשועבדות של החברות הלוות המוחזקות על ידי סול טו  

טו   על סול  הלוות; לשמור  אחרות בחברות  זכויות  או  מיות, אופציות  מטריג    1להפיק  ט  וסול 
ו אחד מהחשבוק שאיהל כל חשבון ביות היחידות בחברות הלוות; לא להפעיל ולות  כבעלות המ

המשועבד   חברה בקבוצה לחשבון  כל  של  הכסה  כל  וכן להעביר  אישורו מראש,  ללא  המשועבדים 
ייוותרו בכל עת ביתרת זכות; לבצע העברה כספית   לטובת המלווה, כאשר החשבוות המשועבדים 
הבא:   הסדר  לפי  להלן  המפורטים  ולצרכים  בלבד  המלווה  בהסכמת  המשועבדים  מהחשבוות 

לטובת על החוב,  תשלומים  שירות  פקדון  הלוואת  בגין  המערכות, תשלומים  של  ותפעול  בייה  ויות 
תשלומים בגין קרן וריבית של ההלוואה העיקרית, וביצוע חלוקת דיבידד בהתאם לתאי ההלוואה; 

; שלא להעמיד כל הלוואה או ערבות  להלן  כמפורט   התאים  התקיימו  אם לא לחלק דיבידד, למעט  
לבצע כל שיוי במסמכי ההתאגדות של חברות הפרויקט הלוות; לא לבצע כל  לכל גורם שהוא; לא  

שיוי מהותי לתחום הפעילות של חברות הפרויקט הלוות; להגיע להפעלה מסחרית של הפרויקטים  
יאוחר מ2021בדצמבר    31של החברות הלוות עד ליום   חודשים ממועד המשיכה הראשוה    6-; לא 

ד לקבל  העיקרית,  ההלוואה  מכוח  תחת  להתחייבות  ביחס  מידרוג  או  מעלות  מחברת  אשראי  ירוג 
ההלוואה החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד למועד הפרעון האחרון אשר יאפשר איגוח של ההלוואה  

  לשמור על הדירוג עד למועד פרעון ההלוואה; ועוד.  -ולאחר קבלת הדירוג 

  חלוקת דיבידד

ממתקי הפרויקטים חוברו לרשת    95%לות הבאות:  דיבידד תעשה בין היתר בכפוף למגב  חלוקת

מתקיים   של    DSCRהחשמל;  יחס    1.2:1.0היסטורי  של    DSCRלפחות,  חזוי    1.2:1.0מיימאלי 

; פקדון שירות החוב מופקד  לפחות  1.2:1.0)  של  Loan Life Cover Ratioלפחות, ויחס חיי הלוואה (
    ת.במלואו; לא בוצעו יותר משתי חלוקות בשה קלדרי

  
  1אליזרסאן פרויקט הלוואת    6.14.6.3

ובמבר   והלוואת    2020בחודש  בכירה  התקשרה אליזרסאן עם הבק האוסטרי בהסכמי הלוואה 
מיליון אירו, בהתאמה, לצורך מימון הקמת פרויקט אליזרסאן.   5- מליון אירו ו 25.1מזין בסך של 

  להלן יפורטו עיקרי ההלוואות:
  

  המזין  הלוואת  הבכירה   ההלוואה  
  התאגיד
  הלווה 

") הלווה(להלן: " חברת אליזרסאן    

  ) "המלווה(להלן: " הבק האוסטרי   המלווה 
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 תאריך
  הסכם

  ההלוואה 
  2020 בובמבר 27  2020 בובמבר 27

  סכום
  מסגרת
  ומטרת 

  האשראי 

  אירו   מיליון 25.1
מימון    24.1:  מתוכם לצורך  ישמשו  אירו  מיליון 

אליזרסאן  חלק   פרויקט  של  ההקמה    1מעלויות 
מיליון אירו, אשר  ו");  ההלוואה העיקרית(להלן: "

לטובת    ישמש  המשועבד  החשבון  מימון  לצורך 
ה  הסכם  מכוח  פרויקט    PPA-הרוכשת  בקשר עם 

בסעיף  1אליזרסאן   כמפורט  לעיל 6.8.1.1,  .ב. 

  .  ")PPA-ה הלוואת(להלן: "

  אירו  מיליון  5
אליזרסאן   של  התחייבויות  פרעון  היה  ההלוואה  מטרת 

השקעות   חימין  השקעות    2כלפי  כולל של    3וחימין  בסך 
אירו    2,105 ל  בעלים  הלוואות  בגיןאלפי    הוצאות שיתו 
אל ;  פיתוח  פרויקט  הוצאות    ופרעון ;  1  ןאזרסימימון 

מיליון אירו המתוארת    2-כהלוואת הבק האוסטרי בסך  
  .  להלן 6.16.3.2בסעיף 

  יתרת
הלוואות  
  שמשכו

  הסכם תחת
  ההלוואה

  למועד כון
פרסום  
  הדו"ח 

  מיליון אירו  5  אירו   מיליון 10.8

  מועד
  קרן  תשלומי

  פרעון ומועד
  סופי

שי תשלומים שתיים ביום    -  ההלוואה העיקרית 
ו  30 בדצמבר בסכומים משתים  העים    31-ביוי 

בין   בהדרגה)  לכ  489(והגדלים  אירו   1.26-אלפי 
אירו   הפיסי (וזאת    "א כמיליון  המודל    ע"ב 

שאושר למועד חתימת ההסכם ואשר יעודכן מעת  
, החל מיום  לעת בהתאם לשיויים בהחות המודל)

ועד מועד הפרעון האחרון שהיו    2021בדצמבר    31
  .2037ביוי  30

ה חשבון  קרן    -  PPA-הלוואת  מלוא  פרעון 
האחרון   הפרעון  במועד  אחד  בתשלום  ההלוואה 
בו   המועד  אלה:  שי  מבין  המוקדם  שהיו 

ה  בחשבון  הכספים  המשועבד   PPA-משוחררים 
  .2022במרץ  31, או יום PPA-בהתאם להסכם ה 

במועד   אחד  בתשלום  יבוצע  ההלוואה  קרן  מלוא  פרעון 
ביום   הסופי  שפרעון 2025בדצמבר    31הפרעון  ובלבד   ,

הקרן יבוצע מתזרים המזומים החופשי או הזרמת הון של  
של   הפרה  למקרה  יגרום  שלא  וכן  הלווה,  מיות  בעלי 

  הלוואת המימון הבכיר.  
תהא   הלווה  מתקיימים,  לא  האמורים  שהתאים  ככל 

תחת  רש המתאפשר  עד לסכום  ההלוואה  את  לפרוע  אית 
רגילה  ריבית  תצבור  הסכום  יתרת  האמורים.  התאים 
ההלוואה   סכום  מלוא  פרעון  מועד  ועד  פיגורים,  וריבית 

(כהגדרתו   העודף  המזומים  תזרים  לפרעון  להלןישמש   (
תשלום   לצורך  ראשית,  הבא:  בסדר  עמלות,  ההלוואה 

פיגורים שיפוי  ריבית  תשלומי  מהוות,  ושית,  וריבית   ,
  עבור פרעון מלוא יתרת קרן וריבית. 

   ריבית
  2.75% של שתית  ריבית

מעל לריבית הרגילה   2%ריבית פיגורים היה 
  שושאת ההלוואה. 

  חצי של לתקופה   EURIBOR + 6%ריבית שתית של 
ריבית פיגורים היה  )-2.5% - (ובלבד שאיו מוך מ שה 

  הרגילה שושאת ההלוואה. מעל לריבית  2%
  תשלום  מועד

  ריבית
  בדצמבר.  31-ביוי ו 30בימים   בדצמבר 31-ו ביוי 30בימים 

  עמלות 

) פעמית  חד  הלוואה  )  Arrangement feeעמלת 
ו  2.35%בגובה   העיקרית    1.5%-מההלוואה 

ה  חשבון  התחייבות PPA-מהלוואת  עמלת  וכן   ,

)commitment fee  (מועד חתימת ההסכם  מ  החל
הזמיות,   תקופת  תום  בהתאם    שתחושבועד 

  למגון החישוב הקבוע בהסכם ההלוואה.

) בסך של  Arrangement feeעמלת הלוואה חד פעמית (
  אירו.  אלפי 267.5

  תאים
  מוקדמים

 לביצוע
  משיכות 

 לצורךשקבעו  תאים  ה כון למועד זה, התקיימו   

- ה   הלוואת  ומשיכת   ההלוואה )  Closing(  השלמת

PPA   להלן  וכן מיליון אירו מההלוואה העיקרית)  :
לקלוזיג" ב,  ") התאים  עמידה  בין לרבות  יחס 

סכום המשיכה תחת ההלוואה הבכירה לבין סכומי  
הזרמת הון (בין אם באמצעות הזרמת הון על ידי  
בעלי המיות או באמצעות משיכות תחת הלוואת  

  66:34יעלה על  לא  אשר  המזין, כהגדרתה להלן)  
  .  ) "יחס ההלוואות(להלן: "

ההלוואה שקבעו  תאים  ה  יתרת  משיכת  לצורך 
: הלוואת המזין משכה  בין היתרהים , העיקרית

יחס   לרבות  לקלוזיג,  התאים  כל  במלואה; 
הסכמי  כל  בתוקפם;  עומדים  ההלוואות, 
הדרשים,   והאישורים  ההיתרים  הפרויקט, 

הפרויקט באותה העת, עומדים  בהתאם לסטטוס  
בתוקפם ולא אירע כל אירוע הפרה ביחס אליהם;  
לא אירע כל שיוי מהותי לרעה בעסקי הלווה, בעלי 
ביכולת   או  הפרויקט  להסכמי  צדדים  או  המיות 
אבי   שולמו  הפרויקט;  את  לפועל  להוציא  הלווה 

ה  ההסכם  לפי  הרלווטיות  להקמת    EPC-הדרך 
ואליזרסאן  ג'י איטרסול  ארהפרויקט שחתם בין  

" ה(להלן:  מלוחות  EPC-הסכם  חריגה  ואין   ("
  .  EPC-הזמים הקבועים בהסכם ה 

ההלוואה   יצוין תחת  האחרון  המשיכה  סכום  כי 
העיקרית ישמש באופן בלעדי לצורך מימון תשלום  
אישור   בקבלת  המותית  האחרוה,  הדרך  אבן 
תחת   הייצור  של מתקן  ותקיות  מסחרית  הפעלה 

  ") תשלום אישור ההפעלה(להלן: "  EPC-ה   הסכם
  .מימון פיקדון שירות החובלו

ל רשאית  המסגרת  הלווה  מכוח  משיכות  עד  בצע 
  30למועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט או יום 

למועד פרסום הדו"ח, התקיימו כלל התאים שקבעו  כון  
  30עד ליום  בצע משיכות מכוח המסגרת  הלווה רשאית לו

כון למועד פרסום  ").  תקופת הזמיות(להלן: "  2021ביולי  
  הדו"ח, ההלוואה משכה במלואה.  
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"2021בספטמבר   (להלן:  המוקדם  לפי  תקופת  , 

"). לאחר מועד זה, תבוטל יתרת מסגרת  הזמיות
  ההלוואה הבלתי מוצלת.

 פרעון
  מוקדם 

ההלוואה,  של  מוקדם  פרעון  לבצע  רשאית  הלווה 
לתאים הבאים: הפרעון היו של  בכפוף, בין היתר,  

במקביל  מבוצע  הפרעון  ההלוואה;  סכום  מלוא 
ההלוואה  פרעון  המזין;  הלוואת  מלוא  לתשלום 
בכפוף   לא,  (ואם  ריבית  תשלום  במועד  עשה 
לתשלום עמלת שבירה) וכן תשלום של עמלת פרעון  

של   במדרגות  משתה  בסך  אירו    50מוקדם  אלפי 
מ  -כ"א   אירו    400-החל  השה  אלפי  במהלך 

של   המסחרית  ההפעלה  מועד  לאחר  הראשוה 
ועד   השה   100הפרויקט  במהלך  אירו  אלפי 

  7השישית לאחר מועד ההפעלה המסחרית. לאחר  
רשאית   תהא  המסחרית  ההפעלה  ממועד  שים 
ללא   מוקדם  בפרעון  ההלוואה  את  לפרוע  הלווה 

  עמלה.

ההלוואה,   מלוא  של  מוקדם  פרעון  לבצע  רשאית  הלווה 
במועד  בכפו עשה  ההלוואה  שפרעון  לכך  היתר,  בין  ף, 

שבירה)   עמלת  לתשלום  בכפוף  לא,  (ואם  ריבית  תשלום 
אלפי    360  - בסך משתה    Make Wholeולתשלום עמלת  

מועד   לאחר  הראשוים  החודשים  תשעת  במהלך  אירו 
אלף  360ההפעלה המסחרית של הפרויקט וסכום שע בין 

תשעה   180-ל שבין  בתקופה  אירו  לשה    אלף  חודשים 
לאחר  המסחרית.  ההפעלה  מועד  לאחר  חודשים  ותשעה 
מועד זה, תהא רשאית הלווה לפרוע את ההלוואה בפרעון  

  . Make Wholeמוקדם ללא עמלת 

  פקדוות
  וחשבוות
  פרויקט

חודשי   6הלווה תשמור על פיקדון שירות חוב של  
) חוב  "DSRAשירות  (להלן:  לפחות  פיקדון  ) 

בו שירות החוב סף תחזיק הלווה חשבון עבור "). 
סכומי החסימה שישוחררו לקבלן התאם להוראות  

  .EPC-ה 
כל  ההלוואה,  בהסכם  שקבע  למגון  בהתאם 
המשועבד  בק  לחשבון  יועברו  הלווה  תקבולי 

"). יתרת  חשבון ההלוואהלטובת המלווה (להלן: "
חשבון ההלוואה לא תרד בכל עת מתחת לעלויות  

ל הפרויקט  של  העוקבים    3-התפעול  החודשים 
המלווה   זכאי  להם  חוב  שירות  סכומי  בתוספת 

  "). היתרה המיימאליתבאותה העת (להלן: "
המו (כהגדרת  הזמיות  תום תקופת  להלן),  עם  ח 

תשלום   למימוש  שימש  שלא  שמשך  סכום  כל 
ל כפוף  זה  שסכום  כך  עקב  ההפעלה  - אישור 

Retention ה בהסכם  זה  מוח  כהגדרת   ,-EPC  ,
בחשבון ההלוואה (כהגדרתו להלן) עד    יהיה חסום

-אשר יתן יהיה לשלם סכום זה בהתאם להסכם ה 

EPC    (בכפוף לאישור המלווה) (ככל שידרש הדבר
  "). סכומי החסימהבהתאם להסכם) (להלן: "

חודשי שירות    6הלווה תשמור על פיקדון שירות חוב של  
  "). פיקדון שירות החוב) לפחות (להלן: "DSRAחוב (

תהל   הלווה  ההלוואה,  בהסכם  שקבע  למגון  בהתאם 
" (להלן:  המלווה  לטובת  המשועבד  בק  חשבון  חשבון 

  ").  הלוואת המזין
  

 Cash מגון

Sweep 

 Cash(להלן: "  Cash Sweepכולל מגון    ההסכם

Sweep  ("-    ה, בימיםואר ו  31פעמיים בש31-בי  
מתזרים המזומים    20%-ביולי, תשתמש הלווה ב

  של הפרויקט לצורך פרעון ההלוואה. 67עודף ה 

מגון   כולל  ההלוואה  בכל Cash Sweepהסכם  לפיו   ,
  (א)   ום השווה לגבוה מביןריבית ישמש סכמועד תשלום  

המזומים    75% ה   , 68החופשימתזרים  תשלום  - לאחר 
Cash Sweep   השווה   סך(ב)  או     ,בגין ההלוואה הבכירה  

החישוב,  ל לתקופת  הריבית  ריבית    בצירוףסכום  סכומי 
הלווא  בצירוףו  מהוות של  החוב  כיסוי  פקדון    ת סכום 

, אגרות  עמלות  תשלום:  (בין היתר)  המזין, לפי הסדר הבא
בגין ריבית    תשלוםשירות חוב,    סכומי תשלום  והוצאות,  

מהוות לתקופות קודמות (למעט ריבית מהוות שצברה 
הזמיות  החוב    פקדוןמלוא  ת  השלמ),  בתקופת  שירות 

  פרעון חלקי של ההלוואה.ולתקופת הריבית הבאה 

  מידה אמות
  פיסיות 

  - חזוי  DSCR, 1.05 - היסטורי  DSCRבמקרה בו היחסים מוכים מאלה:  - מיידי  לפרעון להעמדה עילה

1.05 ,LLCR  - 1.05 .  
  . 66:34-מ גבוה  איו) לעיל המוח (כהגדרת  הלוואות  יחס  -כות תחת הסכם ההלוואה לביצוע משי תאי

    באמות המידה הפיסית.  עומדת  אליזרסאן , "ח הדו פרסום למועד  כון

  עילות
לפרעון 

מיידי חלקי  
  ומלא 

של קבלת תשלומי ביטוח בגין מקרה זק,    מקרה :  היתר  ביןכוללות  ,  עילות לפרעון חלקי מיידי של ההלוואה
של   מקרה  שהתקבלו);  התשלומים  (בגובה  הזק  תיקון  לצורך  שימשו  לא  הלאמה    קבלתאשר  בגין  תקבולים 

(בגובה התשלומים שהתקבלו); מקרה של קבלת תשלומים בגין פיצוי, שיפוי או קסות תחת הסכמי הפרויקט  
  התחייבות בעלי המיות להזרים הון ללווה כמפורט להלן.  (בגובה התשלומים שהתקבלו); מקרה של הפרת 

וחימין סולאר,  החברה  אם    - , לרבות במקרים הבאים: שיוי שליטה  עילות לפרעון מיידי מלא של ההלוואה
בעקיפין, ב יחזיקו, במישרין או  חימין    50%-יחדיו,  ההצבעה בלווה או אם  זכויות  או  מהון המיות  או פחות 

מהון המיות או זכויות ההצבעה בלווה; מכירת כל או עיקר  100%-ישראל יחזיקו פחות מ וסרגוסה  3השקעות 
); במקרה שבו לא הושגה הפעלה מסחרית של הפרויקט  market disturbanceכסי הלווה; אירוע הפרעת שוק (

ר בחשבוות  ; אי עמידה בתאים והסכומים המיימליים שקבעו שעל הלווה להותי2021באוקטובר  31עד ליום 
הסכם   של  הפרה  לעיל;  כמפורט  הפיסיות  המידה  באמות  עמידה  אי  המזין;  הלוואת  וחשבוות  ההלוואה 

לרעה, או תיקון, ביטול או המחאה של הסכמים אלה;  מהותית השפעה שעשוי ליצור מהסכמי הפרויקט, באופן  
י רישום של הזכויות בקרקע במרשם  איבוד הזכויות בקרקע של הפרויקט, הפקעה, מיעת גישה לפרויקט וכן א 

 
הבכיר,    גדרתו(כה   טו  מזומים  תזרים :  חישוב  תקופת   לכל  עמשמ",  העודף  המזומים   תזרים"   67 החוב  כיסוי  סכומי  ביכוי  להלן) 

 דרשש  אחר  רזרבה   סכום  וכל,  Cash Sweepסכומי    למעט)  שישו(ככל    מוקדם  חלקי  פרעון  שלומית,  החובתשלומים לפקדון שירות  
(לרבות,    הלווה   בידי  שהתקבלו  הפרויקט  תקבולילכל תקופת חישוב:    משמע",  טו  מזומים  תזרים. "ההלוואה   הסכם   תחת  להפקידו

  מכוח   תקבולים ביטוח או    תקבולי  בצירוףמס (למעט החזרי מע"מ),    חזריה  ) בצירוףPPA-ה   מהסכם   הובעים   תקבולים,  היתר  בין
שישן), בצירוף החסימה בהתאם להסכם ההלוואה (ככל    סכומי  מחשבון   המשוחררות  יתרות, בצירוף  שישם  ככל  הפרויקט הסכמי  

  תקבולי  בגין איזון  תשלומיתפעול, ביטוח והוצאות תקורה,  עלויותאו יכוי של הון חוזר של הלווה בהתאם למודל הפיסי, וביכוי 
  וכן "מ)  מע  טע(למ  מסים  תשלומי,  המלווה על ידי    שאושרווספות    Capital costs),  שישם(ככל    הפרויקט  הסכמי   בשל  או  ביטוח 

",  חופשי  מזומים   תזרים. "לעת  מעת   המלווה   שיורה   כפי  הרלווטית  לתקופה   המשויכות )  וקרן  מימון   הוצאות(למעט    וספות  צאותוה 
 של החוב הבכיר.  Cash Sweep-ה  סכומי  עבור שהוקצה  סכום  כל ביכוי העודף ים המזומ תזרים: ובחישמשמע לכל תקופת 
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  המזין  הלוואת  הבכירה   ההלוואה  
  - הרלווטי בתוך חודש אחד ממועד הקלוזיג של ההלוואה, בכפוף לארכות הקבועות בהסכם; הפרה צולבת  

על   העולה  בסכום  מסחריות  התחייבויות  או  ג'  צדדי  עם  מימון  הסכמי  של  אירו    50הפרה  בהם  לשה  אלפי 
- או הפרה של הסכם ה   O&Mאו    EPC-את הסכמי ה   התקשרה הלווה או הפרה של קבלן ההקמה או התפעול

PPA   יות בלווה או של כל צדע"י הרוכשת מכוח ההסכם; הליכי חדלות פרעון או פירוק של הלווה, בעלי המ
להסכמי הפרויקט; ביטול אישורים או היתרים של הפרויקט; שיוי במסגרת הרגולטורית של הפרויקט; ביצוע  

בעו בהסכם; פתיחת הליכים משפטיים כגד הלווה, קבלן ההקמה, התפעול חלוקות שלא בהתאם לתאים שק
, באופן שעשוי ליצור השפעה לרעה ממשית על הפרויקט; הפרה של התחייבות PPA-או הרוכשת מכוח הסכם ה 

  בעלי המיות בלווה להזרים הון ללווה (כמפורט להלן). 

  תיות 
  מיוחדות 

ההלוואה   חשבון  מתוך  בכפוף תשלומים  יבוצעו 
סכומים   הבא:  לסדר  ובהתאם  המלווה,  לאישור 
לצורך תיקון מערכות, ככל שדרש; עלויות תפעול  
ריבית   לבק,  עמלות  מס;  תשלומי  הפרויקט; 
פיגורים או תשלומי שיפוי; ריבית ההלוואה; קרן  

פ עילות  לפי  הלוואה  פרעון  מיידי  ההלוואה;  רעון 
; תשלום  וב; מימון פיקדון שירות הח רט לעילכמפו

Cash Sweep  ;  הלוואת  תשלומים פרעון  לטובת 
לביצוע התאים  בהתקיים  פרעון  םהמזין,   ;

וולטרי של ההלוואה (ככל שישו); ביצוע חלוקות,  
  בהתקיים התאים לביצוען (כמפורט להלן).

חקיקה   או  בתקות  שיוי  עקב  שבו  במקרה 
עלויות   למלווה  יווצרו  המלווה,  על  המשפיעות 
מסים,   היתר  בין  (בגין  הלוואה  למימון  וספות 

  אגרות וכיו"ב), תשא הלווה בעלויות האמורות. 

בכפוף  יבוצעו  המזין  הלוואת  חשבון  מתוך  תשלומים 
לבק,   עמלות  הבא:  לסדר  ובהתאם  המלווה,  לאישור 
לפי   הלוואה  פרעון  שיפוי;  תשלומי  או  פיגורים  ריבית 

ה לעילות   סכום  מיידי;  פרעון Cash Sweep-פרעון   ;  ;
שישו);   (ככל  ההלוואה  של  חלוקות,  ווולטרי  ביצוע 

  בהתקיים התאים לביצוען (כמפורט להלן).
לצורך  מספק  סכום  ההלוואה  בחשבון  אין  בו  במקרה 
החסר  הריבית  סכום  יומר  התקופתית,  הריבית  שירות 

  "). מהוות ריביתלקרן (להלן: "
יעות על  במקרה שבו עקב שיוי בתקות או חקיקה המשפ

הלוואה   למימון  וספות  עלויות  למלווה  יווצרו  המלווה, 
(בגין בין היתר מסים, אגרות וכיו"ב), תשא הלווה בעלויות  

  האמורות. 

  בטוחות

או  היתר,    בין הלווה  זכויות  כל  על  ראשון  שעבוד 
הפרויקט;   הסכמי  עם  בקשר  בלווה  המיות  בעלי 
על  שעבוד  הלווה;  מיות  מלוא  על  ראשון  שעבוד 
שהועמדו   בעלים  הלוואות  להחזר  הזכויות  מלוא 
שיאתן   של  (בדרך  מיותיה  בעלי  ידי  על  ללווה 

הפרויקט);   מעלויות  תקבולים  ו בחלק  על  שעבוד 
הפ חשבוות  ה בגין  וסף  במשועבדים.  רויקט 

כסי   על  מתאים  שעבוד  לרשום  הלווה  התחייבה 
) (לרבות, המערכות,  PV Plant Assetsהפרויקט (

והיתרים   באישורים  רוחי  קיין  ההולכה,  קווי 

ה  תון  מועד  בכל  שבו  במקרה    DSCR-כויו"ב) 
מ מוך  בוסף1.10-ההיסטורי  לטובת  .  שועבדו   ,

וחימין סולאר    ה החבר שהעמידו  המלווה ערבויות  
מכוח   איטרסול  ארג'י  התחייבויות  להבטחת 

  ").EPC-ערבות ה: "עיל(ל EPC-הסכם ה 

היתר,   הלווה;  בין  מיות  מלוא  על  בדרגה  שי  שעבוד 
בד שי  הלוואת  רשעבוד  כל  בגין  הזכויות  מלוא  על  גה 

בגין   תקבולים  על  שי  שעבוד  שתהיה);  (ככל  בעלים 
המשועבדים;   מלוא החשבוות  על  בדרגה  ראשון  שעבוד 

    .3מיות סרגוסה ישראל וחימין השקעות 

  -  ערבויות

  התחייבויות 
  ומגבלות  

התחייבה, בין היתר: לא לתקן או להחליף את הסכמי הפרויקט ללא הסכמה מראש של המלווה; לקבל    הלווה 
(לרבות אישור פעולות או עבודות, אישור    EPC-את הסכמת המלווה מראש בוגע לפעולות בקשר עם קבלן ה 

) הרשת  מהל  לדרישת  בקאיות  ערבויות  להעמיד  ועוד);  ערבויות  מימוש  עבודות  )  Endesaתשלומים,  לצורך 
החיבור; שלא להתקשר בהסכמים וספים מעבר להסכמי הפרויקט והסכמי המימון, למעט הסכמים הקשורים  

אירו או שאושרו מראש על ידי המלווה; שלא לבצע כל מיזוג,    5,000ישירות לפרויקט שאים עולים על סכום של  
ולה אשר יוצרת שיוי שליטה ללא אישור  הקצאת מיות חדשות; שלא לבצע כל פעאו  הפחתת או חלוקת הון,  

אירו לשה או למכור, לשעבד או לבצע  25,000מראש של המלווה; שלא לרכוש כסים חדשים בסכום העולה על 
כל דיספוזיציה אחרת בכסי הלווה ללא הסכמת המלווה מראש; שלא ליטול כל התחייבות פיסית או לתת כל  

ות בעלי מיות חותות או מתן ערבות לטובת חברת החשמל המקומית  ערבות לצדדים שלישיים, למעט הלווא
  ככל שתידרש; שלא לבצע התקשרויות עם חברות קשורות מקבוצת סולאיר. 

וסרגוסה ישראל, התחייבו להזרים הון בגובה מיליון אירו ללווה   3לווה, חימין השקעות  ה , בעלי מיות  בוסף
"). הזרמת הון כאמור  התחייבות בעלי המיות) (לעיל:  "Cost Overrunsבמקרה של חריגות בעלויות הפרויקט ( 

תהווה הלוואת בעלים חותה שתשועבד לטובת המלווה. בוסף התחייבו בעלי המיות בלווה שלא למכור, לשעבד  

  .68או לבצע כל דיספוזיציה אחרת במיות הלווה 

  חלוקת
  דיבידד 

(לרבות    התחייבה הלווה   חלוקות  לבצע  שלא 
של   ריבית  או  קרן  תשלומי  דיבידדים,  תשלום 
הלוואות בעלים, רכישת עצמית של מיות החברה, 
עבור   מיות  לבעלי  תשלום  או  הלוואות  מתן 
שירותים שיתו שלא בהתאם לתקציב הפרויקט),  
התאים   היתר,  בין  להתקיימות,  בכפוף  אלא 

ה לכל היותר  הבאים: חלוקות יבוצעו פעם בחצי ש
ביולי; פקדון שירות החוב    31-ביואר ו  31בימים  

ה  סכום  מלוא  ושולם  במלואו   Cash-מופקד 

Sweep  ;הפרויקט של  מסחרית  הפעלה  הושגה   ;
שולמו   החלוקה  לתקופת  החוב  שירות  תשלומי 

היו    DSCRבמלואם;   ה   1.15היסטורי  -לפחות, 

DSCR    החלוקה לאחר  העוקבת  לתקופת  החזוי 

שלא לבצע חלוקות, אלא אם הן עומדות    התחייבה הלווה  
הבאים: (ב)   בתאים  ההלוואה  של  הפרה  מקרה  (א) אין 

ביולי, (ב) החלוקה   31ביואר או    31החלוקה מבוצעת ביום  
היה מתוך היתרה בחשבון הלוואת המזין לאחר תשלום  

ה  (כהגדרתה   מהוות(ג) כל ריבית    Cash Sweep-סכומי 
ההלוואה   תחת  לחלוקה  התאים  כל  (ד)  פרעה;  לעיל) 

  ל). הבכירה מתקיימים (כמפורט לעי

 
עתידות להתקשר  ")  הלוותוסרגוסה ישראל (להלן בה"ש זו: "  3רסאן, קרי חימין השקעות  המיות באליז  בעלותזה יצוין כי    לעין   68

  מסגרת בותהא חותה להלוואות הבק האוסטרי,    אשרשל הפרויקט)    EPC-בהסכם הלוואה עם ארג'י אירטסול (שהיו קבלן ה 
מ  וזאת,  ו מיליון איר  4.2  עדכוללת של   הון מכוח הסכמי ההלוואות כמפורט לעיל.  לצורך  ימון התחייבותיהן של הלוות להזרמת 

הצדדים לא יהיו רשאים לבטל את הסכם ההלוואה ללא אישור הבק האוסטרי. הלוות יהיו רשאית לבצע משיכות תחת ההלוואות  
  סכומי   כי   יצוין .  1פרויקט אליזרסאן    של  EPC-ן ה יטרסול כקבלהאמורות באמצעות קיזוז סכומים המגיעים מאלזירסאן לארג'י א

 .  לאליזרסאן ישראל  וסרגוסה  3 השקעות חימין של בעלים כהלוואות  ירשמו האמורות  ההלוואות
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  המזין  הלוואת  הבכירה   ההלוואה  
החלוקה   1.15היו   סכום  לעיל);  (כמפורט  לפחות 

מוך מהסכומים שקבעו בהתאם למגון הקבוע  
לפרעוה  עד  האמור,  אף  על  ההלוואה.  בהסכם 
המלא של הלוואת המזין, כל החלוקות שיבוצעו  
המזין   הלוואת  יועברו לחשבון  ידי אליזרסאן  על 
(כהגדרתה להלן), ויחולקו, ככל שיחולקו, בהתאם  

  את המזין.  להוראות הלוו
שהסכם   העובדה  לאור  כי  יצוין  זה  בהקשר 

מגון   כולל  הבכירה    Cash Sweepההלוואה 
של   העודף    20%בשיעור  המזומים  מתזרים 

הלוואת   העובדה שהסכם  ולאור  לעיל),  (כמפורט 
 75%בשיעור של    Cash Sweepהמזין כולל מגון  

ה תשלום  לאחר  העודף  התזרים   Cash-מיתרת 

Sweep  הה לבגין  (כמפורט  הבכירה  ),  הלןלוואה 
המזין,   הלוואת  של  המלא  פרעוה  מועד  עד  אזי 
(ככל שתעמוד בתאים לחלוקות   אליזרסאן תוכל 

ההלווא  הסכמי  בשיעור  ולפי  חלוקות  לבצע  ת) 
על   עולה  העודף    20%שאיו  המזומים  מתזרים 

  שלה. 

 אשראי לשה הקרובה  

  ויבשילו   ככל   למעט ,  מהותי  בהיקף   מימון   2021  בשת  לגייס  החברה  תידרש   לאלהערכת החברה,  
ולמעט לשם מחזור אשראי    מתקדם   פיתוח  בשלבי  מצאים  אשר   החברה  מקדמת   אותם   הפרויקטים 

    .קיים

 מיסוי .6.15

החברה    17ביאור  ראו   של  המאוחדים  הכספיים  ,  2020  דצמברב   31ליום  (פרופורמה)  לדוחותיה 
 "ח זה. דול  המצורפים

   הסכמים מהותיים .6.16

 ותאגיד הביטוח הישראלי  הבק האוסטריהסכמי מימון עם  

  לעיל.  6.14.6, ראו סעיף  בהם התקשרו חברות הקבוצהלפרטים אודות הסכמי המימון 

 סולאיר -הסכם הליוס 

התקשרו סולאיר ישראל והליוס (כהגדרתה לעיל) בהסכם, במסגרתו הוסכם כי    2019במאי    13ביום 
הצדדים ישתפו פעולה לצורך הגשת הצעה בהליך תחרותי למתקים על גבי גגות ומאגרים (הליך מס'  

1" (להלן:  התחרותי)  גגות,  ").  ההליך  טו  סול  באמצעות  בוצעה  האמור  בהליך  הצדדים  הצעת 
בסמוך להליך התחרותי. לצורך הגשת ההצעה בהליך התחרותי, העמידה הליוס את כספי  שהוקמה  

") וכן שאה  סכום ערבות ההצעהמיליון ש"ח (להלן: "  2-ערבות ההצעה, אשר הסתכמה לסך של כ
  בעלות העמדת הערבות האמורה. 

מגה וואט   40  כמועמדת לזכיה בהיקף של 2019בעקבות העובדה שסול טו גגות הוכרזה בחודש יוי 

AC  ,  חתם ביום ,מועד חתימת ההסכם(להלן: "  2019ביולי    11במסגרת ההליך התחרותי האמור ("
  ובסמוך"),  ההסכםהסכם השקעה ובעלי מיות בין הליוס, סולאיר ישראל וסול טו גגות (להלן: "

  6ל  לכך העמידה הליוס ערבות הקמה (שהחליפה את ערבות ההצעה) לטובת רשות החשמל בסך ש
ש"ח ידי    .מיליון  על  שאושרו  (הפרויקטים  מהפרויקטים  חלק  אישרה  לא  שהליוס  העובדה  לאור 

  וואט   מגה   7.9-כ  רק   ,ח"דו הפרסום    למועד  כון "),  הפרויקטים המאושרים הליוס ייקראו להלן: "

AC  )וואט  מגה  11.1-כ  DC(  טו גגות,    ממומשים מגה וואט    2.5- כבאמצעות סולAC  להליוס  ומחו  י

  11ת ההליך התחרותי באופן בלעדי על ידי סולפרויקט  במסגר  תמומש)  ACמגה וואט    29.6(  והיתרה

החברה תעמיד את  , לכך    בהתאם  ..69בשרשור  החברה  ידי   על   מוחזקות בע"מ, שמלוא הזכויות בה  

 
 שייצרו  המתקים   של  מסחרית  ולהפעלה   לסכרון ,  להקמה   האחריות,  התחרותי  ההליך  מסמכי   פי   על  לדרש  ובהתאם,  האמור  אף  על   69

  על  החשמל  רשות  אישור לקבלת  עד  וזאת להעברה  יתת   איה   והיא  בלבד גגות טו  סול  על תחול  הזכיה  בהודעת שקבע ההספק את 
  .להעברה  יתת תהא  ולא  גגות טו  סול  של שמה  על תיוותר  ההקמה  ערבות, בוסף. הזכייה  בהודעת הקבוע ההספק מימוש
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ו  החשמל  רשות  לטובת  ההקמה  בערבות  היחסי  לה  חלקה  והוצאות  תשיב  הערבויות  עלויות  את 
  .  בע"מ 11וספות בהן שאה הליוס בגין המכסות שהומחו לסולפרויקט 

  מכוח הסכמות הצדדים במסגרת ההסכם האמור, הוסכם ובוצעו פעולות כדלקמן: 

מהון המיות הרגילות של    50%סול טו גגות הקצתה להליוס מיות סול טו גגות, אשר מהוות    .א
  סול טו גגות, וזאת כגד תשלום ערכן הקוב.  

 ש"ח.    מיליון  1-כ עמלת ייזום ומקדמות ע"ח דמי יהול בסך של    ישראל  לסולאירהליוס שילמה   .ב

 גגות   טו  לסול  הליוס  ידי  על מימון  העמדת

מימון   כלל הבין הצדדים קבע, כי החל ממועד חתימת ההסכם, הליוס תעמיד לסול טו גגות את  
לטובת הקמת הפרויקטים המאושרים, וזאת באמצעות הלוואות בעלים הושאות ריבית  שיידרש  

עד  8%  -  7%שתית של בין   מהלוואות הבעלים שהעמידה הליוס    80%. השותפות תפעל להחליף 
בין הצדדים הוסכם לעין זה כי ראשית תשמש כל חלוקה (לאחר  .  יר לפרויקטיםחוב בכ  באמצעות

שירות החוב הבכיר) לפרעון כלל הלוואות הבעלים על פי לוח הסילוקין שקבע בהסכם, ולאחר שאלו  
יצוין כי כון למועד  יפרעו תבוצע חלוקת הרווחים פרו ראטה להחזקות בעלי המיות בסול טו גגות.  

 ש"ח.  אלפי  27,550ח, ההלוואות שהועמדו על ידי הליוס מסתכמות לסך של פרסום הדו"

 מיות  בעלי הסכם
, וכן מגוי היפרדות  סול טו גגותמגון יהול    קבע ולפיו,  בין הצדדים חתם הסכם בעלי מיות  

לפרטים וספים   . )BMBY(זכות מצרות, זכות סירוב ומגון היפרדות הכוללים, בין היתר מגוי 
  לתשקיף להשלמה.   6.16.2ראה סעיף 

  קבלן ההקמה  

הצדדים הקימו חברה משותפת המוחזקת על ידם בחלקים שווים (סול טו גגות אי פי סי בע"מ)  

מעיקה  החברה    .עם סול טו גגות   EPC"), ואשר עתידה להתקשר בהסכם קבלן ההקמה (להלן: " 
שירותי תכון ושירותי יהול הקמת פרויקטים לסול טו גגות ולקבלן ההקמה ותמורת שירותים  

אשר ישולמו בהתאם    מעלויות ההקמה של הפרויקט (כפי שהוגדרו)  3%אלו תקבל עמלה בשיעור של  
  להוראות ההסכם.

  דמי הצלחה 
וספים    3%רויקט מאושר מקבלן ההקמה בשיעור של  תהא זכאית לדמי הצלחה של כל פהחברה  

") יהיו מותים בעמידה של השותפות בתקציבי  ").  דמי ההצלחהמעלויות ההקמה  דמי ההצלחה 
פיסיות המוגדר וכן באמות מידה  ביחס לתקציב המתוכן,  בפועל  לפרטים  בהסכם.    ות ההקמה 

  לתשקיף להשלמה.   6.16.2וספים בעין זה ראה סעיף  

 שיפוי 

החברה  של  ההסכם כולל סעיפי שיפוי הדדים מקובלים בגין אי כוות מצגי ההסכם וכן התחייבות
לשפות את הליוס בגין תביעות שתוגשה כגד סול טו גגות שעילתן קודמת למועד חתימת ההסכם  

גים, והכל בכפוף לתאים שקבעו לעין זה בהסכם. בוסף, מסדיר  ואשר לא הוחרגו מפורשות במצ
מצד   תביעה  של  במקרה  לה  שייגרמו  שהוגדרו)  (כפי  זקים  בגין  הליוס  של  שיפוי  חובת  ההסכם 

לעיל) כגד הליוס או סול טו גגות הוגעת להפרה הטעית    6.1החברה הציבורית (כהגדרתה בסעיף  
ראל כלפי החברה הציבורית והכל בהתאם למגון שקבע לכך  של התחייבויותיה של סולאיר יש

  בהסכם.

בע"מ, המצאת    12סולפרויקט  באמצעות  בסול טו גגות  כון למועד הדו"ח החברה מחזיקה  יצוין כי  
   בבעלותה ובשליטתה המלאות. 

  לתשקיף להשלמה.    6.16.2לעין הסכם זה ראה סעיף  עוד

   1 ןארויקט אליזרס קות בפזהוגעים לרכישת ההח הסכמים 

  ןאהסכמי רכישת מיות אליזרס  6.16.3.1
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מחזיקה  החברה  ,  לעיל  6.8.1.1כאמור בסעיף  ש(    2חתם בין חימין השקעות    2019באפריל    30  ביום
"  Avic International Corporation (UK) limitedובין  מהוה)    51%-ב הסכם  אוויק(להלן:   ,("

) מלוא  של )100%לרכישת  אשר  ןא אליזרסחברת    מיותיה  בזכויות  כבר  ,  עת  באותה  החזיקה 
מיליון אירו, אשר שולמה במלואה. בוסף,    3.1-ן, וזאת בתמורה לסך כולל של כאבפרויקט אליזרס

השקעות   חימין  סולאר    2שילמה  בסעיף  לחימין  ב)לעיל  6.8.1.1(כהגדרתה  המחזיקה   , -49%  
כלפי חימין סולאר בגין  אלף אירו על חשבון חוב של אוויק    700סך של  ,  2מהזכויות בחימין השקעות  

  ן (הסכם אשר בוטל במועד התשלום האמור). א הסכם שירותים לפיתוח פרויקט אליזרס

  2ואוויק על הסכם שירותים, במסגרתו התחייבה חימין השקעות    2בד בבד, חתמו חימין השקעות  
ימים מהיום שבו יתקבל אישור    10אלף אירו, אשר ישולמו לאוויק בתוך    300כום של  ס  לשלם לאוויק

הלן,  , כהגדרתה ל 3בות זו הוסבה לחימין השקעות  י(התחי   2ן  אסאליזרחיבור לרשת עבור פרויקט  
  .ן, כפי שיפורט להלן)אבאליזרס 2השקעות   שה את החזקות חימיןרכזו כתוצאה מכך ש

  ן אלרכישת מיות אליזרסהדרש להעמדת המימון  מיםהסכ  6.16.3.2

במערכת הסכמי הלוואה ומכירת  (במאוחד)  סולאיר ישראל  , התקשרה  2020עד    2019במהלך השים  
ועדה   גורמים שוים אשר  ל   המימון את    לגייסמיות עם  רכישת  לצורך    2חימין השקעות  הדרש 

ה  ן.א ההחזקות בחברת אליזרס  וכון למועד  מצב הדברים   , דו"חכתוצאה מההסכמים האמורים, 
(יובהר כי לאור השלמת העברת הפעילות המועברת מסולאיר ישראל לחברה,    מובא בסעיף זההיו כ

   :תוצגה ההתקשרויות שתפורטה להלן כאילו החברה היתה צד להן מאז ומעולם)

אליזרס  .א בחברת  המיות  ( אבעלי  הים:  "  .Himin Investment 3, S.L  )1ן  חימין  (להלן: 
הספרדי ח  "),3השקעות   הדין  תחת  המאוגדת  זרה  בברה  המחזיקה  חברת ממיות    49%  -, 

איטאשר  ו,  ןאאליזרס ידי    מוחזקהוה    51%-ש[סול  רארג'י  על    49%-ו  החברה (בשרשור) 
  על מוחזק    מהוה  13.6%אילו  ומהוה    86.4%-מחזיקה ב   ]חימין סולארידי    על מוחזק    מהוה  

"ידי   (להלן:  בע"מ  ארג'י  החז")אידיגואידיגו  השקעות  .  חימין  רכשו  אבאליזרס   3קות  ן 
  21, שישולם עד ליום  אלפי אירו  1,522בתמורה לסך של    2020חודש יואר  ב  2מחימין השקעות  

(2022ביואר    ;2  () בע"מ  סולאר  פרויקט  ישראל  ישראל "  להלן:סרגוסה  אשר  ")  סרגוסה 
מהוה מוחזק על ידי   50%דו"ח אשר כון למועד הן, א אליזרסחברת ממיות  51%-מחזיקה ב 

)  50%ואילו יתרת הוה ("ק ג' להלן)  בסהמפורט    הסכםהמכוח  (לאחר שאלו רכשו    החברה

מהוה מוחזק על    94.74%") אשר  DMA. גריד בע"מ (להלן: "ידי.אמ.אימוחזקת על ידי חברת  
 . ) מוחזקת על ידי אידיגו5.26%ויתרת הוה (  החברהידי 

(בתמורה כוללת של  לעיל    6.16.3.1, כהגדרתה בסעיף  ן מאוויקאמימון רכישת מיות אליזרס   .ב
 – מליון אירו) התבצע באופן הבא  3.8

,  2  סרגוסה ישראל לחימין השקעותעל ידי    כהלוואה מליון אירו הועמד    1.8סך של   )1(
  ןא ממיות אליזרס  51%קוזז כגד רכישת    המיליון אירו הימ   1.584-כאשר סך של כ

עומדת כון למועד  כלפי סרגוסה ישראל יתרת ההלוואה , כך ש על ידי סרגוסה ישראל
של  דו"ח  ה סך  של    אלפי  200-כעל  בשיעור  שתית  ריבית  ושאת  והיא  12%אירו,   ,

  את הסך שצוין   .2021  באפריל   30  ום ימ   לא יאוחר  (קרן וריבית)  תיפרע בתשלום אחד 
לעיל, העמידה סרגוסה ישראל באמצעות הלוואות בעלים שהועמדה לה על   זהבסעיף 

סרגוסה סולאר החזקות ומימון בע"מ (שלמיטב ידיעת החברה היה בשליטת מר    ידי
 . ")מימון סרגוסה הלוואת"-ו "מימון סרגוסהאסף אופהיים) (להלן:"

  , כדלקמן: 2מיליון אירו וספים הועמדו לחימין השקעות   2סך של  )2(

של    )א( בסך  (כהגדרתו    2הלוואה  האוסטרי  הבק  ידי  על  שהועמדה  אירו  מיליון 
המיות  י מ  1.3אשר  ),  לעיל  6.14.1בסעיף   לרכישת  שימשו  מתוכם  אירו  ליון 

ההלוואה האמורה פרעה מכספי    .ויתרתה שימשה למימון שוטף של הפרויקט
כמפורט  ההלוואות   האוסטרי,  הבק  ידי  על  לאליזרסאן    בסעיףשהועמדו 

   .לעיל  6.14.6.3

של  והשקעה  הלוואות    )ב( כולל  ידי  עמדו  הו  ןמרביתש  ,אירו  אלף  700בסך  על 
ד'  בסהגורמים המצויים     , בין במישרין ובין2השקעות    לחימין   לןלהה'  - ו"ק 

 בעקיפין.  
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הלוואה שהועמדה לה על  סרגוסה ישראל פרעה את מלוא הלוואת סרגוסה מימון (באמצעות    .ג
לכך  החברהידי   ובמקביל  בסרגוסה ישראל,  רכשה  החברה  )  מסרגוסה מימון את החזקותיה 

אשר ישולם עד ליום    ,מיליון אירו  1בתמורה לסך של  מהוה של סרגוסה ישראל,    50%המהוות  
וכן    )אירו  אלף  860-כ  על   עומדת   שולמה   שטרם  התמורה   יתרת,  זה  למועד (כון    2021באפריל    30

ין החזרי מע"מ עבור התקופה  ן בג אאליזרסחברת  מכל סכום שיתקבל אצל    25.5%-ל  בתמורה
וסיומה במועד חתימת הסכם הרכישה, למעט החזרי מע"מ    2019באפריל    28שתחילתה ביום  

באליזרס התקבלו  הרכישהאשכבר  הסכם  חתימת  למועד  עובר  "  ן  בגין  (להלן:  התשלום 
   .")המיות

התחייבות  ן חתמו על כתב  א ) בעלי המיות באליזרס1לשם הבטחת ביצוע התשלום האמור: (
ן, בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין (לרבות חלוקת  אלפיו הם לא ימשכו כל כספים מאליזרס

  מימון   לסרגוסהר) ויעבירו  רווחים, משיכת הון עצמי, תשלום הלוואת בעלים או כל תשלום אח
וזאתןאבאליזרס   שיתקבלו"מ  המע   החזרי  כל   את שהוסכם,  למגון  בהתאם    מלוא ל  עד   , 

(כהגדרתו להלן)  הפרויקט    ן התחייבה לאפשר לתאגידא) אליזרס 2(-ו  ,המיות  יןבג  תשלוםה
אליזרס פרויקט  במסגרת  הוחו  אשר  המתח  ובקו  המשה  בתחת  שימוש  ללא    1ן  א לעשות 

על   החלות  חיבור  אגרות  בגין  תשלום  (למעט  וכן  תמורה  את  התחייבה  השימוש)  להמחות 
    לתאגיד הפרויקט לאחר הקמתו. 2ן א זכויותיה בפרויקט אליזרס

  DMAו/או סרגוסה ישראל ו/או  החברה  בוסף, קבעה בהסכם רכישת המיות תיית שיפוי של  
לפעול  החברה  כן התחייבה  .  , בקשר עם אליזרסאן ו/או המיות הרכשותכלפי סרגוסה מימון

וירשם בהתאם  יתאגד  אשר") פרויקטהתאגיד להלן בסעיף זה: "לעיל ו להקמת תאגיד ייעודי (
ואשר   הספרדי,  הדין  בלהוראות  בזכויות  אליזרסיחזיק  למועד  .  2ן  א פרויקט  כון  כי  יצוין 

,  עיל)ל  6.8.1.1(כהגדרתו בסעיף    5ארג'י איטרסול  הוחלט כי תאגיד הפרויקט יהיה    ,דו"חה
ההחזקות  אשר   להיות  ו במבה  ידי    25.5%כדלקמן:    צפוי  על  יוחזק  הפרויקט  תאגיד  מהון 

בו תחזיק  (החברה  תאגיד בשליטת  ידי  מהון תאגיד הפרויקט יוחזק על    25.5%סרגוסה מימון,  
מהון תאגיד    41%,  )12%  -ואילו מלווה א' כהגדרתו להלן, צפוי להחזיק בו כ  88%  -כהחברה  

מהון    8%-ו לעיל)  (ב)  6.8.1.1ארג'י איטרסול (כהגדרתה בסעיף  חברת    הפרויקט יוחזק על ידי
    אידיגו. תאגיד הפרויקט יוחזק על ידי

כי   תאגיד    הצדדיםיצוין  עם  בקשר  מיות  בעלי  בהסכם  להתקשר  מת  על  לפעול  התחייבו 
בתוך   ה  30הפרויקט  למועד  כון  ההסכם.  חתימת  ממועד  ההסכםדו"חימים  חתם  טרם   ,  

    .והצדדים דים בתאיו

  

 לעיל:)(ב)  2ס"ק ב(ההלוואות שהוזכרו בלהלן עיקרי   .ד

שם 
  המלווה

מועד 
  ההתקשרות

סך קרן 
  ההלוואה

תאי 
  ההלוואה

יתרת 
הלוואה ליום 

31.12.2020  

  התחייבויות אחרות כלפי המלווה 

ריבית   12%  אירו   225,000  29.04.2019  מלווה א'
קרן  שתית. 

ההלוואה  
הייתה  
אמורה 

 תוך   יפרעלה
חודשים   24

ממועד 
  העמדתה  

 --  
  

להסכם    למלווה  קצו הוהמימון  בהתאם 

ב  מיות  לעיל)  DMA  -א'   (כהגדרתה 
ביום   11.8%-כהמהוות   המיות.  מהון 

 פרעהבמסגרתו חתם הסכם    13.08.2020
מלוא ההלוואה כלפי מלווה את  החברה  

 DMA-ב  החזקותיואת    רכשה בוסף  ו   א' 
של   לסך  בתמורה  אירו   118,000וזאת 

. בוסף 30.04.2021שישולמו לו עד ליום  
 3.02%זכאי מלווה א' למיות שתהווה  

מהון תאגיד הפרויקט כהגדרתו בס"ק ג' 
  לעיל. 

כן יצוין כי מלווה א' הודיע לחברה כי הוא 
מתגד לכך שעל תאגיד הפרויקט ו/או על 
החברה  עתידים  שבאמצעותו  התאגיד 

הפרויקטומל בתאגיד  להחזיק  א'    ,ווה 
ו/או למגבתחולה   ו/או   רגולציות  ות 

ה החזקות ובעות  עליויות  מהעברת 
מחברה   2אליזרסאן  בפרויקט  הקבוצה  

ישרא (סולאיר  (  ל)פרטית  היה  ש לחברה 
לעמדת   כיזה    חברה ציבורית). יצוין לעין

החברה, למלווה א' אין כל זכות להתגד 
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 לא  שכן  האמורה  לו להעברה  יתה 
ישראל  מסולאיר  בושא  התחייבות 

  איה כפופה לאישורו.    והעברה כאמור 
ריבית   12%  אירו   25,000  17.04.2019  מלווה ב'

קרן  שתית. 
ההלוואה  

 תוך   יפרעת
חודשים   24

ממועד 
  העמדתה

30,197 
  ) 1(אירו

הצלחה   לעמלת  זכאי  ב'  זיחה  מלווה 
פרויקט  מכירת  של  טו  מהרווח 

במקרה של התקיימות  בוסף. ןאאליזרס
ההלוואה   של  מיידי  לפרעון    יהיהעילה 

  החוב  יתרת  את  להחליף'  ב   מלווה  רשאי
 חברת מ  0.34%  המהוות  מיותב

  . ןאאליזרס
ריבית   10%  אירו   300,000  18.04.2019  מלווה ג'

קרן  שתית. 
ההלוואה  

 תוך   יפרעת
חודשים   24

ממועד 
  העמדתה

353,983 
  ) 1(אירו

אליזרס שפרויקט  לצד   ןאככל  ימכר 
כול מלווה ג' ישלישי עובר למועד הפרעון,  

זכאי   הצלחה,  ויהיה    שגובההלעמלת 
 כי   יצויןסימאלי איו מהותי לחברה.  המק

   .זה  לחוב   ערבההחברה  
  

של מלווים ב' וג' לעיל    2020ליוי    30ליום    ותההלוואת  ולתשקיף להשלמה כי יתר  .2.3.166בשל טעות אוש, כתב במסגרת סעיף    )1(

  אירו בהתאמה   336,620  -וכ  אירו  28,666  -הכוה הייתה כבעוד שהיתרה    ,אירו, בהתאמה   385,000  - ו  אירו  32,666סך של  ת על  ועומד
  ). ו בהתאמה אלף איר 48-וכ אירו  לףא 4 -כ(ההפרש בין הסכומים איו מהותי ומסתכם ל

 האוסטרי  הבק עם  הלוואה  הסכם .    ה

ן   א, סולאיר ישראל ואליזרס3וחימין השקעות    2חימין השקעות    ו התקשר  2019ביוי    26ביום  
מיות    , לצורך מימון תשלומי רכישת2020ביוי    26, כפי שתוקן ביום  בהסכם עם הבק האוסטרי

ומימון תשלומי הריבית במסגרת ההלוואה. קרן  פיתוח הפרויקט  עלויות  ן מאוויק,  אאליזרס
שלעמדה  ההלוואה   כולל  סך  אירו  2  על  חודש    מיליון  במהלך  וריבית,  קרן  במלואו,  ופרעה 

  לעיל.    6.14.6.3מכספי הלוואת אליזרסאן, כמפורט בסעיף    2020דצמבר 

ש  .ו להלוואות  לעיל,  בוסף  ד'  בס"ק  השקעות    2019באפריל    17ביום  צויו  חימין    2התקשרו 
אליזרס מיות  רכישת  להשלמת  בכפוף  כי  קבע,  לפיו  בהסכם  תרכוש  אואידיגו,  מאוויק,  ן 

השקעות   מחימין  בעקיפין,    2אידיגו  או  במישרין  המשקפות,  חברת  ממיות    8%החזקות 
של  אאליזרס לסך  בתמורה  לחימין    100ן  מכבר  זה  הועברה  האמורה  התמורה  אירו.  אלף 

,  1ובתמורה לשירותים וספים שסיפקה אידיגו לפרויקט אליזרסאן  , ובתמורה לכך  2השקעות  
(המית על המחזיקים בפרויקט    3חימין השקעות  מהון    13.6%המהוות  לאידיגו מיות  הועברו  
ג' לעיל),כהגדרתו בס(תאגיד הפרויקט  מהון    8%מיות המהוות  יוקצו לה  ) ו 1ן  אאליזרס   "ק 

   .2ן א זרסשיבצע את פרויקט אלי

 לעיל.   6.8.1.1שתואר בסעיף  PPA-הסכם ה 

 הסכם לרכישת פרויקטי גזו וקרקו באיטליה  

רכיש  לפרטים הסכמי  וכן  פרויקטי    2- ב  הזכויותת  אודות  המצאים  ב גזו    בשלבי פרויקט קרקו, 
 לעיל.  6.8.1.1.2ייזום באיטליה, ראו סעיף 

 לפרויקטי מקויזה הסכם רכישה למימוש האופציה ביחס  

רכיש  לפרטים  הסכמי  בת  אודות  סעיף    3-הזכויות  ראו  בספרד,  ייזום  בשלבי    6.20.1.2פרויקטים 
 . להלן

 

 סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם  .6.17

  לאיכות הסביבה הוגעיםהיבטים  

 תחום הפעילות בישראל  6.17.1.1

פוטו  חשמל  לייצור  מערכות  טכולוגי  -ככלל,  פיתוח  הין  יתרוות  - ברוולטאיות  הכולל  קיימא 
ות הטכולוגייים המקבילים, לרבות הפחתת צריכת משאבי טבע מתכלים  סביבתיים ביחס לפתרו

  (ובעיקר פט על שלל מוצריו), הפחתת פליטה חומרים מזהמים וכיו"ב.  
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יחד עם זאת, במסגרת ייזום והקמת מערכות לייצור חשמל על החברה להתחשב במספר היבטים  
  יכות הסביבה, ובין היתר: הוגעים לא

במסגרת קידום סטטוטורי להקמת מערכות הכרוכות בשיוי ייעוד הקרקע שקלים שיקולים   -
- סביבתיים והשפעתם של המערכות על הסביבה, לרבות מבחית יצול קרקע והשפעה ופית

  סביבתית, התייחסות לבעלי חיים, ראות, רעש וכיוצ"ב. 

, על החברה  בלאי רכיביהן בסיום פעילותןפיוי  וולטאיות ו-ובכל הוגע לתכון המערכות הפוט  -
  להתחשב בהיבטים הוגעים לאיכות הסביבה.  

  ואיטליה  תחום הפעילות בספרד 6.17.1.2

וכחלק מהמטלות שעל החברה  , ואיטליה בספרדשל החברה  וולטאית  - הפוטובכל הוגע לפעילותה  
הקמת והפעלת הפרויקטים, על  לבצע על מת לקבל את היתרי הביה וההפעלה הדרושים לצורך  

והן ברמה המקומית, ומוהלים ע"י    החברה לפעול בהתאם לחוקים שחלים הן ברמה המדיתית
מובהר כי אחד הרכיבים  לאיכות הסביבה.    י הממשלה השוים לרבות המשרדציגויות של משרד

ביצוע   היו  זה  בהליך  ביותר  סביבההמהותיים  התסקירי  למועד  כון  כאשר  הן  דו"ח  ,  בוצעו 
    .התסקירים הרלבטיים  1ן א בפרויקט אלצ'ה והן בפרויקט אליזרס

 פירוט הסיכוים הסביבתיים 

, לא ידוע לחברה על סיכוים סביבתיים מהותיים אשר יש להם או צפויה להיות להם  דו"חלמועד ה 
ת  , או על הוראות דין בתחום הסיכוים הסביבתיים שיש להן השלכוהקבוצה השפעה מהותית על  

 ופעילותה. הקבוצה מהותיות על 

  הוראות דין רלווטיות לפעילות הקבוצה 

על פועלות  הקבוצה  חברות  החברה,  ידיעת  הסיכוים  -למיטב  הפחתת  לשם  רלבטי  דין  כל  פי 
קבלת   לצורך  הדרשות  הסביבתיות  התקות  בכל  עומדות  גם  ידיעתה,  ולמיטב  הסביבתיים, 

 רה.  ההיתרים להקמת והפעלת המתקים של החב

, בדגש על  הוראות הדין בוגע לסיכוים סביבתיים רלווטיות בעיקר בעת הקמת המערכות ופירוקן
  .  פירוק והטמת גגות אסבסט ככל הדרש

  מדייות יהול סיכוים סביבתיים 

ביהול סיכוים סביבתיים מתמקדת בהתאמת המערכות לדרישות הדין  חברות הקבוצה  מדייות  
פעילות   על  אפשריות  שליליות  השפעות  למיימום  לצמצם  מת  על  סביבתיים,  לסיכוים  בקשר 

  .  חברות הקבוצה

על בעיקרו  מבוצע  הסיכוים  התפעולידי  - יהול  אחרי  ,  סמכ"ל  שוטף  מעקב  באמצעות 
הוגעות הרגולטוריות  הקבוצהלפעילות    ההתפתחויות  הסיכוים  חברות  בתחום  זה  ובכלל   ,

וביית המערכות באופן התואם את הוראות הדין,   וכן תכון  יועצים  וזאת בשיתוף  הסביבתיים 
  חיצויים המתמחים בתחומים הרלבטיים. 

  בקשר עם איכות הסביבה  הליכים משפטיים 

, החברה או ושאי המשרה בה אים צד להליכים משפטיים (ובכלל זה להליך משפטי  דו"חלמועד ה
כן,   צד להליך  חברות הקבוצה  או מיהלי מהותי) הקשורים עם איכות הסביבה. כמו  לא היתה 

בדוחות הכספיים    מהותיות  , לא פסקו סכומים או הוכרו הפרשותדו"חכאמור. בוסף, למועד ה
     .אחרות החלות על חברות הקבוצהמהותיות ולא היו עלויות סביבתיות הוגעות לאיכות הסביבה  

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד   .6.18

  ופיקוח על פעילות התאגיד בישראל  מגבלות 

פעילות   מושתת  עליה  בישראל היה החקיקה הרלווטית למשק  הקבוצה  המסגרת הרגולטורית 
תשי"ד החשמל,  משק  חוק  באמצעות  התקו1954-החשמל  וכן  ,  מכוחם,  שהוצאו  והכללים  ת 
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הארגיה  ו החלט ומשרד  ישראל  ממשלת  והחלטות  מידה  אמות  ספרי  לרבות  החשמל,  רשות  ת 
 והמים.  

כפופה לאישורי גופים רגולטוריים ומוסדות שוים,   ,בוסף, הפעילות בתחום הארגיה המתחדשת
ממשל משרדי  וביה,  תכון  גופי  החשמל,  חברת  מקומיות,  רשויות  משרד  כגון:  (כגון  שוים  ה 

החקלאות, משרד הפים ומשרד הביטחון) והחלטות, הלים ותקים שהתקבלו בגופים הפועלים  
  מטעמם, אשר דרשים בעיקר טרם הקמתו של המתקן ותחילת הפעלתו המסחרית.  

בסעיפים    שתוארובתחום הפעילות    סדרותאהבהמשך לסקירת המדייות הסביבתית, הרגולציה ו
להלן סקירה תמציתית של הרגולציה הוספת אשר קיימת בתחום, למועד    , לעיל  6.7.2.1.3-ו  6.6.2.1

    :דו"חה

 חוק משק החשמל  6.18.1.1

הח במשק  הפעילות  את  'מסדיר  החשמל  משק  אמיות,  חוק  הבטחת  תוך  הציבור,  לטובת  שמל 
זמיות, איכות, יעילות והתייעלות ארגטית, והכל תוך יצירת תאים לתחרות ומיזעור עלויות (ראו  

 לחוק).   1סעיף 

ייצור,    -במסגרת חוק משק החשמל קבע הכלל לפיו לא יתן לבצע פעילות בתחום החשמל (דהייו  
ללא קבלת רישיון לביצוע אותה    ,קה, הספקה או סחר בחשמל)יהול המערכת, הולכה, אגירה, חלו

פי  - הסמכות ליתן רישיוות ייצור חשמל תוה על  .70פעילות, למעט מספר חריגים שהוגדרו בחוק 
וואט,  -מגה  100החוק לרשות החשמל, כאשר ביחס להקמת תחות כח בהספק מותקן העולה על  

ק החשמל מעיק לרשות החשמל סמכות לבטל  חוק מש  , דרש גם אישור שר הארגיה. במקביל
על   העולה  בהיקף  ייצור  ברישיון  מדובר  (וכאשר  ייצור חשמל  גם    -וואט  - מגה  100רישיון  דרש 

שיויים    ,אישור השר) בסיבות המפורטות בחוק. כן כולל החוק מגבלות לעיין רישיון ייצור חשמל
 .מביים בבעל הרישיון, העברת שליטה בבעל הרישיון או שיעבוד זכויות ברישיון ייצור חשמל

כ'ספק   חלוקה  רישיון  או  הולכה  רישיון  המערכת,  ליהול  רישיון  בעל  מגדיר  חוק משק החשמל 
וכן קובע את החובות המוטלות עליו (ליתן שירות לכל הציבור ללא אפליה, להעיק    ,שירות חיוי'

מת שיוכלו למכור חשמל  -שירותי תשתית לבעלי הרישיוות הפרטיים, ליתן שירותי גיבוי (הכל על
  וכן לרכוש מהם זמיות וארגיה בהתאם לתאי רישיום.    ,לצרכים פרטיים)

ות החשמל, הרכבה, סמכויותיה, אחריותיה וסדרי עבודתה. כן  בוסף, החוק מסדיר את הקמת רש
החשמלהחוק  קובע   ברשת  השימוש  ועלויות  בישראל  החשמל  תעריפי  קביעת  אופן  ואת    ,את 

  עמידה בהוראות חוק משק החשמל. - העושים על אי

בהתאם להוראות חוק משק החשמל, קובעת רשות החשמל את תעריפי מכירת חשמל לצרכים  
"י, תעריפי העלות המערכתית אותו דרשים יצרי החשמל הפרטי לשלם לחח"י, מתוך  חח  ידי-על

 . וכיוצ"ב  התעריף אותו הם גובים מצרכיהם

  (להלן: "חוק התכון והביה")  1965-חוק התכון והביה, התשכ"ה 6.18.1.2

 כללי  .6.18.1.2.1

  בהתאם להוראות חוק התכון, מבוצע  בישראל  ידי חברות הקבוצה-פיתוח והקמת פרויקטים על 
"  1965-והביה, תשכ"ה והביה(להלן:  ביה,  חוק התכון  לרישוי  הוגע  בכל  בפרט  ותקותיו,   ("

חלק   הקמת  פעילות  כן,  כמו  ובהיתרים.  בתכיות  ביה  ואחוזי  שטחים  חישוב  להיתר,  בקשה 
תוכית    – מהמערכות, כפופה לתהליכים מורכבים של אישור תוכית סטטוטורית (תב"ע או תת"ל  

לאו הארצית  תשתיות  המועצה  מחוזית,  ועדת  (כגון  הרלווטיים  והביה  התכון  במוסדות  מית) 

 
70   וואט (או בהספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים באישור השר),  -מגה   16ו עולה על  כדוגמת אדם המייצר חשמל בהספק שאי

ואיו מוכרו לאחר (שאיו בעל רישיון ספק שירות חיוי) למעט: (א) צרכן בחטיבת קרקע שמוכר חשמל לאדם אחר שיש לו זכות  
ין, וכן מעביר חשמל לאותו  לגבי מקרקעין כאמור ובכלל זה זכות שימוש במקרקע  במקרקעין הכללים בחטיבת הקרקע, או זכות

אדם; ובלבד שהשימוש העיקרי שצרכן זה עושה בחטיבת הקרקע איו מכירת חשמל; (ב) אדם המעביר חשמל לצרכן בחטיבת קרקע,  
המשמש  ובלבד שייצר את החשמל ביחידת ייצור המצאת באותה חטיבת קרקע, או אדם המעביר חשמל לצרכן ממיתקן חשמל  

טיבת קרקע שבה מצא הצרכן; (ג) אדם המעביר חשמל שיוצר ביחידת ייצור לצרכן הרוכש ארגיה תרמית  לאגירה שמצא באותה ח 
ובלבד שרשת החשמל מצאת בתוואי שבו מוחת התשתית המשמשת להעברת   ייצור,  שוצרה אגב ייצור החשמל באותה יחידת 

  בצמוד לתשתית האמורה. הארגיה התרמית, ו
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לתכון ולביה או הועדה לתשתיות לאומיות), בהתאם לסוג המערכת והוראות חוק התכון והביה  
 והתקות מכוחו. 

במקרקעין   זכויותיהן  את  להסדיר  דרשות  הפרויקטים  מחברות  חלק  פעילותן,  לצורך  בוסף, 
הן מקימות את המערכות. בהתאם, פעילותן מושפעת גם מדיי המקרקעין החלים במקום  עליהם  

  הקמת מערכותיהן, לרבות חוק מקרקעי ישראל, חוק רשות מקרקעי ישראל וכיוצ"ב.  

  המחזיקאו ישוב חקלאי    חוכר  ,מקרקעי ישראל  רשות  ותבהתאם להחלט ידיעת החברה,    למיטב
  החכירה  הסכם  שוא   ןמקרקעי  משה   בהשכרת  להשכיר   רשאי  איו  חכירה  חוזה   מכוח  במקרקעין

  להתקשרות  כפופות   הקרקעיות   המערכות  הקמת,  בהתאם.  וולטאיות-פוטו  ערכתמ הקמת    ורךלצ
  בתאי  ולעמידה  מערכתל  המיועדים  למקרקעין  ביחס  ישראל  מקרקעי  רשות  עם  פיתוח  בהסכם

החכירה,    בהתאם,  בוסף  .הפיתוח  הסכם הסכמי    הסכמי   שוא  המקרקעין  השכרתלהוראות 
  ישראל.    יעמקרקלאישור רשות   כפופה מכוחם הזכויות   המחאת  או החכירה 

להחזיק    חקלאי  ישוב  על,  ישראל  מקרקעי  רשותלהחלטת    בהתאםידיעת החברה,    למיטב,  כן  כמו
מיוי דירקטור וזכות  (זכויות בהון, זכות ל  תאגיד מהזכויות ב  26%במישרין או בשרשור לפחות  

  . והחכירה הפיתוח להסכם צד שהיומרווחי התאגיד)  להיות

וקובע כי ביה ללא היתר    ,חוק התכון והביה אוסר על ביה ללא קבלת היתר ביה מהרשויות
תוך סטייה ממו  או  פלילית.   ,כאמור  עבירה  אף האמור,  מהווה  תיקון    על  לחוק    101ובמסגרת 

סעיף  התכון   והוראות  מהיתר),    24והביה  הפטורים  ומבים  (עבודות  והביה  התכון  לתקות 
, ישם עבודות אשר כללות בהגדרת עבודות הפטורות מהיתר ביה, לרבות הקמת  2014-התשע"ד

של   להיקף  עד  גגות  על  המותקות  סולאריות  עבודות    700מערכות  בגין  מבה.  לכל  וואט  קילו 
דרש   ביצוע  הפטורות מהיתר  על תחילת  לדווח  וכן  בהגדרת הפטור,  בתאים המוגדרים  לעמוד 

  העבודות לגורם הרגולטורי המוסמך. 

  תכיות מתאר  .6.18.1.2.2

 )  10/ד/10תוכית המתאר הארצית למתקים פוטו וולטאיים (תמ"א 

המתאר    ,2010בובמבר    9ביום   תכית  עקרוות  את  וביה  לתכון  הארצית  המועצה  אישרה 
  2010בדצמבר    26וולטאיים, אשר כסה לתוקף ביום  -הסדרת מתקים פוטול  10/ד/ 10הארצית  

"). תכית המתאר הארצית מסדירה את הליכי התכון  תכית המתאר הארצית(להלן בסעיף זה: "
למתקים סולאריים, החל ממתקים קטים על גגות ועד למתקים סולאריים קרקעיים של עד  

  ומגדיר מתי ית מתאר ארצית או תכית תשתית לאומית),  דום (מעבר להיקף זה תידרש תכ  750
  י מוסד התכון הרלווט, הכפוף לאישור  בלבד  היתרמכוח  ייעשו  הקמת מערכות פוטו וולטאיות  

ומערכות על עמודים,     קילו וואט,  700העולה על  בהיקף  ערכות המוקמות על גגות מבים  מ  (כדוגמת
אחסה או מבי משק תעשייה, מתקן הדסי ועוד),  ן  כגוטרקרים או קרקע בייעודי קרקע שוים  

הארצית המתאר  בתכית  המפורטות  למגבלות  מתי  בכפוף  וכן  פוטו,  מערכות  וולטאיות  -הקמת 
, מחייבות הגשת תכית להפקדה למוסד התכון הרלווטי אשר, לעיתים,  תכיתבמסלול במתבצע 

סביבתי. ככלל לא תתאפשר הפקדתה של תכית להקמת מערכות  -מותית גם בהגשת מסמך ופי
וולטאיות בשטח פתוח ערכי, כגון שטח המיועד לשמורות טבע, גן לאומי ושטחי יער וייעור,  - פוטו

כון למועד פרסום הדו"ח, פרסם מהל התכון  יב והמרכז.  ובשטחים פתוחים שבמחוזות תל אב
השטחים שעליהם יתן  רחיב את מגוון  אשר אם תיכס לתוקף, ת   10/ד/10הצעת תיקון לתמ"א  
  בלבד.   רוולטאיות במסלול הית-להקים מערכות פוטו

 וולטאיים -צו ארוה למתקים פוטו 6.18.1.3

מרץ   המדי2015בחודש  במשק  ההסדרים  תקות  פורסמו  ברשויות  ,  כללית  (ארוה  ה 
"). תקות הארוה קובעות לראשוה  תקות הארוה(להלן: "   2015- המקומיות)(תיקון), תשע"ו

סולאריים למתקים  פרד  והמקסימאליים    ,סיווג  המיימאליים  התעריפים  את  ומפרטות 
ם שאים  המותרים לחיוב בדמי ארוה, תוך הפרדה בין מתקים הממוקמים על גגות לבין מתקי

גגות על  התקו-ועל  ,ממוקמים  במסגרת  המתקן.  גודל  יחסית,    תפי  מוך  ארוה  תעריף  קבע 
  וולטאי בישראל. -המשקף את רצוו של המחוקק לתמרץ את הפעילות בתחום הפוטו 
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 פקודת הבטיחות בעבודה 6.18.1.4

לחוקי    ותלהיות כפופ  ותעשויהן  ,  ותמעיקשחברות הקבוצה  במסגרת שירותי ההקמה והתפעול  
פיהם,  -הבטיחות בעבודה, החלים על ביצוע עבודות רלווטיות, וכן הצווים והתקות שהותקו על 

"), התקות  פקודת הבטיחות (להלן: "  1970-, תש"ל)וסח חדש(לרבות פקודת הבטיחות בעבודה  
על שפורסמו  עבודה- והצווים  על  הפיקוח  ארגון  תקות  הוגעות    ,פיה,  ביטחון  וכיוצ"ב,  להיבטי 

  ,בעבודה. הואיל וביצוע עבודות השיפוץ, הביה וההתקה, מבוצעות באמצעות קבלי משה, ככלל
פי  -ות עם קבלי המשה כוללות הוראות בדבר התחייבויות קבלי המשה לפעול על ויההתקשר

  הוראות חוקים ותקות אלו. 

 ואיטליה  ופיקוח על פעילות התאגיד בספרד מגבלות 

  לעיל.  6.6.2.3-ו 6.6.2.2  פיםלפרטים ראה סעי

    הליכים משפטיים .6.19

כון למועד הדו"חכון למועד ה ף  דו"ח  , החברה איה צד להליכים משפטיים כלשהם. עם זאת, 
בסעיף   (כהגדרתה  הציבורית  לחברה  ישראל  סולאיר  בין  זהל   6.1קיים סכסוך משפטי  לו  דו"ח   ,(

 מכוח הסכם הפיצול.רה לחברה מסולאיר ישראל שהועברלבטיות לפעילות עשויה להיות 

הסכם מיזם משותף לייזום, פיתוח, הקמה, מימון, תפעול    עומדהסכסוך המשפטי האמור    בבסיס
"  וולטאית בישראל-ואחזקה משותפת של פרויקטים לייצור חשמל מארגיה פוטו    המיזם(להלן: 

הציבורית    החברהישראל.    וסולאירהציבורית    החברה  בין  2016בחודש יולי  חתם    אשר,  ")המשותף
הסכם המיזם  . מהן  30%-בכ  מחזיקה  ישראל וסולאירהמשותף מהזכויות במיזם    70%-בכ   מחזיקה

כי במהלך תקופה  הצדדים להסכם  תיית אי תחרות, במסגרתה התחייבו  בין היתר  כלל  המשותף  
-ייצור חשמל מארגיה פוטו  חודשים ממועד חתימת ההסכם, פעילותן בתחום הפעילות של  48של  

בישראלו באמצעות    ולטאית  ורק  אך  המשותף  תיעשה  שהוחרגוהמיזם  לפעילויות  בכפוף  ,  וזאת 
  .")תיית אי התחרות (להלן: " במסגרת אסדרת מוה טוכדוגמת פעילות 

הצדדים,    במרוצת בין  דעות  חילוקי  התגלעו  של    שלווהזמן,  מפעילות  ישראל    סולאירבמידורה 

, ואי העברת תשלומים להם זכאית סולאיר ישראל על פי הסכמי המיזם  71המידע אודותיו המיזם ומ
המשותף. כפועל יוצא מכך, הגישו הצדדים זה כגד זה במהלך השתיים האחרוות תביעות הדדיות,  
שכללו גם דרישה לפיצויים כספיים, ואשר לוו גם בהודעה חד צדדית שמסרה החברה הציבורית  

  כם המיזם המשותף שחתם בייהן.  לסולאיר ישראל אודות ביטול הס

הגישה החברה הציבורית תביעה לסעדים הצהרתיים וכספיים גד סולאיר    2019בפברואר    27ביום  
כי   היתר,  בין  טען,  בגדרה  המיזם    ייזום   פעולות  מלבצע  חדלהישראל    סולאירישראל,  עבור 

מסוג  יקטים עצמאיים  בכך שיזמה פרו   אי התחרות  תייתאת    הפרהישראל    סולאיר; וכי  המשותף
על יסוד טעות אלו, עתרה החברה הציבורית  על חשבון פרויקטים של המיזם המשותף.  "מוה טו"  

לסעד הצהרתי לפיו בשל הפרותיה הטעות, סולאיר ישראל איה זכאית לרווחים כלשהם במיזם  
לפיצוי כספי בסך   וכי החברה הציבורית זכאית    2019באפריל    18מיליון ש"ח. ביום    10המשותף 

כי אין יסוד  טעה  ודחתה את טעות החברה הציבורית,  כתב הגה, במסגרתו  סולאיר ישראל  הגישה  
לטעת החברה הציבורית לפיה היא חדלה מלבצע פעולות ייזום; כי קידום פרויקטים מסוג "מוה  

בורית היא  כי החברה הציטו" איו מהווה הפרה שכן אלו הוחרגו מפורשות מתיית אי התחרות;  
תביעות החברה הציבורית היא    וכי מטרת    ;ת תית אי התחרות)ושמפרה את הוראות ההסכם (לרב

, ההליך מצא בשלבים  דו"חכון למועד הבמיזם המשותף.    מזכויותיה  ישראל  לשל את סולאיר
  מקדמיים. 

הגישה סולאיר ישראל תביעה גד החברה הציבורית, בגדרה עתרה לסעדים   2019בובמבר    28ביום 
ידי   על  ביטול הסכם המיזם המשותף שמסרה  בין היתר, אין תוקף להודעת  הצהרתיים לפיהם, 
אי   ותיית  המשותף  המיזם  הסכם  את  הפרה  הציבורית  החברה  כי  טען  כן  הציבורית.  החברה 

גשה באופן עצמאי למכרז להקמת מתקים במתח גבוה באיו"ש (ולא באמצעות  התחרות בכך שי
המיזם המשותף) ובכך שהחברה הציבורית התקשרה עם קבלים חיצויים לביצוע עבודות ההקמה  

 
בהסכם הפיצול עם    להתקשר אותה    והביאה ישראל מלהפיק בעצמה את מיותיה לציבור    מסולאיר  ה שהלכה למעשה מע  פעולה    71

  . לציבור, על מת שזו האחרוה תבצע את ההפקה לחברה מרבית פעילותה (שאים כוללת את המיזם) הועברה החברה, במסגרתו 



   

 88 -ו 

בלעדי   באופן  לפעול  הצדדים  להתחייבות  ביגוד  השותפות,  שבבעלות  הפרויקטים  של  והתפעול 
שהוקמה הקבלית  השותפות  ישראל    באמצעות  וסולאיר  התביעה  כתב  תוקן  בהמשך,  כך.  לשם 

  מיליון ש"ח.   10עתרה גם לסעד כספי בסך 

הגישה החברה הציבורית כתב הגה בו טעה, בין היתר, כי ההודעה על    2020בספטמבר    13ביום  
המיזם   הסכם  הוראות  את  הפרה  לא  וכי  כדין;  ידה  על  מסרה  המשותף  המיזם  הסכם  ביטול 

תבקש בית  גדרה  תביעה שכגד, בהחברה הציבורית    אי התחרות. כמו כן הגישה   המשותף ותיית 
על כך שלאור ההפרה (הטעית) של סולאיר ישראל  צו הצהרתי המורה  המשפט, בין היתר, להוציא 

בתקופת אי התחרות (אשר  יזמה  ישראל  שסולאיר  העצמאיים  כל הפרויקטים  את תית אי התחרות,  
בפעילות   הפיצולשהועברכללים  הסכם  במסגרת  לחברה  פוטציאליים,  ),  ה  פרויקטים  לרבות 

שו פרויקטים  הגגותהחברה  לרבות  מכרז  במסגרת  להקים  למייעדת  יועברו  כן    מיזם ,  המשותף. 
פועלת   בהם  מהיישובים  בחלק  מחברת  ישראל  שסולאיר  מתקים  כי  הציבורית  החברה  טועת 

ים שיזומו על ידי סולאיר ישראל בהספק  השותפות מתחרים במיזם המשותף; כי חלק מהפרויקט
מוך היו יתים לביצוע באמצעות המיזם המשותף; כי סולאיר ישראל ביצעה פיצול מלאכותי של  
הספקים קטים של מספר גגות בכל ישוב, כביכול ביסיון להטעות ולא להכיסם למסגרת המיזם  

מגה    5על הקמת מתקן סולאיר של  המשותף; וכי סולאיר ישראל הגיעה להסכמה עם מפעל פיציה
וואט על גגות, לכאורה במסגרת אסדרת "מוה טו", אולם התברר לחברה הציבורית כי למעשה  

(לעי  זכתה במכרז הגגות  היצרית בה  פיציה לאסדרה  ן  יייעדה סולאיר ישראל את ההסכם עם 
  לעיל).   6.7.10הסכם פיציה ראה סעיף 

אילו  ו  2021  בפברואר   11  ביוםכתב הגה שכגד    הגישהסולאיר ישראל  ,  דו"חהפרסום  כון למועד  
הגישחברה  ה שכגד    ההציבורית  בוחים  .  2021למרץ    5  ביוםתשובה  אלה  הצדדים  פיה  בימים 

    .לגישור 

כפי שמסר לחברה על ידי סולאיר ישראל, בשלב זה אין ביכולתה להעריך את סיכויי התביעה של  
ת יובהר כי להערכת החברה, גם בהיתן תרחיש קיצון (אשר יתן לצורך  עם זאהחברה הציבורית.  

המחשה בלבד ואשר החברה בספק אם יתממש) בו תתקבל דרישתה של החברה הציבורית להעברת  
למיזם המשותף, לא תהיה  בתקופת אי התחרות  יזמה ישראל  שסולאיר  העצמאיים הפרויקטים כל 

ותוצאותיה הכספיות וזאתלדבר השפעה מהותית על פעילות   , מלבד העובדה שלסולאיר  החברה 
) העובדה שהיקפי הפרויקטים  1לאור: (  ישראל טעות הגה וטעות שכגד כלפי החברה הציבורית,  

של   הוכחיים  הפרויקטים  להיקפי  ביחס  מהותיים  להיות  צפויים  אים  האמורים  העצמאיים 
של   בשלב  המצאים  ובחו"ל,  בארץ    ופיתוח   הקמה  לקראת ,  הקמה,  מסחרית  הפעלההחברה, 

, קל וחומר ככל ובדיקה כאמור מתבצעת גם בהיתן כלל הפרויקטים של החברה המצאים  מתקדם
- ) העובדה שגם בהיתן קביעה כאמור, תהיה זכאית החברה בכל מקרה ל2בשלב של ייזום בלבד; (

) העובדה  3ים האמורים; ((שהיו חלקה של סולאיר ישראל במיזם המשותף) מרווחי הפרויקט   30%
להחזר    בהיתן שגם   לפחות  כאמור  בתרחיש  זכאית  תהיה  כי  מעריכה  החברה  כאמור,  קביעה 

היקף כסי החברה  )  4(      העלויות (או חלקן מהותי) בהן שאה הקבוצה בגין פרויקטים כאמור;  
  כון למועד פרסום הדו"ח.  

  

 המאזן  תאריך לאחר  התקשרויות .6.20

   בספרד וולטאיים-פוטו מיזמיםרכישת זכויות ב 

  הבות  מזכרי על  חתימה  6.20.1.1

, שלמיטב ידיעת  HIMIN SOLAR ENERGY COMPANY SL  חתמה  2020  באוגוסט  13  ביום
סולאר חימין  של  מלאה  בבעלות  היה  בספרדהחברה  החברה  של  שותפתה   ,  "   חימין (להלן: 

  להלן (  בספרד  המתחדשות  הארגיות  בתחום  הפועל  מקומי  גורם  למול  הבות  מזכרי  4  על  ,")ארגיה
והלכה למעשה לחברה, וזאת היות ורה סולאר מוזגה    סולאר  לרה  הוסבו  אשר,  ")היזםבסעיף זה: "

  בהתאם .  במסגרת הסכם הפיצול  לתוך סולאיר ישראל שהעבירה זכויותיה בהסכמים אלו לחברה
  מלוא   את  מהיזם  לרכוש  פרדות  אופציות   ארבע   יתו   ברה לח  יתו,  האמורים  ההבות  למזכרי

  ארבעה   היוזמות)  בהקמה  ואחת  קיימות  שלוש(  ספרדיות  חברות  ארבעב  ההחזקות)  100%(
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)  אראגון(  במקויזה  ממוקמים  מהם   שלושה   אשר,  בספרד  וולטאי - הפוטו  בתחום   פרויקטים
  .וואט  מגה  155- כ היו  הכולל היקפם ואשר),  מורסיה( בקלספארה ממוקם וסף ופרויקט

  זה  האופציות ביחס לפרויקטים במקוי  מימוש  6.20.1.2

שהיה בשליטת  "),  11  איטרסול(להלן: "  .Energy Intersol 11, S.Lמימשה    2021בפברואר    10  ביום

  125-בהספק כולל של כשבמחוז מקויזה,  שהים  הפרויקטים  ת  אופציות ביחס לשלוש  ,72החברה 
- " ו2מקוויזה    פרויקט"",  1מקוויזה    פרויקטואשר מצאים בשלבי ייזום (להלן: "  וואט-מגה

יובהר כי על אף    )."הפרויקטים: "זה  6.20.1.2בסעיף    ; וביחד לפי העיין  ,"3מקוויזה    פרויקט  "
ומימוש של האחד איו משפיע על    בפי עצמו ובפרד מהאחריםעומד  , כל פרויקט  זה  ח" לשון דו
    האחר. 

  הרכישה  הסכמי   עיקרי

") המוכריםעם צדדים שלישיים (להלן: "  11התקשרה איטרסול  במסגרת מימוש האופציות,   .1
של    בהסכמים מיותיהן  מלוא  ייעודיות    3לרכישת  ספרדיות  בזכויות    המחזיקות חברות 

אלפי    2,250-"). תמורת ההסכמים עומדת על סך של כ הפרויקטים  חברותבפרויקטים (להלן: "
אלפי    2,610-, וכ2אלפי אירו בגין פרויקט מקוויזה    2,640-, כ1מקוויזה  אירו בגין פרויקט  

 . 73") התמורה הכוללתאלפי אירו (להלן ביחד: " 7,500, וסה"כ 3אירו בגין פרויקט מקוויזה 

- מהתמורה הכוללת (ביכוי כ  50%למוכרים    11במועד חתימת ההסכמים, שילמה איטרסול   .2
"), ויתרת  הסך הראשויה מכבר בגין קבלת האופציות) (להלן: "אלפי אירו ששולמו להם ז  60

)50%) במועד השלמת ההסכמים  למוכרים  הכוללת תשולם  כגד העברת  Closing) התמורה   (
"), וזאת בכפוף לקיום  מועד ההשלמה(להלן: "  11מיות חברות הפרויקטים לידי איטרסול  

  התאים המתלים שיפורטו להלן. 

מההסכ .3 אחד  כל  חברת  השלמת  מיות  והעברת  הרלבטית  מים    11  איטרסול  לידיהפרויקט 
"   2022  באפריל  25ליום    עד  כדלקמן  מתלים  התאים   להתקיימות  כפופה התאים  (להלן: 

סביבתיים חיוביים בקשר עם הפרויקט ובקשר    סקרים  תקבל  הפרויקט  חברת.  א"):  המתלים

); ב. חברת הפרויקט הגישה  Evacuation facilitiesעם קווי החיבור של הפרויקט לרשת החשמל (

) אדמייסטרטיבי  לאישור  הוצגו  Prior Administrative Authorizationבקשה  ג.  לפרויקט;   (
הקרקעות מכוח הסכמי השכירות  אסמכתאות בדבר היעדר חובות תלויים ועומדים כלפי בעלי  

במרשמי   האמורים  השכירות  הסכמי  רישום  ד.  הפרויקט;  מקרקעי  עם  בקשר  הקיימים 
המקרקעין הרלווטיים; ה. התקשרות חברת הפרויקט בהסכמים המבטיחים את יכולתה לחבר  

"). יובהר  הסכמי החיבורלהלן (להלן: "  8את הפרויקט לרשת החשמל המקומית, כאמור בסעיף  
  רשאית לוותר על קיום אילו מהתאים המתלים.   11איטרסול  כי

איטרסול   .4 תישא  הכוללת,  לתמורה  השכירות    11בוסף  בתשלומי  גם  ההשלמה  למועד  עד 
אלפי    750- ותשלומים אחרים שקבעו הוגעים למקרקעי הפרויקטים ואשר מוערכים בסך של כ 

הקשורות בקבלת הסקר הסביבתי  אירו. מגד, המוכרים ישאו עד למועד ההשלמה בהוצאות  
 והאישורים הרגולטוריים של הפרויקטים.  

"), יבוטל  האחרון   המועד (להלן: "  2022באפריל    25ככל שהתאים המתלים לא יושלמו עד ליום   .5
ל  ההסכם והסך הראשוי (כהגדרתו לעיל) ישאר בידי המוכרים כפיצוי מוסכם (למעט במקרה ש

ולכל    הסך הראשוי)  11מי החיבור, שאז יוחזר לאיטרסול  אי קיום התאי המתלה הוגע להסכ
אחד מהצדדים לא יהיו טעות כלפי משהו, למעט טעות בגין הפרות של ההסכם בכוות זדון  

)willful and malicious breach  טרסולתהא רשאית להאריך את המועד האחרון בשישה    11). אי
יהי  יתן  כי ככל שלא  יצוין  וספים.  סיבות הקשורות  חודשים  בגין  ה לקיים איזה מהתאים 

 
  93%כאמור לעיל  , אשר  4בבעלותה המלאה של איטרסול  החברה האמורה היה חברה שהתאגדה בספרד, המצאת     72

כמפורט לעיל, ביתרת הזכויות    מהוה מוחזק בשרשור על ידי החברה.  51%-מהוה מוחזק על ידי ארג'י איטרסול, ש
  קיימות הצדדים בין .  4ממיות איטרסול   7%-בארג'י איטרסול מחזיקה חימין סולאר. כן יצוין כי אידיגו מחזיקה ב

  מיות   בעלי   הסכם  בייהם במסגרת הפרויקטים, אולם טרם חתם    בייהם   הפעולה  לשיתוף  ביחס   מסחריות   ת הסכמו 
   . מחייב

  לפרויקטים עד לשלב מוכות לבייה.   ילמוכרים בגין שירותי ליוו תשולם הכוללת   מהתמורה 8.33%-ככי  יובהר    73
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תהא רשאית להאריך את המועד האחרון עד למועד הפסקת    11בוירוס הקורוה, איטרסול  
  הסיבה האמורה.  

להעמיד לטובת המוכרים בטוחות שיבטיחו, גב    11בוסף, במועד ההשלמה תידרש איטרסול   .6
בקשר  חברת החשמל המקומית  לטובת   שאלו העמידוערבויות ביצוע  אל גב, את המוכרים בשל 

, כאשר בסמוך  אלפי אירו  5,000-עם הפרויקטים, המסתכמות כון למועד זה בסך כולל של כ
יפעלו להחלפת הערבויות האמורות בערבויות שתועמדה על ידי איטרסול  הצדדים    לאחר מכן

 .  והכל בהתאם למגון שקבע בין הצדדים 11

בגין זקים לפי פסק דין    11שיפוי של המוכרים כלפי איטרסול    הסכמי הרכישה כוללים תיית .7
 חלוט שגרמו לה, עד לגובה התמורה הכוללת, בקשר עם הפרת מצגי המוכרים.  

לטובת חיבור הפרויקטים לרשת דרשת הקמה של תחת משה וקו הולכה על ידי חברת  יצוין כי   .8
הוסכם בין  פו של הפרויקט האמור,  היק. בשל  ")ההולכה  פרויקט(להלן: "   החשמל המקומית

, לחבור יחדיו  ")היזמים(להלן: "  המוכרים לשי יזמים המפתחים שדות סולארים ורוח באזור
) יידרשו הצדדים:  מול חברת    הסכםלחתום על   )1ליהול ומימוש פרויקט ההולכה. לשם כך 

) המקומית;  על   )2החשמל  בייהם;לחתום  פעולה  שיתוף  משותפת  להקים  )  3( הסכם  חברה 
סדיר את יהול אותה חברה.  יהסכם בעלי מיות שוכן לחתום על    שתחזיק בפרויקט ההולכה 

כון למועד זה, להערכת החברה (שהיה הערכה הראשוית שמטבע הדברים עשויים לחול בה  
צפויה  חלקן של חברות הפרויקטים בעלות הקמת פרויקט ההולכה  שיויים, לרבות מהותיים)  

יודגש כי  מיליון אירו  6.5-ך של כבסלהסתכם   חברות הפרויקטים עשויות להידרש להוצאה  . 
ובמקרה כאמור המימון לטובת ושא זה   עוד קודם למועד ההשלמה האמורה (או לחלק ממה)

(כאשר היה והעסקאות לא תשולמה בסופו של דבר, מימון זה   11יועמד להן על ידי איטרסול  
  לעיל). 5ות בהן יושב לה הסך הראשוי, כמפורט בסעיף  רק בסיב 11יושב לאיטרסול 

  במקויזה  הפרויקטים  3עם  בקשר וספים פרטים

 השכירות  הסכמי

ח, חברות הפרויקטים מחזיקות בזכויות מכוח הסכמי אופציה לשכירות שחתמו  "מועד הדו כון ל
, בשטח  ), לפי העיין"בעלי הקרקע"-והשוכרות"  בעלי קרקעות במחוז מקוויזה (להלן: "  22-עם כ

דום), ואשר שטחם מאפשר ביית מתקים בהיקפים המתוארים    3,000- הקטר (כ  300-כולל של עד כ
חתימת ההסכמים,   עומדת, החל ממועד  הפרויקטים  לחברות  השכירות,  להסכמי  בהתאם  להלן. 

ורים הדרשים לביית  שים (לפי המקרה) לצורך קבלת האיש  5תקופה אופציה ראשוית בת עד  
" (להלן:  ") עם מימוש האופציה, והחל ממועד תפיסת  הראשויתהאופציה  התקופה  הפרויקטים 

משתים   מימושה  ואופן  אורכה  אשר  עיקרית,  שכירות  תקופת  תחל  העבודות,  ותחילת  הקרקע 
כ של  בקרקעות  שכירות  תקופת  תאפשר  ואשר  השוים,  להסכמים  (להלן:    40-בהתאם  שים 

"). דמי השכירות בתקופת האופציה הראשוית הים זיחים ביחס  השכירות העיקריתה  התקופ"
(בגין   הפרויקטים וככל    3להיקפי הפרויקטים ובתקופת השכירות העיקרית הם צפויים להסתכם 

אלפי אירו. דמי השכירות ישולמו   300 -וכלל הסכמי השכירות המדוברים ימומשו) בסך שתי של כ
ה ויהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן הספרדי. חברות הפרויקטים  מראש בתחילת כל ש 

או   רישיוות  בוטלו  בין היתר, אם לא התקבלו או  רשאיות לבטל את הסכמי השכירות בכל עת, 
אישורים הדרושים להקמת או תפעול הפרויקטים, אם הפרויקטים אים כדאיים מבחיה כלכלית  

ת מתקן הייצור, או שיוי במסגרת הרגולטורית הפוגעת ביכולת  או טכית, סיום או הפסקת פעילו
שכיר בגובה  יהיה כרוך הביטול בתשלום פיצוי למ   מההסכמים  בחלקמתקן הייצור, כאשר  תפעול  

דמי שכירות שתיים. בוסף, לחברות הפרויקטים עומדת זכות סירוב ראשוה במקרה של מכירת  
ם הסכמי השכירות תיות מקובלות לרבות בקשר עם  הקרקעות על ידי בעלי הקרקעות. כן כוללי

  שיפוי וביטוח לטובת בעלי הקרקע.

 הפרויקטים עם בקשר החברה והערכות  מגבלות, רגולטוריים אישור  הליכי 

ח, חברות הפרויקטים מחזיקות באישור חיבור ראשוי לרשת מהל הרשת הספרדי  " למועד הדוכון  
מיליון    5המוכרים הפקידו עבורן לטובת חברת החשמל המקומית ערבויות ביצוע בסך כולל של  ו

הקמת   לצורך  האופציות.  מימוש  לאחר  גם  בתוקף  להיות  ימשיכו  אשר  לעיל,  כאמור  אירו, 
הפרויקטים, יידרש לקבל סקרים סביבתיים חיוביים בקשר עם הפרויקטים ולהשלים הליכי אישור  
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ואדמי  למתקים.  רגולטוריים  בייה  אישורי  קבלת  לרבות    חיבור  לצורך,  בוסףסטרטיביים 
פרויקט  ,  החשמל  לרשת  הפרויקטים הקמת  וכן  לעיל  שצויו  החיבור  הסכמי  על  חתימה  תידרש 

  .  (כהגדרתו לעיל) ההולכה

  :במקויזההפרויקטים  3להלן יובאו פרטים וספים בקשר עם 

  3 מקויזה  2 מקויזה  1 מקויזה  הפרויקט  שם

  43.5  44  37.5  ) וואט(במגה  צפוי   הספק

  צפוי החזקה  שיעור
  של החברה  (בשרשור)

47.4%  47.4%  47.4%  

של חברת   רכישהה מחיר
  (באלפי אירו)  74הפרויקט 

  2,610  2,640   2,225-כ

  מתקדם  בפיתוח   מתקדם  בפיתוח   מתקדם  בפיתוח   ייזום  סטטוס

  סטאטוטורי מצב

אישור מויצפילי   התקבל
 המתקן  לבית ראשוי

  סביבתי   לסקר בקשה  הוגשה 

אישור מויצפילי   התקבל
 המתקן  לבית ראשוי

  סביבתי   לסקר בקשה  הוגשה 

אישור מויצפילי   התקבל
 המתקן  לבית ראשוי

  סביבתי   לסקר בקשה  הוגשה 

(באלפי   צפויה הקמה  עלות
אירו) (לא כולל מחיר רכישה  

  צפוי של חברת הפרויקט) 
22,000  26,000  25,500  

  להקמה מוכות מועדי

  ) RTB( משוערים
Q4-2021  Q4-2021  Q4-2021 

  מסחרית הפעלה מועדי
  Q4-2022 Q4-2022  Q4-2022  חזויים

  שים   30  שים   30  שים   30  חזויה  הפעלה תקופת 

  

המתלים   התאים  כלל  להתקיימות  כפופים  הפרויקטים  ומימוש  רכישת  שעצם  העובדה  מלבד 
יודגש כי ההערכות המצויות    ,)יתקיימו  כי  וודאות  כל  אין  (אשרלהשלמת העסקה שתוארו בלעיל  

,  ה משועריםהקמת לומוכ   ימועד בטבלה שלעיל אודות ההספקים הצפויים, עלויות הקמה צפויות, 
בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח    ןהי חרית חזויים ותקופת הפעלה חזויה,  מס  מועדי הפעלה

המבוסס על יסיוה של החברה ושותפיה והידע המצוי ברשותה ביחס לתאי  זה בחוק יירות ערך, 
. התוצאות בפועל עלולות להתממש באופן שוה מההערכות, בשל גורמים שאים  התקשרויות דומות
שיויים  לרבות עיכובים בקבלת ההיתרים הדרושים להקמת המערכות והפעלתן, בשליטת החברה, 

שיויים   ההקמה,  בהליך  עיכובים  החברה,  ידי  על  החזות  אלו  למול  המערכות  הקמת  בעלויות 
מממים,   גורמים  עם  בהתקשרויות  עיכוב  הפרויקטים,  של  הסופי  בתכון  שיוי  הדין,  בהוראות 

למ הסכמים  על  בחתימה  חשמל,עיכובים  ובמשק    כירת  בכלל  במשק  שיויים  תפעוליות,  בעיות 
תעריפי חשמל מוכים מאלה החזויים כיום על ידי החברה (אשר  המס,   בדיי, שיוי  בספרדהחשמל  

בדבר   בהערכות  וכן  לבייתם,  בכדאיות  מכך  יוצא  וכפועל  הפרויקטים  ברווחיות  לפגוע  עלולים 
פרויקט ההולכה (לרבות כתוצאה מאי הגעה להסכמות  התוים הפיסיים שלהם), קשיים בביצוע 

לעיל),   כהגדרתם  היזמים,  בעקבותיו    הקורוה  משבר  המשךעם  (ויוטלו)  שהוטלו  ומגבלות 
  .  דו"ח זהל 6.23 מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף (או יותר) התקיימות אחדו

  

  

 
למוכרים בגין   בחשבון גם את התמורה הוספת שתשולם (ככל שתשולם)לעיל, מחיר הרכישה לוקח    37"ש  בה  כאמור   74

  .  לבייה מוכות   לשלב עד לפרויקטיםליווי  שירותי 
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 אופן מימון הרכישה 

לאיטרסול   החברה  ידי  על  בעלים  כהלוואת  תועמד  הרכישה  הסכמי  בהתאם    11תמורת  ותפרע 
  ,4  באיטרסולבין בעלי המיות    הקרובה  בתקופה  להיחתם  שעתידלהוראות הסכם בעלי המיות  

כאשר בהתאם להסכמות הקיימות, תיתן קדימות לפרעון חלק עיקרי מההלוואות האמורות לפי  
  .  ידי בעלי המיות כל משיכת כספים על

    קלספארה ט פרויקמ  6.20.1.3

פרויקט  ב  ים מתקדמים להשלמת רכישת הזכויותע מגכון למועד פרסום הדו"ח, החברה מצאת ב
(אם כי אין כל וודאות    אטוו-מגה  30-בהספק כולל של כ  ,קלספארה אשר במחוז מורסיה בספרד

    . שמגעים אלו יסתיימו בהצלחה)

  וייה   טולדו יפרויקט     6.20.1.4

  133בהספק של  וייה    טולדוב  יםהחברה מצאת בהליך בחיה של פרויקטכון למועד פרסום הדו"ח,    
באפריל    9, אשר ביחס אליהן הוקתה לחברה בלעדיות עד ליום  וואט, בהתאמה-מגה   18-ו  וואט-מגה

,  2022למיטב ידיעת החברה, פרויקט טולדו צפוי להיות מוכן להקמה ברבעון הראשון של שת  .  2021
  .  2021, 3בעוד שפרויקט וייה צפוי להיות מוכן להקמה כבר ברבעון 

   איטליהוולטאיים ב-פוטובחיה פרויקטים  

,  באיטליה  פרויקטים  26לעיל)    6.8.1.1.2(כהגדרתו בסעיף  למועד זה, הוצעו לחברה על ידי היזם    כון 
 של  בשלב  מצאים  והם  מימושם  לגבי  החלטה  התקבלה  שטרםמגה וואט,    893  -כ  בהיקף כולל של

(יובהר כי ביחס לכל פרויקט שימומש יחולו תאי הסכמי המסגרת שתוארו בסעיף    אותות  בדיקת
  שולם,  אליהםקשר  ב  בלעדיות  תקופת  ומתןהפרויקטים    לחברת  להצעתם  בתמורה  .. לעיל)6.8.1.1.2

ביחס לחלק  תקופת הבלעדיות  בהתאם להסכמים שחתמו,  יצוין כי    .אירו  אלף   127-כ   של  סך   ליזם
לאור ההבות אליהן הגיעו הצדדים, תקופת הבלעדיות תמשיך  , ואולם  מהפרויקטים כבר הסתיימה

  חיבור  כוללים  הפרויקטים  כלל  .לובתוקף עד לסיום בדיקות האותות ביחס לפרויקטים אלהיות  

  שמסרו   כפי ,  האמורים  הפרויקטים  אודות   יים תוים עיקר  להלן).  TICA(  החשמל   לרשת  מובטח 
  :היזם ידי על לחברה

 הפרויקט  שם
 הספק 
- (במגה
  וואט)

שיעור  
החזקה צפוי  

  (בשרשור) 

מחיר  
רכישה  

(אלף   צפוי
    אירו)

סטטוס  
  ייזום 

מועדי מוכות להקמה  

  ) RTBמשוערים ( 
  מועדי הפעלה מסחרית חזויים 

Genzano di 
Lucania 

 Q3-2021 2022  בייזום 900  47.40% 20

Craco 
Probani 

 Q3-2021 2022  בייזום 877  47.40% 19.5

Tricarico 2 5  47.40%  225  בייזום  Q3-2021 2022 

Castellaneta  50  47.40%  2,000  בייזום  Q1-2022  2022  

Erchie  40  47.40%  1,600  בייזום  Q1-2022  2022  

Galatina  40  47.40%  1,600  בייזום  Q1-2022  2022  

Troia  18.72  47.40%  749  זוםיבי  Q1-2022  2022  

Matera  15  47.40%  600  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  47.89  47.40%  1,920  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  26.66  47.40%  1,070  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  16  47.40%  640  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  5.99  47.40%  240  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  18.96  47.40%  758  בייזום  Q1-2022  2023  

Brindisi  5.99  47.40%  240  בייזום  Q1-2022  2023  

San Pietro 
Vernotico  

  Q1-2022  2023  בייזום  140  47.40%  3.5
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Guardia 
Perticara 5 

 Q1-2022 2023  בייזום  342  47.40% 8.6

Melfi 8 47.40%  321  בייזום  Q1-2022 2023 

Tito 10 47.40%  400  בייזום  Q1-2022 2023 

Guardia 
Perticara 10 

 Q1-2022 2023  בייזום  258  47.40% 6.5

Deliceto 35 47.40%  1,400  בייזום  Q1-2022 2023 

Tolve 3 20 47.40%  800  בייזום  Q1-2022 2023 

Genzano 8 20 47.40%  800  בייזום  Q1-2022 2023 

Gravina de 
Puglia 

 Q1-2022 2023  בייזום  5,600  47.40% 140

Banzi 20 47.40%  800  בייזום  Q1-2022 2023 

Aquileia 82 47.4%  3,280  בייזום  Q4-2022 2023 

Sardinia 210 47.4%  8,400 בייזום  Q4-2022  2023 

  

ייזום אך החברה    קסטלטהו'י  ארצ  פרויקטי)1( בדיקת האותות בקשר עם    של   סופיים  בשלביםמצאים בסטטוס 
הקרקע והמיקום הגיאוגרפי של הפרויקט, כי  על פי תוי הפרויקט, לרבות הסכמי שכירות , פרויקטים אלו, וסבורה

  ". מתקדם"פיתוח    של לסטטוס הפרויקטים יעברו יםקטמיד לאחר רכישת הזכויות בפרוי 
  

כי   וודאות  דו למועד היודגש,  כל    כאמור   איםצמ  והם  לעיל  שתוארו  הפרויקטים  של לפועל    םהוצאתל  בוגע"ח אין 
  מהווה, שתואר בטבלה שלעיל, איו  הפרויקטים  של   הצפוי   הרכישה   מחיר , ובוסף יודגש כי  החברה  ידי  על   בבחיה

בטבלה זו לעיל    שהובא  המידעכלל    כי  יצוין  כןמעלות הקמת הפרויקטים, שכון למועד זה איה ידועה לחברה.    חלק
, חזויים  מסחרית  הפעלה   מועדי  ,משוערים  להקמה  מוכות  מועדי,  , ובהתאם עלויות הרכישה הצפויותיםאודות הספק

  אלה  בימים  ומצאים  היזם  ידי  על   לחברה   מסרו  והם   וודאיים  איםוכן סטטוס הפרויקטים  תקופת הפעלה חזויה,  
. כמו כן אין כל וודאות  וים אלולת  ביחס  מהותיים  שיויים  יחולו  ובפועל   שיתכן  כך ,  החברה  ידי  על   בחיה  בהליכי

פרויקטים אלו כפופים לקבלת אישורים שוים (לרבות  בשל העובדה ששל התוים האמורים  ביחס להתממשותם  
שיתקבלו;    חברות  אישור וודאות  כל  אין  אשר  הרלבטיות)  שלצורך    בשלהחשמל    כלל   של  והקמה  פיתוחהעובדה 

גורמים  ; ובשל  אין כל וודאות כי יגויס על ידה   אשר מהותי   תידרש החברה לגייס מימון בהיקף  האמורים  הפרויקטים
(לרבות אי עמידה    שאים בשליטת החברה, לרבות עיכובים בקבלת ההיתרים הדרושים להקמת המערכות והפעלתן

שיוי בתכון הסופי של הפרויקטים, עיכובים בחתימה על הסכמים למכירת  ,  באבי הדרך הדרשים לחיבור לרשת) 
עלויות גבוהות מהעלויות  המס,    בדיי, שיוי  איטליהבבעיות תפעוליות, שיויים במשק בכלל ובמשק החשמל  חשמל,  

ידי החברה (אשר עלולים לפגוע   ו/או תעריפי חשמל מוכים מאלה החזויים כיום על  ידי החברה  החזות כיום על 
ומגבלות שהוטלו (ויוטלו)    הקורוה  משבר  ךהמשוכפועל יוצא מכך בכדאיות לבייתם),  שרכשו  ברווחיות הפרויקטים  

  להלן.   6.23מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף   (או יותר) התקיימות אחד בעקבותיו ו

   

 בישראל  ביטוח  תאגידהלוואה פרויקטאלי עם  בהסכם התקשרות 

 יל. לע  6.14.6.2לפרטים אודות ההסכם האמור, ראה סעיף 

 1 אליזרסאןהבק האוסטרי בקשר עם פרויקט  עםהלוואה   בהסכמי התקשרות 

    לעיל. 6.14.6.3 ף סעי, ראה האמורים ההסכמיםאודות   לפרטים

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .6.21

ה היה  דו"חלמועד  החברה  של  האסטרטגיה  ול ל,  פעילו פתח  את  הפעילות  ית יוקדם  בתחומי  ה 
החברה בקשר עם הקמת תחת הכח  את פעילות    ובמקביל לקדם ,  אירופהוולטאית בישראל ו-הפוטו

  .  או אחרת בטכלוגיית אגירה שאובה "עיטהסולארית " 

  : בין היתר באופן הבאבהתאם לאסטרטגיה זו, חברות הקבוצה פועלות 

בשים האחרוות פועלות חברות הקבוצה    -  בישראלוולטאיות  -הפוטו   המערכות  צבר  הגדלת -
בהיקפים   וולטאיות,  פוטו  מערכות  של  והקמה  הקבוצה  מהותייםלייזום  חברות  בכוות   .

  וולטאיות - מערכות פוטוולהקים  ליזום  להקמת המערכות הקיימות להפעלה מסחרית,  לפעול  
ן להשתתף  את צבר הסכמי השימוש הקיים של החברה וכ באופן מהותי מאוד  וספות, להגדיל  

וספים של רשות החשמל, ככל שיפורסמו זו מתכוות החברה  .  במכרזים  פעילות  במסגרת 
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 לשלב טכולוגיות יהול ארגיה ואגירה. 

בייזום    -ואיטליהוולטאיות בספרד  -צבר המערכות הפוטו  דלתהג - בכוות החברה להמשיך 
אלצ'ה פרויקט  אליזרס,  והקמת  הפרויקטים  ן  א פרויקט  לצורך    לרבות,  במקוייזהוכן 

שרלבטי)  הרחבתם   אלובמדי  פרויקטים הצבר    הגדלתללפעול    כןו (היכן    זו  במסגרת.  ות 
יהול ושיווק ישיר של מכירת החשמל שיופק במערכות החברה חלף  לבחון    החברה בכוות  

 חיצויים.   PPAהסתייעות בגורמי 

יעדי החברה לחמש השים הקרובות הים    -  הגדלת צבר הפרויקטים של חברות הקבוצה -
הן בישראל בזכות קשרי    ליזום, לקדם ולפתח פרויקטים בהיקפים של אלפי מגה וואט וספים,

, כך  ואיטליה  ספרד ב  האסטרטגייםבשיתוף פעולה עם שותפיה    וכן,  המקומי  בשוקהחברה  
ו  בהקמה  החשמל,  לרשת  (מחוברים  השוים  הפיתוח  בשלבי  המתקים  לקראת  שהספק 

ובייזום) יעמוד על כ וואט (במוחי שיעור החזקה של  -מגה  4,000  - הקמה, בפיתוח מתקדם 
הפרוייקטים אותם   להספק  וואט-מגה  1,810  -של כ, המהווה תוספת  2025) עד סוף שת  100%

ה במועד  שותפיה  עם  ביחד  החברה  בכוות  75דו"ח מקדמת  אלו,  ביעדים  לעמוד  מת  על   .
פרויקט עיט    כדוגמתהחברה להתמקד בסקטור המתקים הגדולים במדיות בהן היא פועלת,  

  וכן  בספרד האסטרטגיים  השותפים  עם הפעילות הרחבת, )זה דו"חל 6.9.1.2(כמפורט בסעיף 
 . עיל, כמוזכר לבאיטליה גדולים בהיקפים לפרויקטים  התרחבות

אגירת  ייצור    תחום -   פרויקטים   בקידום  ויסיון  ידע  לחברה  -  ההולכה  לרשת  ארגיהו/או 
ו טכולוגיות תוך הערכת  א/ו   דיסציפליות  מספר  שילוב  הכוללים  מתחדשת  בארגיה  מורכבים

בתחומי   שלה  הידע  מקורות  את  לעבות  שואפת  החברה  זה.  בשילוב  הטמוים  הסיכוים 
על זאת  ועוד,  ארגיה  יהול  מים,  במסגרת    האגירה,  היחסיים  יתרוותיה  את  לחזק  מת 

חת החברה תוכת יהול רשת  מפת  זו  במסגרת.  בתחוםהתחרות מול גופים גדולים הפועלים  
  אשויים.  ר פיתוחאשר מצאת בשלבי   )MICRO-GRIDחשמל מבוזרת (

עיט   - הכח  תחת  והקמת  ייזום  עיט  -קידום  הכח  תחת  בקידום  להמשיך  החברה  ,  בכוות 
לשלב   אגירהשעשויה  טכולוגיות  עם  סולארי  חשמל  יתרוות  ייצור  ייצור  של  בחיה  אגב   ,

   .מיםסביבתיים וספים, לרבות בושא 

  מערכות   של  והקמה  תכון,  פיתוח  ייזום מערך    הקמת  -  פוליןבסולארית    פעילותהקמת   -
ה  סולאריות שותפים  פוליבשוק  להשלים    וזאת,  באמצעות  כווה  הקרובות  מתוך  בשים 

  מהותי.    בהספקפולין  ב  מתקים של  ותפעול  הקמה , תכון, ייזום

הרחבת פעילות בילאומית תיעשה בדרך בה קטה החברה    –הרחבת הפעילות הבילאומית   -
טרם פתיחת זרוע הפעילות בספרד ובאיטליה (ובין היתר: חקר ויתוח שוק מקומי ואיזורי,  

שלטוית ויציבות  מדיתי  אשראי  דירוג  ויעדים  ,  הערכת  שוק  מגמות  אחר  התחקות  חקר 
מוסה מקומי  שותף  לאיתור  חשיבות  ומקצוע  ,שלטויים,  פעילות  אמין  הרחבת  לצורך  י). 

בחו"ל בשווקים  שלבי    ,החברה  יהול  חיזוק  לצורך  בחברה  מהלים  מגורי  תישקל העתקת 
הייזום וההקמה של הפרויקטים בחו"ל. שילוב שותפים מקומיים בכל שרשרת הערך הו בעל  

שכן לכלל הפרויקטים קיימת חשיפה ואיטראקציה    ,חשיבות מכרעת להבשלת הפרויקטים
בו  גור  םע ואתר  אתר  לכל  הרלווטיות  מקומיות  לתקות  וכן  מקומיים  וציבור  ממשל  מי 

 זה.    דו"חלחשיפות המתוארות בוסף הפועלת החברה, כל זאת ב

לעיל, בדבר אסטרטגיית הפעולה של החברה הים   מידע בגדר  היעדים המפורטים בסעיף זה 
המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך,  

ואחרות עפיות  כלכליות,  התפתחויות  לגבי  אלו    ,החברה  יעדים  באלה.  אלה  השתלבותן  ועל 
עשויים שלא להתממש או להתממש באופן שוה, לרבות מהותית, מהערכות החברה המפורטות 

ימון הדרושים לפיתוח  רמים שאים בשליטת החברה, כגון: קושי באיתור מקורות מולעיל, בשל ג
החברה השוים  ;פעילות  מהסוגים  מערכות  בהקמת  שותפים  ;קושי  באיתור  ו/או   קושי 

קושי באיתור קרקעות  בהתקשרות בהסכמי שיתופי פעולה מול גורמים מקצועיים בילאומיים;
מערכות המערכות-אי   ;להקמת  להקמת  הדרשים  האישורים  עם   ;  קבלת  בהתקשרות  קושי 

 
 . דו"ח ל 6.2.2 בסעיף המוצגים הפרויקטים  כלל את כולל, דו"ח ה  למועד כון החברה  מקדמת  שאותם  טים הפרויק מיין    75
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שוים החברה    גורמים  ויעדי  תוכיות  הוצאת  לצורך  הליכים  פרסום  -אי  ;לעולפהדרושים 
 ;בעלויות הקמת המערכותו, בתעריפי החשמל  סדרותאשיויים ב  ;להקמת מערכות תחרותיים  

וכיוצ"ב, באופן שיביא את החברה    והמגבלות שהוטלו (ויוטלו) בעקבותיו  הקורוה  משברהמשך  
וכיוצ"ב או התקיימות  לעיל    ות המפורטותאסטרטגיהלמסקה כי אין היתכות כלכלית למימוש  

  .להלן 6.23אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

   צפי להתפתחות בשה הקרובה .6.22

  פרויקטים   של  משמעותי  צבר  לחברה,  דו"חה  למועד:  בצבר  להקמה  המוכים  המתקים  חיבור
  בבעלות . ו/או הים לקראת הקמה הקמה של שוים בשלבים מצאיםה  ואיטליה  בספרד ,בישראל

  173-כ של כולל בהספקחוברו לחשמל  שטרםולקראת הקמה,  בהקמה פרויקטים הקבוצה חברות
  במקביל,  החשמל  לרשת  הללו   המערכות   לחיבור   הקרובה   בשה   לפעול   החברה   וותבכ   .וואט-מגה

-על  שיפורסמו  תחרותיים  בהליכים  והשתתפות  וייזום  פיתוח  בשלבי  אשר  המתקים  יתרת  לקידום
 .החשמל רשות  ידי

למען  הקיים  הצבר   הגדלת לפעול  החברה  תמשיך  הקיים,  הפרויקטים  צבר  למימוש  במקביל   :
הגדלת הצבר וכן להשביח את יכולות המימוש לאורך כל שרשרת הערך, זאת בחתירה לשמור על  

והאיטלקי  כן צפויה החברה להרחיב פעילותה בשוק הספרדי  קצב צמיחה משמעותי לטווח ארוך.  
ב פעילות  פלטפוליןולהתחיל  למסד  וכן  פעילותה  ,  הרחבת  לצורך  החברה  את  שתשמש  פורמה 

 בשים הבאות.  ובמדיות וספות במדיות אלו 

: החברה מתכת להאיץ את שלבי התכון והפיתוח של פרויקט עיט על  עיט  פרויקט  פיתוח  קידום
ל. קידום הפרויקט כרוך בין היתר בביצוע עבודות וסקרים הדסיים  " מת להגישו להפקדה בות

 על ידי החברה ויועצים מטעמה בארץ ובחו"ל.    המבוצעים

וליזום פרוייקטים סולאריים משולבי אגירה  ייזום פרויקטים בארץ : החברה מתכת להמשיך 
 בישראל .  

מידע צופה פי עתיד, בגדר  הים    ,היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל, בדבר תוכיות החברה
כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי  
שלא   יכולים  אלה  יעדים  באלה.  אלה  השתלבותן  ועל  ואחרות  עפיות  כלכליות,  התפתחויות 

  ידי החברה, בין היתר בשל גרמים -להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שחזה על
שאים בשליטת החברה, כגון: קושי באיתור מקורות מימון הדרושים לפיתוח פעילות החברה, 
להקמת   הדרושים  האישורים  בקבלת  קושי  השויים,  מהסוגים  המערכות  בהקמת  קושי 

בעלויות הקמת המערכותסדרותאהמערכות, שיויים ב עיכובים  , בתעריפי החשמל,  פרסום  ב, 
וכיוצ"ב, באופן    והמגבלות שהוטלו (ויוטלו) בעקבותיו  הקורוה  משבר, המשך  הליכים תחרותיים

ו/או התממשות    ,שיביא את החברה למסקה כי אין היתכות כלכלית להקמת המערכות וכיוצ"ב
   להלן. 6.23המפורטים בסעיף איזה מגורמי הסיכון 
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 דיון בגורמי סיכון .6.23

  גורמי סיכון מאקרו כלכליים  

ריבית 6.23.1.1 בשערי  ושיויים  מימון  במקורות  חשמל    -  מחסור  לייצור  מערכת  להקמת  הכרחי  תאי 
לצורך ההקמה של   יםהדרש  ,והפעלתה המסחרית, היו היכולת לגייס אשראי, חוב בכיר או מזין

כלכליים של המשק בכלל ושל שוק האשראי בפרט, השפעה  -מתקי ייצור. לפיכך, לתאים המאקרו
לכלית בארץ ובעולם ו/או הגבלת  . האטה בפעילות הכהקבוצהמהותית על יכולת גיוס החוב של  

על שהיא,  סיבה  מכל  בחו"ל,  - מתן אשראי,  או  בארץ  מוסדיים  גופים  או  בקאיים  ידי תאגידים 
לייצור   המערכות  להקמת  הדרוש  הקבוצה  חברות  של  הבכיר  החוב  מקור  עיקר  את  המעמידים 

 יות החברה.  חשמל, עלולה להוות מחסום ליכולת ההקמה של המערכות לייצור חשמל ומימוש תכ
הריבית בשיעורי  שיויים  וכן  כאמור  האטה  מימון    ,בוסף,  בעלויות  לעליה  לגרום  עלולים 

 .  הפרויקטים, דבר שיפגע בכדאיות הקמתם

החוב הפיסי של החברה,  מ לא מבוטל  חלק  ,  דו"חכון למועד ה  –  חשיפה לשיויים בשערי חליפין 6.23.1.2
אירו עשויים להשפיע  -אירו. על כן, שיויים בשער החליפין שקל  –יטל מבק אוסטרי במטבע זר  

 באופן ממשי על עלויות המימון של החברה, וכפועל יוצא, על רווחיות החברה. 

החברה  בוסף,   צפוי ואיטליה  בספרד  פעילות  אים  החליפין  בשערי  שיויים  באירו.  ים  מבוצעת 
על שווי הפרויקטים בדוחות    ו, אולם הם ישפיע ואיטליה  ספרדלהשפיע על רווחיות הפרויקטים ב

  הכספיים של החברה ותרומתם לתוצאות פעילות החברה.

מספקים בחו"ל במטבעות זרים  מתבצעות    ,חלק מרכישות חלקי המערכות לייצור חשמלמו כן,  כ
היא    םויים בשערי החליפין של המטבעות בהחשופה לשי הקבוצה  (בעיקר דולר ואירו). בהתאם,  

זכיה  הרכשה או מתעתדת לרכוש חלקים למערכות. עם זאת, החשיפה מוגבלת לתקופה שממועד  
(אשר הצעת המחיר שהוגשה מבוססת על החות בדבר שערי חליפין מסויימים)  בהליך התחרותי  

    ועד למועד בו שולמה התמורה המלאה עבור הציוד שוא המערכת.

מבצעת מעת לעת עסקאות גידור. למועד    ם חשיפתה לשיויים בשערי חליפין, הקבוצהום צמצלש
    ."חש אלפי 68-כ שלהוגן  בשווילקבוצה עסקאות דו"ח  הפרסום 

במדד 6.23.1.3 לשיויים  המחירים    חלק  –  חשיפה  למדד  צמודים  הים  החברה  של  השכירות  מהסכמי 
הגגות שהושכרו מכוח אותם הסכמים אין    עללצרכן כאשר מגד, הכסות החברה מהמתקים  

 צמודות למדד המחירים לצרכן ולפיכך במקרים אלו לחברה חשיפה לעליית המדד.  

בעף התשתיות, ובפרט בתחום  הקבוצה  בשל אופי פעילות    - ואיטליה  בספרד  ,לבישרא מצב המשק   6.23.1.4
ההון, שיויים במדייות  יי בפעילות הכלכלית, מצב התעסוקה, מצב שווקי  צור החשמל, האטה 

וכיוצ"ב, עלולים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה    ,ים המרכזייםבקההממשלתית ובמדייות  
 .  הקבוצהשל 

עלולה להשפיע באופן שלילי על היכולת  הידרדר  -  והמדיי  המצב הביטחוי 6.23.1.5 ות במצב הביטחוי 
ליזום פרויקטים חדשים ביישובים החשופים לסיכוים ביטחויים. כמו כן, אירוע ביטחוי עלול  

בוסף, הידרדרות ביטחוית משמעותית עלולה    לגרום לפגיעה במערכות שבבעלות חברות הקבוצה.
הארגי מתחום  תקציבים  של  להפיה  ועללגרום  אחרים  לתחומים  המתחדשת  לפגוע  -ה  כך  ידי 

 בהיקף השוק. 

ובישראל עשויים להשפיע גם כן על הכסות    , באיטליהבוסף, חוסר יציבות פוליטי ומדיי בספרד
 החברה.  

, עלולה להיות השפעה  )ישראל(לרבות בלהעמקת המשבר והתמשכותו בעולם    -  קורוהה  משבר 6.23.1.6
דו"ח  כי למועד ה  יצויין, להוציא לפועל פרויקטים בשלבי ייזום והקמה.  הקבוצה  שלילית על יכולת  

משכות  י. עם זאת, קיים חשש כי ההקבוצהעל פעילות    מהותית  למשבר הקורוה לא היתה השפעה
ת מימון, עליה  ור מקורותבאי  ושיחומרי גלם, קציוד מיובא והמשבר יגרום לעיכובים באספקת  

 בהוצאות המימון, ירידה בכמות העובדים וכיוצ"ב. 

  גורמי סיכון עפיים 
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  תלויה במידה יכרתבישראל  הקבוצה  פעילות    -הליכים תחרותייםזכיה ב-אימכסות ופרסום  -אי 6.23.2.1
בהליכים  מכסות או  זכייה ב-יא  ידי רשות החשמל. בוסף,-והליכים תחרותיים על מכסות  בפרסום

, תוכיותיה והאסטרטגיה העסקית שלה, בדבר  הקבוצהעלולים להשפיע לרעה על יעדי  תחרותיים  
 הקמת מערכות וספות בישראל.

לעיל, פעילותה    6.6.2כמפורט בסעיפים    -ואיטליה   בספרד  ,בסביבה הרגולטורית בישראל  םשיויי 6.23.2.2
. תחום הארגיה המתחדשת בישראל היו תחום מתפתח ועל  סדרהאבישראל כפופה להקבוצה  של  

. לפיכך  הקבוצהכן הרגולציה עתידה להמשיך להתפתח עמו ואף להשתות ולהשפיע על פעילות  
הקבוצההכסות   תוכיותיהחברות  מימוש  גם  כמו  הרגולטורית  ן,  בסביבה  לשיויים    .חשופים 

  לרגולציה מגוות של הממשלה הספרדית  איגם ה   הכפופ ואיטליה  הקבוצה בספרד  פעילות  בוסף,  
זאת רגולציה בקשר עם הקמה ותפעול של מערכות לייצור חשמל,    ל, ובכלוהאיטלקית (בהתאמה)

בספרד  שיוי ברגולציה  בהתאם,  .  הגת הסביבה, וכן רגולציה המסדירה תעריפים לייצור חשמל
 להשפיע על פעילות הקבוצה.  עשוי  ואיטליה  

לצורך הקמת מערכות לייצור חשמל, יש צורך בביצוע עבודות    -  ואישוריםתלות בקבלת היתרים   6.23.2.3
(כגו  רשות    -ן, לדוגמה, בישראל  וקבלת כל האישורים וההיתרים הרלווטים מהרשויות השוות 

התכון,   גופי  חשמל,  חברת  מויציפאליים,  גופים  משרדי  רשות  החשמל,  וכן  ישראל  מקרקעי 
חקלאות, המשרד להגת הסביבה ומשרד הביטחון). אין כל  משרד ה  משרד הבריאות,ממשלה כגון  

ודאות כי כל ההיתרים והאישורים אכן ייתו או ייתו בהתאם ללוחות הזמים המתוכים בכל  
פרויקט. כמו כן, ההיתרים ה"ל עשויים להיות מותים בתאים שוים, דבר העלול לגרום לדחייה  

 ללא כדאי.   הפיכת הפרויקטכדי בלוחות זמים או לייקור הליכים, עד ל

  ם תחרותי  כיםמוה טו והליהסדר  מערכות הפועלות מכוח  לחברות הקבוצה    -  תעריפי החשמל 6.23.2.4
תעריף החשמל המשולם לחברות הקבוצה    . צריכה עצמית של החשמל המיוצר במתקן  ים המאפשר

ידי צרכי החשמל באותה  -לתעריף המשולם על   וביחס  היו בהתאםאלו    סדרותאהפועלות מכוח  
. בהתאם, ירידה בתעריפי החשמל עלולה לפגוע  לספק החשמל שלהם (חח"י, יצרן חשמל פרטי)  עת

מכוח   הפועלות  מהמערכות  הספרדי    אלו.  סדרותאבהכסות  שהשוק  העובדה  לאור  בוסף, 
להביא  לול  עודף היצעים עפועל על בסיס עקרוות של שוק חופשי ללא הגבלת מכסות,  והאיטלקי  

   לירידת תעריפי החשמל.

אקלים 6.23.2.5 ושיויי  אויר  מזג  של    -  תאי  במערכות  הקבוצה  יכולתה  חשמל  וולטאיות  -פוטולייצר 
סות    ,גיית שמש)ר(המבוססות על אממכירת חשמל כאמור, מושפעות במידה רבה  הקבוצה  והכ

טורה ופרמטרים אקלימיים וספים).  מתאי מזג האוויר (רמת הקריה ושעות הקריה, תאי טמפר
עלולים להשפיע באופן יכר על תפוקת    ,עות מרובה ותאי מזג אוויר אשר אים אופטימאליים 

שיוי  בוסף,  .  הקבוצהעל הכסותיה של    -   וכפועל יוצא מכך   , ים בעוה מסוימתיהפאלים הסולאר
חברה שלא להגיע ליעדי ייצור חשמל מובטחים, בין היתר, בהסכמי  לבתאי מזג האוויר עשוי לגרום  

PPA  . 

 מקורות ארגיה אלטרטיביים 6.23.2.6

וולטאי מתחרה בטכולגיות ארגיה מתחדשת מקבילות, כגון סולרי תרמי,  - תחום הפעילות הפוטו
י  ייצור החשמל באמצעות ארגיות אלה יהפוך לכדאככל ואלקטרי.  -) והידרוBiomassרוח, ביומס (

 להיפגע.  לולים  ע היקפי, הכסות ורווחיות פעילותה של החברה יותר מבחיה כלכלית, 

(ובכלל אלה מחירי  הקבוצה  עליית מחירי הרכיבים בהם עושה    -   עליית מחירי תשומות 6.23.2.7 שימוש 
וכפועל יוצא    ,הקבוצהעלולה להשפיע על רווחיות    ,וכיוצ"ב)  הממירים  וולטאיים,- הקולטים הפוטו

דאיות הכלכלית להקמת המערכות, ככל שאין מתאם בין עלות הרכיבים לתעריף  גם על הכמכך  
החשמל.   ממכירת  הרכיבים    יצויין,המתקבל  מחירי  בירידת  מאופייות  האחרוות  השים  כי 

 ובעליה במספר הספקים בתחום.   ,השוים

ים,  חשופה לשיבושים באספקת רכיבי המערכות השו הקבוצה    -  עיכובים במועדי אספקת רכיבים 6.23.2.8
שוותכתוצאה   בהקמת המערכות,  מסיבות  לעיכוב  לגרום  עלולים  הקמת  לעיכוב  . מקרים אלה 

לאי גם  ובהתאם  על - מערכות  שהועמדו  ערבויות  ולחילוט  זמים  בלוחות  חברות  - עמידה  ידי 
  הקבוצה. 
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עבור פרויקטים שהיא מקימה וכן    O&M- ו  EPCהחברה משמשת כקבלן    -  עלויות קבלי משה 6.23.2.9
מבוצעת באמצעות קבלי משה. בהתאם,    O&M-ו  EPCעבור צדדים שלישיים. פעילותה כקבלן  

זה חושף את   פעילות  ותחזוקת  הקבוצה  מתווה  להתקת  לשיויים בעלות העסקת קבלי משה 
 השוים.  יםהמערכות, אשר עלולות לפגוע בכדאיות הכלכלית של הפרויקט 

ל  6.23.2.10 הכסות    -  צריכה עצמיתות המאפשרות  סדראהיקף צריכה במערכות הפועלות מכוח  חשיפה 
אשר    צרכיםמתקבלות מה  צריכה עצמית  ותהמאפשר ות  סדראממערכות הפועלות מכוח  הקבוצה  

ידי הצרכן או  -ירידה בהיקפי צריכת החשמל על   ,מוקמות המערכות. לכן  י הצרכות שלהםבשטח
כגד פירעון  חדלות  הליכי  בהכסות  לעלולה    ,הצרכן  קיטת  הפרויקטפגוע  ובהתאם  תאגיד   ,

למכור את החשמל  לחברות הקבוצה  השוות מאפשרות    סדרותאהיש לציין כי  .  הקבוצהבהכסות 
 מוכים יותר.  תעריפי החשמל הים  אולםלחח"י, 

קיים סיכון  בשים הקרובות צפויה חח"י להפוך ללקוח מהותי של החברה.    –  תלות בחברת החשמל 6.23.2.11
כי במקרה של קיטת הליכי חדלות פירעון כגד חח"י תיפגעה הכסות חברות הקבוצה. עם זאת,  
לאור חשיבותה של חח"י למשק הישראלי הסיכון לפיו חח"י לא תפרע את התחיייבויותיה איו  

 גבוה. 

הקבוצה  הזרמת החשמל המיוצר במתקיה של    -  או ספק שירות חיוי  הפרות מצד מהל המערכת 6.23.2.12
ומכירתו החשמל  האמור.    ,לרשת  החשמל  את  לקלוט  החשמל  רשת  בזמיות  היתר,  בין  תלויה, 

הפרות מצד מהל רשת החשמל או ספק שירות חיוי האחראי על תפעול הרשת וקליטת החשמל  
לגרום   עשויות  חשלקבוצה  המיוצר,  בגין  ילחשיפה  לא  אשר  בגיו  ימל  תתקבל  ולא  ברשת  קלט 

 תמורה.  

תלויות בתקיות מתקיה  הקבוצה  הכסות    -וטרור    , סיכוי קרקעתקיות המתקים, פגעי טבע 6.23.2.13
חשופה לבלאי טבעי וכן לבעיות בתקיות מתקיה,  הקבוצה  ובהפקת חשמל מהמתקים. לפיכך,  

עשויה להיות חשופה  הקבוצה  כולל תקלות בפעולת תחות המשה להעברת החשמל לרשת. כמו כן,  
וכיוצ"ב.   שריפות,  גיבות,  תאוות,  לחבלות,  טרור,  של  לאירועי  לגילוי  חשופה  החברה  בוסף, 

ימצאותם של  וה  ום, קרקע סלעית במיוחדממצאים בעייתיים בקרקע (דוג' חומציות גבוהה, זיה 
. כל אלו עלולים לעכב פיתוח פרויקט ולייקר את  )פלים בשטחים עליהם מתוכים לקום מתקים

תחתיו.   חליפי  פרויקט  לאתר  אילוץ החברה  תוך  לביטולו  להביא  אף  קיצויים  ובמקרים  עלותו 
כי   מיצויין,  זיקיים  חלק  בחלקם,    כאמור אירועים  לפחות  מכוסים,  להיות  ביטוחים  באמורים 

 השוים. 

שהחברה  ככל    -  תחרותיים  כו במסגרת הליכיםלהקמת מתקי ייצור שז  בלוחות זמיםעמידה  -אי 6.23.2.14
לצורך הקמת  שקבעו  בלוחות הזמים  יעמדו  לא  או קבלי משה מהותים עימם תתקשר החברה  

התחרותי,   ההליך  מכוח  המוקמות  עלולה  מערכות  ערבויות  הקבוצה  לחילוט  חשופה  להיות 
על - שיתות על וכן  ולות להיות מושתות  ידי חברות הקבוצה במסגרת הזכייה בהליך התחרותי, 

  עליה עלויות וספות שלא תוכו מראש.  

ירידה במחירי הגז והפט עלולה להשפיע לרעה על כדאיות ההשקעה בתחום    -מחירי הגז והפט   6.23.2.15
המתחדשת יקרה    ,הארגיה  אלטרטיבה  יהווה  הסולארית  הארגיה  שתחום  לכך  יותר  ולגרום 

 ופחות אטרקטיבית מבחיה כלכלית (ולהיפך).  

ולפיכך התחרות    ,תחום הארגיה המתחדשת הולך ומתפתח, ומושך אליו יוזמות רבות  -  חרותת 6.23.2.16
על יכולת   לזכות  הקבוצה  בעף רבה וצפויה להתגבר. תחרות רחבת בעף עלולה להשפיע לרעה 

ייצור מכסות  לקבל  או  ברשת  בפרויקטים  מקום  הכסותיה    ו/או  תוכיותיה,  על  יוצא  וכפועל 
  ותזרים המזומים שלה. 

בלאי  6.23.2.17 מוגבלת,  יצרן  הציוד  ,אחריות  תיקון  והוצאות  הציוד אשר    -  אובדן תפוקה  יצרי  אחריות 
החשמל לייצור  המערכות  ולתפעול  להקמת  תקופת    , משמש  חלוף  בשל  אם  (בין  מוגבלת  היה 

אי בשל  ובין אם  היצרן  אירוע    תחולת אחריות-אחריות  בקרות  רכיב מסוים). משכך,  על  היצרן 
להיווצר לחברות הקבוצה עלויות כספיות, דבר אשר   לולותע   ,הדורש תיקון ו/או החלפה של הציוד

. בוסף, הקבוצה עלולה להידרש להשקיע כספים  הקבוצהעלול לפגוע בתוצאותיה הכספיות של  
תחת הסכמי התחזוקה    יםכלל   םאיככל שהציוד ו/או התקלה הדורשת תיקון    ,בהחלפת רכיבים
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 אחריות הספקים. ו/או 

ע   -שיויים בכללי מיסוי   6.23.2.18 להשפיע  לול  שיוי בכללי מיסוי במדיות בהן פעולות חברות הקבוצה 
 לרעה על הכסות החברה.  

החברה בפעילותה חשופה למצבם הכלכלי של    –לאיתות פיסית של לקוחות החברה  חשיפה   6.23.2.19
 בספרד). PPAלהם הסכמים מהותיים עם החברה (דוג' הסכמי  ות לקוחעל   לקוחותיה, בדגש

חוסר בקרקעות מתאימות להקמת מתקי  של קיבולת פויה של רשת החשמל והיעדר זמיות   6.23.2.20
ייצור  –ייצור   , בין  חלק מרכזי בפעילות החברה היו איתור קרקעות מתאימות להקמת מתקי 

, ומשכך חשופה לחוסרים ולקושי באיתור בקרקעות  היתר בהיבט של קיבולת פויה ברשת החשמל
 מתאימות כאמור.  

ובטיחותית   6.23.2.21 בריאותית  סביבתית,  חקיקה  מכוח  להליכים  בפעילותה    –חשיפה  חשופה  החברה 
להליכים מצד רשויות ממשלתיות, ארגוים סביבתיים וגופים פרטיים בקשר עם חקיקה סביבתית,  

 בריאותית ובטיחותית.  

  דיםגורמי סיכון ייחו 

מצויות על מקרקעין    ,הקבוצהידי  -המערכות המוחזקות על  -  סיום מוקדם של הסכמי שכירות 6.23.3.1
שים. חלק מהסכמי השכירות    20-25-לתקופות של כהשימוש  שבבעלות צד שלישי, מכוח הסכמי  

על לביטול  יתים  השכירות  הסכמי  בוסף,  מפסיקים.  ותאים  מתלים  תאים  מי  - כוללים  ידי 
תאגיד    ,ים של הפרות יסודיות של הסכמי השכירות. במקרה של ביטול ההסכםמהצדדים במקר

(בעל המערכת) מחוייב לפות את המקרקעין בלוח זמים המפורט בכל הסכם. עם זאת,   הפרויקט
(בקרב שוכרים שוים)   פיזור המערכות ברחבי הארץ  הקשרים העסקיים של החברה עם  ולוכח 

   .הסיכון של סיום מוקדם של הסכם שכירות איו גבוה ,החברהבעלי המקרקעין, להערכת  

קבל 6.23.3.2 עם  התקשרות  המשההפסקת  ותחזוקתן    כאמור  –  י  המערכות  הקמת  מבוצעת  לעיל, 
עם קבלי משה  . קיים סיכון כי במקרה של סיום מוקדם של התקשרויות  משהבאמצעות קבלי  

לעיכו יגרום  הדבר  התחזוקה,  ו/או  ההקמה  תקופת  ברווחיות  במהלך  ו/או  המערכות  בהקמת  ב 
הקבוצה מבצעת קודם להתקשרותה בהסכמים כאמור, כמו  שהקבוצה. יצויין, כי לאור הבדיקות  

גם היכרות של הקבוצה את תחום הארגיה המתחדשת, להערכת החברה, במקרה של ביטול הסכם  
בוצה במקרה  חלופיים, באופן שהפגיעה שתיגרם לק  משה  כאמור, החברה תצליח לאתר קבלי

 כאמור לא תהיה משמעותית.

המיזם עם הליוס)  ו  ואיטליה   (הפעילות בספרדפעילות הקבוצה  חלק מ  –  פעילות ביחד עם שותפים 6.23.3.3
מבוססת על הסכמי שיתוף פעולה עם צדדים שלישים בוגע להקמת מערכות מסוגים שוים. קיים  

הקמת המערכות על ידם. בוסף,  ב את  כצרו מחלוקות בין החברה לשותפיה באופן שיעווחשש כי יי 
 קיים חשש כי אחד מהשותפים יקלע לקשיים, אשר ישפיעו על פעילות החברה.  

על ידי  לפרטים אודות התביעה האמורה שהוגשה כגד סולאיר ישראל    –  תביעת החברה הציבורית  6.23.3.4
שחלק  במסגרתה תבקש בית המשפט להוציא צו הצהרתי המורה על כך  ואשר  החברה הציבורית,  

  המשותף  מיזםיועברו ללחברה במסגרת הסכם הפיצול  שהועברה  מהפרויקטים הכללים בפעילות  
 .  לעיל 6.19, ראה סעיף עם החברה הציבורית

 : הקבוצהכות החברה בדבר מידת השפעתה של גורמי הסיכון האמורים על הער  

  של גורם הסיכון  מידת ההשפעה 

השפעה  
 קטה 

השפעה  
 ביוית 

השפעה  
 גדולה 

 סיכוי מאקרו כלכליים  

   X ויים בשערי הריביתמחסור במקורות מימון ושי  

X    ויים בשערי החליפיןחשיפה לשי 

X    ויים במדדחשיפה לשי 

 X    בישראל וספרד מצב המשק 
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X   יי המצב הביטחווהמדי 

 X  ה   משברהקורו  

 סיכוים עפיים  

  X אי פרסום מכסות וזכיה בהליכים תחרותיים 

  X ויים בסביבה הרגולטורית בישראלובספרד  שי 

  X  תלות בקבלת היתרים ואישורים 

  X  תעריפי החשמל 

X    ויי אקליםאי מזג אוויר ושית 

  X  טיבייםרגיה אלטרמקורות א  

 X   תשומות עליית מחירי 

 X   עיכובים במועדי אספקת רכיבים 

 X  ה יועלוי משת קבל 

X    צריכה עצמית  ותהמאפשרמערכות הפועלות מכוח אסדרות חשיפה להיקף צריכה ב  

  X ברת החשמל תלות בח  

X    יהל המערכת או ספק שירות חיוהפרות מצד מ 

X   ים, פגעי טבעות המתקי קרקע תקיוטרור  , סיכו 

  X י ייצור שזכו במסגרת הליכים תחרותיים  ה עמיד איים להקמת מתקבלוחות זמ 

X     פטמחירי הגז וה 

 X   תחרות  

X   אחריות יצרן מוגבלת, בלאי, ואובדן תפוקה והוצאות תיקון הציוד 

 X   ויים בכללי המיסוישי  

X    סית של לקוחות החברהות פיחשיפה לאית  

 X  ות היעדרויה  קיבולת של   זמיי  להקמת  מתאימות  בקרקעות  וחוסר  החשמל  רשת   של  פייצור מתק  

X   ובטיחותית  בריאותית, סביבתית  חקיקה  מכוח להליכים  חשיפה  

  סיכוים ייחודיים    

 X   סיום מוקדם של הסכמי שכירות  

X   הי המשהפסקת התקשרות עם קבל  

  X  שותפים פעילות ביחד עם  

X    תביעת החברה הציבורית  

היוהמידע   החברה  על  והשפעתם  שלעיל  הסיכון  גורמי  עתיד,    בגדר  בדבר  פי  צופה  מידע 
כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה סמך, בין היתר, על הערכות החברה המבוססות על יסיון 
העבר והיכרות את השווקים הרלבטיים לתחומי פעילותה ומידע בושא התפתחויות רגולטוריות 

לגו רמי סיכון הרלווטיות לתחומי הפעילות של החברה. החברה עשויה להיות חשופה בעתיד 
החברה.   מהערכות  שוה  להיות  עשויה  ויתממש,  היה  סיכון,  גורם  כל  של  והשפעתו  וספים 

. התוצאות  מועד הדו"חמידע צופה פי עתיד הוא מידע המבוסס על מידע הקיים בחברה ב  ,כאמור
  בפועל עשויות להיות שוות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
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 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ

    2020בדצמבר 31ליום החברה דוח דירקטוריון 
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   דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה

על  מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון    ")החברהלהלן: "(   סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מדירקטוריון  
",  מועד הדו"ח"-" ותקופת הדוח(להלן: "   2020בדצמבר    31מצב עייי החברה לשה שהסתיימה ביום  

בהתאם לתקות יירות ערך    , הסוקר את תיאור החברה והתפתחות עסקיה בתקופת הדוח,לפי העיין)
  ").  הדיווחים תקות(להלן: " 1970-(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

    

תאגיד, תוצאות פעולותיו, הוו ה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי  -חלק ראשון 
 העצמי ותזרימי המזומים שלו

 כללי   .א

(להלן:    1999-החברות, התש"ט, כחברה פרטית לפי חוק  2019ביוי    26החברה התאגדה בישראל ביום  
שיתה החברה   2020בספטמבר  14השם די אם איי ארגיה מתחדשת בע"מ. ביום , תחת ")חוק החברות"

   סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ. -את שמה לשמה הוכחי 

ביום   הקמתה  ממועד  ליום    2019ביוי    26החל  הי2020בספטמבר    30ועד  כסים,  י,  ללא  החברה  תה 
  ות ופעילות כלשהם.התחייבוי 

  שיוי מבה 

מכוחו הועברה  ,   ,1חתם מערך הסכמים שמטרתו שיוי מבה בקבוצת סולאיר2020בספטמבר    24ביום  
על פי  הפקת מיות החברה לציבור  עם ביצוע  מיד לאחר התקיימות כלל התאים שקבעו לכך ולחברה,  
לראשוה    תשקיף של  2021בפברואר    2ביום  הפקה  פעילותה  מרבית  (להלן: ,  בע"מ  ישראל  סולאיר 

בתחום הפוטו וולטאי בישראל, ספרד ואיטליה (וזאת למעט "הכסים המוחרגים",   2") סולאיר ישראל"
הפעילות כאמור,  .  לתשקיף)  6.1כהגדרתם בסעיף   פי  לתוכהישראל    סולאירמיזגה  קודם להעברת  על   ,

(שחוסלה לאחר המיזוג האמור,    סולאררה    את,  החברותהוראות הפרק הראשון לחלק השמיי לחוק  
הפעילות האמורה הועברה לחברה מסולאיר ישראל    .החברות)) לחוק  4(323בהתאם להוראות סעיף  וזאת  
(  הבמצב סעיף    ,)AS ISהקיים  הוראות  לפי  ממס  בתוקף  לפקוד  105בפטור  וזאת  הכסה  מס  ת 

    .2020בספטמבר  30יום רטרואקטיבי ל 

של החברה ערוכים באופן המשקף   Pooling As בהתאם לכך, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
את העברת הפעילות המועברת לחברה כאילו בוצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות  

לפי  ,  או במועד בו רכש הכס המועבר)  2017ביואר    1קרי,  ( Pooling As הכספיים המאוחדים פרופורמה
פרופורמה.  המאוחר המאוחדים  הכספיים  הדוחות  בבסיס  העיקריות  ההחות  אודות   As לפרטים 
Pooling,   לדוחות כספיים מאוחדים פרופורמה  18ראו ביאור Pooling As   בדצמבר    31של החברה ליום

  לדו"ח זה.  המצ"ב  , 2020

  הפקה לציבור 
  על פי התשקיף 3של מיות החברהוהצעת מכר  הושלמה הפקה ראשוה לציבור    2020  בפברואר  2ביום  

מיות החברה שוא  .  )2021-01-013947(מס' אסמכתא:    2021בפברואר   2שלימה לו מיום  ועל פי הודעה מ
הוצעו   מוסדייםהתשקיף  ערךזה    מוחכהגדרת  ,  למשקיעים  יירות  הצעת  (  בתקות  ערך  אופן  יירות 

)  1(א)( 11בהתאם לתקה    ,הצעה לא אחידהשל  דרך  ב,  ")תקות ההצעה (להלן: "  2007-, תשס"ז)לציבור

 
(מספר    2021בפברואר    2ושא תאריך    2021בפברואר    1לתשקיף להשלמה של החברה שהתפרסם ביום    8.2.1-ו  6.2.1לפרטים ראה סעיפים      1

לדו"ח תיאור עסקי התאגיד    6.2.1כן ראה סעיף      , אשר מובא בדו"ח זה בדרך של הפיה.") התשקיף) (להלן: " 2021-01-013620אסמכתא:  
  .  ")גידא דו"ח תיאור עסקי הת(להלן: " המצורף לדו"ח זה 

2    " (להלן:  בע"מ  סולאר  רה  סולארשבשליטת  בח רה  השליטה  בעלת  שגב,  וילין  פאולה  הגב'  בשליטת  המצאת  כיו"ר  "),  המכהת  ברה 

  .דירקטוריון החברה 
ביחד:    3 (להלן  החברה  של  העסקי  הפיתוח  סמכ"ל  דור,  עין  עודד  ומר  בחברה  השליטה  בעלת  שגב,  וילין  פאולה  הגב'  ידי  על  שבוצעה 

  ").  המציעים"
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  2,475,000מתוך המיות שמכרו למשקיעים המוסדיים,    .ש"ח למיה  48ובמחיר של    לתקות ההצעה
המציעים בדרך של הצעת  על ידי  מכרו  מיות    275,000- על ידי החברה בדרך של הפקה ומכרו  מיות  

 ש"ח.  מיליון 119-של כ התמורה הכוללת ברוטו שהתקבלה בחברה הסתכמה לסך  מכר.

  ת סולאירפעילות קבוצסקירת התפתחות   .ב

שחלו   העיקריות  ההתפתחויות  בבלתיאור  הקבוצה  האחרוות  עסקי  השים  סעיף  מהלך    6.2.2ראה 
  . דו"ח תיאור עסקי התאגידל

 תחומי פעילות   .ג

  שי תחומי פעילות:  כוללת , פעילות החברה מועד הדו"חכון ל

 וולטאי בישראל -תחום הפעילות הפוטו .1

החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בייזום, פיתוח, תכון, רישוי, יהול  
הליכי מימון, הקמה, יהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות ארגיה מתחדשת  

-ישראל. עיקר פעילות החברה בישראל היה ייזום והקמה של פרויקטים מיבים של מערכות פוטוב
וולטאיות, המותקות באופן קרקעי או על גבי גגות, מבי ציבור, מפעלים, מאגרי מים, מכוי טיהור  
וכיו"ב, ומשמשות לצורך הזרמת חשמל לקווי החלוקה וההולכה הארציים   שפכים, בריכות דגים 

בוסף, החברה  ול שוות של רשות החשמל.  פרטיים, בהתאם לאסדרות  שימוש עצמי של צרכים 
וולטאיים  - ) של פרויקטים פוטוO&M) וקבלן תפעול ותחזוקה (קבלן  EPCמהווה קבלן הקמה (קבלן  

  .  (בהיקפים זיחים כון למועד זה) הן עבור עצמה והן עבור צדדים שלישיים

 ואיטליה   בספרדוולטאיות -ת פוטותחום פעילות של ייזום מערכו .2

החברה פועלת בספרד באמצעות מיזמים משותפים עם צדדים שלישיים, בתחום הייזום, הפיתוח  
פוטו כון למועד  - וההקמה של מערכות  זו,  יזמ   ח "הדווולטאיות. במסגרת  פרויקטים    2  ההחברה 

") וסרגוסה  פרויקט אלצ'ה, הממוקמים בערים אלצ'ה (להלן: "שויםופיתוח  ייזום  המצאים בשלבי  
בהיקף כולל של  פרויקטים 3-ו כל אחדוואט - מגה 50-), בהספק של כ"1  ןיזרסאלפרויקט א(להלן: "

    ., המצאים בשלבי ייזום ראשויים, באיטליהוואט-מגה 59-כ

להרחבת   החברה  פועלת  מכוחם  מסגרת  והסכמי  הבות  מזכרי  במספר  התקשרה  החברה  בוסף, 
ואיטליה.  -פעילותה בתחום הפוטו לאחר מועד  על ידי החברה    מומשובמסגרת כך  וולטאי בספרד 

אופציות   זכויות  הדוח  ב  שלושה בלרכישת  בספרד    . אטוו -מגה  125- כ  שלכולל  יקף  ה בפרויקטים 
  לדו"ח זה.   .3ה.עיף  לפרטים וספים ראה ס

 לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.    6.2.2מערכות הכללות בפעילות החברה ראה סעיף לפרטים אודות כלל ה 

של   בהיקף  חשמל  לייצור  כח  תחת  של  הקמה  יוזמת  החברה  כן,  פוטו    250כמו  משולבת  וואט  מגה 
תחת הכח עיט מצאת בשלבי ייזום    ., בהר עיט שבדרום הערבהוהפקת מים  טכולוגיית אגירה,  וולטאית

ראשויים בלבד, וכפופה לשילוב הפרויקט באסדרה מתאימה, לקבלת אישורים שוים, לגיוס מימון ועוד,  
  לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.    6.9.1  לפרטים וספים ראה סעיף   כך שאין כל וודאות ביחס להוצאתה לפועל.

  השפעת משבר הקורוה   .ד

דו"ח תיאור  ל 6.6.11לפירוט אודות משבר הקורוה והשפעתו על החברה והסביבה העסקית, ראו סעיף 
  עסקי התאגיד.  

  ח ולמועד אישור הדו"ח"יים בתקופת הדוראירועים עיק  .ה

 ,Alizarsunהתקשרה    2020בובמבר    27ביום    -    פרויקט אליזרסאן בועלייה לשליטה  סגירה פיסית  .1

S.L.U.  ,  כון למועד פרסום  החברה, בשרשור,    מחזיקהחברה זרה המאוגדת תחת הדין הספרדי, בה
עם בק אוסטרי בהיקף כולל של  , בהסכמי אשראי  ")אליזרסאן(להלן: "   מהזכויות   71.3%-בכהדו"ח,  

אליזרסאן  מסגרת האשראי תאפשר ל  הקיית   .1  אליזרסאן   פרויקט   מיליון אירו לצורך הקמת  30-כ
לדו"ח תיאור    6.14.6.3-ו   6.8.1.1.1פים  לפרטים וספים ראו סעי   את הקמת הפרויקט בפן המימוי.

 עסקי התאגיד.  
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פרויקט  ממיות סארגוסה ישראל    50%הסכם לרכישת  העליה לשליטה באליזרסאן התבצעה מכוח  
ביוי    30ביום  בו התקשרה החברה  מצד ג',    )ממיות חברת אליזרסאן   51%- (המחזיקה בסולאר בע"מ  

   .2020באוגוסט  11ביום , אשר כס לתוקפו אלפי אירו  3,025תמורת סך של , 2020
 

חכירה   .2 הסכמי  על  וחתימה  אלצ'ה  בפרויקט  לשליטה  כעלייה  של  הקמת  דום    800-בהיקף  לצורך 
ת  ומוחזק שותפות מוגבלת, שמלוא הזכויות בה  ,  1טו  - , רכשה סול2020בדצמבר    24ביום    –  הפרויקט

"  על ידי החברה   Himinמהוה של    5.1%- של סולאיר ישראל בזכויותיה  , את  ")1סול טו  (להלן: 

Investment 2, S.L.    :היוזמת את פרויקט אלצ'ה בספרד. לאחר הרכישה  ,  ")2חימין השקעות  "(להלן
טו  האמורה,   סול  השקעות    51%-ב  1מחזיקה  חימין  יוצא,  2ממיות  כפועל  החברה,    מחזיקה. 
וולטאית  - פרויקט זה היו פרויקט להקמת מערכת פוטו  מהזכויות בפרויקט אלצ'ה.  51%-בשרשור, ב

של   בעד  - מגה  50בהיקף  מסוימים,  לתאים  בכפוף  להרחבה,  היתן  וספים,  -מגה   300וואט,  וואט 
 . לדו"ח תיאור עסקי התאגיד 6.8.1.1.1פרד. לפרטים וספים ראו סעיף הממוקם באלצ'ה, ס

 
ביחס לשלושה    2021בפברואר    10ביום    –  הרחבת פעילות החברה בספרד .3 מימשה החברה אופציות 

וואט, הממוקמים בסמוך זה לזה במחוז מקוויזה בספרד.  -מגה   125-פרויקטים בהיקף כולל של כ
וספים ההפע לפרטים  ומועדי  להקמה  המוכות  למועדי  ביחס  החברה  הערכות  לרבות  של  ל,  ה 

  10ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  עסקי התאגיד  לדו"ח תיאור    6.20.1.2ראו סעיף    הפרויקטים,
אסמכתא:    2020בפברואר   בדו ה  ) 2021-01-016791(מספר  הפיה. "מובא  של  בדרך  זה  כן,    ח  כמו 

עסקה  להשלמת  מתקדמים  במגעים  מצאת  בספרד    החברה  קלספארה  בפרויקט  הזכויות  לרכישת 
  .  מגה וואט 30-בהיקף של כ 

  
בחית  בלעדיות ליתה תקופת  ,  חברה בת בשליטת החברהחברה, באמצעות  לבוסף לאמור לעיל,  

בפרויקט זכויות  של  בספרד    יםוולטאי -פוטו   ים רכישת  וואט  - מגה  18-ווואט  - מגה  133בהיקף 
בהתאמה  טולדובהממוקמים   סעיף  ווילה,  ראו  וספים  לפרטים  עסקי    6.20.1.3.  תיאור  לדו"ח 

   .התאגיד
 

הפרויקטים באיטליה שכבר    3כון למועד פרסום הדו"ח, מלבד    –  ליההרחבת פעילות החברה באיט .4
וואט,  -מגה  893- פרויקטים וספים, בהיקף כולל של כ  26-כ רכשו, מצויה החברה בהליך בחיה של

יזם   ידי  על  לה  שהוצעו  שוים,  ופיתוח  ייזום  בשלבי  המסגרת  מקומי  המצאים  הסכמי  מכוח 
. בגין תקופות הבלעדיות השוות שהוקו  לדו"ח תיאור עסקי התאגיד  6.8.1.1.2בסעיף  המתוארים  

זה דו"ח  כון למועד פרסום  (אשר חלקן חלפו  ביחס לפרויקטים האמורים  כי הצדדים   לחברה  אם 
אירו. בוסף, עבור  אלפי    127-כ) שולם ליזם סך כולל של  כים להל מגעים לרכישת הפרויקטיםממשי

של סך  ליזם  ישולם  שימומש  פרויקט  מגה  40,000- כ  כל  כל  עבור  אודות  -אירו  לפרטים  וואט. 
וכן ראה דו"ח מיידי שפרסמה  לדו"ח תיאור עסקי התאגיד    6.20.2הפרויקטים האמורים ראה סעיף  

  .  2021-01-030426, מס' אסמכתא  2021במרץ   10 החברה ביום

  
  284-לחברה פרויקטים בספרד ואיטליה בהיקף מצטבר של כלאור האמול לעיל, כון למועד הדוח,  

הפר-מגה לצבר  בוסף  וזאת  שוים,  ייזום  בשלבי  הוואט  בחיה  ויקטים  בשלבי  ידי  מצאים  על 
    וואט.- גה מ 1,070- כ בהיקף וסף של החברה בספרד ואיטליה

  
שחתמו ועצם התממשותם, וכן  הבלעדיות  הסכמי    אודותלעיל,  ו  אבשהוהמידע והתוים    כי  יודגש

ה  שבחים  יםהספק אודות  בפרויקטים  שלהם  ,  הצפויים  הייזום    להקמה   מוכות  מועדיוסטטוס 
אשר היו  ,  1968- ח"התשכ ,  ערך  יירות  , מהווים מידע צופה פי עתיד, כהגדרת המוח  בחוקמשוערים

  על   בחיה ליכי  בה   אלה   בימים   יםצא מהם  ושל הפרויקטים האמורים    היזם  ידי   עללחברה    מסרכפי ש 
  , כך שיתכן ובפועל יחולו שיויים מהותיים ביחס למידע ותוים אלו.  החברה ידי

  
,  2021במרץ  10ביום   – קידום הקמת מתקן משולב לייצור חשמל, הפקת מים ואגירת ארגיה בערבה  .5

החברה,  )  80.01%(, חברה בת בשליטת  ")חברת עיטאגירה שאובה בע"מ (להלן: "  התקשרה חברת עיט
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במספר הסכמים מכוחם הועקו לחברת עיט אופציות לעשיית שימוש במקרקעין בשטח כולל של עד  
לייצור  סולארית  תחת כוח  דום לצורך הקמת הפרויקט עיט. פרויקט זה היו מתקן משולב    2,100

,  מיליון קו"ב  20- וואט שעה, להפקת מים בהיקף שתי של עד כ- מגה  475,000-חשמל בהיקף שתי של כ
כ עד  של  בהספק  מים  טורביות  הכוללת  ארגיה  אגירה  יכולת  בעלת  עלות  וואט.  -מגה  160-שהיה 

 . מיליארד ש"ח 1.5-הקמת הפרויקט מוערכת בכ 
מתוכן להיות הפרויקט ההדסי המשולב הראשון מסוגו בעולם  למיטב ידיעת החברה, פרויקט עיט  

והפקת מים. וספים ראו סעיף    לייצור חשמל, אגירת ארגיה  דו"ח תיאור עסקי  ל  6.9.1.2לפרטים 
  התאגיד.  

פרויקט עיט ו/או הספקו הסופי ו/או    הקמתעצם  יובהר כי כון למועד הדו"ח אין כל וודאות באשר ל 
  לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.   6.9.1.2.3עלות הקמתו והן מותים באמור בסעיף 

  
התקשרה סולאיר ישראל במזכר הבות (אשר הוסב    2020בדצמבר    17ביום    –  ייזום פעילות בפולין  .6

הפיצול)   הליך  השלמת  עם  מיזמים  עם לחברה  בפיתוח  יסיון  בעלת  יזמית  ארגיות    חברה  של 
מזכר ההבות, שאיו בעל תוקף מחייב ואשר    במסגרת  .")היזמית  החברה(להלן: "  בפולין מתחדשות  

 הצדדים  כיהסכמות הצדדים לו כפופות לעיגון במסגרת הסכם מפורט שייחתם בין הצדדים, הוסכם  
להקמת  י שפעלו  משותפת,  אחזקות  החברה    70%-חברת  ידי  על  יוחזק  )  30%(הוה    ויתרתמהוה 

 וולטאים בפולין.  -, אשר תבחן ביצוע פרויקטים פוטוהיזמית החברה ידי על תוחזק
בתקופה  כי  החברה צופה  כון למועד פרסום הדו"ח, החברה והחברה היזמית הגיעו להבות סופיות ו 

  מחייב. ובין הצדדים הסכם מפורט הקרובה ייחתם 

  . אגידלדו"ח תיאור עסקי הת  6.9.3לפרטים וספים ראה סעיף  

 

  תוים כספיים

  
הפעילות .1 ש"ח)  תוצאות  באלפי  כספיים  פי    (תוים  החברה  מאוחדים    כספיים  דוחותעל  של 

    )מבוקרים(  2020  בדצמבר 13פרופורמה ליום 

  

  

  חודשים שים עשרלתקופה של 
  הסברי הדירקטוריון

 בדצמבר 31ביום  ו שהסתיימ

2020  2019  2018     

 7,315  14,051  10,320  הכסות

הכסות   2019בשת   כללו  ההכסות 
בישראל  ,הקמה  מפעילות והן  בספרד   ,הן 
הכסה   2020לעומת   הוכרה  לא  שבה 

ההקמה  (פעילות  בספרד  הקמה  מפעילות 
החברה). בשליטת  לחברה  בשת   הועברה 

כ  2020 של  גידול  הכסות  ב  75%-חל 
שת ב  להכסות אלו  ממכירת חשמל ביחס

מהכסות  2019 יותר  גבוהות  היו  אשר    ,
  . 2018-ממכירת חשמל ב

  9,036  9,894  עלות ההכסות 
  

8,525  
במספר  מגידול  בעיקרו  ובע  הגידול 

בשת  הקבליות  המערכות    2020שהוקמו 
     .2019ביחס לשת 

רווח (הפסד)  
  גולמי

426  5,015  
 

)1,210 ( 
  

   

  1,473  633  -   הוצאות יזום
משקף   שהוכרו הסכום  יזום  הוצאות 

פרויקטים   2018- ו  2019  שת  במהלך בגין 
  שהחברה יזמה אך לא הבשילו. 

ההלה  הוצאות 
  וכלליות 

11,204  7,093  
  

5,771 
  

וב פעילות   עהגידול  מהרחבת  בעיקרו 
בהרחבת   היתר  בין  המתבטאת  החברה, 
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בשירותים  ושימוש  האדם  כוח  מצבת 
    מקצועיים.

     18  17  -   הוצאות אחרות

הפסד לפי 
  מימון ומיסים 

)10,778 (  )2,728 (  )8,472 (     

     -   938  1,056  הכסות מימון 

  745  3,784  16,038  מימוןהוצאות 

מעלייה   בעיקרו  ובע  הוצאות  ב  הגידול 
שמ ה הלוואות  בגין  מהבק  שריבית  כו 

מהבק  מימון  החלפת  ומתהליך  האוסטרי 
לפיקס המימון   .האוסטרי  החלפת  תהליך 

גרר הוצאות חד פעמיות שזקפו לדוח רווח 
  . והפסד

הפסד לאחר 
  מימון, טו

)25,760 (  )5,574 (  )9,217 (     

רווח מעליה  
  לשליטה 

50,052   -   -  

מ ובע  שהגידול  כתוצאה   רשמורווחים 
ספרדיות.  חברות  בשתי  לשליטה  מעלייה 
תהליך  בוצע  לשליטה  העלייה  במסגרת 

PPA    ההוגן לשווי  ההשקעה  את  ששיערך 
  שלה ויצר רווח חשבואי בהתאם.

חלק החברה  
בהפסדי חברות 

מוחזקות  
המטופלות 

בשיטת השווי 
  המאזי

)871 (  )2,126 (  )3 (  

מהקמת    2019-ב בהכסות  החברה  הכירה 
ומגד  כלולה,   חברה  בבעלות  פרויקט 
הכירה ברווחים שטרם מומשו אשר כללו 

הרווחים שטרם מומשו (רט"מ) בסעיף זה.  
בעקבות איחוד הדוחות   2020וטרלו בשת  

    כתוצאה מעלייה לשליטה.
  )הפסדרווח (

לפי מיסים על  
  ההכסה

23,421  )7,700 (  )9,220 (     

מיסים   הכסות
  על ההכסה 

469  368  200     

  )הפסדרווח (
  לשה

23,890  )7,332 (  )9,020 (     

רווח מהערכה 
מחדש של 

מערכות לייצור 
  חשמל מחוברות

3,233  3,618   -   

רווח (הפסד)  
ממדידה מחדש  

בגין תוכיות 
  להטבה מוגדרת

)243 (  )155 (  18     

סכומים אשר  
עשויים להיות 

מסווגים מחדש 
  לרווח או הפסד: 

    

  

   

הפרשים מתרגום  
דוחות כספיים 
  של פעילות חוץ 

)546 (  )521 (  )23 (    

(הפסד)  סך רווח 
  כולל אחר לשה

2,444  2,942  )5 (    

רווח (הפסד)  
  כולל לשה

26,334  )4,390 (  )9,025 (     
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 בדצמבר  13פרופורמה ליום  של החברה  מאוחדים    כספיים  דוחותעל פי    דוח על המצב כספי .2
    )מבוקרים(  2020

  

 סעיף 
ליום 

31.12.2020  
ליום 

31.12.2019  

  הסברים
  אלפי ש"ח 

  כסים שוטפים 

מזומים 
ושווי 

  מזומים
27,235  1,743  

הפרויקטאלי  ומהמימון  האשראי  מהרחבת  בעיקרו  ובע  הגידול 
   שקיבלה החברה בתקופת הדוח.

     -   355  פקדוות

פיקדוות 
  משועבדים 

5,556  936  
ב  מעלייה  בעיקרו  ובע  לגגות  הגידול  הקמה  בין ערבויות  שגדלו 

  השים בעקבות עלייה במספר ההקמות.

  908  2,642  לקוחות
ובע בעיקר גידול ב  ו בעלייההגידול  היקף יצור החשמל בעקבות 

  . מערכות המחוברותמספר הב

חייבים 
  ויתרות חובה

25,628  5,430  
בעיקר ובע  פרויקט    והגידול   בגין  לספקים  ששולמו  ממקדמות 

  בישראל.  הקמההפעילות  בגין    תשומות  אליזרסאן ומיתרות מע"מ

הלוואה  
  אחותלחברה 

4,000   -  

ישראל לסולאיר  שיתה  הלוואה  משקף  לאחר   הסכום  שפרעה 
על    תאריך המאזן. ישראל  לסולאיר  הועקה  זו  הלוואה  במקור, 

לקות את חלקו של צד ג' בפרויקט אלצ'ה. יתרת ההלוואה   מת  
   .סעיף כסים לא שוטפיםמוצגת ב

סך הכל 
כסים  
  שוטפים 

65,416  9,017    

    כסים לא שוטפים 

לזמן  פקדוות
  ארוך

1,584  117  
בעיקרו ובע  ל  הגידול  בקשר  בפרויקט    הקרקע  שכירותמפקדון 

  .בספרד
השקעה  
בחברות 
מוחזקות  

המטופלות 
לפי שיטת 

  השווי המאזי 

 -  2,914  

 בשתי החברה עלתה לשליטה 2020בשת הקיטון ובע מכך ש
  בהתאם לשיטת השווי המאזי 2019חברות שטופלו בשת 

  שוה הטיפול החשבואי ביחס אליהן.וכתוצאה 

     424  586  רכוש קבוע

מערכות  
לייצור חשמל  

בהקמה 
  וייזום 

271,621  9,318  

, בשתי החברות הספרדיות  לשליטה  מהעלייההגידול ובע בעיקרו  
 חלק וסף מהגידול.  ושיערוך לכסים  PPAערך תהליך    הבמסגרת

במערכות  בע שיטת  ש  בישראלבהקמה    מהשקעה  לפי  מוצגת 
    .העלות

  בפרויקט בספרד.וצר כתוצאה מעלייה לשליטה הסכום   -   1,216  מויטין

מערכות  
לייצור חשמל  

  מחוברות
37,764  24,504  

הגידול ובע מעליה במספר המערכות המחוברות לרשת החשמל 
  שמוצגות בשווי ההוגן שלהן.  

כס חוזה בגין 
  הסדר זיכיון

12,850  11,924  
ביחס   ההשלמה  בשיעור  מעלייה  ובע  בלוד הגידול  לפרויקט 

    .ככס חוזה בגין ביצועמוגדר ה

חייבים בגין  
פרויקט 
  בביצוע 

 -  5,121  
בין   והקיטון  ספרדית בהשים  לחברה  ביחס  יתרה  מביטול    ע 

   .2020שבוצע בשת  איחוד הדוחותכתוצאה מ
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כסי זכות  
  שימוש

61,521  12,535  
 הגידול ובע מחכירות שטחים בשי הפרויקטים בהקמה בספרד.

ההתקשרויות   פוטו   וקרקעות  גגות  חכירתלבמרבית  למערכות 
  .  IFRS16טאיות כס החוזה תחת תחולת לוו

  2,868  4,374  מיסים דחים
 מסים דחים בעקבות הפסדים  ייצירת כסמ הגידל ובע בעיקרו

  . בחברה וזאת עד לגובה העתודה למס

  1,321  184  לאחר הלוואה 
ב ההלוואה  לחברה   2019-יתרת  מהלוואה  היתר  בין  מורכבת 

  .  2020- כלולה שאוחדה ב

הלוואה  
  לחברה אחות

5,260   -  

  המורכבת משי רכיבים: יתרההסכום משקף 
כ  סך  .א במצבת הלוואה  בגין  ש"ח  מיליון  3-של  המתוארת  ה 

 . )לעיל  (ראה הלוואה לחברה אחות הכסים השוטפים
הלווא  ש"ח  מיליון  2.2-כ  של  סך   .ב מייחוס  הבק שוצר  ת 

בלבד   המקורית  האוסטרי ישראל  לסולאיר  שהועקה 
והוקצאה מחדש כתוצאה מתהליך ההפקה בתחילת חודש  

    .2021פברואר 
סך הכל 

כסים לא  
  שוטפים 

396,960  71,046     

סך הכל 
  כסים 

462,376  80,063     

     התחייבויות שוטפות: 

חלויות 
שוטפות 

הלוואות לזמן 
  ארוך

5,185  51  
בעיקרו ובע  של   הגידול  קרן  תשלום  תחילת  מועדי  מהתקרבות 

הפרוייקטליות שהתקבל ו  ההלוואות  האשראי  בהיקף  מעלייה 
  .מתאגידים בקאיים

וותי  ספקים
  שירותים

34,977  1,665  
ובע     מעלייה בהיקף ההשקעות בהקמת מערכות בעיקרו  הגידול 

   סולאריות.

זכאים 
  ויתרות זכות 

11,896  4,020  
אלצ'ה מסולאיר מפרויקט    5.1%רכישה של  הגידול ובע בעיקרו מ 

   .ורכישת אחוזים וספים בפרויקט אליזרסאן מצדדי ג'ישראל 
חלויות 

שוטפות של 
התחייבויות 
  בגין חכירה 

  עקב הגידול בהיקף החכירות, גדלות גם החלויות השוטפות.    796  1,525

הלוואות 
  מאחרים

1,991   -  
לחברה כלולה שאוחדה הלוואות שהתקבלו מצד ג'  הסכום משקף  

  אליזרסן. מפרויקט  חלקבגין רכישת , 2020-ב

סך הכל 
התחייבויות 

  שוטפות
55,574  6,532     

     התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות 
לתאגידים 
בקאיים 

וותי אשראי  
  אחרים

249,512  61,905  

ובע ידי   בעיקרו  הגידול  על  הממומות  בהשקעות  מעלייה 
מיליון ש"ח מהפיקס;   150-בחלוקה הבאה: כ  תאגידים בקאיים

  34-ת המטה ועוד כ אמיליון ש"ח מהבק האוסטרי בגין הלוו  66-כ
    אליזרסאן.מיליון ש"ח בגין הלוואה להקמת פרויקט 

הלוואות 
  אחרמ

 -  942    

התחייבות 
בשל סיום 
- יחסי עובד

  מעביד, טו

576  261    

  3,350  41,817  מיסים דחים

בעיקרו ובע  בגין   הגידול  שוצרו  מס  לצרכי  זמיים  מהפרשים 
המחוברות מחדש   המערכות  הערכה  למודל  המעבר  בעקבות 

והקצאת  ו הספרדים  בפרויקטים  לשליטה  העלות מעליה  עודפי 
  ויצירת מיסים דחים בגים. 
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התחייבויות 
לזמן ארוך  
  בגין חכירה 

57,528  10,701  
 הגידול ובע מחכירות שטחים בשי הפרויקטים בהקמה בספרד.

ל ההתקשרויות  פוטו   וקרקעות  גגות  חכירתבמרבית  למערכות 
  . IFRS16טאיות כס החוזה תחת תחולת לוו

זכאים 
ויתרות זכות  

  ארוךלזמן 
 -  584    

סך הכל 
התחייבויות 
  לא שוטפות

349,433  77,743     

  סך הכל הון
  (גרעון בהון) 

57,369  )4,212 (    

סך הכל הון  
  והתחייבויות

462,376  80,063     

  
  
  

  ומקורות מימון מהותיים זילות .3
  

  : (באלפי ש"ח) תזרים מזומים

  

  

  

  

   

  הסבר  בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 
 

  
2020 2019  2018   

   אלפי ש"ח 

מזומים טו  
שבעו מפעילות 

(ששימשו 
לפעילות) 

  שוטפת

)36,123 (  (16,415) 

  
  

)13,833 (  

בעיקרו  ובע  ההפרש 
להרחבה,   בהפסד.  מגידול 
תזרימי  על  דוחות  ראו 
מאוחדים   מזומים 

 פרופורמה. 

 

מזומים טו  
ששימשו 
לפעילות 

  השקעה 

)109,978 ( (13,765) )8,503 (  

לתקופה   בהשוואה 
חל  דאשתקד,  המקבילה 

מיליון ש"ח    74- גידול של כ
במערכות   בהשקעות 
בהקמה  חשמל  לייצור 

  ובייזום. 

 

מזומים טו  
שבעו מפעילות 

(שימשו 
  לפעילות) מימון

 171,375  29,801 24,349  

בעיקרו  ובע  הגידול 
כ של  מיליון    127- מעלייה 

ארוך לזמן  במימון    ש"ח 
לזה שהתקבל בשת ביחס  
התקבל   .2019 המימון 

ומהבק   מהפיקס 
 האוסטרי.

 

השפעת תודות 
בשער חליפין 

על יתרות 
מזומים ושווי 

  מזומים

218 -   -     

סה"כ תזרים  
  מזומים 

25,492 )379 ( 2,013    
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 מקורות מימון 

  ,בוסף  "ח.אלפי ש  27,235עומדת על סך של  , יתרת המזומים  2020  בדצמבר  31ליום    -  מזומים -
יתרות   בשימושומזומים    פקדוותלחברה  משועבדים)  מוגבלים  כב  (פקדוות  של    5,911-סך 

בקאיים  גופים  ידי  במהלך תקופת הדוח, פעילות החברה מומה על בעיקרה על    אלפי ש"ח.
  98.5 -הה כ  ושווה מזומים המזומיםכון למועד פרסום הדוח,  יתרת   מתואר בטבלה לעיל.כ

 .  מיליוי ש"ח

יתרת    .ח" ליון שי מ  156-כ  סך של  על  לזמן ארוך  הממוצעת  עמדה יתרת האשראי  2020בשת   -
מיליון    5יתרה בסך    , למעט2020היתה זיחה ולא מהותית לאורך כל שת    האשראי לזמן קצר

 .  2020בדצמבר  31ביום  ש"ח שוצרה

דו"ח  ל  6.14.6לוואות המהותיות שיטלו על ידי חברות הקבוצה, ראו סעיף  הלפרטים בדבר ה  -
  . תיאור עסקי התאגיד

,  2021לפרטים אודות הפקת מיות לראשוה לציבור, שבוצעה על ידי החברה בחודש פברואר   -
א'  מיליון ש"ח, ראה סעיף    119  -כ    ואשר תמורתה הכוללת לחברה, ברוטו, הסתכמה לסך של

  לעיל.  

לדו"חות כספיים מאוחדים פרופורמה    15לפרטים וספים בדבר מקורות המימון ראה באור   -
  לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.  6.14וכן סעיף   2020בדצמבר  31ליום 

  
  

  אשראי ספקים ולקוחות 

ועד    60לחברה התקשרויות עם ספקים רבים אשר תאי התשלום שלהם עים לרוב בין שוטף+
. עם זאת, לחברה מספר מצומצם של ספקים וותי שירות,  אשר תאי התשלום עימם  90שוטף+

  . החברה פועלת באופן שוטף להגדלת ימי אשראי ספקים.  30קצר יותר ועים בין שוטף לשוטף +

לקוחות   מויציפליירוב  לקוחות  הם  חשמל  מייצור  תאי    םהחברה  אשר  החשמל  חברת  או 
  .         60לשוטף +   30התשלום  שלהם עים בין שוטף + 

    סיכוים כלכליים

גורמי סיכון  פעילות החברה לווים  , לדו"ח תיאור עסקי התאגידל  6.23בסעיף  וסף על האמור  
  : כדלקמן, הקשורים לזילות ומקורות מימון

  זילות סיכוי

הפיסיות  ס התחייבויותיה  בפירעון  לעמוד  תתקשה  שהקבוצה  הסיכון  הוא  זילות  יכון 
המסולקות על ידי מסירת מזומן או כס פיסי אחר. גישת הקבוצה בוגע ליהול סיכוי הזילות  

ב בהתחייבויותיה  לעמוד  המספקת  הזילות  מידת  את  היתן,  ככל  להבטיח,  היא  מועד,  שלה 
  בתאים הרגילים ובתאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במויטין. 

תחזית תזרימי מזומים קבעת לרב ברמת הקבוצה המאוחדת. החברה בוחת תחזיות שוטפות  
של דרישות הזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל  

ד יהיו  שקבעו.  עת  לא תחרוג ממסגרות האשראי  שהחברה  כך  מוצלות  לא  מסגרות אשראי  י 
תחזיות אלו מביאות בחשבון את תוכית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, ומתוך  

  כך, עמידה באמות מידה פיסיות מחייבות שמירה על יחסי כיסוי חוב מספקים. 

על יהול סיכוי הזילות חלה  על  יהול סיכוי    האחריות  ההלת החברה, אשר מהלת תוכית 
מימון וזילות לטווח הקצר, הביוי והארוך בהתאם לצורכי החברה. מטרת הקבוצה היא לשמר  

 את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש באשראי.  
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הדירקטוריון, במסגרת יהול סיכון זילות ביחס  האחריות הסופית ליהול סיכון זילות חלה על  
    לדרישות הההלה לגבי מימון וזילות בטווח הקצר, בטווח הביוי ובטווח הארוך.

  סיכוי שוק

תעריף מכירת   :סיכון שוק הוא הסיכון הובע משיוי במחירי השוק אליהם חשופה הקבוצה כגון
  ,שיעורי ריבית ומדד המחירים לצרכן  ,חוץ  שערי החליפין של מטבע   ,חשמל, מחירי חומרי גלם

מטרת    .כדי להשפיע על הכסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיסיים  הםאשר יש ב
  ,יהול סיכוי השוק היה להל ולפקח על החשיפה לסיכוי שוק באמצעות פרמטרים מקובלים

, וזאת  במהלך עסקיה חשופה החברה לשיוי במדד המחירים לצרכן  .תוך כדי מקסום התשואה
המוקם   מהפרויקט  הובעים  התקבולים  ומגד  מדד  צמודי  הים  השכירות  דמי  בהם  במקרים 

  דים למדד. במושכר אים צמו

חשמל מכירת  בעיקר  :  תעריף  החשמל  מחירי  בירידת  הכרוכים  לסיכוים  חשופה  החברה 
בה הקצה  םבפרויקטים  ללקוח  מבוצעת  החשמל  אסדרת    מכירת  במסגרת  פרויקטים  (כדוגמת 

הסיכון, פועלת    למזעור  . בספרד)(כדוגמת הפרויקטים    רי הספוט יאו לרשת החשמל במח  מוה טו)
כמות מירבית של פרויקטי החברה למסגרת אסדרות שוות של רשות החשמל,  להכללת  החברה  

המבטיחות תעריפי חשמל קבועים לאורך חיי הפרויקט. כמו כן, בקשר עם הפרויקטים בספרד, 
דואגת החברה להתקשר בהסכמי מכירת חשמל במחירים קבועים מול גופים מסחריים איתים  

  מרבית היקף הייצור של הפרויקטים.  ל,  פיסית

: פעילות החברה תלויה ברכישת ציוד בהיקפים מהותיים לצורכי הקמת הפרויקטים  חומרי גלם
ה בעלות חומרי  יכך, תלויה החברה במידה רבה בעלות וזמיות חומרי הגלם. עלי ש  כיווןהשוים.  

הגלם וכן ירידה בזמיות שלה תביא לפגיעה ברווחיות הפרויקטים שאותם מקדמת החברה, וכן  
לצורך מזעור הסיכון, פועלת החברה באופן הבא: (א) תקשה על השלמת הקמת הפרויקטים בזמן.  

התקשרות יצירת   (ב)  רחב;  ספקים  מאגר  עם  התקשרות  באמצעות  עיקרי  רכיב  לכל    יתרות 
תזמון כיסת החברה  מי מסגרת הועדים לקבע מחיר וזמיות לטווח הקצר והביוי; (ג)  בהסכ

      . לפרויקטים מתבצע בהתאם לזמיות חומרי הגלם

לחברה ולתאגידים בבעלותה הלוואות בריבית משתה הצמודות לריבית היוריבור.  : סיכון ריבית
שקבע  כאשר יש סף מיימום של שער היוריבור    6.5%ושאת ריבית של יוריבור +    הלוואת המטה

חברת ביטוח ישראלית, למימון  עם  חתם הסכם הלוואה    2020אוקטובר  ב  13יום  ב.  -) 0.2%(-על
ה  הגגות  זה  ושאת  פרויקט  למועד  בעל  מעל    2.6%של  ריבית  כון  הזהה  מ  "מחאג"ח ממשלתי 

מסגרת אשראי  בוסף לחברה    .וצמודה למדד המחירים לצרכן  יםש  11  - כ  למח"מ ההלוואה של
ריבית    6.5%לוואת מזין הושאת וה 2.75%בריבית קבועה של   חוב בכיר בפרויקט אליזרסאןשל  

 . )-2.5%( -שלא תפחת מ מעל ריבית היוריבר

אין לחברה    צמצום החשיפה לתודות בריבית.  והכיסה להסכם הלוואת המסגרת היאחד מיעדי  
   .מכשירים המצמצמים את חשיפתה לשיוי בשער הריבית המשתה

  – חלק מהותי מהחוב הפיסי של החברה, יטל מבק אוסטרי במטבע זר  :  סיכון שערי חליפין
) ב  במהלך השה המירה  החברה  ש   אף  על אירו  חוב שקלי שיטל  תח משמעותי מהחוב האמור 

אירו עשויים להשפיע באופן ממשי  -. על כן, שיויים בשער החליפין שקל)חברת ביטוח ישראליתמ
 על עלויות המימון של החברה, וכפועל יוצא, על רווחיות החברה. 

פעילות החברה בספרד   מבוצעת באירו. שיויים בשערי החליפין אים צפויים  ואיטליה  בוסף, 
ב הפרויקטים  רווחיות  על  אלומדי להשפיע  בדוחות  ות  הפרויקטים  שווי  על  ישפיעו  אולם הם   ,

 הכספיים של החברה ותרומתם לתוצאות פעילות החברה.

כמו כן, חלק מרכישות חלקי המערכות לייצור חשמל, מתבצעות מספקים בחו"ל במטבעות זרים  
(בעיקר דולר ואירו). בהתאם, הקבוצה חשופה לשיויים בשערי החליפין של המטבעות בהם היא  
רכשה או מתעתדת לרכוש חלקים למערכות. עם זאת, החשיפה מוגבלת לתקופה שממועד הזכיה  

אשר הצעת המחיר שהוגשה מבוססת על החות בדבר שערי חליפין מסויימים)  בהליך התחרותי (כ
 ועד למועד בו שולמה התמורה המלאה עבור הציוד שוא המערכת.  
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בשערי חליפין, הקבוצה מבצעת מעת לעת עסקאות גידור. למועד  לשם צמצום חשיפתה לשיויים 
   אלפי ש"ח. 68הוגן של  בשווי  גידור עסקאות  לחברהח "הדו

  . דו"ח תיאור עסקי התאגידל 6.23.1עיף לפרטים וספים בדבר גורמי סיכון פיסיים ראו ס
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  היבטי ממשל תאגידי  - יחלק ש

 פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית   .א

לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים)    3בהתאם להוראות התחולה של תיקון מספר  
בדבר אפקטיביות הבקרה על הדיווח הכספי ועל הגילוי  , החובה לצרף דוח 2009-(תיקון), התש"ע 

הבקרה הפימית תחול על החברה  ")  דו"ח על הבקרה הפימיתשל החברה על צרופותיו (להלן: "
  . 2021בדצמבר  31הכספיים הערוכים ליום  החל מהדוחות

  על אף האמור יצוין כי : 

תקה   .1 להוראות  לתקות  1גב(9בהתאם  תקה  ,  יווחיםהד)  של  לתקות  9הוראותיה  ב(ג) 
פיה יש לצרף לדוחותיה השתיים של חברה את חוות דעתו של רואה החשבון  - , עלהדיווחים

הפימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות  המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה  
יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שים מעת שעשתה תאגיד   זו, לא  שהוא זיהה בבקרה 

  מדווח למעט בקרות מקרים מסוימים שקבעו באותה תקה. 

בתקה   .2 כמשמעותו  קטן"  "תאגיד  החברה  של  היותה  הדיווחים5לאור  לתקות  לאור  ג   ,
לאמ החלטת   בתקה  החברה  מפורטות  ואשר  קטן"  ל"תאגיד  היתות  ההקלות  כלל  את  ץ 

הדיווחים5ד(ב)(5-)1ד(ב)(5 לתקות  ידי  )  על  בושא  אחרת  החלטה  תתקבל  לא  עוד  וכל   ,
הפימית   על הבקרה  לא תידרש החברה לצרף לדו"חותיה את הדו"ח  דירקטוריון החברה, 

רף הצהרות מהלים, בהתאם  סעיף זה, החברה תידרש לצשל  ואולם בכפוף לאמור ברישא  
  ב(ד) לתקות הדיווחים.  9 -) ו 4ד(ב)(5לקבוע בתקות 

 תרומות  .ב

ארגוים  עמותות והחברה תורמת מעת לעת ל   אין לחברה מדייות בושא תרומות.דו"ח  למועד ה
    לבעלי העיין וושאי המשרה בחברה).  בכל אופן שהוא(שאים קשורים  שוים

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית   .ג

מיום   הדירקטוריון  סעיף  2021  ביואר  18בישיבת  לפי  הדירקטוריון,  החליט  לחוק  12(א)(92,   (
החברות, כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית, לרבות  

  ").  המספר המזערי הראוי(כולל דח"צים) (להלן: " 2הדח"צים, הוא 

המספר המזערי הראוי קבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב הסוגיות  
דוחותיה   עריכת  החברה,  של  הכספי  מצבה  בבדיקת  המתעוררות  והפיסיות  החשבואיות 

  הכספיים ואישורם.  

דירקטוריו  רואה  אותם  הדירקטוריון,  חשבואית  חברי  מומחיות  בעל  כדירקטורים  החברה  ן 
ח פרטים  "דו ל  26  תקה. לפרטים אודותיהם ראה  עמית חיות  מראבישי מלכה ומר    ,יםופיסית ה

  .  זה ח"לדו  המצורף חברה וספים על ה

    דירקטורים בלתי תלויים  .ד

הדירקטורים הבלתי   שיעור  בדבר  הוראה  בתקוה  אימצה  לא  החברה  הדו"ח,  תלויים,  למועד 
הצהיר כי הוא  . יצוין כי מר עמית חיות, המכהן כדירקטור בחברה,  כהגדרת המוח בחוק החברות

ו תלוי,  בלתי  כדירקטור  למיויו  החברות  חוק  פי  על  הדרשים  הכשירות  בתאי  ועדת  - עומד 
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  הביקורת של החברה, שתמוה בתקופה הקרובה, תדון בהצהרתו זו.  

  מבקר פימי   .ה

     לא מכהן בחברה מבקר פימי. דו"חהלמועד  

    פרטים בדבר המבקר של התאגיד  . ו

 "). משרד רוה"ח(להלן: " משרד שטיימץ עמיח ושות' ו היהחשבון המבקר של החברה  הרוא

ושירותים וספים    2020השירותים שיתו על ידי משרד רוה"ח כוללים את דוח הביקורת לשת 
 כמו כן,  יתו שירותי מס בהיקף זיח.. הקשורים בביקורת

  :2019- ו 2020להלן פירוט שכר משרד רואי החשבון בשים  

  2020  2019  

  ש"ח   שעות   ש"ח   שעות 

שירותי ביקורת ומס  
ושירותים הקשורים  

  לביקורת ומס 

2,345  435,000  1,284  231,250  

שעות עבודה בתמורה לסך   2,492* כמו כן, ביחס לתשקיף, הושקעו על ידי משרד רואי החשבון 
  ושירותים הקשורים בביקורת. ש"ח בגין שירותי ביקורת  498,750כולל של  

 

  

גובה שכר הטרחה  .  שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה
קבע בהתבסס, בין היתר, על תאי השוק ולדעת ההלת החברה היו סביר ומקובל בהתאם לאופי  

   החברה ולהיקף הפעילות שלה.

 מורשי חתימה עצמאיים   .ז

(ד) לחוק יירות  37בחברה מורשי חתימה עצמאיים (כהגדרת המוח בסעיף  , אין  דו"חהלמועד  
    ).1968-ערך, התשכ"ח 
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד  -לישי חלק ש

 

בעלי השפעה מהותית על תוצאות  בדוחותיה הכספיים משתמשת החברה באומדים חשבויים    .א
וולטאיות ליצור חשמל, מדידת  -שווי הוגן של מערכות פוטוכגון בחיה קיומה של שליטה,  החברה  

 כס והתחיבויות מסים, שיעורי היוון לצורך מדידת ההתחייבות בגין חכירות וכד'.  

 .  2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים ליום  3לפרטים וספים ראה ביאור  

 
 ות שוויהערכ  .ב

ת  ולצורך קביעת ערכם של תוים בדוחותיה הכספיים, החברה עשתה, בין היתר, שימוש בהערכ
של   הוגן  רכישהשווי  עלות  ועודפי  תוספתית  ריבית  קביעת  מחוברות,  הערכות  .  מערכות  מלבד 
(המחזיקה  הקצאת עודפי עלות ברכישת מיות סרגוסה ישראל פרויקט סולאר בע"מ  השווי אודות  

בספרד)   אליזרסאן  בפרויקט  השקעות  בזכויות  אלצ'ה    2וחימין  בפרויקט  בזכויות  (המחזיקה 
להלןבספרד)   מאוד  המתוארות  מהותיות  שהין  מספר  ,  משפטית  לעמדה  ,  105-23בהתאם 

  מהותיות מאוד. , יתר הערכות השווי אין מהותיות או  שפורסמה על ידי סגל רשות יירות ערך
,  אלצ'ה יקטעודפי עלות הרכישה בפרו ביחס להקצאת שעשתה להלן פרטים בדבר הערכת השווי 

ו זה,  לדו"ח  גם  הרכישה  דבר  ב המצורפת  עלות  עודפי  להקצאת  ביחס  שעשתה  השווי  הערכת 
  :)להשלמה ומובאת בדו"ח זה בדרך של הפיה לתשקיף  9לפרק צורפה  (אשר  אליזרסאן  בפרויקט  

  

עלות     זיהוי ושא ההערכה: עודף  מיות    –הקצאת  רכישת 
  סרגוסה ישראל פרויקט סולאר בע"מ 

עלות   עודף  מיות    – הקצאת  רכישת 
  2השקעות חימין 

  ושא ההערכה: תיאור
עלות   עודף  הקצאת  של  שווי  הערכת 

של   סרגוסה   50%ברכישה  מחברת 
(מחזיקה   ישראל פרויקט סולאר בע"מ 

של Alizarsun SLבמיות   בשיעור   ,
פוטו 51% פרויקט  מקימה  אשר   ,-

כו של  בהספק  קרקעי  -מגה   50-ולטאי 
  . ואט בספרד)ו

עלות   עודף  הקצאת  של  שווי  הערכת 
של   חימין    5.1%ברכישה  מחברת 

פרויקט    2השקעות   את  (המקימה 
פוטו פרויקט  קרקעי  -אלצ'ה,  וולטאי 
כ עד  של  וואט  -מגה   350-בהספק 

  .בספרד)

  23/12/2020  31/7/2020  עיתוי ההערכה:

להערכת   בהתאם  ההערכה  ושא  שווי 
  השווי: 

 אירואלפי    11,354  –מערכות סולאריות  

במחיר מויטין   (רכישה  שלילי 
  אירו. אלפי   419 - הזדמותי) 

  

אלצ'ה   ש"ח,    82,353  – פרויקט  אלפי 
החברה  ידי  על  הרכשות  המיות  שווי 

  ח. אלפי ש" 4,045 – ) 5.1%(

 זיהוי מעריך השווי:  

  

BDO  יהולו דלטקמר,,  בע"מ יעוץ  מוטי  מחלקת    באמצעות  מהל  שותף, 
Corporate Finance  .    ו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעלמוטי הי

שים בייעוץ   10מאויברסיטת בר אילן. מוטי היו בעל יסיון של מעל    MBAתואר  
הייעוץ  בחברת  הוכחי  תפקידו  במסגרת  ממשלתיים.  ולמשרדים  לחברות  עסקי 

שווי,   בהערכות  העוסק  בצוות  ורו"ח  כלכלים  צוות  מהל  תוכיות  PPAמוטי   ,
ועוד. פיסים  מכשירים  הערכת  ערך,  לירידת  בחיה  אותות,  בדיקות     עסקיות, 
תוכיות   שווי,  הערכות  של  מגוון רחב  בביצוע  מוטי  מעורב  היה  עבודתו  במסגרת 
עסקיות, תכוים אסטרטגיים ובדיקות אותות במגזרי פעילות מגווים כדוגמת:  

  דל"ן, ציוד רפואי ופיסים.  תקשורת, מדיה, טכולוגיה, תעשיה מסורתית, מזון, 

BDO  יהולוסדה על ידי השותפים של משרד רואי חשבון    בע"מ יעוץ וBDO. BDO 

הבילאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים    BDOיעוץ ויהול היא חלק מרשת  
עסקיים הדרשים לעסקים לאומיים ובילאומיים בכל מגזר. לחברתו יסיון רב 
בתחומים הבאים: הערכות שווי עסקים, בדיקות אותות פיסיות ובדיקת אותות  
ביית   כספיים,  יתוחים  מוחשיים,  בלתי  וכסים  מויטין  שווי  הערכות  מסויית, 

פרויקטים  תכ מימון  ייעוץ  עסקיות,  בקאות  PFI/PPPיות  ורכישות,  מיזוגים   ,
  . השקעות ועוד
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מעריך  עם  שיפוי  להסכמי  התייחסות 
  השווי: 

לשיפוי   השווי  התחייבות  לפי  מעריך  מעבר  בגין    3לסכומים  ששולם  משכה"ט 
  .העבודה 

  מודל ההערכה: 

  
DCF יםהיוון תזרימי המזומ .  

 הערכת השווי: החות לפיהן בוצעה 
  

  מחיר ההון המשקלל היו - שיעור היוון 
  (ומילי).   6.25%

  לא רלווטי.  -שיעור צמיחה 
  לא רלווטי.  -ערך גרט 

 לא רלווטית.  -סטיית תקן  

מחיר ההון    -  1אלצ'ה שלב  שיעור היוון  
  (ומילי).  8.25% המשקלל היו
מחיר   -   2-6אלצ'ה שלבים  שיעור היוון  

  (ומילי).  10% המשקלל היוההון 
  לא רלווטי.  -שיעור צמיחה 

  לא רלווטי.  -ערך גרט 
  לא רלווטית.  -סטיית תקן  

 

  

ימים מתאריף התוקף של שתי הערכות השווי האמורות, לחברה    90יצוין כי על אף שחלפו מעל  
לא ידוע על שיויים שהתרחשו לאחר תאריך תוקפן אשר עשויים לשות את מסקות הערכות 

  השווי האמורות. 

  

 BDO Consulting and Managementמעריך השווי העיקרי של כסי החברה הוא  כן יצוין כי  

Ltd  " :להלן)BOD  יהולכסים שהושפעו ישירות מהערכות השווי של מעריך  יעוץ ושיעור ה .("

כהשווי   ליום    משווי   61%-מהווה  החברה  במאזן  השווי  2020דצמבר  ב  31הכסים  מעריך   . 

BOD  ו תלוי בחברה. לפרטים אודות פרטי ההתקשרות עם מעריך השווי, בהתאםיהול אייעוץ ו
  לתוספת השלישית לתקות הדיווחים ראו להלן:  2לסעיף  

  

הערכות   את  שהזמין  התאגיד  זהות 
כאמור   בתאגיד  האורגן  וזהות  השווי 
מעריך  עם  ההתקשרות  על  שהחליט 

  השווי; 

   החברה, באמצעות מר יאיר אייזן , סמכ"ל הכספים של החברה.  

מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכות  
  למעריך השווי; 

  הערכות השווי הוזמו על ידי החברה ממעריך השווי במהלך החודשים האחרוים.  

התאגיד  הזמין  שבעטיין  הסיבות 
  הערכות שווי; 

  .  שתידוח 

  . בע"מ יעוץ ויהול  BDO  שם מעריך השווי  
  מעריך השווי  פרטי 

   
  ראה טבלה לעיל.  

השכלתם מעריכי   וסיום  פרטי  של 
  השווי; 

  ראה טבלה לעיל.  

שכר   לגבי  כאלה,  היום  אם  התיות, 
הטרחה שזכאי לו מעריך השווי; כמו  
להתיות  שיש  ההשפעה  מידת  כן, 

  כאמור על תוצאות הערכת השווי; 

  טרחה קבע מראש במסגרת ההתקשרות ללא התיות. שכר 

מעריך  לשיפוי  ישה,  אם  הסכמה, 
הסכמה   הייתה  עבודתו;  בעד  השווי 
וזהות   השיפוי  תאי  יפורטו  כאמור, 

  ותן השיפוי; 

שלישי   לצד  כלשהו  סכום  לשלם  השווי  מעריך  יחויב  באם  ההתקשרות,  להסכמי  בהתאם 
ו בגין כל סכום כאמור מעבר לסכום השווה לפי  בקשר עם ביצוע שירותיו, החברה תשפה אות 

של   במקרים  למעט  והכל  להתגון  הזדמות  לחברה  שיתה  ובלבד  טרחתו  משכר  שלושה 
  רשלות או זדון של מעריך השווי שאז לא יחול שיפוי או פיצוי כלשהו.  

    

  

 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו   .ג

מרבית    2021בפברואר    2לפרטים אודות מערך ההסכמים, במסגרתו הועברה לחברה ביום    .א
הפוטו  בתחום הארגיה  ישראל  סולאיר  היתה  -פעילות  מועד  לאותו  (שעד  לחברה  וולטאית 

 וטלת פעילות), ראו חלק ראשון סעיף א לעיל.  

בפברואר    2ם  לפרטים אודות ביצוע הפקה ראשוה לציבור של מיות החברה שבוצעה ביו  .ב
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 דו"ח הדירקטוריון
______________________________________________________________________

______ 
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 ראו חלק ראשון סעיף א לעיל.   2021

לפרטים אודות אירועים מהותיים וספים שאירעו בחברה בתקופת הדוח ולאחריה ראו חלק    .ג
 ראשון סעיף ה לעיל.  

הדו"ח    .ד בתקופת  הקבוצה,  חברות  התקשרו  בהם  מהותיים  אשראי  הסכמי  אודות  לפרטים 
 תאגיד המצורף לדו"ח זה.   לדו"ח תיאור עסקי ה  6.14.6ולאחריה, ראה סעיף 

  

      

   פאולה וילין שגב, יו"ר 
  דירקטוריון  

  אלון שגב, דירקטור ומכ"ל    

 

  2021 במרץ 31תאריך: 
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 דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 
 

 2020בדצמבר    31ליום  
 
 

 
 



  

 

 
 

 

 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ

 

 2020בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום 

 

 תוכן העניינים

 

 עמוד 

 2 דוח רואה חשבון המבקר

 3-4 ל המצב הכספי מאוחדים פרופורמהדוחות ע

 5 דוחות על הרוח הכולל מאוחדים פרופורמה

 6-7 דוחות על השינויים בהון (בגרעון בהון) מאוחדים פרופורמה

 8 דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים פרופורמה 

 9 נספח לדוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים פרופורמה 

 10-65 ים פרופורמהבאורים לדוחות הכספיים מאוחד

 

 

----------- 
 

 



 
 

 
 

 בע"מ   סולאיר אנרגיות מתחדשות דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  
 

 סולאיר אנרגיות מתחדשותהמצורפים של    פרופורמה  ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי
על רווח  פרופורמה  ואת הדוחות המאוחדים    2019  -ו  2020בדצמבר    31"), לימים  חברה"ה  -בע"מ (להלן

הסתיימה  ש  בתקופה   משלוש השנים לכל אחת   השינויים בהון ותזרימי המזומנים  הרווח הכולל,  ,והפסד
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה  מאוחדים פרופורמה  כספיים   . דוחות2020  בדצמבר  31ביום  

כספיים   דוחות  על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו  החברה.  פרופורמה  של  על אלה  מאוחדים  בהתבסס 
 ביקורתנו. 

 
אחוז לא  אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים    השאוחד  הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר

סכום לא  הכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות  , ו 2019בדצמבר    31  ליוםמכלל הנכסים המאוחדים  מהותי  
כמו כן, לא ביקרנו את .  2019בדצמבר    31  ביום  השהסתיימ  המכלל ההכנסות המאוחדות לשנמהותי  

לסכום לא  הסתכמה    ןעל בסיס השווי המאזני אשר ההשקעה בה  ותהמוצג  ותחברהדוחות הכספיים של  
, ואשר חלקה של הקבוצה  , בהתאמה2019  - ו  2020בדצמבר    31ם  מילי  אלפי ש"ח  2,914  - ולסך של כ  מהותי

לשנים  אלפי ש"ח    3  - אלפי ש"ח וכ  2,133  -, לסך של כלסכום לא מהותי  הפסדי החברות הנ"ל הסתכםב
חברות בוקרו    ן, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אות2018  -ו   2019,  2020בדצמבר    31  מים שהסתיימו בי

על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו 
 ותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.א בגין

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  

פעול (דרך  התשל"גחשבון  חשבון),  רואה  של  על1973-תו  את  -.  לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת 

של בחינה  הדירקטוריון    גם  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי 
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

הכס הדוחות  אחרים,  רואי חשבון  של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס   המאוחדים פיים  לדעתנו, 
של החברה  פרופורמה  הכספי    המצבהנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את    פרופורמה
, השינויים בהון  ןואת תוצאות פעולותיה   2019  -ו   2020בדצמבר    31המאוחדות שלה לימים    והחברות

בדצמבר   31הסתיימה ביום  ש   בתקופה השנים    משלושלכל אחת  פרופורמה    ן ותזרימי המזומנים שלה
2020) בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם   ,IFRS כספיים (דוחות  ערך  ניירות  תקנות  והוראות   (

 . 2010- שנתיים), התש"ע
 
 
 
 

 ץ עמינח ושות'נמשטיי  תל אביב,  
 רואי חשבון   2021, מרץב 31
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 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח  באור 

    נכסים שוטפים 
  1,743    27,235   4 מזומנים ושווי מזומנים 

  -    355    פקדונות 
  936    5,556   ג19 ועבדים פקדונות מש

  908    2,642   5 לקוחות 
  5,430    25,628   6 חייבים ויתרות חובה 

  -    4,000   )6ד(27 הלוואה לחברה אחות 
    65,416    9,017  

    נכסים לא שוטפים 
  117    1,584   ג19 פקדונות משועבדים לזמן ארוך

  2,914    -   7 וי המאזני השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השו
  424    586   8 רכוש קבוע 

  9,318    271,621   ב9 מערכות לייצור חשמל בהקמה וייזום
  -    1,216   ב)3א(7 מוניטין

  24,504    37,764   א 9 מערכות לייצור חשמל מחוברות 
  11,924    12,850   10 נכס חוזה בגין הסדר זיכיון

  5,121    -   ) 10(א19 חייבים בגין פרויקט בביצוע 
  12,535    61,521   11 נכסי זכות שימוש

  2,868    4,374   ה 17 מסים נדחים 
  1,321    184    הלוואה לאחר 

  -    5,260   )6ד(27 הלוואה לחברה אחות 
    396,960    71,046  
    462,376    80,063  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2021במרץ  31
 תאריך אישור

 הדוחות הכספיים 
 פאולה וילין שגב 

 יו"ר דירקטוריון 
 אלון שגב 

 מנכ"ל 
 יאיר אייזן 

 סמנכ"ל כספים
 
 
 
 
 
 
 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
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 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח  באור 

    התחייבויות שוטפות 
  51    5,185   14 ת הלוואות לזמן ארוך חלויות שוטפו

  1,665    34,977   12 ספקים ונותני שירותים 
  4,020    11,896   א 13 זכאים ויתרות זכות

  796    1,525   11 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
  -    1,991    הלוואות מאחרים

    55,574    6,532  
    התחייבויות לזמן ארוך 

  61,905    249,512   14 בויות לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים התחיי
  942    -   ) 14א(19 הלוואה מאחר 

  261    576    מעביד, נטו  -התחייבות בשל סיום יחסי עובד  
  3,350    41,817   ה 17 מסים נדחים 

  10,701    57,528   11 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
  584    -   ב 13 לזמן ארוך  זכאים ויתרות זכות

    349,433    77,743  
    הון (גרעון בהון)

 (*)  -   (*)  -   20 הון מניות 
  25,540    24,147    קרנות הון

 )30,272( )12,206(  עודפים (יתרת הפסדים)
 )4,732(  11,941    סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה 

  520    45,428    זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )4,212(  57,369    סך הכל הון (גרעון בהון)

    
  80,063    462,376    סך הכל התחייבויות והון

    
 אלפי ש"ח.  1-(*) מייצג סכום הנמוך מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  באור 

  7,315    14,051    10,320   21 הכנסות 
  8,525    9,036    9,894   22 עלות ההכנסות 

 )1,210(  5,015    426    רווח (הפסד) גולמי 
  1,473    633    -    הוצאות פיתוח פרויקטים 

  5,771    7,093    11,204   23 הוצאות הנהלה וכלליות 
  18    17    -    הוצאות אחרות 

 )8,472( )2,728( )10,778(  הפסד תפעולי 
  745    3,783    16,105   25 הוצאות מימון 
  -    937    1,123   24 הכנסות מימון 

 )9,217( )5,574( )25,760(  הפסד לאחר מימון, נטו 
  -    -    50,052   )3א(7 רווח מעלייה לשליטה 

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות 
 ) 3( )2,126( )871(  המטופלות בשיטת השווי המאזני 

 )9,220( )7,700(  23,421    יסים על הכנסה רווח (הפסד) לפני מ
  200    368    469   ד 17 הכנסות מיסים על ההכנסה 

 )9,020( )7,332(  23,890    רווח (הפסד) לשנה
     רווח (הפסד) כולל אחר 

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
     לרווח או הפסד:

רווח מהערכה מחדש של מערכות לייצור 
  -    3,618    3,233    חשמל מחוברות 

רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות  
  18   )155( )243(  להטבה מוגדרת 

סכומים אשר עשויים להיות מסווגים 
     מחדש לרווח או הפסד:

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של 
 )23( )521( )546(  פעילויות חוץ 

 ) 5(  2,942    2,444    סך רווח כולל אחר לשנה 
 )9,025( )4,390(  26,334    רווח כולל לשנה נטו ממס 

     
     רווח (הפסד) לשנה מיוחס ל: 

 )9,020( )7,322( 17,894  בעלים של החברה 
  -   )10(  5,996    זכויות שאינן מקנות שליטה 

    23,890  )7,332( )9,020( 
     

     רווח (הפסד) הפסד כולל לשנה מיוחס ל: 
 )9,025( )4,736( 20,555  החברה בעלים של  

  -   346 5,779  זכויות שאינן מקנות שליטה 
    26,334  )4,390( )9,025( 
     

רווח (הפסד) למניה המיוחס לבעלים של 
    26 החברה האם (בש"ח): 

 ) 9( ) 7.3( 1.8  רווח (הפסד) בסיסי למניה(*)

 ) 9( ) 7.3( 1.8  רווח (הפסד) מדולל למניה(*)
     

סכום של הון המניות ששימש בחישוב 
     הרווח (הפסד): 
 10,000,000 10,000,000 10,000,000  בסיסי למניה (*)

 10,000,000 10,000,000 10,000,000  מדולל למניה(*)
     להלן. 26(*) הוצג מחדש, ראה ביאור  

 ורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. הבאורים המצ
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            : 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

  
הון 

 המניות 

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
 שליטה 

קרן בגין 
מדידה 
מחדש 

של 
תוכניות 
להטבה 
 מוגדרת 

קרן הון 
מהפרשי 

 תרגום 

קרן הון 
בגין  

עסקאות 
זכויות   עם

שאינן  
מקנות 
 שליטה 

קרן 
הערכה 
 מחדש 

עודפים 
(יתרת 

 הפסדים) 

סך הכל 
הון 

(גרעון  
בהון)  

מיוחס 
 לבעלים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 שליטה 

סך 
ההון 
(גרעון  
 בהון)

 אלפי ש"ח  ביאור 
 )4,212(  520   )4,732( )30,272(  3,163    -   )544( )116(  23,037   (*)  -    2020בינואר    1יתרה ליום  

  23,890    5,996    17,894    17,894    -    -    -    -    -    -    לשנה נקי  רווח  
העברת נכסים והתחייבויות במסגרת שינוי 

 )3,964(  -   )3,964(  -    -    -    -    -   )3,964(  -   ו)3(18 מבני
  2,444   )217(  2,661    -    3,311    -   )407( )243(  -    -    כולל אחר לשנה   ) הפסדרווח (

  -    -    -    172   )172(  -    -    -    -    -    הפחתת קרן הערכה מחדש לעודפים 
  815    733    82    -    -    82    -    -    -    -    גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )476( )476(  -    -    -    -    -    -    -    -    רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירופי 

  38,872    38,872    -    -    -    -    -    -    -    -    עסקים 
  57,369    45,428    11,941   )12,206(  6,302    82   )951( )359(  19,073   (*)  -    2020בדצמבר   31יתרה ליום  

            
 ח. "אלפי ש 1-(*) מייצג סכום הנמוך מ

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 



 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ
   על השינויים בהון (גרעון בהון) מאוחדים פרופורמהדוחות 
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            : 2019בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

  
הון 

 המניות 

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
 שליטה 

קרן בגין 
מדידה 
מחדש 

של 
תוכניות 
להטבה 
 מוגדרת 

הון קרן  
מהפרשי 

 תרגום 

קרן 
הערכה 
 מחדש 

עודפים 
(יתרת 

 הפסדים) 

סך הכל 
הון (גרעון 

בהון)  
מיוחס 
 לבעלים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 שליטה 

סך ההון 
(גרעון  
  בהון)

  אלפי ש"ח  ביאור 
   10,201    -    10,201   )23,049(  -   )23(  39    33,234   (*)  -    2019בינואר    1יתרה ליום  

  )7,332( )10( )7,322( )7,322(  -    -    -    -    -    נהלש  הפסד נקי
  )10,197(  -   )10,197(  -    -    -    -   )10,197(  -   ו)3(18 העברת נכסים והתחייבויות במסגרת שינוי מבני 

   2,942    356    2,586    -    3,262   )521( )155(  -    -    כולל אחר לשנה   ) הפסדרווח (
   -    -    -    99   )99(  -    -    -    -    מחדש לעודפים  הפחתת קרן הערכה

זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירופי 
   174    174    -    -    -    -    -    -    -    עסקים 

  )4,212(  520   )4,732( )30,272(  3,163   )544( )116(  23,037   (*)  -    2019בדצמבר   31יתרה ליום  
            

 אלפי ש"ח.  1-(*) מייצג סכום הנמוך מ
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
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            : 2018בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

  
הון 

 המניות 

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
 שליטה 

קרן בגין 
מדידה 
מחדש 

של 
וכניות ת

להטבה 
 מוגדרת 

קרן הון 
מהפרשי 

 תרגום 

עודפים 
(יתרת 

 הפסדים) 

סך הכל 
הון (גרעון 

בהון)  
מיוחס 
 לבעלים 

סך ההון 
(גרעון  
    בהון)

    אלפי ש"ח  ביאור 
     10,289    10,289   )14,029(  -    21    24,297   (*)  -    2018בינואר    1יתרה ליום  

    )9,020( )9,020( )9,020(  -    -    -    -    לשנה  הפסד נקי
     8,937    8,937    -    -    -    8,937    -   ו)3(18 העברת נכסים והתחייבויות במסגרת שינוי מבני 

    ) 5( ) 5(  -   )23(  18    -    -    כולל אחר לשנה   ) הפסדרווח (
     10,201    10,201   )23,049( )23(  39    33,234   (*)  -    2018בדצמבר   31יתרה ליום  

            
 אלפי ש"ח.  1-(*) מייצג סכום הנמוך מ

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מסולאיר אנרגיות מתחדשות  
   מאוחדים פרופורמה  תזרימי מזומניםעל דוחות 
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  

    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 
 )9,020( )7,332(  23,890   רווח (הפסד) השנה 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 )4,813( )9,083( )60,013( (א)

 )13,833( )16,415( )36,123( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 )38( )137( )300( רכישת רכוש קבוע
  89    12    -   רכוש קבוע תמורה שהתקבלה ממימוש  

  -   )1,136(  -   מתן הלוואות לחברה מוחזקת 
 )6,140( )13,019( )86,360( השקעה במערכות לייצור חשמל בהקמה וייזום 

  525    -    -   פירעון הלוואה שנתנה לבעל עניין 
 )3,064(  -   )8,747( רכישת חברות מאוחדות (נספח ג') 

  218    539   )4,620( משועבדים קדונות פירעון (הפקדה) בפ
 )93( )24( )933( קדונות לזמן ארוך הפקדה בפ

  -    -   )355( הפקדה בפקדונות לזמן קצר 
  -    -   )1,663( תשלום תמורה מותנית בגין רכישת השקעה בחברה מוחזקת 

  -    -   )7,000( מתן הלוואה לחברה אחות 
 )8,503( )13,765( )109,978( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    תזרימי מזומנים מפעולות מימון
 )1,822( )327(  -   אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

  -    -   )1,037( רכישת זכויות מזכויות שאינן מקנות שליטה 
  6,969    59,927    300,549   קבלת הלוואות לזמן ארוך 

 )323( )1,865( )3,173( פירעון קרן התחייבות בגין חכירה
  11,587   )11,587(  -   קבלת (פירעון) הלוואה לזמן ארוך מחברה אחות

  8,937   )10,197( )3,964( העברת נכסים (התחייבויות) נטו במסגרת שינוי מבני
 )882(  -    -   פירעון הלוואה מצדדים קשורים 

  -    942    -   קבלת הלוואה מאחר 
 )117( )7,092( )121,000( ארוך  פירעון הלוואות לזמן

  24,349    29,801    171,375   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי  

  -    -    218   מזומנים 
  2,013   )379(  25,492   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

  109    2,122    1,743   ת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחיל 
  2,122    1,743    27,235   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.  
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 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (א) 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 
  1,004    1,619    2,817   חתות והפ  פחת 

  18    18    -   הפסד הון בגין מימוש רכוש קבוע
 )200( )368( )469( הכנסות מיסים על הכנסה 

הפסד (רווח) ממדידה מחדש לשווי הוגן של זכויות הוניות 
  -    -   )48,360( בחברה שהוחזקו טרם השגת השליטה 

  -    -   )1,692( י)רווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי (מוניטין שליל
  1,128    389    -   הפסד מירידת ערך של מערכות חשמל בהקמה וייזום

  745    2,846    14,982   הוצאות מימון נטו
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי  

  3    2,126    871   המאזני 
  -    -    178   הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 

 )31,673(   6,630    2,698  
    שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

  702   )613( )1,734( ירידה (עליה) בלקוחות 
 )181( )2,904( )16,296( עליה בחייבים ויתרות חובה 

 )2,001( )101(  7,325   עליה (ירידה) בספקים ובנותני שירותים 
  436    741   )8,216( עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
 )5,371( )5,524( )926( עליה בנכס חוזה בגין הסדר זיכיון 

  -   )5,121( )3,596( עליה בחייבים בגין פרוייקט בביצוע
 )23,443( )13,522( )6,415( 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
 )761( )2,191( )4,897( ריבית ששולמה 
 )335(  -    -   מיסים ששולמו 

 )4,897( )2,191( )1,096( 
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות 

 )4,813( )9,083( )60,013( שוטפת (א) 
    (ב) פעולות מהותיות שלא במזומן

 - 686 26,562 אשראי ספקים בגין מערכות לייצור חשמל בהקמה וייזום
ויות בגין חכירה גידול בנכס זכות שימוש כנגד התחייב

 5,398 7,045 15,337 כתוצאה מהסכמי חכירה חדשים
 2,524 - - זכאים בגין רכישת השקעה בחברה כלולה 

 - 1,186 - דמי הקמת הלוואה שנזקפו לקרן ההלוואה 
 - - 8,466 זכאים בגין רכישת השקעה בחברות מוחזקות 

    (ג) רכישת חברות מאוחדות 
 - - )23,526( הון חוזר 

 - - 1,105 הלוואה לאחר 
 - - 6,004 הלוואה לחברה אחות 

 - - 164,672 מערכות לייצור חשמל בהקמה 
 - - 30,965 נכס זכות שימוש 

 - - 1,216 מוניטין
 - - 651 פקדון לזמן ארוך

 - - )30,864( התחייבות בגין חכירה 
 - - )36,769( מיסים נדחים 

 - - )50,710( ות בנרכשת שווי הוגן של זכויות הוניות קודמ
 - - )44,791( זכויות שאינן מקנות שליטה 

 - - )1,692( מוניטין שלילי שהוכר ברכישה 
 - - )7,514( זכאים בגין רכישת השקעה 

 - - 8,747 מזומנים נטו, שאוחדו לראשונה
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
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 כללי  -  1באור  

 
 תיאור כללי של החברה ופעילותה  א.

  
, כחברה פרטית בערבון מוגבל לפי  2019ני ביו 26סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן:"החברה") הוקמה והתאגדה ביום  

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט
 שונה שם החברה מדי אם איי אנרגיה מתחדשת בע"מ, לשמה הנוכחי.    2020בספטמבר   26ביום   
בפברואר   2מאז הקמתה לא היתה לחברה כל פעילות עד למועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף החברה, ביום  

 אביב בע"מ. -הפכה החברה לחברה ציבורית אשר מניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 2021
פעילות   החברה  לבעלות  הועברה  השליטה,  בעלי  של  בהחזקות  ארגון  רה  מביצוע  כחלק  המניות,  הנפקת  השלמת  במועד 

הול הליכי מימון, הקמה, ניהול, הפעלה מחברה אחות והחזקה בישויות העוסקות בתחומי הייזום, פיתוח, תכנון, רישוי, ני
 ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת. 

 רחובות.   27החברה הינה תושבת ישראל וכתובת משרדה הרשום הינה רחוב אלי הורוביץ   
 

 העברת פעילות מבעלי שליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה  ב.
 
 105בעלי השליטה, הועברה לחברה על ידי בעלי השליטה בה, ללא תמורה בהתאם לסעיף כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות   

סולאיר חברת  של  הפעילות  מרבית  הכנסה,  מס  והשליטה  לפקודת  הבעלות  מרבית  וכן  "סולאיר")  (להלן:  בע"מ  ישראל 
 ראו להלן: "הקבוצה"). בישויות המוחזקות על ידי סולאיר (החברה והישויות אשר הועברו אליה במסגרת הרה ארגון יק

 
 ביצוע הסכם הרה ארגון בפועל היה תלוי בקיומם של כל התנאים המתלים כמפורט בהסכם לרבות:  
 

קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לצורך פרסום תשקיף הנפקה לציבור על ידי החברה לפיו החברה תגייס בפועל  א.
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחברה תהפוך לתאגיד הון ו/או חוב אשר ניירות הערך על פיו תרשמנה  

וכן עמידתה בתנאי תקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל   1968-מדווח, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 אביב בע"מ לעניין רישום מניותיה לראשונה למסחר.

 (בעיקר תאגידים בנקאים).  קבלת הסכמות של צדדים שלישיים לביצוע הרה ארגון ב.
  
להלן, ולפירוט הישויות המוחזקות שהועברו לבעלות החברה ראה ביאור   18לתיאור הפעילות המועברת לחברה ראה ביאור   

 להלן.  7
 
תמורה ההנפקה תשמש את החברה למימון והרחבת פעילותה העסקית השוטפת, על פי החלטת דירקטוריון החברה ובשים  

 סקית של החברה, כפי שאלו יהיו מעת לעת. לב לאסטרטגיה הע 
  

עסקים  צירוף  מהווה  איננה  החברה  ידי  על  הפעילות  רכישת  בחברה,  השליטה  מבעלי  נרכשת  המועברת  והפעילות  מאחר 
, בהתאם As Pooling. לאור זאת, החברה משקפת למפרע את רכישת הפעילות המועברת לפי שיטת  IFRS3אשר בתחולת  

הדוחות   זו,  המועברת לשיטה  הפעילות  רכישת  את  המשקף  באופן  ערוכים  החברה  של  פרופורמה  המאוחדים  הכספיים 
 1מבעלי השליטה, כאילו התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה (

 ) או במועד בו נרכשה הפעילות המועברת, לפי המאוחר. 2018בינואר  

 ורמה בדבר תוצאות ההנפקה:להלן נתוני פרופ ג.

 , הונפקה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 2021בפברואר    2ביום   

 מליוני ש"ח לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה: 110-החברה גייסה כ 

החברה  מניות  לבעלי  המיוחס  הון 
ערב ההנפקה   2020בדצמבר    31ליום  

 (אלפי ש"ח) 

ל  גיוס הון בהנפקה (אלפי ש"ח)  המיוחס  החברה הון  מניות  בעלי 
 לאחר ההנפקה (אלפי ש"ח) 

11,941 109,805 121,746 

  



 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה  

12 

 הגדרות  ד.
 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ.  - החברה 

   
 החברה וחברות מאוחדות בדוח הכספי.    - הקבוצה 

   
 סולאיר ישראל בע"מ.  - סולאיר 

   
 חברת החשמל לישראל בע"מ.  - חברת החשמל 

   
 בדבר צדדים קשורים.   24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר   - ם צדדים קשורי

   
 חשמל. -הרשות לשירותים ציבוריים   - רשות החשמל 

   
KWP/MWP - וואט המשמשות למדידת גודל המערכות.-יחידות קילוואט/מגה 

   
חברות מאוחדות/חברות 

 בנות
ופן מלא, במישרין חברות בנות חברות, לרבות שותפויות, שדוחותיהן מאוחדים בא -

 או בעקיפין עם דוחות החברה. 
   

 מדד המחירים לצרכן בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   מדד 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  
 עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא אם צוין אחרת. 

 
 בסיס המדידה והדיווח של הדוחות הכספיים  א.

 
יים ). כמו כן, דוחות כספIFRS  -הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (להלן 

 . 2010-אלו ערוכים גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
 
 .2021במרץ    31הדוחות המאוחדים פרופורמה אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום   
 
 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצוין כדלקמן:  

 
 פן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא אם צוין אחרת. עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באו .1
 
 דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:  .2

 שערוך נכסי יעודה לפיצויים  •
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  •
 ע הנמדד לפי שווי הוגןרכוש קבו •
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים  •
 הפרשות  •
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  •

 
ל   .3 היא IFRS  -עריכת הדוחות הכספיים בהתאם  כן,  כמו  דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים מהותיים.   ,

יישום   בתהליך  דעת  שיקול  להפעיל  הקבוצה  הנהלת  את  בביאור  מחייבת  הקבוצה.  של  החשבונאית  ניתן   3מדיניותה 
גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה 
את  ששימשו  וההנחות  מהאומדנים  מהותית  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  הכספיים.  הדוחות  על  מהותית 

 הנהלת הקבוצה. 
 
 תקופת המחזור התפעולי .4
להימשך   ועשוי  משנה  יותר  הינו  התפעולי  המחזור  הקבלניות,  לעבודות  בהתייחס  תפעוליים.  מחזורים  שני  לקבוצה 

הקבלניות,  לעבודות  ביחס  לפיכך,  שנה.  הינו  התפעולי  המחזור  הפעילויות,  ליתר  בהתייחס  שנים.  שלוש  עד  שנתיים 
, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה

 בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.
 

 :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ ב.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה  

פועלת אותה ישות (להלן: "מטבע הפעילות"). הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה מוצגים בש"ח, שהוא מטבע 
 הפעילות של החברה. 
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 ב. תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ (המשך)

 
 יתרות עסקאות ו .2

(להלן   הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  בשערי  –עסקאות  שימוש  באמצעות  הפעילות  למטבע  מתורגמות  חוץ)  מטבע 
והתחייבויות  נכסים  ומתרגום  כאמור  עסקאות  מיישוב  הנובעים  שער,  הפרשי  העסקאות.  למועדי  שבתוקף  החליפין 

לרווח או הפסד, למעט כאשר הם נזקפים לרווח   כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים
 כולל אחר. 

 
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי מזומנים מוצגים בדוח רווח או 
הפסד במסגרת "הכנסות (הוצאות) מימון". כל שאר הרווחים וההפסדים עקב שינוי בשערי החליפין מוצגים בדוח על 

 ."הוצאות (הכנסות) מימון נטו"רווח הכולל במסגרת  ה
 

 תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה  .3
ההצגה  למטבע  מתורגמים  ההצגה,  ממטבע  שונה  שלהן  הפעילות  שמטבע  חוץ  פעילות  של  הכספי  והמצב  התוצאות 

 :כדלקמן
 

 הדוח על המצב הכספי. הנכסים וההתחייבויות של פעילות החוץ מתורגמים לפי שערי חליפין למועד  א)
ההכנסות וההוצאות של פעילות החוץ מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה (אלא אם ממוצע זה אינו  ב)

קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי העסקות. במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות 
 לפי שער החליפין במועדי העסקות).

שער הנוצרים בגין תרגום הדוחות הכספיים של פעילויות חוץ מוכרים במסגרת רווח כולל אחר ומוצגים הפרשי ה ג)
 בהון במסגרת קרן תרגום של פעילויות חוץ. 

 
חוץ  בפעילויות  נטו  ההשקעה  מתרגום  הנובעים  שער  הפרשי  אחר  כולל  לרווח  נזקפים  הכספיים,  הדוחות  איחוד  בעת 

מ  חוץ  פעילות  כאשר  הפסד ומהלוואות.  או  ברווח  מוכרים  אחר  כולל  לרווח  שנזקפו  השער  הפרשי  במלואה,  מומשת 
 כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהמימוש. 

 
בנוסף, בעת שינויים בשיעור ההחזקה של החברה בחברה בת הכוללת פעילות חוץ, תוך שימור השליטה בחברה הבת, חלק  

 ח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.  יחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברוו 
 

כאשר הקבוצה מממשת חלק מהשקעה שהינה חברה כלולה או עסקה משותפת הכוללת פעילות חוץ, תוך שימור השפעה  
 מחדש לרווח והפסד. מהותית או שליטה משותפת, החלק היחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער מסווג 

 
גין הלוואות שנתקבלו או הועמדו לפעילויות חוץ, לרבות פעילויות חוץ שהינן חברות בנות, מוכרים ככלל, הפרשי שער ב

 ברווח והפסד בדוחות המאוחדים.
  
החוץ   פעילויות  של  והתחייבויות  כנכסים  מטופלים  חוץ,  פעילויות  מרכישת  הנובעים  ההוגן,  שווי  ותיאומי  מוניטין 

 .וח על המצב הכספי. הפרשי שער בגין התרגום כאמור נזקפים לרווח כולל אחרומתורגמים לפי שערי החליפין למוד הד
 

כאשר פעילות חוץ הינה חברה בת שאינה בבעלות מלאה של החברה, החלק היחסי של הפרשי השער בגין פעילות החוץ 
 מוקצה לזכויות שאינן מקנות שליטה. 

 
 דוחות כספיים מאוחדים:  ג.
 

 חברות בנות וצירופי עסקים 
 

הישות  על  השפעה  כוח  קיים  לקבוצה  כאשר  בישות  שולטת  הקבוצה  הקבוצה.  ידי  על  הנשלטות  ישויות  הן  בנות  חברות 
המושקעת, יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה 

ותה ישות. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מא
 בדוחות הכספיים המאוחדים החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי הקבוצה. ועד למועד אובדן השליטה.

 
ידי   על  שאומצה  החשבונאית  למדיניות  להתאימה  מנת  על  הצורך  במידת  שונתה  בנות  חברות  של  החשבונאית  המדיניות 

 הקבוצה. 
 

החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה. התמורה שמועברת בגין רכישת חברה   הטיפול
(להלן   הקבוצה,    -בת  ידי  על  שמועברים  הנכסים  של  ההוגן  השווי  ערכי  של  כסיכום  מחושבת  הנרכשת),  החברה 

יות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה. ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת והזכו
התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית. עלויות 
הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות 

על הקבוצה  בינלאומי    שנוטלת  כספי  דיווח  בתקן  המפורטים  מסוימים  חריגים  למעט  עסקים  צירוף  במסגרת  " 3עצמה 
 צירופי עסקים" נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה. 
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
  :(המשך)  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

 
צירוף עסקים, קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת שהן זכויות   במסגרת כל עסקת 

בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי 
לזיהוי של החברה הנרכשת. קביעה זו נעשית לגבי  של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין הנכסים נטו הניתנים  

כל עסקה ועסקה בנפרד. כל הרכיבים האחרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה 
 .IFRSאלא אם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני  

ל הזכויות ההוניות בנרכשת שהוחזקו קודם לכן  בצירוף עסקים שהושג בשלבים, ההפרש בין השווי ההוגן למועד הרכישה ש
על ידי הקבוצה לבין הערך הפנקסני לאותו מועד, נזקף לדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הכנסות או הוצאות אחרות. כמו 
כן, התמורה שהועברה כוללת את השווי ההוגן של תמורה מותנית. לאחר מועד הרכישה, הקבוצה מכירה בשינויים בשווי  

 של תמורה מותנית המסווגת כהתחייבות פיננסית בדוח רווח והפסד. ההוגן  
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי ההוגן ליום 

ים לזיהוי  הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל לסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנ
זכויות  סך  חוזרת,  הערכה  לאחר  אם,  כמוניטין.  מוכר  לעיל,  כאמור  כולם  שנמדדים  שניטלו,  ההתחייבויות  ושל  שנרכשו 
הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים, בהתחייבויות ובהתחייבויות התלויות שהוכרו עולה על עלות צירוף העסקים,  

 מנותי מוכר מיידית ברווח או הפסד במסגרת סעיף "הכנסות אחרות.העודף שהינו רווח בגין רכישה במחיר הזד
 

רווחים  בוטלו.  הקבוצה  חברות  בין  עסקות  בגין  ודיבידנדים  הוצאות  הכנסות,  כולל  קבוצתיות,  תוך  ועסקאות  יתרות 
ך קבוצתיים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו בנכסים (כגון רכוש קבוע) בוטלו אף הם. הפסדים תו

 (י"א) להלן.2כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט בביאור 
 

 ד. השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות: 
  
של    בהחזקה  לרוב  המתבטאת  שליטה,  לא  אך  מהותית,  השפעה  לחברה/לקבוצה  יש  בה  ישות  הינה  כלולה   20%חברה 

ההצבעה.   50%עד השקעה   מזכויות  ההסדר.  של  נטו  לנכסים  זכויות  יש  לקבוצה  בו  משותף  הסדר  הינה  משותפת  עסקה 
 בחברה כלולה ובעסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 שיטת השווי המאזני 
 
בהתאם לשיטת השווי המאזני מוכרת ההשקעה לראשונה לפי עלותה, והערך הפנקסני משתנה כך הקבוצה מכירה בחלקה  

המדיניות  ברו את  להתאים  מנת  על  הנדרשים  תיאומים  לאחר  המשותפת  העסקה  או  הכלולה  החברה  של  הפסד  או  וח 
ועד  הקבוצה  ידי  על  בהן  משותפת  שליטה  או  מהותית  השפעה  מושגת  שבו  מהמועד  החל  הקבוצה,  של  לזו  החשבונאית 

 למועד אובדן ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת. 
  
ו הפסד של חברות כלולות ועסקאות משותפות לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח או הפסד וחלקה חלק הקבוצה ברווח א 

חלק  כאשר  ההשקעה.  של  בספרים  ערכה  כנגד  אחר,  כולל  לרווח  נזקף  הרכישה  מועד  לאחר  אחר  כולל  ברווח  בתנועות 
יתרות כל  (לרבות  בהשקעה  לזכויותיה  שווה  משותפת  עסקה  או  כלולה  חברה  בהפסדי  הבלתי   הקבוצה  אחרות  החובה 

או  משפטית  מחייבות  לקבוצה  קיימת  אם  אלא  נוספים,  בהפסדים  מכירה  אינה  הקבוצה  עליהן,  עולה  או  מובטחות) 
משתמעת לשאת בהפסדי החברה הכלולה או העסקה המשותפת מעבר לזכויותיה בה או במידה שבוצעו תשלומים בעבור  

 החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 
 
הפסדים שנבעו מעסקות בין הקבוצה לבין החברות הכלולות והעסקאות המשותפות מוכרים בדוחות הקבוצה רווחים או   

רק בגובה חלקם בחברה הכלולה או העסקה המשותפת של המשקיעים הלא קשורים לקבוצה. חלקה של הקבוצה ברווחים 
זאת, הפסדים כאמור מעסקות בין   או בהפסדים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת בגין עסקות אלה מבוטל. עם 

ומטופלת  נבחנת  אשר  נכסים  ערך  ירידת  על  להצביע  עשויים  המשותפת,  לעסקה  או  הכלולה  לחברה  החברה/הקבוצה 
 (י"א) להלן. 2כמפורט בביאור  

 
 דיווח מגזרי  ה.

 
התפע ההחלטות  למקבל  המוגש  פנימיים  דיווח  לצורכי  המשמש  בסיס  אותו  לפי  מדווחים  פעילות  הראשי מגזרי  וליות 

 בקבוצה, אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם. 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  ו.
 

פ בקופה,  מזומנים  כוללים  מזומנים  ושווי  קצר המזומנים  לזמן  אחרות  השקעות  קצר,  לזמן  בנקאיים  בתאגידים  קדונות 
שלה ההפקדה  ותקופת  גבוהה  על  שנזילותן  עולה  לא  בגין    חודשים.  3ן  הקבוצה  ידי  על  בשימוש  מוגבלים  אשר  מזומנים 

פי   על  לשימוש  התנאים  להתקיימות  עד  ו/או  חוב  לשירות  רזרבה  בחשבונות  סכומים המופקדים  כדוגמת  אשראי  הסכמי 
יווי לפרויקטים הסכמי המימון הפרויקטאלים, או אשר שימושם מוגבל לשימוש עבור פרויקטים בלבד במסגרת חשבונות ל

 .קדונות משועבדים ומזומנים מוגבלים אלו, מוצגים בדוח על המצב הכספי כפ 
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 מחוברות  רכוש קבוע ומערכות לייצור חשמל  ז. 

 
 הכרה ומדידה  ) 1(

 
סחור בהספקת  או  בייצור  שימוש  לצורך  מוחזק  אשר  מוחשי,  פריט  הוא  קבוע  כי רכוש  חזוי  אשר  שירותים,  או  ות 

 ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. 
 

כל פריטי רכוש קבוע, לרבות מערכות לייצור חשמל, נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר   2018בדצמבר    31עד ליום   
 והפסדים מצטברים מירידת ערך.  

נ  עלות  הנכס.  לרכישת  במישרין  לייחוס  הניתנות  יציאות  כוללת  עלות העלות  את  כוללת  עצמי  באופן  שהוקמו  כסים 
ולמצב הדרושים לכך  לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום  נוספת שניתן  עלות  כל  וכן  ישיר,  ושכר עבודה  החומרים 

 שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
(רכי  בים משמעותיים) של כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים 

 הרכוש הקבוע.
 

(להלן:"יום המעבר") שינתה החברה את מדיניותה החשבונאית לגבי קבוצת המערכות לייצור   2019בינואר    1החל מיום  
(להלן: "המערכות"), אשר עד ליום המעבר הוצגו המערכות בעלותן ההיסטורית בניכוי פחת שנצבר,  חשמל מחוברות 

ע  ירידת  מצטברים  לפי והפסדים  ונכללות  מחדש  הערכה  מודל  לפי  מוצגות  אלו  מערכות  המעבר  מיום  שהחל  כך  רך, 
שוויין ההוגן, המבוסס על הערכות שווי, שמתבצעות באמצעות מעריכי שווי חיצוניים ובלתי תלויים, בניכוי פחת שנצבר 

בתקופות העוקבות  על ממועד ההערכה מחדש. הערכות שווי מבוצעות במועד החיבור של כל מערכת לחברת החשמל ו
מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגן בתקופות העוקבות. פחת שנצבר 
הסכום  לפי  מחדש  מוצג  נטו  והסכום  הנכס,  של  ברוטו  בספרים  הערך  מול  מבוטל  מחדש  ההערכה  במועד  כלשהו 

 המשוערך של הנכס.
 

המער של  בספרים  בערך  מחדש עליה  הערכה  בקרן  ומוצגת  אחר  כולל  לרווח  נזקפת  מחדש  מהערכה  כתוצאה  כות 
במסגרת ההון, בניכוי השפעת המס. בכל תקופה, סכום בגובה ההפרש בין הפחת שנזקף לדוח רווח והפסד בהתבסס על 

הערכה   הערך בספרים המשוערך של המערכות לפחת המבוסס על העלות המקורית של המערכות, מועבר ישירות מקרן 
מחדש ליתרת העודפים. יתרת קרן הערכה מחדש המיוחסת למערכת שנגרעה מועברת ישירות לעודפים במועד גריעתה 

 של המערכת. 
 

ירידה בערך של מערכת כתוצאה מהערכה מחדש המקזזת עליה קודמת בערך בספרים של המערכת נזקפת לרווח כולל 
נזקפת לדוח אחר כנגד קרן הערכה מחדש, עד לאיפוסה של הקרן   נוספת, אם קיימת,  ירידת ערך  בגין אותה מערכת. 

 רווח והפסד.
עליה בערך של מערכת כתוצאה מהערכה מחדש מוכרת בדוח רווח והפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידה שהוכרה 

 קודם לכן בדוח רווח והפסד. עליית ערך נוספת, אם ישנה, נזקפת לקרן הערכה מחדש.
 

 קבוע מוצגים בעלות ההיסטורית בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו. שאר פריטי הרכוש ה 
 

 עלויות עוקבות  ) 2(
 

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות שהינן בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט  
ית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי ההטבה הכלכל 

 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. 
 

 פחת  ) 3(
 
פנ-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר  נכס על  פחת הוא העלות של -י אורך חייו השימושים. סכום ברפחת של 

 הנכס או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.
נכס מופחת החל מהמועד שבו הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל  

 לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
רוו  לדוח  נזקף  חלק מפריטי הרכוש פחת  כל  אורך החיים השימושי של  אומדן  פני  על  הישר  הקו  לפי שיטת  והפסד  ח 

הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה 
ת החכירה ואורך החיים הטובה ביותר. נכסים חכורים, לרבות קרקעות, מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופ

 השימושיים של הנכסים.
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 : (המשך)מחוברות   רכוש קבוע ומערכות לייצור חשמל  ז. 
 
 
 אומדן שיעורי ההפחתה לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן: 
  

  % 
   

 15-33  ד היקפי מחשבים וציו
 15  תוכנות מחשב 

 10  ציוד מקצועי
 6-15  ריהוט וציוד משרדי 

 מערכות לייצור חשמל באמצעות  
 4  אנרגיית שמש   

 15  רכבים 
 ראה להלן   שיפורים במושכר  

 
פורים, שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך החיים המשוער של השי 

 לפי הקצר מביניהם.
 
וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי    אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת 

 ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע ראה סעיף י"א להלן.-אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 

 היוון עלויות אשראי  ח.
 
אשרא  מוכנים עלויות  הם  בו  למועד  עד  ולהקמה  להשלמה  הנדרשת  התקופה  במהלך  כשירים  לנכסים  מהוונות  ספציפי  י 

 לשימושם המיועד. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
 

 מערכות לייצור חשמל בהקמה וייזום ט.
 
היא מפתחת עד לשלב בו הוכחה לדעת ההנהלה הקבוצה זוקפת לדוח רווח והפסד את כל עלויות הייזום בגין פרויקטים ש 

ההיתכנות להקמת הפרויקט. משלב בו הפרויקט בעל היתכנות, עלויות הפיתוח וההקמה מהוונות לעלות הפרויקט. ככלל,  
  פרויקט נחשב כבעל היתכנות בשלב בו הקבוצה צופה שיופקו ממנו הטבות כלכליות עתידיות.

לייצור חשמל שהוקמו     וייזום כדלעיל גם את עלות החומרים, עלות מערכות  באופן עצמאי כוללות בנוסף לעלויות פיתוח 
ולמצב  לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום  נוספת שניתן  עלות  כל  וכן  ועלויות אשראי  ישיר, קבלני משנה  שכר עבודה 

 באופן שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
 ראה סעיף ז לעיל.  –ר חשמל  לפרטים נוספים לגבי הטיפול במערכות לייצו 

 
  IFRIC 12 -הסדרי זיכיון למתן שירותים י.
  
הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים בהם גוף ציבורי ("המעניק") מתקשר בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי (המפעיל)   

 שבו המפעיל מתחייב להקמה ותפעול של נכסי תשתית בתמורה לתשלומים קבועים ומשתנים.
  
המערכות לייצור חשמל יטופלו כהסדר זיכיון למתן שירותים כאשר המעניק שולט ומסדיר את הסדרי הרישיון באופנים  

 המפורטים להלן:  
 המעניק שולט בשירותים אותם חייב המפעיל לספק לו באמצעות התשתית. •
 המעניק קובע למי המפעיל חייב לספק את שירותי ייצור החשמל ובאיזה מחיר. •
 באמצעות בעלות, בזכות שייר משמעותית כלשהי בתשתית בסיום תקופת ההסדר.   -עניק שולט  המ •
 

ערכי השווי   על סמך  ולשירותי התפעול  פני תקופת הרישיון, מוקצית לשירותי ההקמה  על  סך התמורה הצפויה להתקבל 
 ההוגן היחסיים של שירותים אלה.

 ובתוספת מרווח ההקמה המקובל בהתאם להערכת החברהשווי שירותי ההקמה נקבע על פי עלויות ההקמה   •
 שווי שירותי התפעול נקבע על פי עלויות התפעול בתוספת מרווח מקובל בהתאם להערכת החברה  •
 

כאשר בתום תקופת ההקמה זכות הקבוצה לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה מהווה נכס חוזה עד לתום תקופת ההקמה, 
שי  בגין  תמורה  לקבלת  פיננסי)  הזכות  (נכס  לחייבים  מסווג  החוזה  נכס  הזמן),  בחלוף  (אלא  מותנית  איננה  ההקמה  רותי 

בגין שירותי ההקמה מותנית  נכס החוזה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכות לקבל תמורה  בהתאם לערכו בספרים של 
(כגון התפעול השוטף של התשתית), נכס החוזה אינו מסווג מחד  ש עד אשר הזכות לקבלת בגורם אחר מאשר חלוף הזמן 

 תמורה הינה בלתי מותנית, כאשר בפרויקטים מסוימים המשמעות היא סיווג כנכס חוזה עד למועד קבלת התמורה בפועל. 
 

 ג) להלן.1לעניין עיתוי ההכרה בהכנסה ממתן שירותים, ראה סעיף ט"ו (
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 פיננסים   יא. ירידת ערך נכסים לא 

 
הקבוצה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים (לרבות מערכות לייצור חשמל) כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

 השבה.  -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים -הסכום ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על  

 ההשבה שלהם. -לסכום בר
 

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים -הסכום בר
 הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. 

 השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.-רימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום ברבגין נכס שאינו מייצר תז 
 

 מכשירים פיננסיים  יב.
 

 נכסים פיננסיים  .1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה 
ל נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות של הנכס הפיננסי, למעט במקרה ש

 לרווח או הפסד.
 

 הקבוצה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:
 

 המודל העסקי של הקבוצה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן (א)
  

 החוזי של הנכס הפיננסי. מאפייני תזרים המזומנים  (ב) 
 

 מכשירי חוב בעלות מופחתת:  א.
וכן התנאים  חוזיים;  לגבות תזרימי מזומנים  על מנת  המודל העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים הפיננסים 
החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין 

 שטרם נפרעה.   סכום הקרן
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 

 האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
 מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת הינם לקוחות חייבים אחרים, פקדונות והלוואות לצדדים קשורים ואחרים.

 
 ננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:נכסים פי ב.

כולל   רווח  עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך  פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו  נכס 
אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי 

 .הוגן, נזקפים לרווח או הפסד
 

  התחייבויות פיננסיות .2
 

לייחס  שניתן  עסקה  עלויות  בניכוי  הוגן  בשווי  הפיננסיות  התחייבויות  את  מודדת  הקבוצה  לראשונה,  ההכרה  במועד 
 במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

ב  שימוש  תוך  המופחתת  העלות  לפי  פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  הקבוצה  הראשונית,  ההכרה  שיטת לאחר 
 הריבית האפקטיבית.

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים  .3
 

שניתנת   זכות  קיימת  אם  הכספי  המצב  על  בדוח  מוצג  נטו  והסכום  מקוזזים  פיננסיות  והתחייבויות  פיננסיים  נכסים 
כוונה  קיימת  וכן  שהוכרו,  הסכומים  את  לקזז  עתידי)  אירוע  בהתקיימות  מותנית  ושאינה  (מיידית  משפטית  לאכיפה 

 את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.לסלק  
 

 גריעת מכשירים פיננסיים  .4
 
 נכסים פיננסיים  א) 

 נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי.
 התחייבויות פיננסיות ב)  

כאשר   נגרעת  פיננסית  פיננסית   התחייבות  התחייבות  פקעה.  או  בוטלה  נפרעה,  ההתחייבות  דהיינו  מסולקת,  היא 
מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות 

 או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
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 (המשך)  תעיקרי המדיניות החשבונאי -  2באור  

 
 : מכשירים פיננסיים (המשך) יב. 

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים  .5

 
הקבוצה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד. 
 הקבוצה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

 
רי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים מכשי א)

ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים  –בהם סיכון האשראי נמוך  
 חודשים לאחר מועד הדיווח, או; 12בתקופה של 

הידרדרות מש  ב) חוב אשר חלה  ואשר מכשירי  בהם  מועד ההכרה לראשונה  באיכות האשראי שלהם מאז  מעותית 
לאורך יתרת   -סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  

 .תקופת חיי המכשיר
אופן הקבוצה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה ב 

משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר 
 המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה". 

 
 ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה. 

י תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה במודל, לקבוצה נכסים פיננסים בעל
 קרי הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

 
 יג. הפרשות 

 
שהתרח   מאירוע  כתוצאה  משתמעת)  או  (משפטית  בהווה  מחויבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת  צפוי  הפרשה  בעבר,  ש 

שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה 
וודאות למעשה  נפרד, רק במועד בו קיימת  יוכר כנכס  כגון בחוזה ביטוח, ההחזר  שחלק או כל ההוצאה תוחזר לקבוצה, 

 ד בניכוי החזר ההוצאה. לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפס
  

 אחריות 
 

נתונים  על  מבוססת  ההפרשה  נמכרים.  האחריות,  ניתנה  בגינם  השירות,  או  המוצרים  כאשר  מוכרת  לאחריות  הפרשה 
 היסטוריים ועל שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות שלהן.

 תביעות משפטיות
 

משפ  מחויבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת  תביעות  בגין  מאירוע  הפרשה  כתוצאה  משתמעת  מחויבות  או  בהווה  טית 
) כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות more likely than notשהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

 .וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי
 

 יד. מיסים על ההכנסה 
 
מיסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים  

להון. במקרים אלה  או  כולל אחר  (הפסד)  לרווח  הנזקפים  לפריטים  הן מתייחסות  והפסד, למעט אם  רווח  לדוח  נזקפות 
 ר או בהון.השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס ברווח כולל אח 

 
 מסים שוטפים  .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד  

 לתאריך הדוח על המצב הכספי, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות. 
  

אות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי הקבוצה הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצ
 תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.

 
 מסים נדחים  .2

 
המובאים   הסכומים  לבין  הכספיים  בדוחות  הנכללים  הסכומים  בין  זמניים  הפרשים  בגין  מחושבים  נדחים  מסים 

 בחשבון לצורכי מס, למעט: 
 ניטיןההכרה לראשונה במו -
הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות, בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, במידה והקבוצה שולטת במועד  -

היפוך ההפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של 
 .חלוקת דיבידנדים חייבים במס בגין השקעה
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 (המשך)  דיניות החשבונאיתעיקרי המ -  2באור  

 
 מיסים על ההכנסה (המשך):יד.   

 
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על  

 חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדוח על המצב הכספי.
 
בגין הפסדי  נדחים  חייבת נכסי מסים  הכנסה  צפוי שתהיה  כאשר  מוכרים  לניכוי  ניתנים  זמניים  והפרשים  להעברה  ם 

לניכוי,   הניתנים  הזמניים  ההפרשים  ואת  להעברה  ההפסדים  את  לנצל  יהיה  ניתן  המצב שכנגדה  על  דוח  תאריך  בכל 
זמניים  הפרשים  במקביל,  מופחתים.  הם  ניצולם  צפוי  שלא  ובמידה  נבחנים  נדחים  מסים  נכסי  הפסדים   הכספי  (כגון 

מועברים לצורכי מס) בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי, מוכר נכס מס נדחה מתאים. 
 כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על ההכנסה.

 
מס שוטף מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות   

 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. 
 

 טו. הכרה בהכנסה 
 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות:  . 1

 
 מדידת ההכנסות:  א. 

הכנסות הקבוצה נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים  
סכומי  למעט  ללקוח,  נטו  שהובטחו  מוצגות  ההכנסות  מסוימים.  מכירה  מיסי  כגון  שלישיים,  צדדים  עבור  שנגבו  ם 

 ממע"מ, ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה. 
 

אם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתנה (למשל, כתוצאה מהנחות או מזכות החזרה), הקבוצה אומדת את  
להעברת   זכאית בתמורה  היא תהיה  לו  במסגרת העסקה,  סכום התמורה  ללקוח  או השירותים שהובטחו  הסחורות 

וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של התמורה המשתנה, או את חלקו, רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול  
תתברר   המשתנה  לתמורה  הקשורה  הודאות  אי  כאשר  יתרחש  לא  שהוכרו  המצטברות  ההכנסות  בסכום  משמעותי 

 לאחר 
ד  תקופת  כל  בסוף  הנסיבות  מכן.  את  נאות  באופן  לייצג  מנת  על  שנאמד  העסקה  מחיר  את  מעדכנת  הקבוצה  יווח, 

 הקיימות בסוף תקופת הדיווח והשינויים בנסיבות במהלך תקופת הדיווח. 
 

כמו כן, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף, אם עיתוי התשלומים  
לב  בין הקבוצה  ין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה הטבה מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או  שהוסכם 

 השירותים ללקוח (כלומר, כאשר החוזה כולל רכיב מימון משמעותי). 
 

 מועד ההכרה בהכנסות:  ב. 
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח.  

ל מחויבות ביצוע, הקבוצה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך  עבור כ 
 זמן או בנקודת זמן. מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים 

 הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה.  -
 וצה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו ביצועי הקב  -
לאכיפה   - הניתנת  לתשלום  זכות  יש  ולקבוצה  לקבוצה,  אלטרנטיבי  שימוש  עם  נכס  יוצרים  אינם  הקבוצה  ביצועי 

 עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. 
 בנקודת זמן.   ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת 

 
 מקורות ההכנסה של החברה:  ג. 
 

 הכנסות משירותי ייזום  ) 1
ההכנסות ממתן שירותי ייזום מוכרות בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים, ההכנסות מוכרות בהתאם לשיעור   

האמורים   השירותים  כלל  מתוך  שבוצעו  השירותים  שיעור  בסיס  על  המוערך  הספציפית,  העסקה  של  ההשלמה 
 ע.  להתבצ 

 
 הכנסות משירותי תחזוקה  ) 2
 ההכנסות ממתן שירותי תחזוקה מוכרות בקו ישר על פני תקופת הדיווח בה סופקו השירותים.  
 
 הכנסות ממכירת חשמל  ) 3
 .הכנסות ממכירת חשמל מוכרות עם הספקת החשמל על פני תקופת ההפקה  
 
 והסדרי זיכיון  הכנסות מעבודות לפי חוזי הקמה  ) 4

 בהכנסה מחוזי הקמה לאורך זמן בהתאם לשיעור השלמה שמבוסס על שיעור גמר הנדסי.   מכירה החברה 
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 :הכרה בהכנסה (המשך)טו.  

 
 נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות:  ד. 

יו, הקבוצה מציגה את החוזה בדוח על המצב הכספי כנכס בגין  כאשר כל אחד מהצדדים לחוזה ביצע את מחויבויות 
של   התשלום  לבין  הקבוצה  של  הביצועים  בין  ליחסים  בהתאם  לקוח,  עם  חוזה  בגין  כהתחייבות  או  לקוח  עם  חוזה 
ללקוח.   העבירה  הקבוצה  שירותים  או  סחורות  עבור  לתמורה  הקבוצה  זכות  הוא  לקוח  עם  חוזה  בגין  נכס  הלקוח. 

שבגינם  התחייבות   ללקוח  שירותים  או  סחורות  להעביר  החברה/הקבוצה  של  מחויבות  היא  לקוח  עם  חוזה  בגין 
 הקבוצה קיבלה תמורה או סכום של תמורה שחל מועד פירעונה מהלקוח. 

המצב   על  בדוח  "לקוחות"  יתרת  במסגרת  תמורה  לקבלת  מותנות  הבלתי  הזכויות  כל  את  בנפרד  מציגה  הקבוצה 
 הכספי. 

 
 רה הקבוצה בנכסים ובהתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות, בגין הפריטים הבאים: כמו כן, מכי 

 
 עלויות תוספתיות של השגת חוזה  ) 1

הקבוצה מכירה בעלויות התוספתיות של השגת חוזה כהוצאה בעת התהוותן אם תקופת ההפחתה של הנכס שהיה  
 מוכר אילולא כן, היא שנה אחת או תקופה קצרה יותר. 

 
ה  ) 2 ההקמה,  זכות  תקופת  לתום  עד  חוזה  נכס  מהווה  ההקמה  שירותי  בגין  תמורה  לקבלת  בתום קבוצה  כאשר 

תקופת ההקמה הזכות לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה איננה מותנית (אלא בחלוף הזמן), נכס החוזה מסווג  
ות לקבל תמורה לחייבים (נכס פיננסי) בהתאם לערכו בספרים של נכס החוזה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכ

בגין שירותי ההקמה מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן (כגון התפעול השוטף של התשתית), נכס החוזה אינו  
בלתי מותנית, כאשר בפרויקטים מסוימים המשמעות היא  מסווג מחדש עד אשר הזכות לקבלת תמורה הינה 

 סיווג כנכס חוזה עד למועד קבלת התמורה בפועל.
 

 יבית: הכנסות מר  . 2
הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי, על בסיס הערך בספרים של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת, בהתאם  

 לשיטת הריבית האפקטיבית.  
 

 טז. חכירות 
 

מיום   כספי   2018בינואר    1החל  דיווח  תקן  את  מוקדם  ביישום  מיישמת  הקבוצה  לראשונה")  היישום  "מועד  (להלן: 
 " או "התקן"). IFRS 16חכירות (להלן: "   16בינלאומי  

 
בהתאם לתקן, עבור הסכמים שבהם הקבוצה היא החוכרת, הקבוצה מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה 
זמן  לתקופת  מזוהים  בנכסים  השימוש  על  לשלוט  זכות  לקבוצה  בהן  החכירות  כל  עבור  החכירה  חוזה  תחילת  במועד 

המנויים בתקן. בהתאם, הקבוצה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש, בוחנת את מוגדרת, למעט חריגים  
 ומכירה בהוצאות מימון בגין התחייבות חכירה.   IAS 36הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות  

 
בי מותאם, תוך התאמת יתרת העודפים החל ממועד היישום לראשונה, הקבוצה מיישמת את התקן ביישום רטרוספקטי

וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות, הקבוצה בחרה ליישם את הוראות המעבר   2018בינואר    1ליום  
באופן בו במועד היישום לראשונה היא הכירה בהתחייבות לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים 

הריבית שיעור  היישום   לפי  ממועד  החל  החכירה  תקופת  ליתרת  למח"מ  בהתאם  המחושב  זה  למועד  שלה  התוספתי 
ששולמו  חכירה  תשלומי  בגין  מותאם  להתחייבות,  הזהה  בסכום  בחכירה  שימוש  זכות  בנכס  הכירה  ובמקביל  לראשונה 

ל לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך,  כנכס או התחייבות  או שנצברו אשר הוכרו  יישום התקן לא הייתה מראש 
 השפעה על ההון של הקבוצה במועד היישום לראשונה. 

 כמו כן, במסגרת היישום לראשונה של התקן בחרה הקבוצה ליישם בנוסף את ההקלות הבאות: 
 
 ליישם את ההקלה הפרקטית בדבר ההכרה והמדידה לגבי חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. ) 1(
 כירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכירה יחיד. לא להפריד רכיבים שאינם ח ) 2(
לשמר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הקודמת בנוגע לכל ההסכמים הקיימים  ) 3(

 למועד היישום לראשונה.
 שונה.לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של הנכס זכות שימוש במועד היישום לרא  ) 4(

 
 קביעה אם הסדר מכיל חכירה  .1

במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר 
זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט 

 יכה אם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות: בשימוש בנכס מזוהה, הקבוצה מער
 הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן (א)
 הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.  (ב) 

, הקבוצה עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב חכירה
 בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים.
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 : חכירות (המשך)טז.  

 
 נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה  .2

עבור תמורה, מטופלים כחכירות זמן  בגין חכירה במשך תקופת  בנכס  בעת חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש   .
אלו  (תשלומים  העתידיים  החכירה  תשלומי  של  הנוכחי  הערך  בסכום  בהתחייבות  מכירה  הקבוצה  לראשונה  ההכרה 
אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים), ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין  

תוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. נכסי זכות חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, וב
 שימוש והתחייבות חכירה מוצגים בסעיפים נפרדים בדוח על המצב הכספי.

החוכר.  של  התוספתי  הריבית  בשיעור  שימוש  נעשה  בנקל,  לקביעה  ניתן  לא  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור  מכיוון 
ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים   לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות,

 של הנכס כקצר מבניהם.
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא 

והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תק  נזקפים לרווח  בו דמי החכירה  נמוך, מטופלות באופן  ופת החכירה, בעל ערך 
 ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי. 

 
 תקופת החכירה .3

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 
 או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה. 

 
 תשלומי חכירה משתנים  .4

במועד  הקיים  בשער  או  במדד  שימוש  ידי  על  לראשונה  נמדדים  בשער,  או  במדד  שתלויים  משתנים  חכירה  תשלומי 
תחילת החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים 

 יבות מעודכנת לפי שיעור הריבית המקורית כנגד נכס זכות השימוש.הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחי
התנאים  שבו  במועד  והפסד  לרווח  נזקפים  ההתחייבות,  במדידת  נכללים  שאינם  אחרים  משתנים  חכירה  תשלומי 

 לתשלומים אלו מתקיימים. 
 

 הפחתת נכס זכות שימוש  .5
, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות

 שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב בהתאם לתקופת החכירה החוזית.
 

 יז. הטבות לעובדים 
 
 הטבות לאחר סיום העסקה  ) 1( 
 
מים, המועברים לחברות ביטוח או לקרנות הקבוצה מפעילה מספר תוכניות פנסיה. התוכניות ממומנות באמצעות תשלו 

 פנסיה המנוהלות בנאמנות. בהתאם לתנאיהן, תוכניות הפנסיה עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
  
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של הקבוצה, חייבת הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה  

או שיפוטרו  חלק   לעובדים  לגבי  פרישה  פיצויי  לתשלום  הקבוצה  התחייבות  מסוימות.  בנסיבות  מעבודתם  שיפרשו 
 מהעובדים מטופלת כתוכנית הפקדה מוגדרת ולגבי יתר העובדים כתוכנית הטבה מוגדרת. 

 
 תכניות להפקדה מוגדרת  (א)

ק  תשלומים  משלמת  הקבוצה  שלפיה  העסקה  סיום  לאחר  תכנית  הינה  מוגדרת  להפקדה  לישות תכנית  בועים 
נפרדת באופן שוטף מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות הקבוצה 
להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח או הפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים 

 קשורים. 
 

 תכניות להטבה מוגדרת  (ב) 
ינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת. מחויבות הקבוצה, תכנית להטבה מוגדרת ה 

המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן 
הטבה   קודמות.  ובתקופות  השוטפת  בתקופה  לשירותיו  בתמורה  לעובד  שתגיע  ההטבה  של  העתידי  זו הסכום 

הכפלת  ידי  על  מוגדרת  הטבה  בגין  ההתחייבות  על  הריבית  את  קובעת  הקבוצה  הנוכחי.  ערכה  לפי  מוצגת 
ההתחייבות האמורה בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת 

 תקופת הדיווח השנתית.
 
קטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי א 

עיתוי התשלום. הסכומים  וזאת על בסיס הערכה של  ושיעור עזיבת עובדים,  עליות שכר עתידיות  מביא בחשבון 
מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח 

נצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת של אגרות חוב קו
 לפיצויי הפרישה.
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור  

 
 : הטבות לעובדים (המשך)יז.  

 
מיידית מדידה מחדש של המחויבות להטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, מדידות מחדש נזקפות   

מוצגות  מוגדרת,  להטבה  מחויבות  בגין  ריבית  עלויות  הפסד.  או  לרווח  מחדש  מסווגות  ואינן  אחר,  כולל  לרווח 
 סעיף הוצאות מימון.

 
 הטבות עובד לזמן קצר  ) 2(

 
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס  

 במקרה של היעדרויות שאינן נצברות בעת ההיעדרות בפועל.או  
 
במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על  

משך תקופת ההעסקה. הקבוצה מכירה בהתחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה 
 עובד. עבור כל  

 
 יח. רווח (הפסד) למניה 

 
ידי   על  מחושב  למניה  הבסיסי  הרווח  שלה.  הרגילות  המניות  הון  לגבי  למניה  ומדולל  בסיסי  רווח  נתוני  מציגה  הקבוצה 
הרגילות  המניות  מספר  של  משוקלל  בממוצע  החברה,  של  הרגילות  המניות  לבעלי  המיוחס  ההפסד  או  הרווח  חלוקת 

תקופת במהלך  במחזור  לבעלי   הקיימות  המיוחס  ההפסד,  או  הרווח  התאמת  ידי  על  נקבע  למניה  המדולל  הרווח  הדוח. 
המניות הרגילות של החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה, בגין ההשפעות 

 . של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הכוללות כתבי אופציה למניות שהוענקו למשקיעים
 

 יט. הכנסות והוצאות מימון  
 
 הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ורווחים מהפרשי שער.  
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו והפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים (למעט הפסדים בגין   

 גים במסגרת סעיף נפרד). ירידת ערך לקוחות, חייבים ונכסי חוזה המוצ 
 עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית. 
מימון,    הוצאות  או  מימון  כהכנסות  בנטו  מדווחים  פיננסיים,  והתחייבויות  נכסים  בגין  שער  מהפרשי  והפסדים  רווחים 

 פוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).  כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות ב
בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת. ריביות ששולמו מוצגות  

ששולמה  הריבית  עם  יחד  מוצגות  כשירים,  לנכסים  שהוונו  אשראי  עלויות  שוטפת.  מפעילות  מזומנים  תזרימי  במסגרת 
 ומנים מפעילות השקעה. במסגרת תזרימי מז

 
 כ. יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות

  
 , צירופי עסקים IFRS 3  -תיקון ל  
 
 1התיקון ייושם עבור עסקאות לרכישת נכסים או עסק אשר מועד הרכישה שלהן יחול בתקופות שנתיות המתחילות מיום   

 , עם אפשרות ליישום מוקדם. 2020בינואר  
 
זו,    בחינה  לצורך  נכסים.  קבוצת  לרכישת  או  "עסק"  לרכישת  עסקה  מהווה  פעילות  לרכישת  עסקה  האם  מבהיר  התיקון 

התווספה האפשרות לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה ובאופן מהותי מלוא השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו 
מזוה לנכס  או  לזיהוי  הניתנים  דומים  נכסים  של  לקבוצה  הובהרו  מיוחס  בנוסף,  נכסים.  ברכישת  מדובר  יהיה  בודד,  ה 

מנת  שעל  כך  משמעותיים  יהיו  הנרכשים  שהתהליכים  הדרישה  למשל  כמו  עסק,  של  להגדרתו  המינימאליות  הדרישות 
שיהיה מדובר בעסק, תכלול הפעילות לכל הפחות אלמנט תשומה אחד ותהליך משמעותי אחד, אשר ביחד תורמים באופן  

ליכול לעמוד משמעותי  מנת  על  הנדרש  התפוקות  לאלמנט  ההתייחסות  צומצמה  בנוסף,  תפוקות.  לייצר  הפעילות  של  ת 
 בהגדרת עסק והתווספו דוגמאות להמחשת הבחינה האמורה.

 
רכישת   של  עתידיות  בעסקאות  החשבונאי  הטיפול  על  מהותית  השפעה  להיות  עשויה  התיקון  ליישום  הקבוצה  להערכת 

 פעילות.
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ור  בא

 
 כא.תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו 

  
 , הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים IAS 37-תיקון ל 
 

את מחויבויותיה  אשר הישות טרם סיימה , עבור חוזים  2022בינואר   1רטרוספקטיבי החל מיום   התיקון ייושם באופן
 גינם עם אפשרות ליישום מוקדם. ב

לא בעת הישות  התיקון,  מספרי יישום  מחדש  את תציג  תתאים  אלא  העודפים השוואה,  של  הפתיחה  במועד  יתרת 
  של התיקון. בגובה ההשפעה המצטברת היישום לראשונה,

הינו חוזה  האם  בבחינה  התיקון,  פי  יש על  אותן  חוזה  לקיום  העלויות  הן מכביד,  בחשבון  המתייחסות  לקחת   עלויות 
 במישרין לחוזה, הכוללות את העלויות הבאות:

 עלויות תוספתיות; וכן   -

המשמש למילוי חוזה  (כגון הוצאות פחת של רכוש קבוע הקשורות במישרין לקיום חוזה  הקצאה של עלויות אחרות -
 .נוספים אחרים) זה וחוזים

 ללא כוונה ליישום מוקדם. הקבוצה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים  
 

 , הצגת דוחות כספיים: סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפת IAS 1  -תיקון ל
 

ייושם בתקופות דיווח המתחילות ב ייושם למפרע, לרבות 2023בינואר    1  -התיקון  , עם אפשרות ליישום מוקדם. התיקון 
 תיקון מספרי השוואה. 

התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות. כך למשל, על פי התיקון, התחייבות   התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של 
חודשים לאחר תקופת הדיווח, אשר   12תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות 

"בעלת מהות"   שהינה    (Substance)הינה  לזכות  חלף הדרישה  וזאת  הדיווח  לסוף תקופת  קיימת  מותנית".  ואשר  "בלתי 
בהתאם לתיקון זכות קיימת לתאריך הדיווח רק אם ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון למועד זה. בנוסף, התיקון 
מבהיר כי זכות ההמרה של התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר בכללותו כשוטף או בלתי שוטף, אלא אם כן רכיב ההמרה 

 הינו הוני. 

 ת התיקון על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם. הקבוצה בוחנת את השלכו  
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -  3באור  
 שימוש באומדנים ושיקול דעת 

    

הדו הבעריכת  לתקני  בהתאם  הכספיים  אומדנים IFRS  -חות  ובהערכות,  דעת  בשיקול  להשתמש  החברה  הנהלת  נדרשת   ,
יובהר  והוצאות.  הכנסות  והתחייבויות,  נכסים  של  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 
 

דנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות בעת גיבושם של אומ
באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על 

לנסי בהתאם  סבירות  הנחות  ועל  חיצוניים  גורמים  שונות,  עובדות  העבר,  האומדנים ניסיון  אומדן.  לכל  המתאימות  בות 
וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה 

 עתידית מושפעת.
 

יכון  להלן מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים ס
 משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה: 

 
 בחינת קיומה של שליטה  א.

מהחזקתה  הנובעות  משתנות  לתשואות  זכויות,  לה  שיש  או  חשופה  היא  כאשר  מושקעת  בחברה  שולטת  משקיעה  חברה 
ותן תשואות באמצעות הפעלת כח על המושקעת. מאחר והיכולת להשפיע על במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על א

החברה  נדרשת  השונים  בפרויקטים  החברה  של  לשותפיה  המוקנות  מזכויות  הנובעות  למגבלות  לעיתים  נתונה  התשואות 
מ  זכויות  מהוות  הן  שמא  או  באופיין  מגינות  זכויות  הינן  המוקנות  הזכויות  האם  בשאלה  דעת  שיקול  שתתפות. להפעיל 

אשר  ההחלטות  מתקבלות  בהם  האורגנים  בכל  השליטה  את  משמרת  היא  החברה  מתקשרת  בהן  העסקאות  בכל  ככלל, 
בעלי   של  הכללית  ובאסיפה  בדירקטוריון  ההצבעה  זכויות  ברוב  החזקה  באמצעות  תשואות,  אותן  על  להשפיע  יכולות 

לים התייחסות להחלטות מסוימות בהן נדרש רוב המניות. יחד עם זאת, מסמכי ההתאגדות של הישויות המאוחדות כול
בישות  מבנה  לשינוי  בנוגע  החלטות  קבלת  המאוחדת,  בישות  הון  וגיוס  זכויות  הנפקת  כגון:  המניות,  בעלי  של  מיוחד 
וביצוע  מהותיים  נכסים  של  מכירה  או  רכישה  המאוחדת,  הישות  של  ההתאגדות  במסמכי  שינויים  אישור  המאוחדת, 

בהסכמים   להערכת שינויים  מושקעת,  ישות  של  לפעילויות  יסודיים  לשינויים  מתייחסות  אלו  וזכויות  הואיל  מהותיים. 
המחזיקה  זו  היא  החברה  בעוד  באופיין,  מגינות  זכויות  הינן  השונים  בפרויקטים  לשותפיה  המוקנות  הזכויות  החברה 

באופן משמעותי על התשואות של הישות בזכויות המוקנות לה את היכולת להתוות את הפעילויות הרלוונטיות שמשפיעות  
 המושקעת. 
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 מודל הערכה מחדש   –רכוש קבוע מערכות מחוברות  ב.

שווים  את  מהווים  המשוערכים  הסכומים  משוערכים.  בסכומים  הכספי  המצב  על  בדוח  מוצגות  חשמל  ליצור  המערכות 
ב במועד  נכסים  אותם  (ההוגן של  הצפויים  תזרימי המזומנים העתידיים  היוון  פי  על  הנקבע  )  DCFיצוע ההערכה מחדש, 

ובניכוי הפסדים מירידת  ידי מעריכי שווי מוסמכים, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן,  באמצעות הערכת שווי המבוצעת על 
בספרים של אות שהערך  כך  באופן סדיר מספיק,  מכן. שערוכים מבוצעים  לאחר  באופן  ערך שנצברו  שונה  אינו  נכסים  ם 

כתוצאה  הקבוע  הרכוש  פריטי  של  בספרים  בערך  גידול  הדיווח.  תקופת  בתום  הוגן  שווי  לפי  נקבע  שהיה  מהערך  מהותי 
כתוצאה  הפסד  מתבטל  שבו  לסכום  עד  הפסד  או  ברווח  שמוכר  לגידול  פרט  האחר,  הכולל  לרווח  נזקף  מחדש  מהערכה 

 ודם לכן ברווח או הפסד.מהערכה מחדש של אותם נכסים, שהוכר ק

החברה שואפת לקבוע שווי הוגן אובייקטיבי במידת האפשר, אולם התהליך של אומדן השווי ההוגן של רכוש קבוע כולל 
וההבנה שלה של הציפיות להתפתחויות  בין השאר, מניסיון העבר של הנהלת החברה  מרכיבים סובייקטיביים שמקורם, 

מועד ביצוע אומדן השווי ההוגן. אי לכך ולאור האמור לעיל הקביעה של השווי ההוגן  ולתרחישים בשווקים הרלוונטיים ב
עלולים  בקביעה של השווי ההוגן  ולכן שינויים בהנחות ששימשו  דעת  הפעלת שיקול  רכוש קבוע של החברה מחייבת  של 

 להשפיע באופן מהותי על השווי ההוגן של הרכוש הקבוע. 

 ב' להלן. 2א' 9ר שימשו לקביעת שווין ההוגן של המערכות המחוברות ראה ביאור לפרטים נוספים בדבר אומדנים אש

 הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים לצרכי מס  ג.

החברה מכירה בנכס מס בדוח על המצב הכספי כאשר קיים צפי לרווחים חייבים במס בעתיד שכנגדם ניתן יהיה לנצל את 
י לא  כי  צופה  והחברה  ככל  המעוברים.  החברה ההפסדים  קודמות,  בתקופות  מס  כנכס  שהוכרו  מועברים  הפסדים  נוצלו 

בדבר מיסים   17מבצעת ביטול של נכס מס נדחה לרווח והפסד. למידע על הפסדים בגינם הוכרו נכס מס נדחה ראה ביאור  
 על הכנסה. 

 עמדות מס לא ודאיות  ד.

 ) וריבית uncertain tax positionsמידת הוודאות לעניין קבלת עמדות המס של החברה  ) והסיכון כי תישא בהוצאות מס 
ההשלכות  החברה.  של  העבר  וניסיון  המס  חוקי  של  פרשנויות  לרבות  גורמים,  מספר  של  ניתוח  על  מתבססת  נוספות 

ביאור   ראה  נוספים,  לפרטים  נוספות.  הכנסה  על  מיסים  בהוצאות  הכרה  הם  הדוחות הכספיים  על  בדבר 17האפשריות   ,
 מיסים על הכנסה. 

 שיעור הוון להתחייבות בגין חכירה  ה.

החברה מהוונת את תשלומי החכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי שלה. גידול או קיטון בשיעור ההיוון משפיע על  
 התחייבות בגין חכירה, בנכס זכות שימוש ובהוצאות הפחת והמימון שיוכרו. 

 1הקבוצה היוונה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי הנומינלי ליום    במדידת ההתחייבויות בגין חכירות,
או למועד תחילת החכירה, לפי המאוחר. טווח שיעורי ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה   2018בינואר  

 וצת הנכסים וכדומה. . טווח זה מושפע מהבדלים באורך תקופת החכירה, שוני בקב%6.28  -ל  2.23נע בין %

 בדבר חכירות להלן.  11ראה גם ביאור 

 קביעה האם נכס הינו כשיר להוון  ו.

הסטטוריים,   ההיתרים  מערכת  האם  אומדן  החברה  הנהלת  מבצעת  להיוון  כשיר  נכס  הינו  פרויקט  האם  הקביעה  לצורך 
צפוי כי  למסקנה  מביאה  לפרויקט  הקיימת  וכד'  החשמל  חיבור  יכולת  לקרקע,  כלכליות   הזיקה  הטבות  יניב  שהפרויקט 

לחברה (קרי, צפוי שהפרויקט יגיע לכדי השלמת הקמה והפעלה מסחרית). כאשר לא קיים צפי לקבלת אישורים רגולטורים 
 החברה מפחיתה את עלויות הפיתוח לדוח רווח והפסד. 

 הכרה בהכנסה בגין עבודות בביצוע ז.

 מדידת התקדמות קיום מחויבות ביצוע  .1

ה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות החבר 
קיום מחויבות הביצוע המבוססת על שיעור גמר הנדסי. לצורך חישוב שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע בכל 

 יעור ההתקדמות. תקופה נעזרת החברה באישור של מהנדס החברה או מנהל פרויקט המאשר את ש

 אומדן עלויות להשלמת פרויקטים  .2

קובע כי ניתן להכיר בהכנסה רק כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של העבודה על   IFRS 15תקן בינלאומי   
פי חוזה הקמה. ההכנסות מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה. שיעור ההשלמה נמדד ע"פ שיעור גמר הנדסי. 

 כרות כהוצאה ברווח והפסד בהתהוותן.עלויות מו
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 הכרה בהכנסה בגין עבודות בביצוע (המשך) ז.  
 

 זיהוי מחויבות ביצוע עם לקוח  .3

החברה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות 
מחוי המתאימה מביאה קיום  השיטה  קביעת  לצורך  החברה  בשיקול הדעת שמפעילה  תשומות.  ביצוע המבוססת  בות 

לצורך חישוב שיעור ההתקדמות  ללקוח.  שירותים אותם החברה מעבירה  או  החברה בחשבון את טבעם של סחורות 
כגון: היק נתונים שונים  לעיתים לאמוד  נדרשת החברה  בכל תקופה  ף תשומות הצפוי לשמש בקיום מחויבות הביצוע 

לקיום החוזה ועוד. החברה מפעילה שיקול דעת לצורך קביעת אומדנים רלוונטיים ומתבססת על ניסיון עבר של החברה 
 ועובדות והנחות נוספות בהתאם לנסיבות לכל אומדן.

 מנים מזומנים ושווי מזו -  4באור  
 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  1,670    1,390    יתרות בשקלים 
  73    25,845    יתרות במטבע חוץ

    27,235    1,743  
    

   יתרות במטבע חוץ כוללת יתרות במטבע הדולר ובמטבע האירו. 
 

 לקוחות  -  5באור  
    א. הרכב 

 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  33    1,449    חובות פתוחים 
  881    1,199    הכנסות לקבל 

 ) 6( ) 6(  הפרשה להפסדי אשראי  -בניכוי  
    2,642    908  
    
 ניהול סיכון האשראי על ידי הקבוצה:  ב.

 
בעת  לקבוצה.  פיננסי  להפסד  ויגרום  החוזיות  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שכנגד  שהצד  לסיכון  מתייחס  אשראי  סיכון 

הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח. המגבלות המיוחסות ללקוחות הקבוצה נבחנות   התקשרות לראשונה
 אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל עמידתו בתשלומי חובות קודמים.

 
 ורך חיי המכשיר. הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל א

 
בגינם הינם  כי הפסדי האשראי הצפויים  צופה  והחברה  נמוכה  פירעון של לקוחות  להערכת החברה, ההסתברות לחדלות 

 זניחים.
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 חייבים ויתרות חובה  -  6באור  

 בדצמבר  31ום  לי  
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  3,658    7,130    הוצאות מראש (*) 
  554    5,570    מוסדות 

  408    8,519    מקדמות לספקים
  -    3,596    הכנסות לקבל 

  586    670    חברות קשורות 
  224    321    חייבים שונים

  -   )178(  הפרשה להפסדי אשראי  -בנכוי  
    25,628    5,430  
    

    (*) הרכב הוצאות מראש 
 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

 3,162 5,165  הוצאות מראש בגין הקמת הלוואות
 - 1,954  הוצאות נדחות בגין תשקיף 

 496 11  אחרות 
  7,130 3,658 
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 השקעה בחברות מוחזקות  -  7אור  ב

  
 חברות בנות מאוחדות א.

      
 להלן רשימה של החברות הבנות והשותפויות המאוחדות המהותיות של החברה: .  1
 
 

   

זכויות בעלות של 
החברה בחברה הבת/ 

  בשותפות 

   
לשנה שהסתיימה 

  בדצמבר  31ם  ביו
   2020 2019  

 שם החברה המוחזקת 

מיקום עיקרי 
של פעילות 

החברה/ 
 חלק החברה  טכנולוגיה  השותפות 

הפניה 
 לביאור 

 )(א)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  ") 1ש.מ. (להלן: "סול נטו   1נטו   -סול
 )(ב)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  ")2ש.מ. (להלן: "סול נטו   2סול נטו 

נטו בית השיטה בע"מ (להלן: "סול -סול
 )(ג) 2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  נטו בית השיטה")

סול נטו החזקות בע"מ, (להלן "סול נטו 
 )(ד)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  החזקות")

נטו לוד בע"מ, (להלן: "סול נטו -סול
 )(ה)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  לוד")

סולאיר נט מטרינג בע"מ, (להלן: "נט 
 )(ו) 2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  מטרינג")

סולאיר נטו בית השיטה ש.מ., (להלן: 
 )(ג) 2א(7 74% 74% וולטאי   -פוטו ישראל  "סולאיר נטו בית השיטה") 

 )(ז)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  סולאיר נטו שפיר בע"מ, (להלן: "שפיר")
בע"מ (להלן: "סולפרויקט  11סולפרויקט  

 )(ח)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  ")11
נטו  -נטו כי"ל בע"מ, (להלן: "סול-סול

 )(ט)2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  כי"ל")
בע"מ (להלן: "סולפרויקט  12סולפרויקט  

 )(י) 2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  ")12
 )(יא)2א(7 80.01% 80.01% וולטאי-פוטו ישראל  עיט אגירה שאובה בע"מ (להלן: "עיט") 

נטו -נטו פניציה בע"מ, (להלן: "סול-סול
 )(יב) 2א(7 100% 100% וולטאי   -פוטו ישראל  פניציה")

אי.אס.אייטש אינדסטריז בע"מ (להלן: 
 )(יג) 2(א7 100% 100% תשתיות  בולגריה "אי.אס.אייטש אינדסטריז ") 

Himin investment 2 S.L  ) להלן "חימין
 )(יד) 2א(7 45.9% 51% וולטאי-פוטו ספרד  ")2

DMA  " :גריד בע"מ (להלןDMA   ("7 82.8% 94.7% וולטאי   -פוטו ישראל  גריד)(טו)2א( 
Energy Intersol S.L  ) להלן: "אנרג'י

 )(טז)2א(7 51% 51% וולטאי   -פוטו ספרד  אינטרסול") 
Alizarsun S.l ) ("7 45.5% 71.2% וולטאי   -פוטו ספרד  להלן: "אליזרסאן)(יז) 2א( 

סרגוסה ישראל פרוייקט סולאר בע"מ 
 )(יח)2א(7 41.5% 97.4% וולטאי-פוטו ישראל  (להלן" סרגוסה ישראל") 

Himin investment 3 SL  ) להלן "חימין
 )(יט)2א(7 51% 44% וולטאי-פוטו ספרד  ")3

Energy Intersol 1 S.L ) להלן: "אנרג'י
 )(כ)2א(7 51% 51% וולטאי   -פוטו ספרד  ") 1אינטרסול  

Energy Intersol 2 S.L ) להלן: "אנרג'י
 )(כא)2א(7 51% 47.4% וולטאי   -פוטו ספרד  ") 2אינטרסול  

Energy Intersol 3 S.L  ) להלן: "אנרג'י
 )(כב)2(א7 51% 47.4% וולטאי   -פוטו ספרד  ") 3אינטרסול  
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 השקעה בחברות מוחזקות (המשך)  -  7באור  

     
Energy Intersol 4 S.L ) להלן: "אנרג'י

 )(כג)2א(7 51% 47.4% וולטאי   -פוטו ספרד  ") 4אינטרסול  
Energy Intersol 5 S.L ) להלן: "אנרג'י

 )(כד)2א(7 51% 51% וולטאי   -פוטו ספרד  ") 5אינטרסול  
Genzano 1 Energia S.r.l  ) להלן: "ג'נזנו

 )(כה)2א(7 - 47.4% וולטאי   -פוטו איטליה  ") 1אנרגיה  
Genzano 2 Energia S.r.l  ) להלן: "ג'נזנו

 )(כו) 2א(7 - 47.4% וולטאי   -פוטו איטליה  ") 2אנרגיה  
Craco Energia S.r.l  ) להלן: "קראקו

 )(כז)2(א7 - 47.4% וולטאי-פוטו איטליה  אנרגיה")
      
 נתונים נוספים: .2

הינה שותפות החזקה   1. סול נטו  0.1%ועל ידי נט מטרינג בשיעור של    99.9%מוחזקת ע"י החברה בשיעור של    1סול נטו   א.
  המחזיקה בחלק מחברות/שותפויות הקבוצה. ראה גם סעיפים ב,ג,ד,ה,ז,ח,ט להלן.

 
. השותפות עוסקת בהקמה ויזום 0.1%וע"י נט מטרינג בשיעור של    99.9%של    בשיעור  1נטו  -מוחזקת ע"י סול  2סול נטו   ב.

גגות ציבוריים בעיר רמלה, אותם היא חוכרת מהעירייה. הקמת המערכות ותחזוקתן -של מערכות פוטו וולטאיות על 
 וואט.-מגה 1.6  -מתבצעת על ידי החברה. נכון לתאריך המאזן הותקנו וחוברו כ

 
על ידי סול נטו בית השיטה   0.1%, וכן  1על ידי סול נטו    73.9%ו בית השיטה, מוחזקת בשיעור של  שותפות סולאיר נט ג.

הנותרים מוחזקים ע"י קיבוץ בית השיטה (להלן: "הקיבוץ"). השותפות הקימה   26%המשמש כשותף הכללי בשותפות.  
פוטו כ-מערכות  של  בהספק  חשמל  לייצור  בקי-מגה  0.85-וולטאיות  גגות  על  ביאור וואט  ראה  נוספים  לפרטים  בוץ. 

 )4(א)(19
 

בגין  דמי שימוש שנתיים  לקיבוץ  לקיבוץ, תשלם השותפות  בית השיטה  נטו  סול  בין  הייזום, שנחתם  במסגרת הסכם 
השימוש בגגות החל ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן. הקיבוץ ירכוש מהשותפות את החשמל המיוצר במערכות 

 25-ת החשמל המתעדכנים מעת לעת. תקופת ההתקשרות עם הקיבוץ הינה לתקופה של כהמותקנות על פי תעריפי חבר 
 ) להלן. 4(א)(19שנה ממועד החיבור של המערכות לחברת החשמל. ראה גם באור  

 
ועוסקת בהקמת מתקנים פוטו וולטאיים במסגרת אסדרה תעריפית   1נטו החזקות מוחזקת במלואה ע"י סול נטו  -סול ד.

ברת החשמל לרכוש את החשמל המופק על ידי המערכות הסולאריות במהלך התקופה על פי תעריף לפיה מתחייבת ח
שנה ממועד ההפעלה המסחרית. על פי האסדרה המתקנים מוגבלים להספק   25אגורות ללא הצמדה, לתקופה של   45של 

עד   אחד.    ACוואט    –קילו    200של  מעכל  שתקים  צופה  החברה  הדוחות,  פרסום  למועד  תחת נכון  תעריפיות  רכות 
 וואט. -מגה 4.6  -וואט אשר מתוכן חוברו לרשת החשמל מערכות בהספק של כ-מגה  15-נטו החזקות בהספק של כ -סול

 
, התקשרה סול נטו לוד בהסכם עם החברה הכלכלית לוד 2017. באפריל  1סול נטו לוד מוחזקת במלואה ע"י סול נטו   ה.

תספק סול נטו לוד לחברה הכלכלית שירותי מימון, הקמה, תכנון, תפעול   בע"מ (להלן: "החברה הכלכלית") במסגרתו 
) ייצור בהספק מותקן  וואט. כאשר העמדת שירותי תפעול ותחזוקה תיעשה -מגה  2.2-) של כDCותחזוקה של מתקני 

 ).3(א)(19שנה ממועד החיבור לרשת החשמל. לפרטים נוספים ראה ביאור   25 -לתקופה של כ
 
להעמדת  כ   בתמורה  של  שנתית  להכנסה  החברה  זכאית  תהא  קילו  570-השירותים,  לכל  מע"מ)  כולל  (לא  וואט -ש"ח 

 .המפורט בהסכם  מתעריפי חברת החשמל, בכפוף למנגנון התחשבנות  28%-), המשקף הנחה בשיעור של כDCמותקן (
גם ביאור   וואט.-מגה  2.06-נכון למועד הדוחות הכספיים חוברו לרשת החשמל כ נכס חוזה בגין הסדר   10  ראה  בדבר 

 זיכיון.  
  

 2ש.מ וסול נטו   1סולאיר נט מטרינג בע"מ מוחזקת במלואה ע"י החברה, והינה השותף הכללי בשותפויות סול נטו   ו. 
 ב' לעיל. -ש.מ., ראה גם בסעיפים א' ו

 
נטו   ז. סול  ידי  על  במלואה  מוחזקת  שפיר  נטו  אפריל  1סולאיר  בחודש  סולאי  2018.  להקמת זכתה  במכרז  שפיר  נטו  ר 

מתקנים  להקים  צפויה  שפיר  נטו  סולאיר  שפיר.  האזורית  המועצה  של  מוניציפליים  גגות  גבי  על  סולארית  מערכות 
לרשת   וואט-מגה   0.782  -נכון למועד אישור הדוחות, חוברו מערכות בהיקף של כ וואט.-מגה  0.98  -בהספק כולל של כ

עם   החשמל  הספקת  הסכם  תקופת  להחשמל.  הינו  האיזורית  לרשת   25  -המועצה  המערכות  של  החיבור  מיום  שנה 
 ).6(א)(19לפרטים נוספים ראה ביאור  החשמל.  

 
יוזמת ומקימה מערכות פוטו וולטאיות בהספק של כ   11. סולפרויקט  1מוחזקת במלואה על ידי סול נטו    11סולפרויקט   ח.

לולים,-מגה  93  - גגות  על  לרבות  גדולים  גגות  על  להקמת   וואט  מהזכויות  מרבית  הארץ.  ברחבי  ומפעלים  רפתות 
מחברת סול נטו גגות בע"מ (להלן: "סול נטו גגות") אשר זכתה בהליך תחרותי של   11המערכות הומחו לסולפרויקט  

 ). 2(א)(19לפרטים נוספים ראה ביאור .  DCוואט  -מגה  52  -רשות החשמל להקמה של מערכות בהספק כולל של כ
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 השקעה בחברות מוחזקות (המשך)  -  7  באור
 
מערכות אשר מוכרות את החשמל המיוצר על ידם ישירות לחברת   11במסגרת ההליך התחרותי, מקימה סולפרויקט   

של   קבוע  במחיר  כ  23.33החשמל  של  לתקופה  וזאת  למדד,  הצמדה  בתוספת  לקוט"ש  חיבור   25  -אג'  ממועד  שנה 
 וואט. -מגה  0.8-חוברו שתי מערכות בהספק של כהמתקנים לרשת החשמל. למועד הדוחות 

 
נטו  -סול ט. סול  ידי  על  במלואה  מוחזקת  כי"ל  כ  1נטו  של  בהספק  וולטאיות  פוטו  מערכות  ומקימה  יוזמת  כי"ל   .-0.8 

 וואט על גגות במפעלי כי"ל.  -מגה
 

ב    12סולפרוייקט   י.   פו   50%מחזיקה  ומקימה מערכות  יוזמת  גגות, אשר  נטו  גדולים -טומחברת סול  גגות  על  וולטאיות 
 לרבות על גגות לולים, רפתות ומפעלים ברחבי הארץ. 

 
. עיט יוזמת פרויקט אנרגיה מתחדשת המשלב אנרגיה סולארית, עם %80.01יא. עיט מוחזקת על ידי החברה בשיעור של  

ת פרויקט עיט ו/או הספקו נכון למועד הדו"ח אין כל וודאות באשר לעצם הקמיכולות אגירה ופוטנציאל להפקת מים.  
 הסופי.

 
סול פניציה  -יב.  כ  נטו  של  בהספק  וולטאיות  פוטו  מערכות  ומקימה  פניציה.-מגה  7.5-יוזמת  גגות מפעל  על  לפרטים וואט 

  ).5(א)(19נוספים ראה ביאור  
 

אינדסטריז   אי.אס.אייטש  של  יג.  בישעור  החברה  ידי  על  ממשלת   , 100%המוחזקת  עבור  מקדים  סקר  בולגריה מבצעת 
לבחינת פרויקט לאומי להובלת מים לאיזור מרוחק תוך יצירת ערך מאנרגיות מתחדשות. החברה פועלת על מנת לקדם 

  את תכנון הפרויקט ובעתיד ליטול חלק בהקמתו.
 

, רכשה החברה 2020בדצמבר    24. ביום  2מהון המניות של חברת חימין    45.9%רכשה החברה    2018בפברואר    19ביום   יד.
 50מחזיקה במלוא הזכויות במתקן פוטו וולטאי בהספק של    2מחברת סולאיר. חימין    2נוספים ממניות חימין    5.1%

מקדמת את הפיתוח של פרויקט אלצ'ה, וככל והפרויקט יגיע לבשלות, תקים   2וואט באלצ'ה, ספרד. חברת חימין  -מגה
 את הפרויקט ותתפעל אותו לאורך חייו.  2חימין  

 
ליו טו. ב  2020דצמבר    31ם  נכון  החברה  כ  DMAממניות    94.7%-מחזיקה  שרכשה  לאחר  ממניות   11.8%-גריד  נוספים 

DMA    .גרידDMA  ב מחזיקה  ב  50%-גריד  המחזיקה  בע"מ,  סולאר  פרויקט  ישראל  סרגוסה  מחברת   51%-מחברת 
 . 19אליזרסאן. לפרטים נוספים ראה ביאור  

 
ממניות אנרג'י אינטרסול מוחזקות על ידי חברת   49%, כאשר  1ל ידי סול נטו  ממניות אנרג'י אינטרסול מוחזקות ע  51% טז.

, אשר מחזיקה נכון למועד אישור הדוחות 3מחברת חימין השקעות    86.4%-חימין סולאר. אנרג'י אינטרסול מחזיקה ב
 .19ממניות חברת אליזרסאן. לפרטים נוספים ראה ביאור   49%-הכספיים ב

 
. במהלך החציון השני של 45.9%  -, חברת אליזרסאן הוחזקה בעקיפין על ידי החברה בשיעור של כ2019  לדצמבר   31יז. ליום  
החזיקה   2020בדצמבר    31גריד, כך שליום    DMA, רכשה החברה מניות נוספות בחברת סרגוסה ישראל וחברת  2020

ב בעקיפין  שליטה.  71.2%-החברה  באל   והשיגה  השליטה  השגת  בדבר  נוספים  המאזן לפרטים  תאריך  לאחר  יזרסאן 
 .19הדוחות הכספיים ראה גם ביאור  

 
. במהלך החציון 41.5%  -. והוחזקה ע"י החברה בעקיפין בשיעור של כ  2019באפריל    15סרגוסה ישראל הוקמה ביום   יח.

קה גריד, המחזי   DMAנוספים מחברת    11.8%נוספים ממניות סרגוסה ישראל, וכן    50%השני של השנה, רכשה החברה  
ב  50%-ב מחזיקה  ישראל  סרגוסה  ישראל.  חברת  51%-מסרגוסה  השגת   ממניות  בדבר  נוספים  לפרטים  אליזרסאן. 

 .19השליטה בסרגוסה ראה ביאור 
 

ביום    3חימין   יט.   על  2019בדצמבר    10הוקמה  של  -ומוחזקת  בשיעור  בשרשור,  החברה,  חימין  44%ידי  מניות  יתרת   .3 
(בשרשור),   42.4%-ו  13.6%-") וחימין סולאר בשיעור של כ אינדיגו אנרג'י בע"מ (להלן: "  ידי חברת אינדיגו-מוחזקות על

 ממניות חברת אליזרסאן.  49%-מחזיקה, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בכ  3בהתאמה. חימין  
 

אינטרסול   כ.   ביום    1אנרג'י  על  2019בדצמבר    16הוקמה  מוחזקת  הדוחות,  בשרשו-ולמועד  החברה,  של ידי  בשיעור  ר, 
אנרג'י אינטרסול  51%-כ מניות  יתרת  על  1.  בשרשור,  כ-מוחזקות,  סולאר, בשיעור של  למועד 49%-ידי חברת חימין   .

 הינה חברה ללא פעילות.  1הדוחות הכספיים, אנרג'י אינטרסול  
 

אינטרסול   כא.  ביום    2אנרג'י  על  2019בדצמבר    16הוקמה  מוחזקת  הדוחות,  החברה,-ולמועד  של   ידי  בשיעור  בשרשור, 
ידי חברת אינדיגו וחברת חימין סולאר, בשיעורים של -מוחזקות, בשרשור, על 2. יתרת מניות אנרג'י אינטרסול 47.4%-כ
 הינה חברה ללא פעילות.  2, בהתאמה. למועד הדוחות הכספיים, אנרג'י אינטרסול  45.6%-ו  7%-כ

 
אינטרסול   כב.   ביום    3אנרג'י  על  2019בדצמבר    16הוקמה  כ-ומוחזקת  של  בשיעור  בשרשור,  החברה,  יתרת 47.4%-ידי   .

,  45.6%-ו  7%-ידי חברת אינדיגו וחברת חימין סולאר, בשיעורים של כ -מוחזקות, בשרשור, על  3מניות אנרג'י אינטרסול  
אינטרסול   אנרג'י  בכ  3בהתאמה.  אנרגיה    100%-מחזיקה  ג'נזנו  אנרגיה  1מהחברות  ג'נזנו  אנר  2,  אשר וקראקו  גיה, 

מגה   20  -, בהספק של כ2מגה וואט, ג'נזנו    20  -, בהספק של כ1מחזיקות, בהתאמה, בזכויות להקמת הפרויקטים ג'נזנו  
 ). 18(א)(19מגה וואט. לפרטים נוספים ראה ביאור   18.72 -וואט, וקראקו, בהספק של כ
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אינטרסול כג.   ביום    4  אנרג'י  על  2019בדצמבר    16הוקמה  כ-ומוחזקת  של  בשיעור  בשרשור,  החברה,  יתרת 47.4%-ידי   .

על  4מניות אנרג'י אינטרסול   ובשרשור על-מוחזקות   7%-ידי חברת חימין סולאר, בשיעורים של כ-ידי חברת אינדיגו 
, 1ון החברות אנרג'י אינטרסול  מה  100%-מחזיקה בכ  4, בהתאמה. למועד פרסום הדוחות אנרג'י אינטרסול  45.6%-ו

 .3ואנרג'י אינטרסול    2אנרג'י אינטרסול  
 

אינטרסול   כד.   ביום    5אנרג'י  על  2019בדצמבר    16הוקמה  כ-ומוחזקת  של  בשיעור  בשרשור,  החברה,  יתרת 47.4%-ידי   .
ועד הדוחות הכספיים, . למ49%-ידי חברת חימין סולאר, בשיעור של כ-מוחזקות, בשרשור, על 5מניות אנרג'י אינטרסול 

 הינה חברה ללא פעילות.  5אנרג'י אינטרסול  
 

. יתרת מניות  1מהון המניות בג'נזנו אנרגיה  47.4%,  3רכשה החברה, באמצעות אנרג'י אינטרסול   2020בדצמבר  21ביום  כה.
, בהתאמה. 45.6%-ו  7%-כידי חברת אינדיגו וחברת חימין סולאר, בשיעורים של  -מוחזקות, בשרשור, על 1ג'נזנו אנרגיה  
מגה וואט, וככל והפרויקט יגיע לבשלות, תקים   20  -, בהספק של כ1מקדמת את פיתוח הפרויקט ג'נזנו    1ג'נזנו אנרגיה  
 את הפרויקט ותתפעל אותו לאורך חייו. 1ג'נזנו אנרגיה  

 
. יתרת מניות  2מהון המניות בג'נזנו אנרגיה    47.4%,  3  רכשה החברה, באמצעות אנרג'י אינטרסול  2020בדצמבר    21ביום  כו.  

, בהתאמה. 45.6%-ו  7%-ידי חברת אינדיגו וחברת חימין סולאר, בשיעורים של כ-מוחזקות, בשרשור, על 2ג'נזנו אנרגיה  
, תקים מגה וואט, וככל והפרויקט יגיע לבשלות  20  -, בהספק של כ2מקדמת את פיתוח הפרויקט ג'נזנו    2ג'נזנו אנרגיה  
 את הפרויקט ותתפעל אותו לאורך חייו. 2ג'נזנו אנרגיה  

 
מהון המניות בקראקו אנרגיה. יתרת מניות   47.4%, 3רכשה החברה, באמצעות אנרג'י אינטרסול   2020בדצמבר    21  כז. ביום 

, בהתאמה. 45.6%-ו  7%-ידי חברת אינדיגו וחברת חימין סולאר, בשיעורים של כ-קראקו אנרגיה מוחזקות, בשרשור, על
כ של  בהספק  הפרויקט קראקו,  פיתוח  את  אנרגיה מקדמת  לבשלות,   18.72  -קראקו  יגיע  והפרויקט  וככל  וואט,  מגה 

 תקים קראקו אנרגיה את הפרויקט ותתפעל אותו לאורך חייו. 
 
 צירופי עסקים שארעו במהלך התקופה השוטפת  .3
 

 רכישת שליטה באליזרסאן  א.
 

 ממניות חברת סרגוסה ישראל פרויקט סולאר בע"מ (להלן "סרגוסה ישראל")  50%רכשה החברה    2020  ביולי  31ביום  
, וכתוצאה מכך השיגה החברה 91%  -ל    41%  -כך שלאחר הרכישה הגדילה החברה את שיעור החזקתה בסרגוסה מ  

 (להלן: "אליזרסאן") שהינה חברה בת של סרגוסה ישראל.   Alizrasun S.Lשליטה בחברת 
 

, לטיפול החשבונאי ברכישת השליטה כאמור. יצוין לגבי רכישת כי  IFRS  3-החברה ישמה את שיטת הרכישה כהגדרתה ב 
מגה וואט, נכון ליום הרכישה בוצעו על    50הפעילות המוחזקת באליזרסאן כוללת פרויקט פוטו וולטאי בהקמה בהספק של  

, והפרויקט נמצא בשלב טרום הקמה. לאליזרסאן התקשרות קיימת  ידי אליזרסאן מרבית פעולות הייזום התכנון והפיתוח 
  49%.  51%עם קבלן הקמה למתן שירותי הקמה, השירותים ניתנים באמצעות חברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור של  

קטים  הנותרים מוחזקים בידי קבלן הקמה מקומי. הן לחברה והן לקבלן נסיון וידע בתחום ייזום מימון והקמה של פרויי 
בעלי   עם  טווח  ארוך  שכירות  חוזה  וולטאיות,  פוטו  מערכות  להקמת  היתר  לאליזרסאן  כן,  כמו  וולטאי,  הפוטו  בתחום 
הקרקע, סקר סביבתי, יכולת להשגת מימון, ויכולת אפקטיבית להקים מתקן פוטו וולטאי על מנת לייצר הכנסות בעתיד  

אליזראסאן   הדוחות  אישור  לתאריך  נכון  לעין.  נחתם  הנראה  וכן  הפרויקט,  של  ההקמה  למימון  פיננסית  סגירה  ביצעה 
 למכירת החשמל והחלה ההקמה בפועל.   PPAהסכם  

  
אלפי ש"ח) כתוצאה משערוך ההחזקות קודמות   15,691אלפי אירו (  3,885  -בגין השגת השליטה הוכר רווח בסך של כ 

(  1,465) באליזרסאן לשווי הוגן, מתוך רווחים אלו סך של  45.9%( אלפי ש"ח) מיוחס לזכויות שאינן    5,920אלפי אירו 
  1,692  -אלפי אירו (כ    419  -כמו כן, כתוצאה מהרכישה נוצר רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ  מקנות שליטה.  

 אלפי ש"ח).   
 

 להלן נתונים בדבר התמורה שהועברה לפי מרכיביה השונים, הנכסים והתחייבויות שהוכרו במועד הרכישה:
 

של    בסך  נקבע סכום  של    3,025בעסקת הרכישה  סך  אירו, אשר  לרכישת    1,000אלפי  הינם בתמורה  אלפי אירו מתוכם 
אלפי אירו בתמורה לקבלת הזכויות בהלוואת הבעלים בחברת סרגוסה ישראל, אשר תהא    2,025המניות והיתרה בסך של  

כת החברה יתרת ההלוואה בתוספת הריבית שנצברה  זכאית לקדימות מהתקבולים הצפויים של חברת אליזרסאן. להער 
נקבע לכ  ולמועד פרעונה אשר  וזאת בהתאם לשיעור הריבית הנקוב,    8-למועד הרכישה מהווה בקירוב את שוויה ההוגן 

 חודשים לאחר הרכישה. 

ביום    200    שולמו  אירו  ביום    1,966,  2020ביוני    30אלפי  שולמו  אירו  ביום  והיתרה    2020באוגוסט    11אלפי    30תשולם 
 .  2021באפריל  
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 זרימת מזומנים נטו ברכישה: 

 אלפי ש"ח      
 12,217     סה"כ עלות הרכישה 

 3,469     תמורה שלא במזומן   -בניכוי  
 8,747     תמורה ששולמה במזומן 

מזומנים ושווי מזומנים   -בניכוי  
 -     שנרכשו 

 8,747     "כ סה
      

 הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות:
 אלפי ש"ח      

 )13,819(     הון חוזר 
 1,105     הלוואה לאחר 

 56,371     מערכות לייצור חשמל בהקמה 
 10,996     נכס זכות שימוש 

 )9,724(     מיסים נדחים 
 )10,803(     התחייבות לז"א בגין חכירה 
שווי הוגן של זכויות הוניות 

 )14,298(     קודמות בנרכשת 
 )5,920(     זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )1,692(     מוניטין שלילי שהוכר ברכישה 
 )3,469(     זכאים בגין רכישת השקעה 

 8,747     סה"כ נכסים נטו ניתנים לזיהוי
      

 2רכישת שליטה בחימין   ב.
 

ב    5.1%רכשה החברה    2020בדצמבר    23ביום     "חימין    Himin investment 2 S.L –ממניות חברת  טרם  "),  2(להלן: 
בחימין   השליטה  ב    2רכישת  החברה  החזיקה  לעיל,  השווי    45.9%  -כאמור  שיטת  לפי  זו  בהשקעה  וטיפלה  ממניותיה 

 המאזני.  
 . 51%  -ל    45.9%  -מ   2מין  כך שלאחר הרכישה הגדילה החברה את שיעור החזקתה בחי   
 ) לשווי הוגן.45.9%אלפי ש"ח כתוצאה משערוך החזקות קודמות ( 32,669  -בגין השגת השליטה הוכר רווח בסך של כ    

 
, לטיפול החשבונאי ברכישת השליטה כאמור, יצוין כי הפעילות  IFRS  3-החברה ישמה את שיטת הרכישה כהגדרתה ב  

") שנמצא בשלבים  1אלצ'ה  מגה וואט (להלן: "   50ות בפרויקט פוטו וולטאי בהספק של  כוללת זכוי   2המוחזקת בחימין  
כן, חימין   " -מגה   300  -יוזמת הרחבה של הפרויקט בכ   2מתקדמים של פיתוח. כמו  (להלן  נוספים  אלצ'ה  וואט  פרויקטי 

 . 1") בצמוד לפרויקט אלצ'ה  2-6
  

 ים, הנכסים והתחייבויות שהוכרו במועד הרכישה:להלן נתונים בדבר התמורה שהועברה לפי מרכיביה השונ
 

 אלפי ש"ח, התמורה שולמה לאחר תאריך המאזן.   4,045הסכום שנקבע בעסקת הרכישה הינו בסך של   

 זרימת מזומנים נטו ברכישה:  

 
 אלפי ש"ח      

 4,045     סה"כ עלות הרכישה 
 4,045     תמורה שלא במזומן   -בניכוי  

 -     מן תמורה ששולמה במזו
מזומנים ושווי מזומנים   -בניכוי  

 -     שנרכשו 
 -     סה"כ 
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 השקעה בחברות מוחזקות (המשך)  -  7באור  

 
 נכסים והתחייבויות מזוהים שנרכשו (על פי סכומים ארעיים כמפורט להלן): 

 אלפי ש"ח      
 )9,707(     הון חוזר 

 6,004     הלוואה לחברה אחות 
 108,301     כות לייצור חשמל בהקמה מער

 19,969     נכס זכות שימוש 
 1,216     מוניטין (הוכר ברכישה) 

 651     פקדון לז"א 
 )27,045(     מיסים נדחים 

 )20,061(     התחייבות בגין חכירה 
 )38,871(     זכויות שאינן מקנות שליטה 

שווי הוגן של זכויות הוניות קודמות 
 )36,412(     בנרכשת 

 )4,045(     זכאים בגין רכישת השקעה 
 -     סה"כ נכסים נטו ניתנים לזיהוי

      
 

 עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה  .4
  

כ  2020באוגוסט    13ביום   א. לרכישת  השקעות  טובלי  עם  בהסכם  החברה  התקשרה  גריד,   DMAממניות    11.8%  -, 
 259-אלפי אירו מסך תמורת הרכישה הינה בגין רכישת המניות, וסך של כ  118  ו.אלפי איר  377  -תמורת סך של כ

גריד, אשר תהא זכאית לקדימות מהתקבולים   DMAאלפי אירו בתמורה לקבלת הזכויות בהלוואת בעלים בחברת  
 . 0גריד הנו    DMAהצפויים של חברת אליזרסאן. ליום הרכישה, הערך בספרים של הנכסים נטו של  

 .אלפי ש"ח  476ה הכירה בקיטון בזכויות שאינן מקנות שליטה בסך  הקבוצ  
  

 3ממניות חברת חימין    13.6%-") כאינדיגו, הוענקו לחברת אינדיגו אנרגיה בע"מ (להלן " 2020באוקטובר    26ביום   ב. 
מעלות   6.6%-אלפי אירו המהווה כ  204-כתשלום מבוסס מניות עבור שירותם למען פרויקט אליזרסאן בסכום של כ

אלפי ש"ח ובגידול   733רכישת הפרויקט ביום הרכישה. הקבוצה הכירה בגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה בסך  
 אלפי ש"ח.   82בסך  בקרן הון

 
 ב. חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני 

 . להלן פרטים בדבר השקעות החברה המטופלות לפי שיטת השווי המאזני: 1

 שם החברה 

עיקרי   מיקום 
של פעילות 

החברה/ 
 חלק החברה  טכנולוגיה  השותפות 

הפניה 
 לביאור 

סול נטו גגות בע"מ (להלן: "סול נטו 
 )2ב(7  50% וולטאי  -פוטו   ישראל  גגות")

      
 פרטים נוספים:  .2

רה לשותפות במאי נחתם הסכם שיתוף פעולה בין החב  13. ביום  2019במאי    6סול נטו גגות הוקמה על ידי החברה ביום  
מתחדשת   אנרגיה  אודות   4הליוס  נוספים  לפרטים  חשמל.  לייצור  סולאריות  מערכות  להקמת  "הליוס")  (להלן:  ש.מ 

 ) להלן.  8א(19ההתקשרות עם הליוס, ראה ביאור  
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 רכוש קבוע  -  8באור  

 בדצמבר  31ליום   
 2020 

 מחשבים  כלי רכב  

ריהוט 
וציוד  
 משרדי 

התקנות 
ושיפורים 

 סה"כ  במושכר 
 אלפי ש"ח  

      עלות 
  1,234    55    507    477    195   2020בינואר    1יתרה ליום  

  300    35    120    145    -   תוספות במשך השנה 
 )195(  -    -    -   )195( גריעות במשך השנה 

  1,339    90    627    622    -   2020בדצמבר   31יתרה ליום  
      פחת שנצבר 
 )810( )25( )247( )384( )154( 2020בינואר    1יתרה ליום  

 )112( ) 7( )43( )47( )15( תוספות במשך השנה 
  169    -    -    -    169   גריעות במשך השנה 

 )753( )32( )290( )431(  -   2020בדצמבר   31יתרה ליום  
  586    58    337    191    -   2020בדצמבר    31רכוש קבוע, נטו ליום 

      
 בדצמבר  31ליום   
 2019 

 מחשבים  כלי רכב  

ריהוט 
וציוד  
 משרדי 

התקנות 
ושיפורים 

 סה"כ  במושכר 
 אלפי ש"ח  

      עלות 
  1,308    46    440    416    406   2019בינואר    1יתרה ליום  

  137    9    67    61    -   תוספות במשך השנה 
 )211(  -    -    -   )211( גריעות במשך השנה 

  1,234    55    507    477    195   2019בדצמבר   31יתרה ליום  
      פחת שנצבר 
 )883( )24( )211( )355( )293( 2019בינואר    1יתרה ליום  

 )108( ) 4( )34( )29( )41( תוספות במשך השנה 
  181    -    -    -    181   גריעות במשך השנה 

 )810( )28( )245( )384( )153( 2019בדצמבר   31יתרה ליום  
  424    27    262    93    42   2019בדצמבר    31רכוש קבוע, נטו ליום 
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 מערכות לייצור חשמל מחוברות ובהקמה וייזום  -  9  באור

   
   א. מערכות לייצור חשמל מחוברות 

 הרכב  .1
 

 2020 2019 
 באלפי ש"ח  

   עלות 
  13,066    25,995   בינואר  1יתרה ליום  

  8,338    10,360   שנה תוספות במשך ה
  4,591    4,235   קרן הערכה מחדש 

  25,995    40,590   בדצמבר  31יתרה ליום  
   פחת 

 )727( )1,491( בינואר  1יתרה ליום  
 )764( )1,335( תוספות במשך השנה 

 )1,491( )2,826( בדצמבר  31יתרה ליום  
  24,504    37,764   בדצמבר  31מערכות לייצור חשמל מחוברות, נטו ליום  

   
 פרטים נוספים  .2

 
 3.6  -מגה וואט וכ    6.9 –לחברה מערכות מחוברות בהספק של כ    2019בדצמבר    31  -ו    2020בדצמבר    31נכון לימים   א.

 וואט בהתאמה. -מגה
 

מיום   ב. הש  2019בינואר    1החל  ההוגן.  בשווין  הכספיים  בדוחות  מוצגות  המחוברות  חשמל  לייצור  ההוגן  המערכות  ווי 
נמדד סמוך למועד החיבור של כל מערכת לרשת החשמל. המודל לפיו חושב השווי ההוגן הינו היוון של תחזית תזרימי 

) הצפויים  עלDCFהמזומנים  נקבע  אשר  ההיוון  בשיעור  המהוונים  בלתי-)  שווי  מעריך  חתך, -ידי  תאריך  בכל  תלוי. 
תית על הערכת השווי של מערכות שחוברו בתקופות קודמות מתבצעת בחינה של הנהלת החברה אם ישנה השפעה מהו

אשר שווין ההוגן נמדד בעת חיבורן לרשת החשמל. ככל שמתגלים הפרשים מהותיים, החברה מעדכנת את שווין ההוגן 
 של מערכות אלו. 

יועדים בעלי גגות שהחברה חתומה מולם על הסכמי שכירות, קיימת אופציה לרכישת המתקנים המ 11-יצוין כי לכ
מגה וואט במצטבר מתוך כלל צבר  20  -לקום על הגגות שבבעלותם. התמורה בגין רכישת המתקנים הללו, המונים כ 

, בתוספת 7%  -  6%פרויקטי הגגות של החברה, מחושבת לפי היוון התזרים הפנוי העתידי של המתקנים בריבית של 
מלת פרעון מוקדם שתחול בקשר עם רכישת המתקן. תשלום על יתרת החוב הבכיר בגין אותו פרויקט, לרבות כל ע

תמורה זו תהווה חסם עליון לקביעת שוויה ההוגן של המערכת בעת חיבורה לרשת. למועד הדוחות הכספיים ישנה 
 וואט.  -קילו  130-מערכת אחת מחוברת אשר לבעליה יש אופציה לרכישה בהספק של כ

 י ההוגן של המערכות המחוברות: להלן ההנחות המשמעותיות ששימשו במדידת השוו ג.
הקיימת  .1 הסיכון  רמת  את  משקף  אשר  היוון  בשיעור  הוונו  הצפויים  המזומנים  תזרימי  לעיל  ב'  בסעיף  כאמור 

 7.25% –ל    5.25%  -ו  6.28%  -ל    2.23%שיעור ההיוון נע בין  2019  -ו   2020בפעילות המערכות המחוברות. בשנים  
 בהתאמה. 

אשר נקבע בהתאם לאחריות היצרן ולניסיון העבר   0.5%פוקת הפאנלים בשיעור של  שיעור שחיקה שנתי של ת .2
 של החברה.

שעות בשנה, ונקבעו בהתאם לניסיון העבר של   1,750 –ל    1,600שעות שמש בשנה אשר בהערכות השווי נעו בין   .3
 החברה, לכל מערכת, בהתאם למיקומה ותנאי מזג האויר. 

וואט  –אג' לקילו    49 –אג' ל    36תאם לאסדרה אליה משתייכת המערכת ונע בין  תעריף לשעה אשר נקבע בה  .  4
 שעה. 

 
ליום   ד. לייצור חשמל המחוברות אילו היו מוצגות לפי עלות   2019בדצמבר    31וליום    2020בדצמבר    31יתרת המערכות 

 אלפי ש"ח בהתאמה. 20,050  -אלפי ש"ח ו 29,328הינה בסך של 
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 מערכות לייצור חשמל מחוברות ובהקמה וייזום (המשך) -  9  באור

 
 ב. מערכות לייצור חשמל בהקמה ויזום

 
 הרכב  .1
 

 2020 2019 
 אלפי ש"ח  
   

  4,340    9,318   בינואר   1יתרה ליום  
 13,705 109,371 תוספות במהלך השנה 

 - 164,672 תוספות שנבעו כתוצאה מצירופי עסקים 
 )8,338( )10,360( בהקמה למחוברותסיווג ממערכות  

 )389( - ירידת ערך של נכסים בהקמה 
 - )1,380( הפרשי תרגום 

  9,318    271,621   בדצמבר  31יתרה ליום  
   
 פרטים נוספים  .2
 
כ    של  בהיקף  מחוברים  פרויקטים  לחברה  הדוחות,  אישור  לקראת -מגה  14.4 –למועד  או  בהקמה  פרויקטים  וכן  וואט, 

כהקמה   של  וכ  51-בהספק  בישראל  וואט  בספרד.-מגה  100  -מגה  ויזום  וואט  בהקמה  פרויקטים  בדבר  נוספים  לפרטים 
ביאור   לכ19ראה  כי  יצוין  להלן.  לרכישת   11-(א)  אופציה  קיימת  שכירות,  הסכמי  על  מולם  חתומה  שהחברה  גגות  בעלי 

מגה וואט במצטבר   20  -ישת המתקנים הללו, המונים כהמתקנים המיועדים לקום על הגגות שבבעלותם. התמורה בגין רכ
,  7%  -  6%מתוך כלל צבר פרויקטי הגגות של החברה, מחושבת לפי היוון התזרים הפנוי העתידי של המתקנים בריבית של  

בתוספת תשלום על יתרת החוב הבכיר בגין אותו פרויקט, לרבות כל עמלת פרעון מוקדם שתחול בקשר עם רכישת המתקן.  
 ורה זו תהווה חסם עליון לקביעת שוויה ההוגן של המערכת בעת חיבורה לרשת.תמ

 נכס חוזה בגין הסדר זיכיון  -  10באור  
 

 2.5-התקשרה החברה עם החברה הכלכלית לוד בחוזה ביצוע להקמת מערכות סולאריות בהספק של כ    2017באפריל    24  ביום
וואט על גגות מבני ציבור בעיר לוד. על פי ההסכם הבעלות במתקן הנה של החברה הכלכלית לוד, ולחברה זכות לשעבד   -מגה  

ים מתעריפי החשמל של חברת החשמל משולמים בעת מתן שירותי  את המתקן ותקבוליו לצרכיה. תקבולי החברה אשר נגזר
 אחזקת ותפעול המתקן לטובת החברה הכלכלית לוד על פני כל תקופת החוזה. 

 .6.28%-שיעור התשואה לנכס החוזה עומד על כ
 -הינה בסך של כ  וואט מותקנים בהתאמה ויתרת נכס החוזה-קילו  1,326-וכ  2,076  -, חוברו כ2019  -ו  2020בדצמבר    31לימים  
 2.2אלפי ש"ח בהתאמה. נכון למועד הדוחות הכספיים סך ההספק הצפוי שיותקן הינו בסך של    11,924  -אלפי ש"ח וכ    12,850

 וואט. -מגה
 

 נכסים והתחייבויות בגין חכירות   -  11באור  
 

במסגרת .  , חכירותIFRS 16הקבוצה מיישמת ביישום מוקדם את תקן    2018בינואר    1ט"ז לעיל החל מיום  2כאמור בביאור  
  הסכמי החכירה, הקבוצה חוכרת את הפריטים הבאים:

 
 וולטאים -גגות וקרקעות להקמת מתקנים פוטו .1
 משרד  .2
 כלי רכב  .3

 
 מידע לגבי הסכמי חכירה מהותיים:  .1

 גגות וקרקעות:  א.

בשטח,   לשימוש  הרשאה  או  לשכירות  אופציה  שכירות,  בהסכם  הרלוונטי  האתר  בעל  עם  להתקשרות  פועלת  החברה 
 ").הסכמי השכירות" או "הסכמי השימושהמאפשר הקמת חווה סולארית על ידי החברה באתר (להלן ביחד: " 

המקרים,   במרבית  ייעודיים.  פרויקט  תאגידי  ידי  על  נעשית  האתר  בעלי  עם  השימוש  בהסכמי  ההתקשרות  לרוב, 
מהמקרים  ובחלק  הרלוונטיים  למכרזים  הצעה  הגשת  מועד  טרם  רב  זמן  נעשית  האתר  לשכירת  בהסכם  ההתקשרות 

ה, על החשיפה הנובעת לחברה מכך, שכן מחייבת את שינוי ייעוד הקרקע (פעולה הנעשית באחריות החברה ועל חשבונ
אליו  ביחס  אשר  הרלבנטי  באתר  שימוש  יעשה  במסגרתה  מתאימה  מכסה  תימצא  דבר  של  בסופו  כי  וודאות  כל  אין 
התקשרה החברה בהסכם שימוש. עם זאת, החברה פועלת באופן שוטף למזעור חשיפה זו כך שיובטח שעיקר העלויות 

 ביחס להיתכנות הפרויקט, ועד אותה נקודה העלויות בדרך כלל אינן מהותיות). יושקעו לאחר שתהא וודאות גבוהה  
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 נכסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך)   -  11באור  

תנאי הסכמי השכירות נקבעים בד"כ במשא ומתן בין הצדדים, כך שהם משתנים בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, ואולם  
 עיקרי תנאיהם דומים והינם כדלקמן: 

 . הסכמי חכירה על גגות בישראל: 1

החברה  א.  במהלכה  להסכם,  מהסכם  המשתנה  בהסכם,  הנקבעת  לתקופה  אופציה  מעין  לחברה  מעניק  ההסכם 
מקום  שריון  למכסות,  רישום  בנייה,  היתרי  וקבלת  ייעוד  שינוי  לרבות  האתר,  של  והשבחתו  לפיתוחו  פועלת 

 מת החברה למשכיר תשלומים שהיקפם אינו מהותי. ברשת וכיו"ב. עבור האופציה האמורה, לעתים משל 

הפוטו ב.   המערכת  הקמת  לצורך  באתר  לשימוש  הרשאה  מקבלת  החברה  להסכמים,  למשך -בהתאם  וולטאית 
 שנים.  20תקופת האסדרה הרלוונטית, לרוב לתקופה העולה על  

ועד ההפעלה המסחרית של בחלק מההסכמים, נתונה לחברה זכות לבטל את ההסכם לפי שיקול דעתה עד למ ג.  
לאחר מועד השלמת  בנוסף,  לחברה.  לא מהותיים  פיצוי למשכיר בסכומים  אגב תוך תשלום  לעתים  המערכת, 
הבנייה וההפעלה המסחרית של המערכת, נתונה לחברה, בחלק מההסכמים, הזכות לבטל את ההסכם במקרה 

א החשמל,  רשות  של  הרלוונטית  האסדרה  תנאי  ביטול  או  שינוי  שאינם של  נזיקיים  אירועים  עליון,  כוח  ירוע 
 מאפשרים את הפעלת המערכת וכיו"ב.

 .  הסכמי חכירה על קרקעות בספרד: 2

, בהסכם לשכירת מקרקעין עליהם אמור להיבנות הפרויקט. בהתאם 2התקשרה חימין    2020באוקטובר    6ביום   א.
(  80מבעל הקרקע קרקע בשטח של    2לאמור בהסכם, תשכור חימין השקעות   דונם) במחוז אלצ'ה,   800הקטר 

על   יעלה  ובלבד שגודלו לא  עד לשטח הנדרש לצורך הקמת הפרויקט  יוגדל  הקטר.   105כאשר השטח המושכר 
שנים ממועד חיבור הפרויקט   18חודשים ממועד חתימתו או בחלוף    4-שנים ו  19ההסכם יבוא לידי סיום בחלוף  

. בתום תקופת ההסכם, ההסכם יוארך באופן אוטומטי בתקופות לרשת, לפי המוקדם (להלן: "תקופת ההסכם")
חודשים מראש לפחות, על סיום ההסכם. הזכות להודיע   6שנים כל אחת, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים,    5בנות  

בלבד. דמי השכירות   2על אי הארכת ההסכם, ביחס לתקופת ההארכה הראשונה בלבד, עומדת לחימין השקעות  
חודשים ממועד ההסכם או עד למועד חיבור הפרויקט   16הבא: החל ממועד ההסכם ועד לתום  ישולמו באופן  

(המועד המוקדם מביניהם יקרא להלן "המועד הקובע") אירו להקטר   1,000-כ  -לרשת, לפי המוקדם מביניהם 
על   יעמדו  השכירות  דמי  הקובע,  מהמועד  החל  צ  2,000לשנה;  יהיו  השכירות  דמי  לשנה.  להקטר  מודים אירו 

 . 2.5% -למדד המחירים לצרכן הספרדי באופן לגביו הוסכם ויועלו מדי שנה ב

(להלן בסעיף זה: "  2020ביולי    21ביום   ב. עם צדדים שלישיים בהסכם לשכירת השוכרת")  התקשרה אליזרסאן 
לן: (לה  1דונם) שבתחומה מתעתדת החברה להקים את פרויקט אליזרסאן    850-הקטר (כ  85-קרקע בשטח של כ

השכירות" כהסכם  וצמודים   173-"). דמי השכירות הינם בסך של  אלפי אירו בשנה, הם משולמים מדי רבעון 
שנים ממועד מסירת החזקה בקרקע. השוכרת רשאית להאריך את תקופת   25למדד. תוקף הסכם השכירות הינו  

(היינו, סה" שנים   5שנים). בחלוף    35כ  ההסכם באופן חד צדדי לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת 
חודשים מראש. לשוכרת ניתנה   6מתחילת ההסכם, השוכרת תהא רשאית לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה של  

זכות סירוב ראשונה וזכות קדימה על הקרקע, בכפוף למנגנון שנקבע בהסכם (למעט העברה מותרת לבני משפחה 
הקרקע תעשה תוך שהרוכש יטול את ההתחייבויות בעל או יורשים של בעל הקרקע) ואולם בכל מקרה, מכירת  

 הקרקע לפי הסכם השכירות. 

כמות  ב.   את  משנה  לעת  ומעת  שנים,  שלוש  של  לתקופה  שונות  רכבים  ליסינג  חברות  ממספר  רכב  כלי  חוכרת  הקבוצה 
ורישיונות רכב,-הרכבים על כאשר לחברות   פי צרכיה השוטפים. כלי הרכב החכורים מזוהים באמצעות מספרי רישוי 

הליסינג אין יכולת החלפה של כלי הרכב, למעט במקרים של ליקויים ואחריות ספק. הרכבים החכורים משמשים את 
מאחר והנהנים העיקריים   .עובדי החברה בעלי הסכמי העסקה הכוללים מחויבות מצד הקבוצה להעמיד רכב לרשותם 

(להלן: "רכבי ה  נתון לדרוש תשלום שכר חלף מהשימוש ברכבים כאמור הינם העובדים  טבה"), אשר זכאים בכל רגע 
הטבת הרכב, והמבחנים לקיומה של חכירת משנה מתקיימים, הקבוצה סיווגה את חכירות המשנה כמימוניות. לקבוצה 

 אין אופציות הארכה ו/או ביטול ללא קנס בהסכמים עם חברות הליסינג אשר וודאי באופן סביר שימומשו.
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 כסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך) נ  -  11באור  
 
ביום   ג. מסתיימת  הנ"ל  החכירה  הסכמי  של  החוזית  התקופה  ברחובות,  משרדים  חוכרת  . 2021בנובמבר    1הקבוצה 

 שנים נוספות בתנאים הזהים לאלו של ההסכמים הקיימים.   3לקבוצה קיימת אופציה להארכת הסכמי החכירה למשך  

 30ר נחתם בין החברה לסולאיר לחברה, לחברה זכות לחכור את המשרדים עד ליום  בהתאם להסכם השכירות אש .1
של  2025בספטמבר   בסך  חודשיים  שכירות  לדמי  בתמורה  מדד   25,000,  לעליית  וצמוד  מע"מ  בתוספת  ש"ח, 

. (דמי השכירות אינם כוללים את כל הוצאות ניהול ואחזקת מושכר א')  2020המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר  
 ).1ד(27לפרטים נוספים ראה ביאור  

בהתאם להסכם שכירות המשנה אשר נחתם בין סולאיר לחברה, שוכרת החברה, כשוכרת משנה, משרדים נוספים  .2
תקופות   3, ובתוספת של  2022במאי    1ועד ליום    2020באוקטובר    1מסולאיר ישראל, כשוכרת ראשית, החל מיום  

אלפי שח. לפרטים   16) כל אחת בתמורה לשכירות חודשית בסך של  2025במאי    1אופציה בנות שנה אחת (עד ליום  
 ). 1ד(27נוספים ראה ביאור  

      
 . נכסים בגין זכות שימוש 2  
      
 סה"כ  כלי רכב  משרדים  קרקעות  גגות 
 באלפי ש"ח  

      עלות נכסים: 
 13,684 1,045 1,596 - 11,043 2020בינואר    1יתרה ליום  

 30,965 - - 30,965 - בגין חברות בנות שאוחדו לראשונה תוספות  
 19,894 1,134 1,173 3,519 14,068(*) תוספות השנה 
 )525( )525( - - - גריעות השנה 

 )213( - - )213( - הפרשי תרגום 
 63,805 1,654 2,769 34,271 25,111 2020בדצמבר   31יתרה ליום  

      פחת שנצבר: 
 )1,149( )538( )310( - )301( 2020ר  בינוא  1יתרה ליום  

 )1,663( )409( )387( )290( )577( תוספות השנה 
 525 525 - - - גריעות השנה 

 3 - - 3 - הפרשי תרגום 
 )2,284( )422( )697( )287( )878( 2020בדצמבר   31יתרה ליום  

 61,521 1,232 2,072 33,984 24,233 2020בדצמבר   31נכס זכות שימוש, נטו, ליום  
      

 אלפי ש"ח אשר שולמו מראש. 2,826(*) כולל דמי שכירות בסך של 
      
 סה"כ  כלי רכב  משרדים  קרקעות  גגות 
 באלפי ש"ח  

      עלות נכסים: 
 5,398 775 1,596 - 3,027 2019בינואר    1יתרה ליום  

 8,286 270 - - 8,016(*) תוספות השנה 
 13,684 1,045 1,596 - 11,043 2019  בדצמבר  31יתרה ליום  

      פחת שנצבר: 
 )402( )236( )44( - )122( 2019בינואר    1יתרה ליום  

 )747( )302( )266( - )179( תוספות השנה 
 )1,149( )538( )310( - )301( 2019בדצמבר   31יתרה ליום  

 12,535 507 1,286 - 10,742 2019בדצמבר   31נכס זכות שימוש, נטו, ליום  
      

 אלפי ש"ח אשר שולמו מראש. 1,241(*) כולל דמי שכירות בסך של 
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 נכסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך)   -  11באור  

     
 התחייבות בגין חכירה  . 3  
      
      
 סה"כ  כלי רכב  משרדים  קרקעות  גגות 
 באלפי ש"ח  

      גובה התחייבות:
 )5,076( )545( )1,557( - )2,974( 2018בר  בדצמ 31יתרה ליום  

 )7,045( )270( - - )6,775( תוספות השנה 
 )292( ) 9( )58( - )225( הוצאות מימון 

 916 308 300 - 308 תשלומים בגין חכירה 
 )11,497( )516( )1,315( - )9,666( 2019בדצמבר   31יתרה ליום  

 )18,176( )796( )1,172( )3,519( )12,689( תוספות השנה 
 )30,965( - - )30,965( - תוספות בגין חברות בנות שאוחדו לראשונה 

 )965( )18( )70( )109( )768( הוצאות מימון 
 2,334 427 428 346 1,133 תשלומים בגין חכירה 

 216 - - 216 - הפרשי תרגום 
 )59,053( )903( )2,129( )34,031( )21,990( 2020בדצמבר   31יתרה ליום  

      
    ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין חכירה של הקבוצה:

 בדצמבר  31ליום      
    2020 2019 
 באלפי ש"ח     

 796 1,525    עד שנה 
 1,784 6,604    בין שנה לחמש שנים 

 8,917 50,924    מעל חמש שנים 
 11,497 59,053    סך הכל 

      
 

 ספקים ונותני שירותים   -  12באור  
 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  1,216    33,405    חובות פתוחים 
  449    1,572    המחאות לפרעון

    34,977    1,665  
    

 אלפי ש"ח מסך הספקים הינם בגין השקעות בהקמת מערכות פוטו וולטאיות.   26,562סך של  2020בדצמבר    31נכון ליום  
 

 זכאים ויתרות זכות   -  13באור  
 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  612    739    הוצאות לשלם 
  1,745    8,466    זכאים בגין רכישת השקעות (*)

  289    579    מקדמות מלקוחות 
  1,240    1,563    עובדים ומוסדות בגין משכורת 

  76    148    מס הכנסה 
  43    20    אחרים 

  15    381    שורות חברות ק 
 
    11,896    4,020  
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 זכאים ויתרות זכות (המשך)   -  13באור  

 
 זכאים בגין רכישת השקעות  (*) 

 
 1,350תמורת סך של    2מהון המניות של חברת חימין    45.9%התקשרה החברה בהסכם לרכישת    2018בפברואר    19ביום   א.

אלפי ש"ח), והייתה אמורה לשלם סך של   2,790-אלפי אירו (כ  720  אלפי אירו. במועד הרכישה שילמה החברה סך של 
(להלן: "התשלום השני"). בהסכמת הצדדים התשלום השני   2018ביוני    30אלפי ש"ח) ביום    1,745  -אלפי אירו ( כ  450

 180  שילמה החברה את התשלום השני. יתרת התשלום בסך של   2020נדחה עד למועד השגת מימון מצד ג', במהלך שנת  
(כ אירו  בשנת   575-אלפי  הינו  הצפוי  החיבור  (מועד  החשמל  לרשת  הפרויקט  של  החיבור  במועד  ישולמו  ש"ח)  אלפי 

 ) להלן.9(א)(19). לפרטים נוספים ראה ביאור  2021
אלפי ש"ח) מסך   3,387אלפי אירו (  859ממניות חחברת סרגוסה ישראל, סך של    50%רכשה החברה    2020ביולי    31ביום   ב.

 )(א). 3א(7חודשים לאחר מועד הרכישה. לפרטים נוספים ראה ביאור   8  -ורת הרכישה תשולם כ  תמ
חימין    5.1%רכשה החברה    2020בדצמבר    23ביום   ג. אלפי ש"ח, סך התמורה   4,045בתמורה לסך של    2ממניות חברת 

 . 2021שולמה בחודש מרץ 
גריד, סך של   DMAממניות    11.8%  -השקעות לרכישת כ  , התקשרה החברה בהסכם עם טובלי  2020באוגוסט    13ביום   ד.

 .2021באפריל    30אלפי ש"ח) מסך תמורת הרכישה ישולם ביום   465  -אלפי אירו (כ 118
 
 

 התחייבויות לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים -  14באור  
    א. הרכב 

 בדצמבר  31ליום    
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

  61,956    254,697    אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 )51( )5,185(  בניכוי חלויות שוטפות 

    249,512    61,905  
    

    ר תאריך המאזן ב. מועדי פירעון לאח
  2020 2019 
 באלפי ש"ח   

 51 5,185  בשנה הראשונה (חלויות שוטפות)
 1,317 78,417  בשנה השניה 

 1,342 7,316  בשנה השלישית 
 59,246 7,396  בשנה הרביעית 

 - 156,383  בשנה החמישית ואילך 
 61,956 254,697  הכל -סך

    
 



 סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה  

40 

 
 . פרטים בדבר הלוואות מהותיות:ג
 2019בדצמבר    31ליום   2020בדצמבר    31ליום     

זהות 
 סוג הלווה 

מועד 
לת נטי

 האשראי 
בסיס 
 ערך נקוב  ערך בספרים  ערך נקוב  מועד תשלום הקרן מנגנון ושיעורי הריבית  הצמדה 

ערך 
 בספרים 

 יוריבור  29.10.2019 הלוואה  החברה 
+יוריבור (עם ריצפה 6.5%

 34,577 35,795 67,296 69,176 31.12.2022 )-0.2%של 

 יוריבור  28.6.2019 הלוואה  החברה 
צפה +יוריבור (עם רי2.7%

 27,379 28,055 - - 25.11.2020ההלוואה נפרעה ביום   )-0.2%של 

 25.11.2020 הלוואה  החברה 

מדד 
המחירים 

 לצרכן 

ריבית אג"ח ממשלתי 
צמודה לפי מח"מ 

 11-ההלוואה מחושב (כ
  2.6%שנה) + 

תשלום חצי שנתי החל מיום 
חודשים טרום  18ועד   31.12.2021

פקיעת תוקף ההסדרה באחרון 
 - - 122,683 123,881 הגגות   מתקני

 לא צמוד  25.11.2020 הלוואה  החברה 

ריבית אג"ח ממשלתי לא 
צמודה לפי מח"מ 

 11-ההלוואה מחושב (כ
  2.6%שנה) + 

תשלום חצי שנתי החל מיום 
חודשים טרום  18ועד    31.12.2021

פקיעת תוקף ההסדרה באחרון 
 - - 26,678 26,941 מתקני הגגות 

 יוריבור  30.11.2020 הלוואה  חברה בת 
+יוריבור (עם ריצפה 6%
 - - 17,617 19,089 31.12.2025 )-2.5%של 

 2.75% יוריבור  30.11.2020 הלוואה  חברה בת 
תשלום חצי שנתי החל מיום 

 - - 16,632 17,453 31.12.2037ועד ליום    30.6.2020
 - - 3,791 3,944 31.3.2022 2.75% יוריבור  30.11.2020 הלוואה  חברה בת 

       254,697  61,956 
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 רת אשראי תאגידית מסג .1

 הסכם הלוואה  א.

) 2021בינואר    25התקשרה החברה בהסכם הלוואה (אשר תוקן, לאחר תאריך המאזן, ביום    2019באוקטובר    28ביום  
"  Kommunalkredit Austria AGעם   האוסטרי (להלן:  " הבנק  או  קרדיט"  מתחדשת קומיונל  אשראי  למסגרת   ("

)Revolving Senior Facility.( 

תאגידיים מסגרת   צרכים  תפעולי,  הון  מימון  החברה,  של  קודמות  התחייבויות  לפירעון  מיועדת  התאגידית  האשראי 
 כלליים ומימון פרויקטים חדשים. 

אלפי ש"ח) ומבוססת על שווי הפרויקטים   52,740  -אלפי אירו (כ  13,600-מסגרת האשראי שניתנה עמדה על סך של כ
 הקיימים בחברה במועד ההתקשרות. 

(בכפוף לריבית רצפה   EURIBOR  -בתוספת ריבית ה  6.5%גרת האשראי המנוצלת נושאת ריבית שנתית בשיעור של  מס
של  -0.2%של   בשיעור  עמלה  נושאת  האשראי  מסגרת  בנוסף  הריבית   1.95%).  מנוצלת.  הבלתי  המסגרת  מסך  שנתי 

. 2022בדצמבר    31ע בתשלום אחד ביום  בדצמבר של כל שנה קלנדרית. קרן ההלוואה תפר  31-ביוני ו  30תשולם בימים  
 ההלוואה ניתנת לפירעון מוקדם ללא קנסות מהותיים. 

כ2020בדצמבר    17ביום   של  בסכום  המסגרת  להגדלת  בהסכם  החברה  התקשרה  זהים   4.9  -,  בתנאים  אירו,  מליון 
 להסכם הקיים. 

כ  2020במהלך   עוד  החברה  ביום    7-משכה  משיכות.  בשתי  אירו  יתרת 2020ר  בדצמב  31מליון  את  החברה  הגדילה   ,
בכ בהתאם   550-ההלוואה  תיפרע  זו  הלוואה  זהים.  ובסכום  בתנאים  לסולאיר  הלוואה  והעניקה  נוספים  אירו  אלפי 

 לתנאי הלוואת המטה שנטלה החברה. 

עומדת על סך של  2020לדצמבר    31ליום   והבלתי מנוצלת של מסגרת האשראי  אלפי   961-ו  17,539, היתרה המנוצלת 
 אלפי ש"ח בהתאמה).  3,791 -אלפי ש"ח ו  69,175  -אירו (כ

והגדלת יתרת ההלוואה ראה ביאור הנחות פרופורמה   וביאור  3(18לפרטים בדבר שינוי המסגרת  בדבר צדדים   27)(ה) 
 קשורים. 

 בטוחות  ב.

כלפי הבנק האוסטרי, העמידה החברה בטוחות המקובלות להסכמי מ ימון מסוג להבטחת התחייבויותיה של החברה 
 להלן.  19זה. לפרטים נוספים ראה ביאור  

 אמות מידה, עילות לפרעון מיידי ג.

תנאי  לפי  תשלום  פרעון של  אי  של  היתר, במקרה  בין  מיידי,  לפרעון  את מלוא ההלוואה  להעמיד  רשאי  יהא  המלווה 
פאו ה"ה  שבו  באופן  שליטה  שינוי  ההלוואה;  הסכם  תנאי  הפרת  או  פרעונו  במועד  דור ההלוואה  עין  ועודד  שגב  לה 

בלפחות   עקיף,  או  ישיר  באופן  להחזיק,  החברה;  50%יפסיקו  או   ממניות  תשלום  אי  ההלוואה;  הסכם  תנאי  הפרת 
שגובה  ובלבד  צולבת)  (הפרה  בקבוצה  מהותית  חברה  או  החברה  של  פיננסית  התחייבות  של  מיידי  לפרעון  העמדה 

מכירת כל או עיקר נכסיה של  פרעון של החברה או חברה בקבוצה;מיליון אירו; הליכי חדלות    1-ההתחייבות גבוה מ
 ימים מהמועד הקובע ועוד.   14החברה; הפסקת המסחר של החברה בבורסה; אי רישום מניות החברה למסחר בתוך  

 הלוואה פרויקטאלית  .2

 הסכם הלוואה  א.

ברות הפרויקט") בהסכם מימון פרויקטאלי ביחד עם חברות בנות שלה (להלן: "ח   1התקשרה סול נטו   2019ביוני    6ביום  
אלפי אירו   20,000(להלן: "הסכם המימון") עם הבנק האוסטרי, לפיו לחברות הפרויקט יוקצה קו אשראי כולל בסך של  

אלפי ש"ח). הסכום יוקצה בין חברות הפרויקט בהתאם ליכולת כיסוי החוב שנקבע בהתאם למודל פיננסי   77,560  -(כ
 מליון אירו.   51-, גדלה המסגרת ל2019תקבולים הצפוי לכל פרויקט. בדצמבר  המתבסס על זרם ה

ביחד עם חברות בנות שלה (להלן: "חברות הפרויקט") בהסכם מימון    1, התקשרה סול נטו  2020באוקטובר    13ביום  
אשראי כולל בסך פרויקטאלי (להלן: "הסכם המימון") עם חברת ביטוח הפניקס לפיו לחברות פרויקטי הגגות יוקצו קו  

מליון שח, אשר שימשו בין היתר לפרעון מלא של   150-, הלוותה החברה כ2020בנובמבר    26מליון ש"ח. ביום    250של  
 המימון הפרוייקטלי מהבנק האוסטרי. 
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(להלן:   2021בדצמבר    31יות לבצע משיכות תחת ההלוואה עד ליום  לפי הסכם ההלוואה, החברות הלוות תהיינה רשא
"מועד הזמינות"). ככל שלא נמשכו הלוואות עד מלוא סכום מסגרת ההלוואה עד לאותו מועד, תבוטל יתרת המסגרת 

מסכום המסגרת הבלתי מנוצלת (למעט אם   3%הבלתי מנוצלת והחברות הלוות תשלמנה למלווה עמלת ביטול בגובה  
אפשרות להקים מערכות כלשהן מסיבות שאינן בשליטת החברות הלוות או אם חלה הפחתה בעלויות הבנייה של   אין

 הפרויקט). 

בדצמבר בכל שנה קלנדרית, על פי לוח הסילוקין של   31-ביוני ו  30פירעונות קרן יבוצעו בתשלומים דו שנתיים, בימים  
וואה ע"ב המודל הפיננסי שאושר למועד חתימת ההסכם (ואשר מקרן ההל  4%-ל  0.7%ההלוואה, בסכומים הנעים בין  

, ובלבד שכל 2048בדצמבר  31יעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים בהנחות המודל), וזאת עד למועד הפרעון האחרון ביום  
חודשים טרם מועד סיום הסכם   18-הלוואה שנמשכה לצורך מימון עלויות הבנייה של הפרויקטים תפרע לא יאוחר מ

) של הפרויקט הרלוונטי (לוח סילוקין זה יחול ביחס לכלל ההלוואות למעט ביחס להלוואה אשר PPAכירת החשמל (מ
 שנים ממועד נטילתה).  4עתידה לשמש את פרויקט פניציה שתפרע בתום  

ליית קדון שירות החוב) בחלקן צמודות לע ההלוואות שימשכו תחת מסגרת ההלוואה (למעט סכום זניח בגין הלוואת פ 
מדד המחירים לצרכן וחלקן אינן צמודות (על פי החלטת החברה במועד המשיכה) וישאו ריבית שנתית קבועה המורכבת 

מריבית בסיס הנקבעת במועד כל משיכה בהתאם לריבית האגח הממשלתי (צמוד או לא צמוד לפי הענין) לאותו מח"מ 
שהוענקו בגין פרויקטים שטרם חוברו לרשת החשמל  (להלן: "הריבית הבסיסית"), כאשר ביחס להלוואות   2.6%+  

בנוסף לריבית הבסיסית וזאת עד מועד חיבור הפרויקטים האמורים לרשת החשמל.   1%תתווסף ריבית שנתית בגובה 
במהלך תקופת הריבית הראשונה של ההלוואה לאחר תום מועד הזמינות, יקיימו הצדדים מו"מ על קביעת לוח סילוקין 

על ממוצע משוקלל של ריבית בסיס קבועה ומדד המחירים לצרכן לכל ההלוואות שנמשכו עד לאותו   מאוחד בהתבסס
 מועד. 

 שנתי בתוספת על הריבית הקיימת.  3%-ל  2%ריבית פיגורים הינה בין  

מסך המסגרת   0.75%מסכום מסגרת ההלוואה; עמלה שנתית של    0.5%ישנה עמלת הקצאת אשראי חד פעמית בגובה  
 צלת. הבלתי מנו

 מליוני ש"ח מתוך המסגרת .  150-למועד הדוחות הכספיים ניצלה החברה סך של כ

 בטוחות  ב.

להבטחת התחייבויותיה של החברה וחברות הבנות שלה, העמידו החברה וחברות הבנות שלה בטוחות מקובלות להסכם 
 להלן.  19מסוג זה. לפרטים נוספים ראה ביאור 

 אמות מידה פיננסיות:  ג.

(בהסכם   החוב  כיסוי  יחס  עת  שבכל  כדלהלן:  פיננסית  מידה  אמת  נקבעה  החזוי, DSCRההלוואה,  ההיסטורי,   (
 . 1.08:1  -") לא יהיה נמוך מהיחסים הפיננסיים) (להלן: " LLCRהמינימלי והממוצע (

  –הלוואת חוב בכיר אליזרסאן   . 3

מיליון    24.1מיליון אירו, מתוכם:    25.1יר בסך של  התקשרה חברת אליזרסן בהסכם הלוואת חוב בכ  2020בנובמבר    27ביום   
אליזרסאן   פרויקט  של  ההקמה  מעלויות  חלק  מימון  לצורך  ישמשו  אירו,    1אירו  ומיליון  העיקרית");  "ההלוואה  (להלן: 

(להלן:    1בקשר עם פרויקט אליזרסאן    PPA-אשר ישמשו לצורך מימון החשבון המשועבד לטובת הרוכשת מכוח הסכם ה
 ").  PPA-ה  "הלוואת 

 489בדצמבר בכל שנה, בסכומים משתנים הנעים בין    31-ביוני ו  30ההלוואה העיקרית תיפרע תשלומים דו שנתיים ביום   
לכ אירו  לעת   1.26-אלפי  מעת  יעודכן  ואשר  ההסכם  חתימת  למועד  שאושר  הפיננסי  המודל  ע"ב  (וזאת  כ"א  אירו  מיליון 

 .2037ביוני    30ועד מועד הפרעון האחרון שהינו    2021בדצמבר    31ם בהתאם לשינויים בהנחות המודל), החל מיו

פרעון מלוא קרן ההלוואה בתשלום אחד במועד הפרעון האחרון שהינו המוקדם מבין שני אלה:    -  PPA-הלוואת חשבון ה 
 .2022במרץ   31, או יום  PPA-המשועבד בהתאם להסכם ה  PPA-המועד בו משוחררים הכספים בחשבון ה

 מעל לריבית הרגילה שנושאות ההלוואות.   2%, כאשר ריבית הפיגורים הינה 2.75%אות נושאות ריבית שנתית של  ההלוו 

, PPA-מהלוואת חשבון ה  1.5%-מההלוואה העיקרית ו  2.35%) בגובה  Arrangement feeקיימת עמלת הלוואה חד פעמית (  
ם ועד תום תקופת הזמינות, שתחושב בהתאם למנגנון  ) החל ממועד חתימת ההסכcommitment feeוכן עמלת התחייבות (

 החישוב הקבוע בהסכם ההלוואה. 
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 ) ומשיכת הלוואת הClosingנכון למועד הדוחות, התקיימו התנאים שנקבעו לצורך השלמת  מיליון    PPA-) ההלוואה  וכן 
בין סכום המשיכה תחת ההלוואה הבכירה אירו מההלוואה העי (להלן: "התנאים לקלוזינג"), לרבות עמידה ביחס  קרית 

ידי בעלי המניות או באמצעות משיכות תחת הלוואת המזנין,   על  (בין אם באמצעות הזרמת הון  הון  לבין סכומי הזרמת 
 (להלן: "יחס ההלוואות").    66:34כהגדרתה להלן) אשר לא יעלה על  

נקבעו לצורך משיכת יתרת ההלוואה העיקרית, הינם בין היתר: הלוואת המזנין נמשכה במלואה; כל התנאים התנאים ש 
בהתאם  הנדרשים,  והאישורים  ההיתרים  הפרויקט,  הסכמי  כל  בתוקפם;  עומדים  ההלוואות,  יחס  לרבות  לקלוזינג, 

אליהם; לא אירע כל שינוי מהותי לרעה   לסטטוס הפרויקט באותה העת, עומדים בתוקפם ולא אירע כל אירוע הפרה ביחס
בעסקי הלווה, בעלי המניות או צדדים להסכמי הפרויקט או ביכולת הלווה להוציא לפועל את הפרויקט; שולמו אבני הדרך 

") ואין EPC-להקמת הפרויקט שנחתם בין אנרג'י אינטרסול ואליזרסאן (להלן: "הסכם ה  EPC-הרלוונטיות לפי ההסכם ה
 .  EPC-ת הזמנים הקבועים בהסכם החריגה מלוחו

יצוין כי סכום המשיכה האחרון תחת ההלוואה העיקרית ישמש באופן בלעדי לצורך מימון תשלום אבן הדרך האחרונה,  
(להלן: "תשלום אישור ההפעלה")    EPC-המותנית בקבלת אישור הפעלה מסחרית ותקינות של מתקן הייצור תחת הסכם ה

 וב. קדון שירות החולמימון פ

יום    , לפי 2021בספטמבר    30הלווה רשאית לבצע משיכות מכוח המסגרת עד למועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט או 
 המוקדם. לאחר מועד זה, תבוטל יתרת מסגרת ההלוואה הבלתי מנוצלת. 

זכויות הלווה במסגרת הסכם ההלוואה העיקרית, העמידה אליזרסן, בין היתר, את הבטוחות להלן: שעבוד ראשון על כל   
או בעלי המניות בלווה בקשר עם הסכמי הפרויקט; שעבוד ראשון על מלוא מניות הלווה; שעבוד על מלוא הזכויות להחזר 
נשיאתן בחלק מעלויות הפרויקט); שעבוד על תקבולים  (בדרך של  ידי בעלי מניותיה  הלוואות בעלים שהועמדו ללווה על 

) PV Plant Assetsוסף התחייבה הלווה לרשום שעבוד מתאים על נכסי הפרויקט (בגין חשבונות הפרויקט המשועבדים. בנ
ההיסטורי    DSCR-(לרבות, המערכות, קווי ההולכה, קניין רוחני באישורים והיתרים כויו"ב) במקרה שבו בכל מועד נתון ה

מ להבט 1.10-נמוך  סולאר  וחימין  החברה  שהעמידו  ערבויות  המלווה  לטובת  שועבדו  בנוסף,  אנרג'י .  התחייבויות  חת 
 .EPC-אינטרסול מכוח הסכם ה

במקרה בו היחסים נמוכים  -אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכם, שאי עמידה בהן מהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי  
 -  . בנוסף, תנאי לביצוע משיכות תחת הסכם ההלוואהLLCR - 1.05,  1.05  -חזוי    DSCR,  1.05  -היסטורי    DSCRמאלה:  

 .66:34-יחס ההלוואות (כהגדרת המונח לעיל) אינו גבוה מ

 נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, אליזרסאן עומדת באמות המידה הפיננסיות. 

  -הלוואת מזנין אליזרסאן  .4

מיליון אירו. מטרת ההלוואה הינה   5התקשרה חברת אליזרסן בהסכם הלוואת המזנין בסך של    2020בנובמבר    27ביום  
 מיליון אירו ומימון הוצאות פרויקט אליזרסאן חלף הון עצמי שידרש מהבעלים.   2-פרעון הלוואת הבנק האוסטרי בסך כ

, ובלבד שפרעון הקרן יבוצע 2025בדצמבר    31פרעון מלוא קרן ההלוואה יבוצע בתשלום אחד במועד הפרעון הסופי ביום  
 מתזרים המזומנים החופשי 

 ניות הלווה, וכן שלא יגרום למקרה הפרה של הלוואת המימון הבכיר.  או הזרמת הון של בעלי מ

התנאים  תחת  המתאפשר  לסכום  עד  ההלוואה  את  לפרוע  רשאית  תהא  הלווה  מתקיימים,  לא  האמורים  שהתנאים  ככל 
תזרים  ישמש  ההלוואה  סכום  מלוא  פרעון  מועד  ועד  פיגורים,  וריבית  רגילה  ריבית  תצבור  הסכום  יתרת  האמורים. 

פיגורים, תשלומי המ ריבית  עמלות,  לצורך תשלום  להלן) לפרעון ההלוואה בסדר הבא: ראשית,  (כהגדרתו  זומנים העודף 
 שיפוי וריבית מהוונת, ושנית, עבור פרעון מלוא יתרת קרן וריבית.

פיגורים   ). ריבית -2.5%  -לתקופה של חצי שנה (ובלבד שאינו נמוך מ  EURIBOR + 6%ההלוואה נושאת ריבית שנתית של  
 מעל לריבית הרגילה שנושאת ההלוואה.   2%הינה  

 בדצמבר בכל שנה.  31-ביוני ו  30מועדי תשלום הריבית על ההלוואה הם בימים  

) פעמית  חד  הלוואה  עמלת  קיימת  כן,  של  Arrangement feeכמו  בסך  הקצאת   268)  במועד  שולמה  אשר  אירו  אלפי 
 ההלוואה. 

ביולי    30כלל התנאים שנקבעו והלווה רשאית לבצע משיכות מכוח המסגרת עד ליום    נכון למועד פרסום הדו"ח, התקיימו
 (להלן: "תקופת הזמינות"). נכון למועד פרסום הדו"ח, ההלוואה נמשכה במלואה.   2021

הלווה;  מניות  מלוא  על  בדרגה  שני  שעבוד  להלן:  הבטוחות  את  היתר,  בין  אליזרסן,  העמידה  המזנין,  הלוואת  במסגרת 
החשבונות   שעבוד בגין  תקבולים  על  שני  שעבוד  שתהיה);  (ככל  בעלים  הלוואת  כל  בגין  הזכויות  מלוא  על  בדרגה  שני 

 . 3המשועבדים; שעבוד ראשון בדרגה על מלוא מניות סרגוסה ישראל וחימין השקעות  
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 מימון פרויקטים, בטחונות ואמות מידה פיננסיות (המשך) -  15באור  

במקרה בו היחסים נמוכים  -ו בהסכם, שאי עמידה בהן מהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי אמות המידה הפיננסיות שנקבע
 -. בנוסף, תנאי לביצוע משיכות תחת הסכם ההלוואה  LLCR - 1.05,  1.05  -חזוי    DSCR,  1.05  -היסטורי    DSCRמאלה:  

 .66:34-יחס ההלוואות (כהגדרת המונח לעיל) אינו גבוה מ

 ת הכספיים, אליזרסאן עומדת באמות המידה הפיננסיות.נכון למועד פרסום הדוחו

 מכשירים פיננסים וניהול סיכונים   -  16באור  
 

 כללי .א
 

 :שלהלן מהסיכונים אחד לכל הקבוצה של חשיפהה בדבר ואיכותי כמותי מידע ניתן זה בביאור
 

פ ושווי  מזומנים בעיקר כוללים הקבוצה של הפיננסיים המכשירים מוגבל,   קדונותמזומנים,  מזומן  משועבדים, 
אחרים  ,לקוחות חייבים  הלוואות"לז אשראי  ספקים, זכות, ויתרות זכאים  ,נגזרים,  חכירה התחייבויות  ,ק,   בגין 

הקבוצה  לזמן אחרות והתחייבויות וההתחייבויות  הפנקסני ערכם כי סבורה ארוך.  הנכסים   ל"הנ  הפיננסיים של 
 נוספים  ארוך בריבית משתנה. לפרטים שלהם, למעט הלוואות לזמן ההוגן לשווי קרוב או תואם הכספיים בדוחות

 לעיל. 15 ביאור ראה
 

 וניהולם  פיננסיים סיכונים .ב
 

 :כגון שונים פיננסיים למכשירים הקשורים יכונים לס אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 ח. מט" סיכון •
 .אשראי סיכון •
 .סיכון נזילות •
  . החשמל של השוק במחירי לשינויים חוץ, חשיפה מטבע סיכון לרבות שוק סיכון •
 בגין ריבית. מזומנים תזרימי וסיכון ריבית  בגין הוגן שווי סיכון - ריבית וסיכון מדד סיכון  •

 
 החברה של חשיפות אפשריות שליליות השפעות לצמצום בפעולות  מתמקדת הקבוצה של  הסיכונים ניהול יתתוכנ

 .הקבוצה של המזומנים ותזרים הפעילות תוצאות העצמי, ההון על פיננסיים לסיכונים
 של פתהפעילות השוט מניהול כחלק  שלה, ומבוצע הכספים ל"החברה וסמנכ ל"מנכ באחריות הינו הסיכונים ניהול

במסגרת החברה "מנכ כי  החברה דירקטוריון קבע הקבוצה, של הכולל הסיכונים ניהול  הקבוצה.   באופן ידווח ל 
חריגות של במקרה הקיימת. החשיפה  מידת בדבר לדירקטוריון שוטף והריבית,  המטבע בשווקי התפתחויות 

 האפשריות.  הפעולה דרכי נבחנות לעת ידם, ומעת על נבחנים הנתונים
 
 :ניהולם ואופן הפיננסיים למכשירים הקשורים סיכונים בדבר מידע הלןל

 
 סיכוני מט"ח  .1
 
חלק ניכר מהחוב של החברה נלקח באירו, ויסולק באירו. לכן חשיפת החברה לתנודות בשער האירו גבוהה. לאחרונה,  

ח שקלי (לפרטים נוספים ראה החליפה החברה את המימון קצר הטווח הפרויקטלי שלה ממטבע אירו, למימון ארוך טוו
חשופה 15ביאור   בנוסף,  מקומי.  במטבע  שם  ומתנהלת  בספרד  בעיקר  בחו"ל,  פרויקטים  מפתחת  החברה  כן,  כמו   .(

החברה לשער הדולר בעקבות יבוא חומרי גלם. לשם צמצום חשיפתה לשינויים בשערי החליפין, החברה מבצעת מעת 
 .קאות גידור אשר שווין ההוגן אינו מהותילעת עסקאות גידור. למועד הדוח לחברה עס 

 
 2020בדצמבר    31ליום     
 שינוי בשער חליפין אירו   

   
גידול של 

5% 
יתרה 

 בספרים 
קיטון של 

5% 
 אלפי ש"ח    

 100,320 105,336 110,602   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
      
 2019בדצמבר    31ליום     
 שינוי בשער חליפין אירו   

   
גידול של 

5% 
יתרה 

 בספרים 
קיטון של 

5% 
 אלפי ש"ח    

 59,006 61,956 65,054   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
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 (המשך)  מכשירים פיננסים וניהול סיכונים  -  16באור  

 
 אשראי  סיכוני .2

לקבוצה כספי להפסד סיכון הוא אשראי סיכון  מודיע לא פיננסי למכשיר שכנגד צד או לקוח באם שיגרם 
 .אחרים וחייבים לקוחות של מחובות בעיקר  נובע והוא ,החוזיות בהתחייבויותיו

נכון לתאריך הדוחות הכספיים רב הכנסות החברה נובעות ממכירת חשמל לרשויות מוניציפליות וחברות ממשלתיות 
 (חברת החשמל) או ממכרז להקמת מערכות סולריות לרשויות מוניציפליות.

לרבות חברת למאפייני בהתאם העבר  ניסיון פי ועל ,שלה החוב אגרות ושל שלה האשראי  דירוגי החשמל 
עם של המוניציפליות החברה  והרשויות  חברת בגין האשראי סיכון כי החברה סבורה ,הרשויות  החשמל 

 המוניציפליות בישראל זניח לאור כך, סיכון האשראי נמוך.
 

  נזילות סיכוני .3
ש   הסיכון  הוא  נזילות  מסירת סיכון  ידי  על  המסולקות  הפיננסיות  התחייבויותיה  בפירעון  לעמוד  תתקשה  הקבוצה 

הנזילות  מידת  את  הניתן,  ככל  להבטיח,  היא  שלה  הנזילות  סיכוני  לניהול  גישת הקבוצה  פיננסי אחר.  נכס  או  מזומן 
הפסדים   לה  שיגרמו  מבלי  לחץ  ובתנאי  הרגילים  בתנאים  במועד,  בהתחייבויותיה  לעמוד  או המספקת  רצויים  בלתי 

 פגיעה במוניטין.

תחזית תזרימי מזומנים נקבעת לרב ברמת הקבוצה המאוחדת. החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות של    
ה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו די מסגרות אשראי לא מנוצלות כך 

רות האשראי שנקבעו לה ומאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד. תחזיות אלו שהחברה לא תחרוג ממסג
מביאות בחשבון את תוכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, ומתוך כך, עמידה באמות מידה פיננסיות 

 אסדרות.   מחייבות ושמירה על יחסי כיסוי חוב מספקים וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או

לטווח    ונזילות  מימון  סיכוני  ניהול  תוכנית  מנהלת  אשר  החברה,  הנהלת  על  חלה  הנזילות  סיכוני  ניהול  על  האחריות 
הקצר, הבינוני והארוך בהתאם לצורכי החברה. מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך 

 לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש באשראי. 

האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון, במסגרת ניהול סיכון נזילות ביחס לדרישות ההנהלה לגבי    
 מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך.

 ניתוח מועדי המימוש החזויים של התחייבויות פיננסיות    

ת פיננסיות (קרן וריבית חזויה) בסכומים בלתי מהוונים שאינן מהוות הטבלה להלן מציגה את התזרים של התחייבויו   
 מכשירים פיננסיים נגזרים בהתאם למועדי הפירעון החוזיים.

      
 2020בדצמבר    31ליום     

 ריבית  
הערך 

 עד שנה  בספרים 
 3שנה עד  
 שנים   3מעל  שנים

 אלפי ש"ח  % 
 - - 11,317 11,317 - זכאים ויתרות זכות

 - -  34,977    34,977   - ים ונותני שירותים ספק
    1,991    1,991    הלוואות מאחרים

 22,628 101,701 13,647  254,697   8.39%-2.38% הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 80,987 7,230 3,443  59,053   6.28%-2.23% התחייבויות בגין חכירה 

 
 2019  בדצמבר  31ליום     
הערך  ריבית  

 בספרים 
 3שנה עד   עד שנה 

 שנים
 3מעל 

 שנים
 אלפי ש"ח  % 

 - -  2,275  2,275 - זכאים ויתרות זכות
 - - 1,665 1,665 - ספקים ונותני שירותים 

 25,460 44,747 3,245 61,956 6%-2.5% הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 15,289 1,964 982 11,497 7%  -  2% התחייבויות בגין חכירה 

 - 1,082 - 942 12% חר מא הלוואה 
 - 698 1,745 2,329 3.69% זכאים בגין רכישת השקעה 
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 (המשך)  מכשירים פיננסים וניהול סיכונים  -  16באור  
 

 סיכוני שוק  .4
 
שיעורי   ,שערי החליפין של מטבע חוץ  :סיכון שוק הוא הסיכון הנובע משינוי במחירי השוק אליהם חשופה הקבוצה כגון 

 .ריבית ומדד המחירים לצרכן אשר יש בו כדי להשפיע על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים 
תוך כדי מקסום   ,מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכונים אלו באמצעות פרמטרים מקובלים

 .התשואה

עסקיה  הקבוצה במהלך  את  חושפות  למדד  צמודות  חכירות  כאשר  לצרכן,  המחירים  במדד  לשינוי  החברה  חשופה   ,
זאת, מרבית הכנסות החברה, הנובעות ממכירת חשמל  לסיכון תזרימי מזומנים כתוצאה מעליה אפשרית במדד. עם 

ה בשיעור  עליה  ולפיכך  האסדרה  תקופת  פני  על  לצרכן  המחירים  למדד  צמודות  חשמל,  לעליה לחברת  תביא  מדד 
 בהכנסות מייצור חשמל ותקטין חשיפה זו.

 סיכון ריבית  .5
לחברה ולתאגידים בבעלותה הלוואות בריבית משתנה הצמודות לריבית היוריבור. הלוואת המטה נושאת ריבית של  א. 

 ).  -0.2%עם רצפה בשיעור של (  6.5%יוריבור +  

מועד יצירת ההלוואה בשיעור של אג"ח ממשלתי בעל מח"מ כמו כן, הלוואת הפרויקטים נושאת ריבית הנקבעת ב
מועד  עד  הממשלתי  האג"ח  של  הריבית  בשיעור  לעלייה  חשיפה  לחברה  לכך,  בהתאם  דומה.  הצמדה  ואופן  דומה 

 יצירת ההלוואה בפועל. 

שתנים בשיעור הריבית על מכשירי החוב בעלי ריבית משתנה לסוף תקופת הדיווח, כאשר שאר המ   1%ירידה של   ב.
בשיעור הריבית   1%אלפי ש"ח את הוצאות המימון של החברה. מנגד, עלייה של    1,226-נשארים קבועים, תקטין בכ

 אלפי ש"ח.  2,280לסוף תקופת הדיווח הייתה גורמת לעלייה בהוצאות המימון העתידיות בסך של  

 מיסים על ההכנסה   -  71באור  
      
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועל החברה  א.

 
ההפרשה למסים שוטפים של החברה והתאגידים המוחזקים שלה בישראל נקבעה בהתחשב בהוראות פקודת מס הכנסה 

 (להלן "הפקודה").    1961  -(נוסח חדש), תשכ"א

 .ההפרשה למסים שוטפים של תאגידים בקבוצה היושבים בספרד, נקבעה בהתאם לדין הספרדי  -ניין סביבת המס בחו"ל  לע

 שיעורי המס החלים על הקבוצה  ב.
 

ו    2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב    2016בחודש דצמבר  
) 25%(במקום    24%לשיעור של    2017בינואר,    1אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום    ,2017  -), התשע"ז  2018-

 . 23%לשיעור של    2018בינואר,    1והחל מיום 
 

  23%הינו   2018-2020שיעור מס החברות בישראל בשנים בין השנים  
 

 .25%הינו בשיעור של  2018-2020שיעור מס חברות בספרד בשנים  
 

 יב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם חי
 

אוגוסט    לשנים    2013בחודש  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  (תיקוני  לאומיים  עדיפויות  סדרי  לשינוי  חוק   2013פורסם 
באוגוסט   1ם  (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיו  2013-), תשע"ג2014-ו

"עודפים 2013 רווחי שערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם  לגבי  כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות  , אולם 
שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד 

 רם פורסמו. אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור ט 
 

 שומות מס  ג.
 . היוסדההחברה טרם נישומה מיום   
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 שך) מיסים על ההכנסה (המ  -  17באור  
 

 הכנסות מיסים על ההכנסה  ד.
 

 בדצמבר  31ליום     
   2020 2019 2018 

 - )76( )39(   הוצאות מיסים שוטפים 
 200 444 508   הכנסות מיסים נדחים (*)

   469 368 200 
 

להון העצמי של (*)  בין החברות המתפצלות בהתאם  יתחלקו  בפועל,  החברות בעת  הפסדים מועברים שנוצרו טרום הפיצול 
 רולינג) שתתקבל של מס הכנסה בקשר להסכם הפיצול.   -הפיצול ויקוזזו בהתאם להחלטה מקדמית (פרה

 בין החברות המפוצלות באופן שווה.   מכיוון שהחלטה זו טרם התרחשה, החברה מניחה שההפסדים המועברים יחולקו
 

      ה. מיסים נידחים 
      

 

 31ליום  
בדצמבר 

2019 
צירופי 
 עסקים 

זקיפה 
לרווח 
 והפסד 

זקיפה 
ישירות 

 להון

 31ליום  
בדצמבר 

2020 
 319 72 16 - 231 הפרשות לזכויות לעובדים 
 43 - 42 - 1 הפרשה לחובות מסופקים 

 IFRS 16 46 108 63 - 217חכירות לפי  
 )4,249( )989( )869( - )2,391( מערכות ליצור חשמל מחוברות 
 )36,660( - - )36,660( - מערכות לייצור חשמל בהקמה 

 3,846 - 1,256 - 2,590 הפסדים להעברה לצרכי מס 
 )959( - - - )959( חייבים בגין פרויקט בביצוע 

 )482( )36,552( 508 )917(   )37,443   ( 
      
      
      
 31ליום    

בדצמבר 
2018 

זקיפה 
לרווח 
 והפסד 

זקיפה 
ישירות 

 להון

 31ליום  
בדצמבר 

2019 
 231 46 52 133  הפרשות לזכויות לעובדים 
 1 - - 1  הפרשה לחובות מסופקים 

 IFRS 16  - 46 - 46חכירות לפי  
 )2,391( )972( )541( )878(  מערכות ליצור חשמל מחוברות 

 2,590 - 1,846 744  הפסדים להעברה לצרכי מס 
 )959( - )959( -  חייבים בגין פרויקט בביצוע 

  - 444 )926( )482( 
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 מיסים על ההכנסה (המשך)   -  17באור  

 
 מס תיאורטי ו.  

  
כל ההכנס  בין סכום המס, שהיה חל אילו  היו  להלן מובאת התאמה  וההפסדים ברווח או הפסד  וההוצאות, הרווחים  ות 

 : מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד
 

 
 בדצמבר  31ליום     
   2020 2019 2018 
      

 )9,220( )7,700(  23,421     רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה 

 23% 23% 23%   טורי שיעור המס הסטטו
מחושבת לפי שיעור המס   )הטבת מסהוצאות מס (
 )2,120( )1,771( 5,386   הסטטוטורי 

      
עליה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת 

      מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות/ הכנסות לא חייבות 

 151 177 66   לצורכי מס 
 - - -   מיסים בגין שנים קודמות 

עדכון יתרות מיסים נדחים בגין שינויים בשיעורי  
 - - -   המס 

 - 109 )26(   אחרים 
השפעת המס בגין תוצאות חברות כלולות 

שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני הנכללות 
 - 489 )11,311(   בדוח רווח והפסד נטו ממס 

הפרשים זמניים והפסדים לצרכי מס שבגינם לא 
 1,769 628 5,416   קופה נוצרו מיסים נדחים בת

   )469( )368( )200( 
 עמדות מס לא וודאיות ז.

 
 פחת מואץ:

בהתאם לחוות דעת שקיבלה החברה לפיה החברה הינה חברה תעשייתית בהתאם לחוק עידוד התעשיה (מיסים התשכ"ט 
, ואילו ציוד המופעל משמרת אחת 30%  ), וזכאית לדרוש פחת משמרות. ציוד המופעל שתי משמרות יותר בניכוי של 1969

 למערכותיה המחוברות.   20%בהתאם לאמור לעיל, החברה תובעת פחת של   20%יותר בניכוי פחת של 
 לדעת החברה יותר סביר מאשר לא שעמדתה תתקבל על ידי מס הכנסה.

, תוקף התקנות טרם הוארך,  יצוין, שהחברה תובעת פחת מואץ לפי התקנות מכח חוק התיאומים. נכון למועד הגשת הדוח
 בעוד שעל פי ניסיון העבר הוא מוארך באופן רטרואקטיבי. במידה ולא יוארך, החברה תפעל לתיקון המתבקש. 

 
 שינוי המבנה ודוחות הפרפורמה   -  18באור  

 
רה2020בספטמבר    30ביום   חברת  מוזגה  מרבית -,  את  סולאיר  חברת  העבירה  יום,  ובאותו  סולאיר,  לחברת  בע"מ,  סולאר 

נכסיה לחברה. יחס ההחזקות של בעלי השליטה בחברה הממוזגת לעומת שיעור החזקתם בסולאיר ערב המיזוג, השתנה באופן 
בעקבות   מהותי  רכישת לא  את  המשקף  באופן  נערכו  אלו  כספיים  דוחות  החברה.  פיצול  בעת  נשמר  זה  יחס  כאשר  המיזוג, 

בדוחות  המוצגת  ביותר  המוקדמת  התקופה  בתחילת  היתה  כאילו  החברה),  של  אחות  (חברה  מסולאיר  המועברת  הפעילות 
 . As Poolingהכספיים המאוחדים פרופורמה, בשיטת  

 
 רה ארגון בחברת סולאיר 

 הסכם מיזוג .  1

(   2020בספטמבר    24ביום   (להלן: "הסכם המיזוג") בין רה סולאר בע"מ, חברה פרטית שבשליטת  ) 100%נחתם הסכם מיזוג 
). מטרת ההסכם הינה למזג 90%  -הגב' פאולה וילין שגב (להלן: "רה סולאר"), לסולאיר (שבשליטת רה סולאר בשיעור של כ  

בתחו  האמורות  החברות  שתי  פעילות  אשר את  לחברה  האמורה  הפעילות  מרבית  העברת  לצורך  המתחדשת,  האנרגיה  ם 
 מניותיה תיסחרנה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ועל כן הוסכם בין היתר כדלקמן:

(להלן: "המועד הקובע").    2020בספטמבר    30  -סולאיר מיזגה לתוכה, את רה סולאר בהתאם לחוק החברות וזאת מיום ה   .א
 ASמיזוג האמור, כלל פעילות רה סולאר לרבות כלל נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה, יועברו במצבם כפי שהם (במסגרת ה 

IS  לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) בכפוף לתנאים שיפורטו בסעיף קטן ב   103) לסולאיר והכל בפטור ממס בהתאם סעיף
 להלן. 
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 שינוי המבנה ודוחות הפרפורמה (המשך)   -  18באור  

סולאר (להלן: "פאולה") מניות בסולאיר (על פי יחס השוויים שנקבע -בתמורה למיזוג, הוקצו לבעלת המניות היחידה ברה .ב
 -בין רה סולאר לסולאיר), כך שלאחר המיזוג וטרום הפיצול (כהגדרתו להלן) מחזיקה פאולה במניות סולאיר המהוות כ  

(להלן: "עודד"),  מזכויות ההון וההצבעה בסולאיר, ואילו    91.19% עין דור, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה  מר עודד 
 מזכויות ההון וההצבעה בסולאיר. 8.81%-מחזיק (באמצעות נאמן) במניות המהוות כ

בפועל  ג. והתרחשה  המיזוג  בהסכם  כמפורט  המתלים  התנאים  כלל  בהתקיימות  הותנתה  המיזוג  הסכם  של  לתוקף  כניסתו 
 . 2021בפברואר    2ביום  

 הסכם פיצול .  2

נחתם הסכם (להלן: "הסכם הפיצול") בין רה סולאר, סולאיר, החברה, מר אלון שגב, פאולה, ועודד   2020בספטמבר    24ביום  
 (להלן: "הצדדים"), אשר עיקריו הינם כדלקמן:  

יר סולאיר לחברה בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בהסכם הפיצול, ולאחר ביצוע המיזוג שתואר לעיל, תעב א.
) ), ביחד AS ISאת מרבית פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת (להלן בסעיף זה: "הפעילות המועברת") במצבה הקיים 

 לפקודה, וזאת בתוקף רטרואקטיבי למועד הקובע.  105וכמקשה אחת, בפטור ממס לפי הוראות סעיף 

המצטב  ב. לקיומם  כפופה  הייתה  הפיצול  הסכם  לתוקף של  עד כניסתו  הפיצול  בהסכם  כמפורט  המתלים  התנאים  כל  של  ר 
 . 2021בינואר    15ליום  

של   ג. בסך  יתרה  כי  הוסכם  הפיצול  הסכם  אחרים   5,000במסגרת  תשלומים  יועברו  לא  וכי  בסולאיר  תיוותר  ש"ח  אלפי 
 במזומן או תמורה נוספת כלשהי בין בעלי הזכויות בסולאיר ו/או בחברה ו/או בין סולאיר לחברה. 

להיות  .ד בסולאיר  המשרה  ונושאי  העובדים  כלל  הועברו  ההסכם,  לתנאי  ובכפוף  המתלים,  התנאים  להתקיימות  בכפוף 
מועסקים על ידי החברה, אשר התחייבה להעסיקם באותם תנאים לפחות בהם הועסקו על ידי סולאיר, או בתנאים אחרים 

ל מלאה,  זכויות  בשמירת  וזאת  עובד,  כל  עם  כאלו  ויוסכמו  לעניין  ככל  לרבות  העסקתית,  רציפות  ותוך  ועניין,  דבר  כל 
זכאותם בגין סיום יחסי עובד מעביד. בהתאם, החברה תישא, בקשר עם העובדים ונושאי המשרה האמורים, בכל העלויות 

וזאת הן בגין התקופה שעד למועד הקובע והן-וההתחייבויות הנובעות מיחסי עובד  מעביד ו/או סיומם ובכל הכרוך בכך, 
פנו לרשות המיסים  בגין התקופה שלאחר המועד הקובע, לרבות כל הזכויות הסוציאליות להן זכאים העובדים. הצדדים 
להוראות  בהתאם  פרישה),  ולמענק  לקצבה  (לרבות  העובדים  לזכויות  ביחס  זכויות  רצף  להחלת  אישור  בבקשת  בישראל 

 א) לפקודה.7(9סעיף  

אית בלעדית לכל חוב, דרישה, תביעה ו/או טענה מכל צד שלישי בנוגע לפעילות החל מהמועד הקובע, תהיה החברה אחר ה.
המועברת וכן מצד עובדים שיעברו לעבוד אצלה, בין אם עילת חוב, דרישה, תביעה, טענה ו/או התחייבות כאמור נעשתה 

לכ לאו. בהתאם  ובין אם  הפעילות המועברת לחברה  לפני מועד העברת  נצמחה  ו/או  ך, החברה תשפה את ו/או התגבשה 
הפיצול   ו/או  הפעילות המועברת  בגין  להן  שייגרם  נזק,  או  ו/או התחייבות כאמור,  דרישה, תביעה  חוב,  כל  בגין  סולאיר, 

 ימים ממועד הודעה בנושא בכתב.  14וזאת בתוך 

ברה, הועברה מאז סולאר לסולאיר והן המתפצלת בין חברת סולאיר לח -כל הפעילות המועברת, הן המתמזגת בין חברת רה ו. 
 . (As Pooling)  2018לינואר   1-ומתמיד, ולצורך דוחות אלה, ב

כל הפעילות של סולאיר הועברה לחברה מלבד אחזקותיה בשותפויות עם אנרג'יקס, אחזקותיה בשותפויות עם אפקון וכן   ז.
 הוראות הסכם הפיצול.חלק מפעילות התחזוקה לצדדים שלישיים, וכן זכויות והתחייבויות נוספות והכל בהתאם ל 

 הנחות לדוחות פרופורמה:.  3

ואת תוצאות הפעולות של    2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את המצב הכספי של החברה ליום  
 החברה לשלוש השנים שהסתיימו באותו תאריך. 

 יתרות בעלי העניין בסולאיר, אינן חלק מהפעילות שהועברה לחברה.  א.
 

, התקשרה סולאיר בהסכם מימון עם צד ג'. הלוואה זו נרשמה במלואה בחברת סולאיר, ומנגד העמידה 2018בינואר    1ביום   ב.
 . 2019באוקטובר    31סולאיר הלוואה לחברה. ההלוואה שהועמדה לחברה נפרעה במלואה ביום  
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 שינוי המבנה ודוחות הפרפורמה (המשך)   -  18באור  

 
(להלן: "חימין   Himin Investment 2 S.Lמחברה ספרדית,    51%, רכשה סולאיר (לפני הפיצול)  2018בפברואר    23ביום   .1ג.  

, הייתה 2020בדצמבר    23. עד ליום  )להלן "פרויקט אלצ'ה"(וולטאי באליקנטה ספרד  -"), העוסקת בהקמת פרויקט פוטו2
), וכן 2מסך הון המניות של חימין    5.1%ל) בפרויקט (מאחזקות סולאיר (לפני הפיצו  10%קיימת אופציה לצד ג, לקבלת  

בשיעור   2מכל תקבולי סולאיר (לפני הפיצול) בגין פרויקט זה. בדוחות אלה, אחזקת החברה בחימין    10%אופציה לקבלת  
נותרו בסולאיר יחד עם    45.9%של   ג', אשר  וזאת בהתאם להוראות   2מהון המניות של חימין    5.1%וללא אופציה לצד 

בין סולאיר לצד השלישי, הוסכם, בין היתר, כי סולאיר   2020באוקטובר    15סכם הפיצול. במסגרת הסכם שנחתם ביום  ה
לקבלת   זכויותיו  את  חימין    5.1%תרכוש  של  המניות  לכ2מהון  תמורה  קודמות   4.2-,  התחייבויות  ותפרע  ש"ח  מליון 

כ של  נוסף  ביום    3.8-בסכום  נוספים.  ש"ח  הצד 2020בדצמבר    23מליון  ידי  על  שהוחזקו  הזכויות  את  סולאיר  רכשה   ,
וזאת בתמורה   2מהון המניות של חימין   51%השלישי, ובאותו יום רכשה החברה את זכויות אלה מסולאיר, כך שהחזיקה 

 .19. למידע נוסף בדבר העלייה לשליטה וצירוף העסקים ראה ביאור  2מליון ש"ח ועלתה לשליטה בחברת חימין   4.05-לכ

 
מהון המניות של   100%סארגוסה")  "  :יחד עם חברת סארגוסה ישראל בע"מ (להלן  2, רכשה חימין  2019באפריל    30ביום   .2

וואט,   -מגה  50וולטאי בהיקף של  -). אליזרסאן עוסקת בהקמת פרויקט פוטו"(להלן: "אליזרסאן  Alizarsun S.Lחברת  
מהון המניות של אליזרסאן.    49%  2מהרכישה, החזיקה חימין    וואט בספרד. כתוצאה -מגה  100-עם אופציה להרחבה עד ל

.  3באליזרסאן לחברת חימין השקעות    2מיליון אירו אחזקותיה של חימין    1.5-הועברו תמורת כ  2020בינואר    15ביום  
 .1דוחות פרופורמה אלה משקפים את אחזקותיה של החברה באליזרסאן ללא הדילול האמור בסעיף קטן  

 
ממניות סולאיר לאחר החלוקה. יצוין כי    9.99%-, בוצעה הקצאה של מניות סולאיר לעודד בשיעור של כ2018יוני  ב  6ביום   ד.

. לצורך דוחות פרופורמה אלה, 8.81%-, כתוצאה מהמיזוג כהגדרתו לעיל, פחתו החזקות עודד לכ2020בספטמבר    30ביום  
 מאז ומעולם בחברה. שיעורי האחזקות המתוארים לעיל, נלקחו בחשבון כאילו היו  

, התקשרה סולאיר בהסכם מימון עם הבנק האוסטרי, להעמדת מסגרת 2019באוקטובר   30ביום   -מסגרת אשראי תאגידית  ה.
, נחתם הסכם המסב את 2021בינואר    25"). לאחר תאריך המאזן, ביום  1הלוואת הולדקו  מיליוני אירו (להלן: "  18.5של  

לחברה מסולאיר. הסכם זה נכנס לתוקף כאשר כלל תנאי הסכם ההסבה הושלמו ביום   1כלל המסגרת של הלוואת הולדקו  
ביום  2021בפברואר    2 סולאיר  חתמה  בנוסף,  להנפקה.  ובכפוף  עם  הבנק   2020בדצמבר    17,  עם  נוסף  מימון  הסכם  על 

 ").  2הלוואת הולדקו  מיליוני אירו, בתנאים דומים (להלן: "  5האוסטרי, להעמדת מסגרת של  
 

 צורך דוחות אלה הניחה החברה כי: ל
 
כך שמסגרת האשראי של החברה עמדה על   2019באוקטובר  30פוצלה בין סולאיר לבין החברה ביום   1הלוואת הולדקו  .1

נמשכו   2020מיליוני אירו, ובמהלך החציון השני של    9.1-מיליוני אירו, מתוכה נוצלו ביום מתן ההלוואה כ  13.6סך של  
ונוצלה   4.9-אירו נוספים. מסגרת האשראי שנותרה בסולאיר ישראל עמדה על סך של כ  מיליוני  2.85-כ מיליוני אירו 

 במלואה כנגד שווי הנכסים שנותרו בסולאיר לאחר הפיצול. 
 

בכ  2020בדצמבר    17ביום   .2 האשראי  מסגרת  להגדלת  הסכם  על  החברה  שסך   4,900-חתמה  כך  נוספים,  אירו  אלפי 
מיליוני אירו כך   4.1-אלפי אירו. מתוך מסגרת זו משכה החברה כ  18,500במועד הדוחות על  מסגרת האשראי עמדה  

 מיליוני אירו. 16.9-שיתרת ההלוואה של החברה עמדה על כ
 
ישראל במסגרת הסכם הפיצול, החברה  .3 וסולאיר  פי ההסכמות המקוריות אליהן הגיעו החברה  כי מכיוון שעל  יצוין 

רק בסך של   נרשמה בספרי   16.9-כנדרשת לשאת  לעיל אולם התחייבות החברה לבנק האוסטרי  מיליון אירו כאמור 
מליוני אירו כתוצאה מאופן יחוס ההלוואה בפועל. בהתאם לכך סוכם בין החברה לבין סולאיר ישראל כי   17.5-הבנק כ

ו), לרבות הריבית בגינו, אלפי יור  550-סולאיר ישראל תהא חייבת לחברה את הפער בין הסכומים האמורים (שהינו כ
והיא תיפרע התחייבות זו בעת בה יבוצעו פירעונות של המסגרת המנוצלת (קרן וריבית) לבנק האוסטרי, באופן יחסי 
לחלקה של סולאיר ישראל במסגרת המנוצלת. יצוין כי ההתחייבות האמורה של סולאיר ישראל לחברה מגובה בערבות 

שהינם   שגב,  ואלון  פאולה  ה"ה  מניחה מצד  אלה,  פרופורמה  דוחות  לצורך  ובחברה.  ישראל  בסולאיר  השליטה  בעלי 
החברה כי סולאיר פרעה חלק מסכום ההלוואה שהועמד לה, באמצעות קבלת הלוואה בתנאים דומים מהחברה, הן 

 רי.בשיעורי הריבית והן במועד פירעון ההלוואה, אשר מנגד הגדילה את יתרת ההלוואה של החברה מול הבנק האוסט

בכל  ו.  לחברה,  שעברו  נטו  והנכסים  מהפעילויות  הנובע  והפסד  שהרווח  היא  ההנחה  אלה  פרופורמה  כספיים  דוחות  לצורך 
תקופת דיווח חולק לבעלי המניות של החברה, במקרה של רווח, או הושקע בחברה כהשקעת בעלים, במקרה של הפסד עד 

 .2020בספטמבר    30-לכניסתו הרטרו אקטיבית של הסכם הפיצול ביום ה
לצורך חישוב יתרת המזומנים מדי תקופת דיווח בוצע ייחוס של יתרת המזומנים של סולאיר לפני הפיצול ליתרות מזומנים  

 המיוחסות לפעילות שהועברה לחברה ויתרות מזומנים שמיוחסות לפעילויות ונכסים שלא עברו לחברה. 
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 התקשרויות תלויות, שעבודים וערבויות  -  19באור  

 
 התקשרויות א.

 
יזמי במסגרתו הקבוצה יוזמת, מתכננת, מקימה ומתפעלת מערכות לייצור   פרויקט הגגות הינו פרויקט פרויקט הגגות:   .1

וואט, על גבי גגות של משקים חקלאיים, מבני ציבור בבעלות -מגה 65-וולטאית, בהספק כולל של כ-חשמל באנרגיה פוטו
ויקט הגגות מועצות מקומיות, מפעלים וכיו"ב ברחבי הארץ, מכוח אסדרות שונות של רשות החשמל. המערכות של פר

תאגידי פרויקט הגגות, וזאת מכוח האסדרות המפורטות להלן. החברה פועלת באופן שוטף לאיתור   8מוקמות על ידי  
והתקשרות עם בעלי גגות בהסכמי שימוש נוספים לצורך הגדלת צבר הסכמי השימוש, וכן בכוונתה להשתתף במכרזים 

 תחרותיים נוספים, ככל שיפורסמו.

גות בוצע באמצעות הלוואות אותן העמיד תאגיד בנקאי אוסטרי לחברות הקבוצה, וזאת מכוח הסכם מימון פרויקט הג
, 2020באוקטובר    13מיליון אירו. ביום    51-מימון בו התקשרו חברות הקבוצה עם אותו תאגיד בנקאי, בסך כולל של כ 

לפ ישראלית אשר שימש  ביטוח  עם חברת  טווח  פרויקטלי ארוך  רעון מלא של החוב הפרוייקטלי נחתם הסכם מימון 
לבנק האוסטרי ומשמש למימון המשך ההקמות ואחזקות פרויקטי הגגות. פרוייקטי הגגות מוקמים במסגרת הסכמי 
לוחות  לבין החברה. הסכמים אלו מכילים תנאים מקובלים של  פרויקט הגגות,  בין תאגידי  ותפעול הנחתמים  הקמה 

ומפרטים   מובטחת  תמורה  להקמה,  בגין זמנים  קנסות  ביצוע,  ערבויות  של  בשוק  מקובלות  התחייבויות  וכן  טכניים, 
 איחורים ושיפוי במקרה של נזקים. 

 מערכות אסדרת מונה נטו:  א.
סול  הפרויקט  סול2נטו  -תאגידי  סול-,  לוד,  (עד -נטו  בינוניות  מערכות  יוזמים  שפיר  נטו  וסולאיר  השיטה  בית  נטו 

של   אסדרת  -מגה  5הספק  מכוח  כוואט)  של  כולל  בהספק  נטו,  האמורים -מגה  6-מונה  הפרויקט  תאגידי  וואט. 
התקשרו עם המועצה מקומית רמלה, מועצה מקומית לוד, קיבוץ בית השיטה וקיבוץ שפיר בהסכמי שימוש לצורך 

 הקמת המערכות בשטחי גגות שבבעלותם. 
 

 מערכות אסדרה תעריפית (ברירת מחדל):  ב.
וולטאית -החשמל אסדרה צרכנית המאפשרת לצרכן להקים בחצריו מערכת פוטופרסמה רשות    2018בחודש מרץ  

 ידיו.  -לצריכה עצמית, המתחברת לרשת החלוקה, ולמכור לחח"י את עודפי החשמל שלא נצרכו על

שנים ממועד   23ללא הגבלת מכסה. תחולת האסדרה הינה למשך    2020בדצמבר    31האסדרה הינה בתוקף עד ליום   
 לרשת החשמל. חיבור המערכת  

כולל של כ  זו בהספק  כוללת מערכות במסגרת אסדרה  וואט -מגה  0.8-למועד פרסום הדוחות, הפעילות המועברת 
 המצויות בשלבי הקמה ופיתוח בפרויקט כי"ל. 

 קילו וואט:  100מערכות אסדרה תעריפית עד  ג.

למתקני גגות קטנים, כיסויי מאגרי פרסמה רשות החשמל אסדרה צרכנית, אשר תוקנה מעת לעת,  2018בחודש מרץ  
עד   של  בהספק  רוח  וטורבינות  דגים,  בריכות  חשמל -קילו  100מים,  לייצור  מערכות  להקים  המאפשרת  וואט, 

וואט, האסדרה עומדת בתוקף עד -קילו  100להזרמה לרשת החשמל ולשימוש עצמי. לגבי מערכות בהספק של עד  
 , ללא מגבלת מכסה. 2020בדצמבר    31ליום  

פוטוא קטנות  מערכות  להקים  לצרכן  מאפשרת  זו  על-סדרה  לעיל,  שתואר  בהספק  החלופות -וולטאית,  אחת  פי 
שלהלן: (א) מכירת כל החשמל המיוצר במערכת לחח"י, בתעריף קבוע, ותשלום לחח"י בגין צריכת החשמל; או (ב) 

בוע, לצד תשלום לחח"י של מכירה לחח"י אך ורק של החשמל המיוצר במערכת ומוזרם לרשת החשמל בתעריף ק
 עלויות מערכתיות בלבד לגבי חשמל שנצרך מהמערכת.

אג' לקוט"ש עבור מתקנים שהספקם אינו עולה על   48התעריפים בגין מכירת החשמל לחח"י מכוח אסדרה זו הינם:  
ו-קילו  15 ודים למדד וואט. התעריפים אינם צמ-קילו  15אג' לקוט"ש עבור מתקנים שהספקם עולה על    45-וואט; 

 חודשים שנה החל ממועד חיבור המערכת לרשת החשמל.  11 -שנים ו   24והינם בתוקף ל  

הפועלות  הקמה  לקראת  או  הקמה  ובשלבי  מסחרית  בהפעלה  מערכות  כוללת  המועברת  הפעילות  הדוחות,  למועד 
וברו לרשת החשמל אשר מתוכן חוואט  -מגה  15  -מכוח אסדרה תעריפית מערכות קטנות לגגות, בהספק כולל של כ

 וואט.-מגה  4.6  -מערכות בהספק של כ

 על ידי החברה.   100%הפרויקטים מכח אסדרה זו מוקמים על ידי סול נטו החזקות המוחזקת   

 100ק"ו (חלף    200, ניתן היה לרשום מערכות בהספק של עד  2019יצוין כי בהתאם להחלטת רשות החשמל מדצמבר   
 .2020בדצמבר    31ק"ו) מכוח אסדרה זו עד ליום 

 31רשות החשמל פרסמה אסדרת המשך לאסדרה הנ"ל המאפשרת רישום של מתקנים ללא הגבלת מכסה עד ליום   
, ניתן לרשום לאסדרה 2021במרץ    1אגורות לקוט"ש. כמו כן, החל מיום    42-, בתעריף משוקלל של כ2021בדצמבר  

אגורות   18.91וואט יזכה לתעריף של  -קילו  100מעל    וואט כאשר ההספק העודף-קילו  630זו מתקנים עד להספק של  
 לקוט"ש. 
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יוזם מערכות לייצור חשמל בינוניות וגדולות מכוח אסדרה   11תאגיד הפרויקט סולפרויקט    מערכות הסדרה תחרותית: .2

כ של  כולל  בהספק  גגות  של    DCוואט  -מגה  39-למתקני  סולפרויקט    323.ובתעריף  כך,  לצורך  לקוט"ש.   11אגורות 
 התקשרה בהסכמי שימוש עם בעלי גגות שונים ברחבי הארץ (אנשים פרטיים, משקים חקלאיים, גופים מסחריים ועוד)

ידי סולפרויקט   גגות שבבעלותם. המערכות המוקמות על  לייצור חשמל בשטחי  נמצאות בשלבי   11להקמת המערכות 
תושלם במהלך   11ה שונים. להערכת החברה, השלמת הבנייה של מלוא המערכות המוקמות על ידי סול פרויקט  הקמ 
הוסבה לה על ידי חברה בהחזקה משותפת עם קרן הליוס, אשר  11. יצוין כי המכסה אותה יוזמת סולפרויקט 2021שנת 

), אשר חולקו בין המיזם המשותף ובין ACאט (וו-מגה    40למתקני גגות במכסה כוללת של    1זכתה בהליך תחרותי מס'  
בסך  11סולפרויקט   הקמה  ערבות  החברה  העמידה  האמורה,  מההסבה  כחלק  ההקמה   4.  ערבות  חלף  ש"ח,  מיליון 

  שהעמידה הליוס עבור המכסה האמורה.

חברה בהסכם , ובהמשך לזכייתה במכרז שפורסם, התקשרה ה 2017באפריל    24ביום  הסכם עם החברה הכלכלית לוד:   .3
המזמין) במסגרתו תספק החברה למזמין שירותים לשם מימון, הקמה, תכנון,   -עם החברה הכלכלית לוד בע"מ (להלן

) מותקן  בהספק  ייצור  מתקני  של  ותחזוקה  כDCתפעול  של  ותחזוקה -מגה  2.5-)  תפעול  שירותי  העמדת  כאשר  וואט, 
תקני הייצור לחברת החשמל. בתמורה להעמדת השירותים, חודשים ממועד חיבור מ   11-שנים ו  24תיעשה לתקופה של  

), המשקף הנחה בשיעור של DCוואט מותקן (-ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל קילו  570-תהא זכאית החברה לסך שנתי של כ
כ  28%-כ הותקנו  הכספיים  הדוחות  למועד  נכון  בהסכם.  המפורט  התחשבנות  למנגנון  בכפוף  חח"י,   2.2-מתעריפי 

 לעיל. 10וואט. לפרטים נוספים ראה ביאור  -מגה  2.07-ר מתוכם חוברו כוואט אש-מגה

השיטה:   .4 בית  קיבוץ  עם  סולאיר  אשר   2017בדצמבר    18ביום  שותפות  בהסכם  שלישי  צד  עם  החברה  התקשרה 
ביום   והתחייבויותיו מכח הסכם שנחתם  זכויותיו  כל  יומחו לחברה  והקמת מתקן   2017בפברואר    8במסגרתו  לייזום 

וואט על גבי גגות המצויים בקיבוץ בית השיטה. בהתאם לתיקון להסכם שנחתם -קילו  850-יצור חשמל בהספק של כי
ל2018בינואר    22ביום   דמי שימוש שנתיים בסך השווה  לקיבוץ  כל קילו  73-, תשלם החברה  עבור  וואט מותקן -ש"ח 

)DC  ישלם לחברה תשלום בגובה תעריפי חח"י בגין ), וזאת החל ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן. מנגד, הקיבוץ
חודשים ממועד מסירת   11-שנים ו  24החשמל שייוצר במתקן הייצור. תקופת ההתקשרות עם הקיבוץ הינה לתקופה של  

מהחברה   לרכוש  האופציה  לקיבוץ  הוענקה  הייזום,  הסכם  במסגרת  לחברה.  בגגות  במתקן   26%החזקה  מזכויותיה 
 74%אופציה מוחזק הפרויקט כולו על ידי תאגיד ייעודי סולאיר נטו בית השיטה ש.מ, אשר  הייצור. כתוצאה ממימוש ה 

מהזכויות בו מוחזקות על ידי הקיבוץ. העמדת ההון העצמי לסולאיר נטו   26%-מהזכויות בו מוחזקות על ידי החברה ו
בית השיטה, באמצעות הל נטו  פרו רטה להחזקות הצדדים בסולאיר  נעשתה  ריבית בית השיטה,  נושאת  בעלים  וואת 

של   בשיעור  את 6%שנתית  לחייב  רשאי  יהיה  אלא  הבעלים,  בהלוואות  חלקו  את  יעמיד  לא  שהקיבוץ  הוסכם,  עוד   .
, 2019ביוני  30. ביום  10%החברה להעמיד את חלקו בהלוואות הבעלים. במקרה זה יישא חלק זה ריבית שנתית בשיעור 

זו לפעילות  חיצוני  מימון  סולנטלה החברה  ידי התאגיד  על  כ -,  הלוותה לשותפות  בית השיטה, אשר  מעלות   80%-נטו 
מהתזרים הפנוי ישמש להחזר הלוואות החוב   70%הפרויקט בחוב בכיר הנושא ריבית. החל ממועד ההפעלה המסחרית,  

 הבכיר והלוואות הבעלים, ויתרת התזרים תחולק פרו רטה להחזקות הצדדים בסולאיר נטו בית השיטה. 

במרץ חתמה על הסכם שכירות עם   20. ביום  2015סולנטו פניציה החלה בייזום פרויקט פניציה בשנת    סולנטו פניציה: .5
נכלל  וככזה  נטו  מונה  אסדרת  תחת  לקום  אמור  היה  הפרויקט  ההסכם,  במסגרת  בע"מ".  זכוכית  מפעלי  "פניציה 

פרויקט הגגות. בעקבות עיכובים בתהליך רישוי כחלק מתאגידי    2019במסגרת המימון שהתקבל מהבנק האוסטרי ביוני  
 25הפרויקט, הפסקת פעילות הייצור של מפעל פניציה וכן סיום אסדרת מונה נטו, פג תוקפו של הסכם השכירות. ביום  

חתמה החברה על הסכם שכירות חדש עם מפעל פניציה אשר במסגרתו החלה, בהקמת הפרויקט. על פי   2020בנובמבר  
 ניציה אופציה חד פעמית לרכוש את הפרויקט במחיר נקוב בסיום ארבע שנות הפעלה מסחרית. ההסכם תועמד לפ

, זכתה החברה במכרז להקמת מערכות סולאריות להפקת חשמל עבור המועצה 2018באפריל    23ביום    נטו שפיר:-סול .6
כולל   בהספק  מוניציפליים  מבנים  גגות  על  מערכות  מספר  מקימה  החברה  שפיר.  כהאזורית  וואט -מגה  0.96  -של 

ל   הינו   24שישמשו לחלק מהצריכה הכוללת של המועצה האזורית. תקופת הסכם הספקת החשמל מועצה האיזורית 
 וואט.-מגה  0.78-חודשים מיום ההפעלה. למועד הדוחות חוברו לרשת כ 11 -שנים ו

ה מחברת ביטוח ישראלית לפרטים הקבוצה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות הלווא  הסכם המימון הפרויקטאלי:  .7
 לעיל.  15ראה ביאור 

סולאיר .8 וחברת הליוס  2019במאי    13ביום  הליוס:  -שותפות  בהסכם,   4, התקשרו החברה  (להלן:"הליוס")  בע"מ  עוז 
במסגרתו הוסכם כי הצדדים ישתפו פעולה לצורך הגשת הצעה בהליך תחרותי למתקנים על גבי גגות ומאגרים (הליך 

(להלן: "ההליך התחרותי"). הצעת הצדדים בהליך האמור בוצעה באמצעות סול נטו גגות בע"מ (להלן: "סול נטו )  1מס'  
 מהון מניותיה הוחזקו באותה עת על ידי החברה.  100%-גות"), שהוקמה בסמוך להליך התחרותי וש

 

מיליון ש"ח   2-תכמה לסך של כ לצורך הגשת ההצעה בהליך התחרותי, העמידה הליוס את כספי ערבות ההצעה, אשר הס
 (להלן: "סכום ערבות ההצעה") וכן נשאה בעלות העמדת הערבות האמורה (כפי שהוגדרה בהסכם). 

במסגרת   DCוואט  -מגה  52  -כמועמדת לזכייה בהיקף של כ   2019בעקבות העובדה שסול נטו גגות הוכרזה בחודש יוני  
להלן: "מועד חתימת ההסכם") הסכם השקעה ובעלי מניות בין (  2019ביולי    11ההליך התחרותי האמור, נחתם ביום  

ערבות  את  (שהחליפה  הקמה  ערבות  הליוס  העמידה  לכך  ובסמוך  "ההסכם"),  (להלן:  גגות  נטו  וסול  החברה  הליוס, 
 אלפי ש"ח.   6,000  -ההצעה) לטובת רשות החשמל בסך של כ
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להלן:  ייקראו  הליוס  ידי  על  שאושרו  (הפרויקטים  מהפרויקטים  חלק  אישרה  לא  שהליוס  העובדה  לאור  כי  יובהר 

מגה וואט תעריפיות)   1.1 –(מתוכם כ    DCוואט  -מגה  14  -"הפרויקטים המאושרים"), נכון למועד פרסום הדוחות רק כ
בע"מ,   11רותי באופן בלעדי על ידי סולפרויקט  ימומשו באמצעות סול נטו גגות, והיתרה תמומש במסגרת ההליך התח

בערבות  היחסי  חלקה  את  הליוס,  במקום  החברה  העמידה  בהתאם,  החברה.  ידי  על  מוחזקות  בה  הזכויות  שמלוא 
כ של  בסך  החשמל  רשות  לטובת  בהן   4,000  -ההקמה  נוספות  והוצאות  הערבויות  עלויות  את  לה  והשיבה  ש"ח  אלפי 

 בע"מ. 11הומחו לסולפרויקט  נשאה הליוס בגין המכסות ש

 מכוח הסכמות הצדדים במסגרת ההסכם האמור, בוצעו פעולות כדלקמן:

מהון המניות הרגילות של סול נטו גגות,    50%סול נטו גגות הקצתה להליוס מניות של סול נטו גגות, אשר מהוות   א.
 וזאת כנגד תשלום ערכן הנקוב. 

 ש"ח לקילו וואט.  50ות ע"ח דמי ניהול בסך כולל של הליוס שילמה לחברה עמלת ייזום ומקדמ ב.

 עד למועד העמדת מימון להקמת הפרויקט, הליוס תעמיד את המימון הדרוש כמימון ביניים ומימון בעלים. ג.

סוגים, אשר תקנינה  משני  בכורה  מניות  של הקצאת  בדרך  גגות  נטו  לסול  יועמדו  ומימון הבעלים  הביניים  מימון 
בכ זכות  של  להליוס  שנתי  אפקטיבי  בשיעור  דיבידנד  לקבלת  זה   7%ורה  דיבידנד  כאשר  הביניים,  למימון  (ביחס 

(ביחס למימון הבעלים, כאשר דיבידנד זה ישולם בהתאם למח"מ החוב   8%ישולם במועד פרעון מימון הביניים) עד  
קדימ במתן  רק  עניינן  האמורות  הבכורה  מניות  ואולם  גגות),  נטו  לסול  שיועמד  לחלוקת הבכיר  ביחס  להליוס  ות 

התזרים הפנוי של סול נטו גגות והן לא תקנינה לה להליוס זכויות ניהול כלשהן. יצוין כי מכוח האמור לעיל, הועמד 
ו2020בדצמבר    31לסול נטו גגות לימים   27,750-הועמד מימון ביניים על ידי הליוס בסך של כ  2019בדצמבר    31-, 

 בהתאמה.   אלפי ש"ח 2,450 -אלפי ש"ח וכ

 מדיניות חלוקה  ד.

 בין הצדדים הוסכם לעניין זה כדלקמן:

יחולק  ) 1( בגין מימון הביניים, לא  ותשלום התשואה  א'  מניות בכורה  פדיון  לפירעון מימון הביניים באמצעות  עד 
 דיבידנד על ידי סול נטו גגות ולא תתבצע כל חלוקה אחרת. 

כפוף לעמידה בהוראות הדין, סול נטו גגות תחלק בכל רבעון את הסכום לאחר פירעון מימון הביניים כאמור, ב  ) 2(
 המקסימלי אותו ניתן לחלק באופן המפורט להלן: 

 ראשית, עלות ערבות ההצעה ועלות ערבות ההקמה ביחס לפרויקטים המאושרים.  (א)

 שנית, התשואה בגין מימון הבעלים. (ב) 

ה (ג)  זכאית  לו  הבעלים  מימון  פירעון  שנצברו שלישית,  סכומים  לרבות  הקלנדארית,  החלוקה  שנת  בגין  ליוס 
בתקופות קודמות וטרם שולמו, לפי לוח הסילוקין האינדקיטיבי שצורף להסכם ובאמצעות פדיון מניות בכורה 

 ב'. 

 ראטה לבעלי המניות הרגילות בלבד, לפי שיעור החזקותיהם בסול נטו גגות.-לאחר פירעון מימון הבעלים, פרו ) 3(

 קבלן ההקמה  ה.

הצדדים הסכימו על הקמת חברה משותפת המוחזקת על ידם בחלקים שווים (סול נטו גגות אי פי סי בע"מ) (להלן: 
עם סול נטו גגות (עד למועד חתימת הסכם כאמור, החברה   EPC"קבלן ההקמה"), ואשר עתידה להתקשר בהסכם  

לפרו הנוגעים  המשנה  קבלני  עם  ישירות  מהמקרים  בחלק  חלקה מתקשרת  את  לחברה  משיבה  והליוס  יקטים, 
בעלויות ההתקשרויות האמורות). תקנון החברה המשותפת דומה לזה של סול נטו גגות, בשינויים המחויבים (למעט 
ההוראות ביחס למניות הבכורה א' ומניות בכורה ב'). החברה תעניק שירותי תכנון ושירותי ניהול הקמת פרויקטים 

ה  ולקבלן  גגות  נטו  כך לסול  הפרויקטים  של  והחיבור  ההקמה  הרכש,  התכנון,  ניהול  על  אחריות  (הכוללים  הקמה 
מעלויות ההקמה של הפרויקט   3%שיעמדו בלוחות זמנים ובתקציב) ותמורת שירותים אלו תקבל עמלה בשיעור של  

פרויקט חיצוניים (הכוללים את עלות החומרים, עלות העבודה של קבלני משנה, כולל עלות יועצים חיצוניים, מנהלי  
"עלויות ההקמה"). דמי הניהול ישולמו לחברה בסוף כל רבעון, למעט -ומתכננים חיצוניים) (להלן: "דמי הניהול" ו

 המקדמה בגינם אשר כאמור לעיל שולמה לחברה במועד חתימת ההסכם. 
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 דמי הצלחה  ו. 

נוספים מעלויות ההקמה   3%זכאית לדמי הצלחה של כל פרויקט מאושר מקבלן ההקמה בשיעור של    החברה תהא
כי הייתה חריגה בעלויות ההקמה ביחס  ("דמי ההצלחה"). ככל שיתברר בתום הקמת כל פרויקט מאושר ספציפי 

(כולל   5%ה משיעור של  (שנוסחתו נקבעה בין הצדדים) גבו   Project IRR-) ככל ש1לתקציב ההקמה המתוכנן, אזי: (
 5%נמוך משיעור של    Project IRR-) ככל ש2סכום דמי ההצלחה), אזי החברה תהיה זכאית למלוא דמי ההצלחה; (

(כולל סכום דמי ההצלחה), אולם סכום החריגה בתקציב ההקמה המתוכנן נמוך מסכום דמי ההצלחה, אזי החברה 
 החריגה מהתקציב המתוכנן.  תהיה זכאית להפרש שבין דמי ההצלחה לבין סכום  

 
פוטו .9 ייצור  מתקן  להקמת  הבנות  אלצ'ה-מזכר  בספרד,  במזכר   2018בפברואר    14ביום   :וולטאי  החברה  התקשרה 

מזכויות השותף בפרויקט   45.9%הבנות עם צד שלישי שאינו קשור לחברה (להלן: "השותף") במסגרתו תרכוש החברה  
אלפי יורו. השותפים יקימו   1,350וואט בספרד בתמורה לסך של  -מגה  50של    וולטאי בהיקף-להקמת מתקן ייצור פוטו

ששיעור ההחקה בה יהיו זהים לשיעור ההחזקה שלהם בפרויקט, אשר תקים את הפרויקט ותחזיק את   EPCשותפות  
הקמת  עם  בקשר  הנדרשים  והרישיונות  ההיתרים  את  להשיג  יידרש  השותף  ההבנות,  למזכר  בהתאם  בו.  הזכויות 

וכן לספק   EPCפרויקט וחיבורו לרשת החשמל. מנגד, החברה תידרש לספק את המימון הפרוייקטלי עבור חברת ה  ה
ליום   מיליון אירו לצורך הבטחת החיבור לרשת החשמל.  2הערבות בנקאית בסך של   , שילמה 2019בדצמבר    31נכון 

, היתרה תשולם 2020בפברואר    21ולמו ביום  אלפי אירו ש  450אלפי אירו מתוך עלות ההשקעה.    720החברה בפועל רק  
מהון המניות של חברת חימין   5.1%-, רכשה החברה כ2020בדצמבר    23במועד החיבור לרשת החשמל ובכפוף לו. ביום  

, מחברת סולאיר שעד אותו מועד החזיקה בהם, כאשר בפועל אחזקות אלה היו שייכות לצד ג' בדרך של אופציות על 2
, המחזיקה בפרויקט. לפרטים נוספים 2פרויקט. באותו מועד עלתה החברה לשליטה בחברת חימין  ההון וההכנסות מה

 )(ב). 3(א)(7ראה ביאור 

, התקשרה החברה עם חימין סולאר (השותפה בהקמת אלצ'ה) במיזם משותף להקמת פרויקט 2018בספטמבר,  18ביום   . 10  
הינו   בהקמה  החברה  של  חלקה  ספרד.  בסרגוסה,  המסגרת 51%אליזרסאן  תנאי  הוסדרו  המשותף  המיזם  בהסכם   .

ביום   פעילות ההקמה לחברה בת אנרג'י אינטרסול אשר מוחזקת באותם 2020בינואר    1להקמת הפרויקט.  , הועברה 
 שיעורי אחזקה. 

חימין    2019באפריל    30ביום   .11 בין  כ2נחתם  של  בשיעור  החברה  ע"י  בעקיפין  שהוחזקה  ובין  45.9%-,   ,Avic 
International Corporation (UK) limited " (אוויק (להלן:  לרכישת מלוא  מניותיה של אליזרסאן,  )100%"), הסכם 

של   בהספק  פרויקט  ומקימה  יוזמת  כ-מגה  50אשר  כולל של  לסך  אלפי אירו, התמורה   3,100  -וואט בספרד בתמורה 
אלפי אירו   700, סך של  2מהזכויות בחימין    49%-קה בלחימין סולאר המחזי  2שולמה במלואה. בנוסף, שילמה חימין  

 לכיסוי חוב של אוויק כלפי חימין סולאר בגין הסכם שירותים לפיתוח פרויקט אליזרסאן. 

אלפי אירו,   300לשלם לאוויק סכום של    2ואוויק על הסכם שירותים, במסגרתו התחייבה חימין    2במקביל, חתמו חימין  
 .  2לרשת עבור פרויקט אליזרסאן במידה ויתקבל אישור חיבור  

 המימון לרכישת הפרויקט התקבל מכמה גורמים בהלוואות בעלים, ומהבנק קומיונאל קרדיט.  

כ2020בנובמבר    27ביום   של  בסך  לפרויקט  תאגידית  אשראי  מסגרת  נחתמה  היתר   5-,  בין  שימשו  אשר  אירו,  מליון 
לבנק האוסטרי, וכיסוי   2אירו. לאחר כיסוי החוב של חימין    מליון  2בסך של    2לפרעון החוב שלקחה על עצמה חימין  

בנובמבר נחתם   27לחברת אליזרסאן. ביום    2מליון אירו מחימין    1.2אלפי אירו נותר חוב בסך של    900-חוב בסך של כ
 15ור  מליוני אירו. לפרטים נוספים ראה ביא  24.1-גם הסכם מימון של חוב בכיר למימון ההקמה באליזרסאן בסך של כ

 לעיל. 

התאגידית:   .12 האשראי  מסגרת   2019באוקטובר    28ביום  מסגרת  להעמדת  בהסכם  בנק אוסטרי  עם  התקשרה החברה 
 לעיל.   18-ו  15), לפרטים נוספים ראה ביאורים  Revolving Senior Facilityאשראי מתחדשת (

ר לצורך קבלת הלוואה למימון פרוייקטים , התקשרה החברה עם חברת סולאי2018במרץ    15ביום   :הלוואה מסולאיר .13
 ).4(ג)(27בהקמה. לפרטים נוספים ראה ביאור  

 
נחתם הסכם מימון בין סולאיר   2019באפריל    29ביום  :  DMA-הסכם מימון עם טובלי השקעות ורכישת החזקותיה ב .14

נועד לממן חלק מתמורת   (להלן: "טובלי השקעות"), הסכם המימון  רכישת מניות אליזרסאן. לטובלי השקעות בע"מ 
על ידי  83% -על ידי טובלי השקעות; וכ  11.8% -, (שהוחזקה כדלקמן: כ DMAבהתאם להסכם המימון, הוקמה חברת  

וכ  ; ל    5.2%-סולאיר  נוספת לרכישת מניות אליזרסאן). טובלי השקעות העמידה  ידי אינדיגו בע"מ, מלווה   DMAעל 
 24ואשר היתה מיועדת להיפרע בתום    12%אשר נושאת ריבית שנתית בשיעור  אלפי אירו,    225גריד הלוואה בסך של  

 .  2לחימין  DMAחודשים ממועד העמדתה. הלוואה בתנאים זהים הועמדה מ 
ממניות די אם איי גריד בע"מ   11.8% -, התקשרה החברה בהסכם עם טובלי השקעות לרכישת כ 2020באוגוסט  13ביום 

אלפי אירו מסך תמורת הרכישה הינה בגין רכישת המניות,   118אלפי אירו.    377  -סך של כ  (להלן: "די אם איי"), תמורת 
אלפי אירו בתמורה לקבלת הזכויות בהלוואת הבעלים בחברת די אם איי, אשר תהא זכאית לקדימות   259-וסך של כ

 ). 4(א)(7מהתקבולים הצפויים של חברת אליזרסאן. לפרטים נוספים ראה ביאור 
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 התקשרויות תלויות, שעבודים וערבויות (המשך)   -  19  באור

 
, התקשרה החברה בהסכם 2020ביוני    30ביום  הסכם מימון עם אסף אופנהיים ועלייה לשליטה בפרויקט אליזרסאן:   .15

ממניות סרגוסה ישראל פרויקט סולאר בע"מ (להלן:"סרגוסה ישראל") מבעל המניות הנוסף, תמורת סך   50%לרכישת  
 2,025אלפי אירו מסך תמורת הרכישה הינם בגין רכישת המניות, וסך של    1,000אלפי אירו, כאשר סך של    3,025של  

סרגוסה.   בחברת  הבעלים  בהלוואת  הזכויות  לקבלת  בתמורה  אירו  ביום    200אלפי  שולמו  אירו  , 2020ביוני    30אלפי 
. הבעלות על המניות הועברה 2021באפריל    30  , והיתרה תשולם ביום2020באוגוסט    11אלפי אירו שולמו ביום    1,966

ביום   השני  במועד התשלום  בחברת 2020באוגוסט    11לידי החברה  לשליטה  עלתה החברה  רכישת המניות,  בעקבות   .
 )(א). 3(א)(7אליזרסאן שהינה חברה בת של סרגוסה ישראל. לפרטים נוספים ראה ביאור  

   
, נחתמו שני הסכמי הלוואה לפרויקט אליזרסאן. לפרטים נוספים 2020במבר  בנו  27ביום  הלוואות פרויקט אליזרסאן:   .16

 ) לעיל. 4(15-) ו3(15ראה ביאור 
 

השקעות   .17 חימין  מניות  "2020באוקטובר    26ביום  :  3חלוקת  (להלן  בע"מ  אנרגיה  אינדיגו  לחברת  הוענקו  " אינדיגו, 
חימין    13.6%-כ חברת  שי  3ממניות  עבור  מניות  מבוסס  השגת כתשלום  בגין  ובעיקר  אליזרסאן,  פרויקט  למען  רותם 

מעלות רכישת הפרויקט ביום הרכישה. סכום   6.6%-אלפי אירו המהווה כ  204-וקידום ההלוואות לפרויקט בסכום של כ
 זה טופל כתיאום לסכום ההלוואות ותופחת לרווח או הפסד על פני תקופת ההלוואה לפי שיטת הריבית האפקטיבית. 

 HIMIN SOLAR ENERGY COMPANYחתמה    2020באוגוסט    12ביום  פרויקטים באיטליה:    3ישת  השלמת רכ .18
SL שלמיטב ידיעת החברה הינה בבעלות מלאה של חימין סולאר, שותפתה של החברה בספרד ואיטליה (להלן: "חימין ,

תחדשת באיטליה (להלן: אנרגיה"), על הסכמי מסגרת לפיתוח פרויקטים למול גורם מקומי הפועל בתחום האנרגיה המ
"חברת  זה:  בסעיף  (להלן  חברה  ידי  על  בפועל  ימומשו  האמורים  המסגרת  הסכמי  לקבוצה.  הוסבו  אשר  "היזם"), 

מהונה מוחזק על ידי חימין  49%-מהונה מוחזק על ידי החברה ו 51%הפרויקטים"), אשר אנרג'י אינטרסול (שכאמור  
 מהונה.     7%-ו אינדיגו תחזיק בכמהונה ואיל  93%-סולאר) תחזיק, בשרשור, בכ

 
קרקעות  איתור  יכללו  אשר  היזם,  של  שירותיו  את  תשכור  הפרויקטים  חברת  האמורים,  המסגרת  להסכמי  בהתאם 

פוטו מערכות  להקמת  התאמת -מתאימות  את  לבחון  מנת  על  הנדרשים  החומרים  כלל  המצאת  באיטליה,  וולטאיות 
ומשפטי (מבחינה טכנית, סביבתית  בעלי הקרקע הרלבנטית הקרקעות  עם  ביצירת הקשר  סיוע  הפרויקטים,  לבנית  ת) 

לצורך התקשרות בהסכמים המתאימים והגשת הבקשה הראשונית לחיבור המתקן אשר עתיד לקום על הקרקע לרשת 
הזכויות  במימוש  רצונה  תביע  הפרויקטים  וחברת  וככל  אם  וכן,  השירותים"),  במתן  הראשון  "השלב  (להלן  החשמל 

וולטאית שתוקם -גם טיפול בהליך קבלת כלל האישורים הנדרשים להפעלת המערכת הפוטו  -פרויקט ספציפי  ביחס ל
במסגרת אותו פרויקט (כאשר חברת הפרויקטים היא שתישא בכל עלויות ההליכים שצוינו, לרבות העמדת בטחונות,  

 אם וככל ויידרש).  
 

 20פרויקט, לחברת הפרויקטים תינתן תקופת בלעדיות בת  בתום השלב הראשון במתן השירותים ביחס לכל פרויקט ו 
ימי עסקים לבחון את הפרויקט הרלבנטי שיוצע לה על ידי היזם, ולהחליט אם ברצונה לממש את האופציה שניתנה לה 

 ביחס אליו ולרכוש את הזכויות בו. 
אירו   40,000-י היזם לסך של כביחס לכל פרויקט שחברת הפרויקטים תבחר לממש את האופציה ביחס אליו, יהיה זכא

מגה וואט שייכלל בפרויקט שנבחר כאמור על ידי חברת הפרויקטים, אשר ישולמו לו בהתאם לאבני הדרך   1עבור כל  
 שנקבעו בהסכמים (להלן: "דמי הייזום הכוללים"). 

 
יטת החברה, השלימה את שהינה בשל  .Energy Intersol 3 s.lיצוין כי נכון למועד הדו"ח, חברת הפרויקטים, שהינה  

פרויקטים שהוצגו לה על ידי היזם, באמצעות חברה בבעלותה, המצויים בגנזנו וקרקו שבאיטליה,   3-רכישת הזכויות ב
פרויקטים פוטו ניתן להקים בהם  ידיעת החברה  וואט.   58.7-וולטאיים, בהיקף כולל המסתכם לכ-כאשר למיטב  מגה 

בוצעה בתמורה לתשלום   כרכישת הזכויות  הייזום הכוללים,   550-בסך של  דמי  ע"ח  (חלקם  ליזם  אירו ששולם  אלפי 
כהגדרת המונח לעיל וחלקם בגין מקדמות לבעלי הקרקעות). התמורה האמורה שולמה מכספי הלוואת בעלים שהחברה 

על ידי העמידה לחברת הפרויקטים (תוך מתן קדימות לפרעון חלק עיקרי מההלוואות האמורות לפני כל משיכת כספים  
בעלי המניות בחברת הפרויקטים). יודגש כי התמורה האמורה שולמה בגין העברת הבעלות בזכויות הקיימות בחברות 

 הפרויקט בלבד (לרבות זיקה לקרקע והאישורים הסטטוטורים שכבר התקבלו). 
 

ל ביחס  התקבל  החברה,  ידיעת  ש   3-למיטב  החשמל,  לרשת  עתידי  חיבור  אישור  שנרכשו  מותנה הפרויקטים  תוקפו 
בעמידה באבני דרך הקבועות בדין האיטלקי (אשר התקיימותן מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים שונים הנדרשים 

חודשים ממועד קבלת אישור החיבור לכל פרויקט. נכון   18לצורך בנייה הפרויקט), לרבות תחילת הקמת הפרויקט בתוך 
ואילו ביחס לפרויקט   2022המועד האמור הינו רבעון ראשון של שנת    Craco-ו  Genzano 2למועד זה, ביחס לפרויקטים  

Genzano 1    2021המועד האמור הינו חודש ספטמבר . 
 

, התקשרה החברה בהסכם הלוואה לפיו תקצה החברה לסולאיר 2020בדצמבר    24ביום  הלוואות בין החברה לסולאיר:   .19
,  6.5%באחזקותיה בפרויקט אלצ'ה. ההלוואה נושאת ריבית של    ג'   מליון ש"ח לרכישת זכויות צד  7הלוואה בסך של  

לאחר   וריבית.  5ותיפרע  קרן  של  אחד  בסכום  רשאית  שנים  לפרטים   סולאיר  נוספת.  עלות  ללא  מוקדם  פרעון  לבצע 
ביאור   ראה  ביום  27נוספים  זו,  להלוואה  בנוסף  כ2020בדצמבר    31.  לסולאיר  החברה  הלוותה  כנגד   2.2-,  שח,  מליון 

 ).6(27)(ה) וביאור  3(18וואה מהבנק האוסטרי. לפרטים נוספים ראה ביאור  הל
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 התקשרויות תלויות, שעבודים וערבויות (המשך)   -  19באור  

 
, רכשה החברה מסולאיר את אחזקותיה בחברת חימין  2020בדצמבר    24ביום  :  2מחברת חימין השקעות    5.1%.רכישת  20

אלפי ש"ח, אשר שולמה   4,045  -. תמורת העסקה נקבעה לסך של כ  2של חימין    מהון המניות  5.1%אשר היוו    2השקעות  
, המחזיקה בפרויקט 2לאחר השלמת ההנפקה. בעקבות רכישת המניות, עלתה החברה לשליטה בחברת חימין השקעות  

 מליוני שח.   30-אלצ'ה, וכתוצאה מעלייה לשליטה זו הכירה ברווח בסך של כ 
 

ל .21 בנוגע  הבנות  בפולין:  מזכר  מתחדשות  אנרגיות  עם   2020בדצמבר    17ביום  מיזמי  הבנות  במזכר  החברה  התקשרה 
חברה יזמית בישראל, שהינה בעלת נסיון בפיתוח מיזמים של אנרגיות מתחדשות בפולין, במסגרת מזכר ההבנות, שאינו  

ימים   90ם בין הצדדים בתוך  בעל תוקף מחייב ואשר הסכמות הצדדים לו כפופות לעיגונן במסגרת הסכם מפורט שייחת
ש משותפת,  אחזקות  חברת  להקמת  יפעלו  הצדדים  כי  הוסכם  נחתם,  בו  החברה   70%-מהמועד  ידי  על  יוחזק  מהונה 

 ) תוחזק על ידי החברה היזמית (להלן: "חברת האחזקות").   30%ויתרת הונה (
  

 התחייבויות תלויות ב.  

אינ החברה  הכספיים,  הדוחות  פרסום  למועד  בין  נכון  משפטי  סכסוך  קיים  זאת,  עם  כלשהם.  משפטיים  להליכים  צד  ה 
(להלן:   בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  נסחרות  שמניותיה  בע"מ,  מתחדשות  אנרגיות  אנרג'יקס  לבין  סולאיר 

 "החברה הציבורית"), לו רלבנטיות לפעילות המועברת שצפויה לעבור לחברה מכוח הסכם הפיצול.

המש הסכסוך  של בבסיס  משותפת  ואחזקה  תפעול  מימון,  הקמה,  פיתוח,  לייזום,  משותף  מיזם  הסכם  עומד  האמור  פטי 
פוטו מאנרגיה  חשמל  לייצור  יולי  -פרויקטים  בחודש  נחתם  אשר  המשותף"),  "המיזם  (להלן:  בישראל  בין    2016וולטאית 

בכ מחזיקה  הציבורית  החברה  וסולאיר.  הציבורית  המשו   70%-החברה  במיזם  בכמהזכויות  מחזיקה  וסולאיר   30%-תף 
מהן. הסכם המיזם המשותף כלל בין היתר התניית אי תחרות, במסגרתה התחייבו הצדדים להסכם כי במהלך תקופה של 

וולטאית בישראל תיעשה אך -חודשים ממועד חתימת ההסכם, פעילותן בתחום הפעילות של ייצור חשמל מאנרגיה פוטו  48
וזאת המשותף  המיזם  באמצעות  (להלן:    ורק  נטו  מונה  אסדרת  במסגרת  פעילות  כדוגמת  שהוחרגו,  לפעילויות  בכפוף 

 "התניית אי התחרות").

ואי  אודותיו,  ומהמידע  המיזם  מפעילות  סולאיר  של  במידורה  שלוו  הצדדים,  בין  דעות  חילוקי  התגלעו  הזמן,  במרוצת 
יוצא מכך, הגישו הצדדים זה כנגד זה במהלך העברת תשלומים להם זכאית סולאיר על פי הסכמי המיזם המשותף. כפועל  

השנתיים האחרונות תביעות הדדיות, שכללו גם דרישה לפיצויים כספיים, ואשר לוו גם בהודעה חד צדדית שמסרה החברה 
 הציבורית לסולאיר אודות ביטול הסכם המיזם המשותף שנחתם ביניהן. 

כה, הוע עד  וההגנה השונים שהוגשו  זה, כאשר טענותיה במסגרת כתבי התביעה  כנגד  זה  ידי הצדדים  על  לו טענות רבות 
יש לשלול את  ייזום עבור המיזם המשותף, ומשכך  העיקריות של החברה הציבורית היא שסולאיר חדלה מלבצע פעולות 
חשבון   על  עצמאיים  פרויקטים  שיזמה  בכך  התחרות  אי  התניית  את  הפרה  סולאיר  וכי  מהמיזם;  לרווחים  זכאותה 

חלק   פרויקטים  כי  סולאיר  טענה  היתר,  בין  הציבורית.  החברה  טענות  את  דחתה  סולאיר  מנגד,  המשותף.  המיזם  של 
אי  מתנית  במפורש  שהוחרגו  נטו"  "מונה  אסדרת  במסגרת  פרויקטים  הינם  עצמאי  באופן  ידה  על  שקודמו  מהפרויקטים 

די המיזם המשותף. בנוסף טענה סולאיר,  התחרות או שהינם פרויקטי מתח נמוך שאינם מסוג הפרויקטים המקודמים על י
כי החברה הציבורית היא שמפרה את הוראות ההסכם (לרבת התנית אי התחרות), וכי מטרת תביעות החברה הציבורית 
כי אין תוקף להודעת  ידי סולאיר לקבוע  כן התבקש בית המשפט על  לנשל את סולאיר מזכויותיה במיזם המשותף.  היא 

 ותף שנמסרה על ידי החברה הציבורית.ביטול הסכם המיזם המש
 

על ידי החברה הציבורית כתב הגנה הדוחה   2020בספטמבר    13עוד במסגרת ההליכים המשפטיים האמורים, הוגשו ביום   
כך  על  כי  המורה  הצהרתי  צו  להוציא  היתר,  בין  המשפט,  בית  נתבקש  במסגרתה  שכנגד,  תביעה  וכן  סולאיר  טענות  את 

(הנטעני ההפרה  אי שלאור  בתקופת  יזמה  שסולאיר  העצמאיים  הפרויקטים  כל  התחרות,  אי  תנית  את  סולאיר  של  ת) 
התחרות לרבות פרויקטים פוטנציאליים, ולרבות פרויקטים שסולאיר מייעדת להקים במסגרת מכרז הגגות, יועברו למיזם 

בהם   מהיישובים  בחלק  מחברת  שסולאיר  מתקנים  כי  הציבורית  החברה  טוענת  כן  מתחרים המשותף.  השותפות  פועלת 
במיזם המשותף; כי חלק מהפרויקטים שניזומו על ידי סולאיר בהספק נמוך היו ניתנים לביצוע באמצעות המיזם המשותף; 
ולא להכניסם  בניסיון להטעות  ישוב, כביכול  גגות בכל  פיצול מלאכותי של הספקים קטנים של מספר  ביצעה  כי סולאיר 

מגה וואט על גגות,   5לאיר הגיעה להסכמה עם מפעל פניציה על הקמת מתקן סולאיר של  למסגרת המיזם המשותף; וכי סו
לכאורה במסגרת אסדרת "מונה נטו", אולם התברר לחברה הציבורית כי למעשה ייעדה סולאיר את ההסכם עם פניציה 

 לאסדרה היצרנית בה זכתה במכרז הגגות.
 לב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה. להערכת החברה, ובהתבסס על יועציה המשפטיים, בש 
 

  שעבודים ג.

למועד פרסום הדוחות, כלל נכסי החברה וכן כלל נכסי תאגידי הפרויקטים וההחזקות בהם משועבדים לטובת מוסד נכון   
 בנקאי וגורמים מממנים אחרים. 

קיי  הלוות,  הפרויקט  חברות  וזכויות  נכסי  כל  על  וצף  קבוע  שעבוד  והפירות לחברה  הזכויות  כל  לרבות  ועתידיים,  מים 
הנובעות מהם; וכן שעבוד מלוא מניות חברות הפרויקט הלוות, לרבות כל הזכויות והפירות הנובעות מכוחן, המוחזקות על 

נטו   סול  חברות   1ידי  כל  התחייבויות  בגין  הבטוחות  סולאיר.  של  מלאה  בבעלות  תאגידים  בע"מ,  מטרינג  נט  וסולאיר 
 ). Cross Collateralizationהלוות הינן בטוחות צולבות (הפרויקט  
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 התקשרויות תלויות, שעבודים וערבויות (המשך)   -  19באור  

כמו כן לחברה שעבוד על חשבונות בנק שלה ושל חברות בנות שלה, לרבות כל הזכויות והפירות הנובעות מהם; שעבוד קבוע   
זכוי נכסים מוחשיים,  (לרבות  נכסיה  כל  על  כל וצף  לרבות  ועתידיים,  וכיו"ב), קיימים  ביטוח  ות מכוח הסכמים, תקבולי 

הזכויות והפירות הנובעות מהם; שעבוד מלוא מניות החברה בחברות הבנות שבבעלותה (חברות המחזיקות בשרשור, בין  
זרסאן בספרד וכן הליוס, ובפרויקטים אלצ'ה ואלי-היתר, בזכויות בפרויקט הגגות, בפרויקט עיט, במיזם המשותף סולאיר

 כל חברה בת אחרת שתוקם בעתיד על ידי החברה.

 ערבויות ד.
 

בנוסף  השונים.  המכרזים  מתנאי  כחלק  החשמל  לרשות  ערבויות  השוטפת  פעילותה  במסגרת  לעת  מעת  מעמידה  החברה 
ות לבעלי קרקעות מעמידה החברה ערבויות ביצוע וטיב לתאגידים בשליטתה לטובת צדדי ג שונים וכן ערבויות לחוזה שכיר

 ובעלי גגות.
  

 נגיף הקורונה ה.  

שנת     (2019בסוף  נגיף הקורונה  וברחבי העולם  בארץ  בחודש מרס  COVID-19, החל להתפשט  ידי    2020) אשר  על  הוגדר 
משבר הקורונה). בעקבות משבר הקורונה ננקטים בארץ ובעולם אמצעים   -ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן  

ם המטילים מגבלות על תנועה והתכנסות, סגירת עסקים ומגבלה על הגעת עובדים למקומות עבודה מסוימים. מגבלות שוני
ובעולם.  בארץ  והמסחרית  העסקית  בפעילות  להאטה  גורמים  ובעולם,  בארץ  ההון  בשווקי  החדות  הירידות  עם  יחד  אלו 

ללן ישראל לנקוט באסטרטגיית יציאה מהמגבלות וחזרה במהלך הרבעון השני ולאחר תאריך הדוח החלו מדינות שונות ובכ 
הכלכלה  על  השפעתו  היקף  יהיה  ומה  יתפתח בהמשך  כיצד משבר הקורונה  להעריך  ניתן  לא  זה,  בשלב  לשגרה.  מבוקרת 

 העולמית ובישראל. 
מערכות החברה, למועד אישור הדוחות הכספיים, התפשטות הנגיף השפיעה, בין היתר, על מועדי קבלת היתרים ורשיונות ל 

יגרום לעיכובים  פעילות הקבוצה. עם זאת, קיים חשש כי הימשכות המשבר  על  ואולם לדבר לא הייתה השפעה מהותית 
ירידה  ירידה בכמות העובדים,  גלם, קושי באיתור מקורות מימון, עליה בהוצאות המימון,  וחומרי  באספקת ציוד מיובא 

 עיכוב בפיתוח משק החשמל וכיוצ"ב.במחירי החשמל, מגבלות על פעילות החברה, 
 
 

 הון מניות   -  20באור  
 סכום  מספר המניות  
 רשום מונפק ונפרע  רשום 
 2019 -ו  2020בדצמבר    31 
 באלפי ש"ח  באלפים  

 -   -(*) 11,000 מניות רגילות בנות ללא ע.נ 
    

    מניות.   100(*)  
 

 הכנסות   -  21באור  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

  5,371    10,784    5,676    הכנסות משירותי הקמה 
  1,275    1,881    3,295    הכנסות ממכירת חשמל 

  -    1,112    604    הכנסות מייזום 
  669    274    745    הכנסות מתחזוקה ואחרות 

    10,320    14,051    7,315  
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 עלות ההכנסות   -  22באור  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 ש"ח אלפי    

  4,955    6,726    6,111    עלויות בגין עבודות הקמה בביצוע
  2,718    882    927    אחזקת מערכות ואחרות 

  384    485    944    שכר ונלוות 
  468    943    1,912    פחת והפחתות 

    9,894    9,036    8,525  
 

 הוצאות הנהלה וכלליות  -  23  באור

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

  1,175    2,114    4,385    שירותים מקצועיים
  2,024    2,143    3,968    שכר עבודה ונלוות

  295    306    374    יותשכר דירה, אחזקת רכב ומשרד 
  111    115    202    אגרות 
  7    23    10    פרסום 

  337    368    494    רכב
  536    676    905    פחת והפחתות 

  135    129    215    תקשורת ומחשוב
  1,158    1,219    473    אחרות 

 ) 7(  -    178    הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 
    11,204    7,093    5,771  

 
 הכנסות מימון   -  24באור  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

  -    925    99    הפרשי שער 
  -    12    351    הכנסות מריבית 

  -    -    673    הכנסות מימון קבלן מבצע 
    1,123    937    -  

 
 הוצאות מימון   -  25באור  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

  416    2,811    12,945    (*)   ריבית על הלוואות
  81    223    505    עמלות 

  -    -    106    הוצאות מימון 
  22    334    1,564    הפרשי שער 

  173    292    856    הוצאות ריבית בגין התחייבות בגין חכירה 
  -    -    90    עסקאות גידור 

  -    75    37    אחרות 
  53    48    2    ריבית למוסדות 

    16,105    3,783    745  
     

 מליון ש"ח.  7  -כוללות הפסד מפירעון מוקדם של ההלוואה הפרויקטאלית בסך של כ  2020(*) הוצאות הריבית בשנת 
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 רווח (הפסד) למניה   -  26באור  
 הפסד בסיסי למניה 

מספר  של  המשוקלל  בממוצע  החברה  של  לבעלים  המיוחס  ההפסד  או  הרווח  חלוקת  ידי  על  מחושב  למניה  הבסיסי  ההפסד 
אוצר, לאחר שהובאו  כמניות  ומוחזקות  בת  ידי החברה/חברה  על  רגילות שנרכשו  מניות  המניות הרגילות המונפקות, למעט 

 שבון, בתוקף למפרע, מניות הטבה שחולקו או אושרו לחלוקה/מרכיב ההטבה בהנפקת מניות בדרך של זכויות.  בח
, במועד השלמת ההנפקה, בוצע פיצול של כל מניה הקיימת בהון המניות המונפק והנפרע של הדוחות הכספייםלאחר תאריך  

רגע לפני מכירת המניות , (מליון  10של החברה הינה  הרגילות  ות  מניות, כך שלאחר ההנפקה, כמות המני  100,000  -החברה ל  
 בהתאם לכך הרווח למניה הוצג מחדש, כך שהרווח למניה משקף את הרווח בהתאם לכמות המניות לאחר הפיצול.  .לציבור)

 
     
 בדצמבר   31ליום    
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

 )9,020( )7,322( 17,894  רווח (הפסד) המיוחס לבעלים של החברה 
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000  המונפקות 
 ) 9( ) 7.3( 1.8  רווח (הפסד) בסיסי למניה בש"ח 

     
 

 ם יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורי  -  27באור  
 

 .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  -"בעל עניין"  
 

) החברה  של  הניהוליים  המפתח  בהKey management personnelאנשי  אחרים,  גורמים  עם  יחד  הנכללים,  "צדדים )  גדרת 
 את חברי ההנהלה הבכירה. ו  קשורים" כוללים את חברי הדירקטוריון

 
בבעלותה   דוחות כספיים אלה  למועד אישור  נכון  פלורנציה שגב, אשר  וילין  פאולה  גב.  ידי  על  נשלטת  מהון   71.09%החברה 

 .בזכויות ההצבעה)  76.33%(  המניות של החברה
 

 קשורים   יתרות עם בעל עניין וצדדים א.
 

 בדצמבר  31ליום    
 2019 2020 הפניה לביאור 
 באלפי ש"ח   

 586  289    , נטויתרות שוטפות בגין חברות קשורות

 5,121 - ) 10(א19 חייבים בגין פרויקט בביצוע 

 1,321 - )5(ג27 הלוואות לחברה מוחזקת 

 2,329 575 ב'13 זכאים בגין רכישת השקעה 

 - 9,260 )6(ג27 הלוואה לחברה אחות 
    
 עסקאות עם בעל עניין וצדדים קשורים  ב.

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
 2020 2019 2018 

 2,356 1,756 3,435 שכר ונלוות לצד קשור המועסק בחברה או מטעמה 

 3 3 3 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

 - 1,112 604 הכנסות מדמי יזום וניהול לחברה כלולה 

 - 5,121 - הכנסות משירותי הקמה 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)   -  27באור  

 
 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  ג.  

 
יל בחברה. הגב' פאולה וילין שגב הינה מבעלי השליטה (יחד עם בעלה, מר אלון שגב), אשר מכהנת כיו"ר דירקטוריון פע .1

, לגמול חודשי (הכולל שכר בסך 2020באוקטובר  1בתמורה לכהונתה, בהיקף משרה מלאה, זכאית הגב' שגב, החל מיום 
, טלפון נייד וחניה) בעלות חודשית 7ש"ח ברוטו, הפרשות סוציאליות, קרן השתלמות, רכב צמוד מקבוצת רישוי    60,000

 90ימי מחלה בשנה, לתקופת הודעה מוקדמת בת    30-ימי חופשה ו  30-שגב לש"ח. בנוסף, זכאית הגב'    83,400כוללת של  
של   פרישתה מהתפקיד בסך  עם  לה  (למעט במקרים שהוחרגו), למענק הסתגלות שישולם  משכורות חודשיות   4ימים 

ו כן, ולהחזרי הוצאות שיוצאו על ידה מתוקף תפקידה בחברה (וזאת כנגד קבלות מתאימות, בהתאם לנהלי החברה). כמ
, על בסיס מנגנון  2020באוקטובר    1המצטבר של החברה החל מיום    FFO-מה   2.5%הגב' שגב זכאית למענק בשיעור של  

אלף ש"ח. בנוסף,   500שנתי ובלבד שהמענק השנתי הממוצע שישולם לה על פני תקופת ההסכם לא יעלה על  -מענק רב
ניתנו כתבי פטור ושיפוי מטעם החברה והיא נכל ונושאי משרה של לגב' שגב  לת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

 החברה. 
ומנכ"ל  .2 כדירקטור  מכהן  אשר  שגב)  וילין  פאולה  הגב'  רעייתו,  עם  (יחד  בחברה  השליטה  מבעלי  הינו  שגב  אלון  מר 

קה , לתנאי העס2020באוקטובר    1, זכאי מר שגב, החל מיום  90%בחברה. בתמורה לכהונתו כמנכ"ל, בהיקף משרה של  
בה"ש   מתוארים  ואשר  פאולה,  לרעייתו  המשולמים  לאלו  שנת    1הזהים  במהלך  מענק   2020לעיל.  אלון  מר  קיבל 

 אלפי ש"ח.   400מהחברה בסך של 
מר עין דור הינו בעל ענין בחברה וקשור בהסכם בעלי מניות עם הגב' פאולה וילין שגב, מכוחו התחייב מר עין דור לא  .3

ת של בעלי המניות של החברה וזאת כל עוד הסכם בעלי המניות האמור הינו בתוקף. בתמורה להצביע באסיפות הכלליו
, לגמול חודשי (הכולל שכר בסך 2020באוקטובר    1לכהונתו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, זכאי מר עין דור, החל מיום  

ניה) שעלותו הכוללת מסתכמת לסך ש"ח ברוטו, הפרשות סוציאליות, קרן השתלמות, רכב צמוד, טלפון נייד וח  45,000
 60ימי חופשה ולימי מחלה על פי דין, לתקופת הודעה מוקדמת בת    25-ש"ח. בנוסף, מר עין דור זכאי ל   56,000-של כ

ימים (למעט במקרים שהוחרגו) ולהחזרי הוצאות שיוצאו על ידו מתוקף תפקידו בחברה (וזאת כנגד קבלות מתאימות, 
וסף, למר עין דור ניתנו כתבי פטור ושיפוי מטעם החברה והוא נכלל בפוליסת ביטוח אחריות בהתאם לנהלי החברה). בנ

 דירקטורים ונושאי משרה של החברה. 
 

 פרטים נוספים  ד.
 

 הסכם שכירות משרדים:  .1
נובמבר   מחודש  הורוביץ    2018החל  אלי  ברחוב  משרדיה  את  שוכרת  משנה   27החברה  בשכירות  מסולאיר  ברחובות, 

אלפי ש"ח. לאחר תאריך הדוח על   25ת הזהה בהסכם השכירות עם צד ג'. דמי השכירות החודשיים הינם בסך של  בעלו
 המצב הכספי רכשה סולאיר את המשרדים, יצוין שתנאי השכירות נשארו זהים.

זהים  הינם  החודשיים  השכירות  דמי  נוסף.  משרדים  לשטח  משנה  בשכירות  סולאיר  עם  החברה  התקשרה  בנוסף 
 אלפי ש"ח בחודש.   16שולם על ידי סולאיר לצד ג', והינם בסך של למ

 
 התחיבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד:  .2

אלפי ש"ח   576הינה בסך של    2019בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31יתרת התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד לימים  
הינה   2020בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31יין לימים  אלפי ש"ח, בהתאמה, מתוכה היתרה המיוחסת לבעלי הענ  261-ו

 אלפי ש"ח בהתאמה.  248  -אלפי ש"ח ו 557
 

 ערבויות מבעלי עניין:   .3
למועד הדוחות הכספיים לא קיימות ערבויות ללא הגבלה מבעלת השליטה ומנכ"ל החברה להבטחת התחייבויותיה של 

 החברה בחשבונות הבנק בבעלות החברה. 

 :לאירהלוואה מסו .4
ההלוואה 2018במרץ    15בתאריך   בהקמה.  הפרויקטים  למימון  הלוואה  קבלת  לצורך  סולאיר  עם  החברה  התקשרה   ,

באוקטובר   31  -שנתי ותיפרע בתשלום אחד של קרן וריבית בכל עת שתבחר החברה. ב  11%נושאת ריבית בשיעור של  
), אשר שימשה בין היתר לפרעון מלא 15אור  התקשרה החברה עם בנק אוסטרי לקבלת מסגרת אשראי, (ראה בי  2019

 של הלוואה זו. 
 

 הלוואת החברה להקמת אליזרסאן:  .5
ידי חימין  2019באפריל    2ביום   נתנה החברה הלוואה בסך  2, במסגרת רכישת אליזרסאן על  (כ    50,   197  -אלפי אירו 

, וצפויה להיפרע 12%ושאת ריבית של  , כחלק מהתשלום הראשון לרכישת הפרויקט. הלוואה זו נ2אלפי ש"ח) לחימין  
באור    24תוך   ראה  נוספים  לפרטים  ואיחוד 14(א)(  19חודשים.  אליזרסאן  בפרויקט  לשליטה  עליה  בעקבות  לעיל.   (

 הדוחות בוטלה יתרת ההלוואה.
 

 הלוואה לחברת סולאיר ישראל: .6
של    2020בדצמבר    24ביום   בסך  הלוואה  למתן  בהסכם  החברה  ישראל,   מיליון  7התקשרה  סולאיר  לחברת  ש"ח 

אשר תתווסף לקרן ההלוואה. ההלוואה והריבית שתיצבר תהינה צמודות   6.5%ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור 
בדצמבר   23למדד המחירים לצרכן. קרן ההלוואה בתוספת הריבית וההצמדה בגינן, יפרעו על ידי סולאיר ישראל ביום  

 ל תוכל לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה, בכל עת, בפרעון מוקדם, וללא קנסות. . על אף האמור, סולאיר ישרא2025
, הלוותה 2020בדצמבר  31לאחר ההנפקה. בנוסף להלוואה זו, ביום ישראל מליון ש"ח נפרע על ידי סולאיר   4 -סך של כ

)(ה). עבור 3( 18וספים ראה ביאור  ח, כנגד הלוואה מהבנק האוסטרי. לפרטים נ" מליון ש  2.2-כישראל    החברה לסולאיר
 אלפי שח.  17-בסך של כ  2020בדצמבר   31הלוואה זו, הוכרו הכנסות ריבית ליום  
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)   -  27באור  

 
 מינוי דירקטורים  .  7

רה. בתקופת התשקיף (בעת בה לא מונו מר יפתח זיידמן ומר אבישי מלכה, כדירקטורים בחב  2021במהלך חודש ינואר  
היו דירקטורים בחברה) העניקו לחברה שירותי ייעוץ והם צפויים לעשות כן גם לאחר ההנפקה. עוד יצוין כי עם השלמת 

 אלף ש"ח, בהתאמה.   70-אלף ש"ח ו  700ההנפקה , החברה שילמה למר יפתח זיידמן ומר אבישי מלכה מענקים בסך של 
 

 עלי השליטהעדכון שכרם של ב .  8
 -עודכן שכרם של בעלי השליטה בחברה כך שעלות החודשית בגין העסקתם הינה בסך של כ  2020בספטמבר    30ביום  

 אלפי ש"ח לפני השינוי בתנאי העסקתם).  168אלפי ש"ח (לעומת עלות חודשית בסך של  223
 

 מענקים לנושאי משרה  .  9
ה לחברי  הוענקו  ההנפקה  ולאחר  המאזן,  תאריך  של  לאחר  בסך  מענקים  הבכירה  ולשני   1,400נהלה  ש"ח  אלפי 

 אלפי שח.   770-דירקטורים כ
 

  הסכם שירותי ניהול .10
סולאיר2020בדצמבר    24ביום    עם  החברה  התקשרה  ניהול   ,  מקצועי,  יעוץ  כגון  ויעוץ  ניהול  שירותי  למתן  בהסכם 

לאיר ישראל לחברה תשלום חודשי בסך של ולם ס שירותים אלא, תש  ת. תמור' כספים, יעוץ משפטי, ניהול חשבונות וכד
לצרכן.   5 המחירים  למדד  צמודים  יהיו  הניהול  דמי  סכום  ש"ח.  ה  אלפי  הפיצול,  מיום  החל  לתקפה  יכנס   30-הסכם 

 שנים. 5והנו לתקופה של   2020בספטמבר  
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן   -  82באור  
מימשה החברה אופציות ביחס לשלושה פרויקטים בהיקף כולל   2021בפברואר    10ביום   –הרחבת פעילות החברה בספרד   .1  

אלפי אירו. נוסף לאמור לעיל,   3,750רד בסך של  וואט, הממוקמים בסמוך זה לזה במחוז מקוויננזה בספ-מגה  125-של כ
וואט -מגה  133וולטאי בהיקף של -החברה, באמצעות חברת הבת, חתמה על הסכם בלעדיות לרכישת זכויות בפרויקט פוטו

 וואט.   -אלפי אירו למגה    108בטולדו, ספרד. עבור רכישת הזכויות בפרויקט טולדו תידרש לשלם החברה  
 
זכויות   2021במרץ    9ביום   –חברה באיטליה  הרחבת פעילות ה .2 זכות בלעדיות לרכישת  הוקנתה לחברה בת של החברה, 

פוטו פרויקטים  והקמה של  כ-לייזום  כולל של  חיבור -מגה  312-וולטאיים באיטליה בהיקף  זכות  הפרויקטים  לכל  וואט. 
 אלפי אירו.   12,723  -ברה כמובטחת לרשת החשמל. עבור רכישת הזכויות בפרויקטים באיטליה תידרש לשלם הח

  
ביום   .3 כן,  פוטו  2021במרץ    26כמו  פרויקט  להקמת  בלעדיות  זכות  החברה,  של  בת  לחברה  בסרדיניה -הוקנתה  וולטאי 

וואט. עבור רכישת הזכויות בפרויקטים -מגה  82-וולטאי בונציה בהיקף של כ-מגה וואט ובפרויקט פוטו  210-בהיקף של כ
 וואט.  -אלפי אירו למגה    40  -כלעיל תידרש לשלם החברה  

 
התקשרה החברה   2021במרץ    10ביום   –ידום הקמת מתקן משולב לייצור חשמל, הפקת מים ואגירת אנרגיה בערבה  ק   .4

באמצעות חברה בשליטתה, חברת עיט, במספר הסכמים מכוחם הוענקו לחברת עיט אופציות לעשיית שימוש במקרקעין  
עד   של  כולל  כוח   2,100בשטח  תחנת  של  משולב  מתקן  להיות  מיועד  זה  פרויקט  עייט.  הפרויקט  הקמת  לצורך  דונם 

בלבד,  ראשוניים  ייזום  בשלבי  נמצאת  עיט  הכח  תחנת  אנרגיה.  אגירת  יכולת  בעל  מים  והפקת  חשמל  לייצור  סולארית 
שא כך  ועוד,  מימון  לגיוס  שונים,  אישורים  לקבלת  מתאימה,  באסדרה  הפרויקט  לשילוב  ביחס וכפופה  וודאות  כל  ין 

 להוצאתה לפועל.
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 מגזרים  –  29אור  ב
 

ההנהלה קבעה את מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתבסס על מידע אשר נסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של 
 ה למטרת הקצאת משאבים למגזרים והערכת הביצועים שלהם. הקבוצ

 
ההנהלה קרי מקבלת ההחלטות התפעוליות הראשית, בוחנת את הפעילות העסקית הן מההיבט הגיאוגרפי והן מההיבט של 

 .תחום הפעילות והמאפיינים הטכנולוגיים והרגולטוריים השונים החלים על כל אחד מהמגזרים
 

הדו  אישור  למועד  של נכון  אסטרטגיות  עסקיות  יחידות  מהווים  אשר  להלן,  כמפורט  דיווח  בני  מגזרים  שני  לקבוצה  חות, 
 החברה. יחידות עסקיות אלו כוללות תחומי פעילות ונבחנות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

ם אשר נסקרים באופן סדיר על ידי רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח הפסד לפני מימון, מסים, פחת והפחתות, בדיווחי
מקבל ההחלטות הראשי וההנהלה. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שמקבל ההחלטות הראשי סבורים כי  

 מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות.

 וולטאי בישראל -תחום הפעילות הפוטו א. 

על    המוחזקים  תאגידים  ובאמצעות  בעצמה  עוסקת,  מימון,  החברה  הליכי  ניהול  רישוי,  תכנון,  פיתוח,  בייזום,  ידה, 
הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל. עיקר פעילות החברה 

וולטאיות, קרקעיות או על גבי גגות, מבני ציבור, -בישראל הינה ייזום והקמה של פרויקטים מניבים של מערכות פוטו
החלוקה מפ לקווי  חשמל  הזרמת  לצורך  ומשמשות  וכיו"ב,  דגים  בריכות  שפכים,  טיהור  מכוני  מים,  מאגרי  עלים, 

 וההולכה הארציים ולשימוש עצמי של צרכנים פרטיים, בהתאם לאסדרות שונות של רשות החשמל. 

וולטאיים הן -קטים פוטו) של פרויO&M) וקבלן תפעול ותחזוקה (קבלן  EPCבנוסף, החברה מהווה קבלן הקמה (קבלן   
 .עבור עצמה והן עבור צדדים שלישיים

נכון למועד אישור הדוחות ההספק הכולל של המערכות בהפעלה מסחרית ובשלבי הקמה ולקראת הקמה, המוחזקות  
 66  -ילות הפוטו וולטאי בישראל הינו כ  בבעלות מלאה של החברה או כמיזמים משותפים יחד עם שותפים, במגזר הפע

 מגה וואט מחוברים לרשת החשמל.   14.4  -וואט, מתוכם סך של כ  -מגה

 וולטאיות בספרד -תחום פעילות של ייזום מערכות פוטו ב.

וולטאיות. במסגרת -מערכות פוטו  , בתחום הייזום, הפיתוח וההקמה שלחברות בנות החברה פועלת בספרד באמצעות   
הדוחות   אישור  למועד  נכון  הקמה  לחברה  זו,  ולקראת  בהקמה  פרויקטים  (להלן: שני  אלצ'ה  בערים  הממוקמים   ,

 וואט. -מגה  100-), בהספק כולל של כ""פרויקט אלצ'ה") וסרגוסה (להלן: "פרויקט אליזארסאן
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 המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים הינו כדלקמן: 

    

     
 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  
 -ישראל 

פוטו 
 וולטאית 

פוטו   -ספרד
 וולטאית 

הוצאות לא  אחר 
 מיוחסות 

 מאוחד הכל-סך התאמות 

 באלפי ש"ח  
 10,320 - - 712 - 9,608 הכנסות המגזר 
 18,281 - 5,939 530 2,025 9,787 עלויות ישירות 

רווח (הפסד) לפני פחת, מימון 
 ומיסים 

)179( )2,025( 182 )5,939( - )7,961( 

 2,817 - 905 - - 1,912 תות פחת והפח 
 14,982 - 3,292 9 - 11,681 הוצאות מימון, נטו

 469 - 469 - - - הכנסות מיסים 
רווח (הפסד) השנה לפני חלק 

 בתוצאות חברות כלולות 
)13,772( )2,025( 173 )9,667( - )25,291( 

חלק המגזר בתוצאות חברות 
 כלולות 

- )871( - - - )871( 

 50,052 - - - 50,052 - רווח מעלייה לשליטה 
 23,890 - )9,667( 173 47,156 )13,772( השנה )הפסדרווח (

       
 462,376 - 3,304 457 185,722 272,893 סך הנכסים 

 405,007 - 3,302 - 121,986 279,719 סך ההתחייבויות
       
       

       פירוט הכנסות:
  5,676 - - - - 5,676 הכנסות משירותי הקמה 
 3,295 - - - - 3,295 הכנסות ממכירת חשמל 

 604 - - - - 604 הכנסות מייזום 
 745 - - 712 - 33 הכנסות מתחזוקה 

 9,608 - 712 - - 10,320 
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 2019  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
       

 

 -ישראל
פוטו 

 וולטאית 

 -ספרד
פוטו 

 אחר  וולטאית 

הוצאות 
לא 

 התאמות  מיוחסות 
הכל -סך

 מאוחד 
 באלפי ש"ח  

 14,051 - - - 5,121 8,930 הכנסות המגזר 
 15,160 - 3,921 313 1,435 9,491 עלויות ישירות 

רווח (הפסד) לפני פחת, מימון 
 )1,109( - )3,921( )313( 3,686 )561( ומיסים 

 1,619 - 676 - - 943 פחת והפחתות 
 2,846 - 568 12 280 1,986 הוצאות מימון, נטו

 368 - 368 - - - הכנסות מיסים 
רווח (הפסד) השנה לפני חלק 

 )5,206( - )4,797( )325( 3,406 )3,490( בתוצאות חברות כלולות 
 )2,126( - - - )2,126( - חלק המגזר בתוצאות חברות כלולות

 )7,332( - )4,797( )325( 1,280 )3,490( רווח (הפסד) השנה
       

 80,063 - - 174 9,742 70,147 סך הנכסים 

 84,275 - - 500 6,925 76,850 סך ההתחייבויות
       

       פירוט הכנסות:
 10,784 - - - 5,121  5,663 הכנסות משירותי הקמה 

 1,881 - - - - 1,881 כירת חשמל הכנסות ממ
 1,112 - - - - 1,112 הכנסות מייזום 

 274 - - - - 274 ואחרות   הכנסות מתחזוקה
 8,930 5,121 - - - 14,051 
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 2018בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 -ישראל
פוטו 

 וולטאית 

 -ספרד
פוטו 

 אחר  וולטאית 

הוצאות 
לא 

 התאמות  מיוחסות 
 הכל-סך

 מאוחד 
 באלפי ש"ח  

 7,315 - - - - 7,315 הכנסות המגזר 
 14,783 - 5,082 - 554 9,147 עלויות ישירות 

רווח (הפסד) לפני פחת, מימון 
 )7,468( - )5,082( - )554( )1,832( ומיסים 

 1,004 - 536 - - 468 פחת והפחתות 
 745 - 287 - 268 190 הוצאות מימון, נטו

 200 - 200 - - - הכנסות מיסים 
השנה לפני חלק בתוצאות  הפסד

 )9,017( - )5,705( - )822( )2,490( חברות כלולות 
 ) 3( - - - ) 3( - חלק המגזר בתוצאות חברות כלולות

 )9,020( - )5,705( - )825( )2,490( הפסד השנה 
       

 40,265 - - - 5,562 34,703 סך הנכסים 

 30,064 - - - 5,831 24,233 סך ההתחייבויות
       
       

       פירוט הכנסות:
 5,371 - - - - 5,371 הכנסות משירותי הקמה 
 1,275 - - - - 1,275 הכנסות ממכירת חשמל 

 669 - - - - 669 ואחרות   הכנסות מתחזוקה
 7,315 - - - - 7,315 
       

 לקוחות עיקריים 
כלכלי מהחברה  הקבוצה  הפוטוהכנסות  למגזר  המשויכות  לוד  בשנים  -ת  בישראל  של   2018  -ו  2019,  2020וולטאי  בסך  הינן 

 אלפי ש"ח,  בהתאמה.   5,371  -אלפי ש"ח ו  5,663אלפי ש"ח,   1,167
 אלפי ש"ח.  1,301הינן   2020וולטאי בישראל בשנת -הכנסות הקבוצה מעיריית רמלה המשויכות למגזר הפוטו

 אלפי ש"ח. 5,121הינן בסך של   2019וולטאי בספרד בשנת  -,  המשויכת למגזר הפוטוהכנסות הקבוצה מאליזארסאן
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  2020בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  

  תוכן העייים

  

  

  

  

  

 -----------  

  
 

  2  דוח רואה החשבון המבקר

    

  3  דוחות על המצב הכספי 

    

  4  לל דוחות על הרווח הכו

    

  5  דוחות על השיויים בהון 

    

  6  דוחות על תזרימי מזומים

    

  7-8  באורים לדוחות הכספיים 



  
 

  
  

  בע"מ  סולאיר אנרגיות מתחדשות דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  
  

"), חברה"ה  -בע"מ (להלן  סולאיר אנרגיות מתחדשותשל    פיםהמצורעל המצב הכספי    ותהדוחביקרנו את  
 שנהלהמזומנים  , השינויים בהון ותזרימי  הכוללעל הרווח    הדוחותואת    2019  - ו  2020בדצמבר    31  לימים

  . דוחות 2019בדצמבר    31ועד ליום    2019ביוני    26ולתקופה שמיום    2020בדצמבר    31ביום    שהסתיימה 
וריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקט
  כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

  
את   רואי ערכנו  בתקנות  שנקבעו  תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו 

התשל"ג חשבון),  רואה  של  פעולתו  (דרך  על1973-חשבון  את  -.  לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  

ללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת ביקורת כו
הדירקטוריון   ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם 
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

    ס נאות לחוות דעתנו.מספקת בסי
  

הכספי של    המצב משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל  
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה   2019  -ו  2020בדצמבר    31  לימים החברה  

  ,2019  בדצמבר  31  יום ל  ועד  2019ביוני    26לתקופה שמיום  ו  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  
) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

  . 2010-התש"ע
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ץ עמינח ושות' נמשטיי  תל אביב,   
  רואי חשבון   2021, במרץ 31
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  בדצמבר  31ליום    

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   
   -     -    כסים שוטפים 

   -     -    כסים לא שוטפים 

   -     -    סך הכל כסים 

      
  

   -     -    התחייבויות שוטפות 
   -     -    התחייבויות לזמן ארוך 

  (*)  -    (*)  -    הון

   -     -    סך הכל התחייבויות והון

      
  אלפי ש"ח.   1(*) פחות מ  

  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              2021 במרץ  31
  תאריך אישור 

  הדוחות הכספיים
  פאולה וילין שגב  

  יו"ר דירקטוריון
  אלון שגב   

  מכ"ל 
  יאיר אייזן  

  סמכ"ל כספים 
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לשה   

 סתיימה שה
  בדצמבר  31יום  ב

לתקופה מיום 
ביוי (*) עד   26

  בדצמבר   31יום  
  2020  2019  

  אלפי ש"ח   
      

   -     -    רווח לתקופה המיוחס לבעלי המיות של החברה 
  -  -    סך הכל רווח כולל אחר המיוחס לבעלי המיות של החברה 

      
   

  
  (*) יום ההקמה.

  
  
  

    

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  : 2020בדצמבר   31לשה שהסתיימה ביום 

  סך ההון   עודפים   הון המיות   

  אלפי ש"ח   
   -     -    (*)  -    2020ביואר    1יתרה ליום  

   -     -     -    סך הכל רווח כולל

   -     -    (*)  -    2020בדצמבר   31יתרה ליום  

        
        :2019  בדצמבר  31עד יום (**)  ביוי    26לתקופה מיום 

  סך ההון   עודפים   הון המיות   

  אלפי ש"ח   
   -     -    (*)  -    2019ביוי   26יתרה ליום  

   -     -     -    סך הכל רווח כולל

   -     -    (*)  -    2019בדצמבר   31יתרה ליום  

  
  אלפי ש"ח.  1פחות מ   (*) 
  

  יום ההקמה.  (**) 
  
  
  

 יים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספ
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לשה   

שהסתיימה 
  רבדצמב   31ביום  

 26לתקופה מיום 
ביוי (*) עד יום 

  בדצמבר   31
  2020  2019  
  אלפי ש"ח   

      תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 
   -     -    רווח התקופה 

   -     -    מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת 
      

   -     -    שיוי במזומים ושווי מזומים 
   -     -    יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה 

   -     -    יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה 

  
  

  (*) יום ההקמה.
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  כללי  -  1באור  

  
 תיאור כללי של החברה ופעילותה   א.

    
חברה פרטית בערבון , כ2019ביוי    26סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ (להלן:"החברה") הוקמה והתאגדה ביום    

 . 1999-מוגבל לפי חוק החברות, התש"ט
 שוה שם החברה מדי אם איי ארגיה מתחדשת בע"מ, לשמה הוכחי.    2020בספטמבר   26ביום    
 2מאז הקמתה לא היתה לחברה כל פעילות עד למועד השלמת הפקה ראשוה לציבור על פי תשקיף החברה, ביום   

לח   2020בפברואר   החברה  בתלהפכה  ערך  ליירות  בבורסה  למסחר  רשמו  מיותיה  אשר  ציבורית  אביב -ברה 
 בע"מ. 

החברה   לבעלות  הועברה  השליטה,  בעלי  של  בהחזקות  ארגון  רה  מביצוע  כחלק  המיות,  הפקת  השלמת  במועד 
מימון הליכי  יהול  רישוי,  תכון,  פיתוח,  הייזום,  בתחומי  העוסקות  בישויות  והחזקה  אחות  מחברה  ,  פעילות 

 הקמה, יהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות ארגיה מתחדשת.
 רחובות.   27החברה היה תושבת ישראל וכתובת משרדה הרשום היה רחוב אלי הורוביץ    

 
 העברת פעילות מבעלי שליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה  ב.

 
עברה לחברה על ידי בעלי השליטה בה, ללא תמורה בהתאם כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה, הו

מרבית   105לסעיף   וכן  (להלן: "סולאיר")  בע"מ  ישראל  סולאיר  חברת  של  הפעילות  מרבית  הכסה,  מס  לפקודת 
הועברו אליה במסגרת הרה ארגון  והישויות אשר  ידי סולאיר (החברה  הבעלות והשליטה בישויות המוחזקות על 

 צה").  יקראו להלן: "הקבו
 

 ביצוע הסכם הרה ארגון בפועל היה תלוי בקיומם של כל התאים המתלים כמפורט בהסכם לרבות: 
 

החברה   א. לפיו  החברה  ידי  על  לציבור  הפקה  תשקיף  פרסום  לצורך  דין  פי  על  הדרשים  האישורים  כל  קבלת 
לי בבורסה  למסחר  תרשמה  פיו  על  הערך  יירות  אשר  חוב  ו/או  הון  בפועל  בע"מ תגייס  אביב  בתל  ערך  ירות 

התשכ"ח  ערך,  יירות  בחוק  המוח  כהגדרת  מדווח,  לתאגיד  תהפוך  תקון    1968-והחברה  בתאי  עמידתה  וכן 
 והחיות הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ לעיין רישום מיותיה לראשוה למסחר. 

 בקאים).קבלת הסכמות של צדדים שלישיים לביצוע הרה ארגון (בעיקר תאגידים   ב.
דירקטוריון     החלטת  פי  על  השוטפת,  העסקית  פעילותה  והרחבת  למימון  החברה  את  תשמש  ההפקה  תמורה 

 החברה ובשים לב לאסטרטגיה העסקית של החברה, כפי שאלו יהיו מעת לעת. 
  

ציר מהווה  איה  החברה  ידי  על  הפעילות  רכישת  בחברה,  השליטה  מבעלי  רכשת  המועברת  והפעילות  וף מאחר 
 As. לאור זאת, החברה משקפת למפרע את רכישת הפעילות המועברת לפי שיטת  IFRS 3עסקים אשר בתחולת  

Pooling  ליום פרופורמה  מאוחדים  כספיים  דוחות  ערכה  החברה  העברת 2020בדצמבר    31.  משתקפת  לפיהם   ,
בדו המוצגת  ביותר  המוקדמת  התקופה  בתחילת  התבצעה  כאילו  השליטה,  מבעלי  הכספיים הפעילות  חות 

 ) או במועד בו רכשה הפעילות המועברת, לפי המאוחר.2018ביואר    1המאוחדים פרופורמה (

  
  

  עיקרי המדייות החשבואית -  2באור  
  

 בסיס המדידה והדיווח של הדוחות הכספיים 
 

). כמו כן, דוחות IFRS  -הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקי הדיווח הכספי הבילאומיים (להלן  א.
התש"עכספיים אלו ערוכים גם בהתאם לתק ,(תייםדוחות כספיים ש) יירות ערך 2010-ות. 

  
 . 2021במרץ   31הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 
  הדוחות הכספיים ערכו על בסיס עלות.   ב.
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  הון מיות -  3באור  

      
      הרכב הון המיות:

  2019  - ו    2020בדצמבר   31לימים     2019 -ו    2020בדצמבר   31לימים 

  מופק ופרע   רשום  

  מספר מיות   

..יות רגילות ללא ע100  11,000,000  מ  

      
      . 2019ביוי    26גילות הופקו ביום המיות הר

 



   

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ
  

  מאוחדים פרופורמה רווח והפסד ורווח כולל אחר  דוחות 
  בעקבות צירופי עסקים מהותיים

  
  2020בדצמבר    31ליום  

  
  

 



   

 

  
  

  

  

  

  סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ

  

  בעקבות צירופי עסקים מהותיים  ם פרופורמה  מאוחדירווח והפסד ורווח כולל אחר דוחות 

  2020בדצמבר  31ליום 

  

  

  

  תוכן העייים

  

  2  רואה החשבון המבקר דוח  

    

  3-5  דוחות רווח והפסד ורווח כולל אחר מאוחדים פרופורמה בעקבות צירופי עסקים מהותיים 

    

  6  פורמה בעקבות צירופי עסקים מהותיים המאוחדים פרו רווח והפסד ורווח כולל אחר באורים לדוחות  

  

  

  

  

 -----------  

  

  
 



  
 

  
  

  בע"מ  סולאיר אנרגיות מתחדשות דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  
  

  סולאיר אנרגיות מתחדשות המצורפים של  פרופורמה    הרווח הכוללביקרנו את הדוחות המאוחדים על  
  . דוחות2020  בדצמבר  31הסתיימה ביום  ש  בתקופה  משלוש השנים לכל אחת    ")חברה"ה  -בע"מ (להלן

פרופורמה  כספיים   היא  מאוחדים  אחריותנו  החברה.  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינם  אלה 
  בהתבסס על ביקורתנו. אלה מאוחדים פרופורמה לחוות דעה על דוחות כספיים 

  
סכום הכלולות באיחוד מהוות    ןהכנסותיהאשר  ות שאוחדו  חברלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של  

בדצמבר   31  ביום   השהסתיימלכל אחת משתי השנים בתקופה  דות  מכלל ההכנסות המאוחלא מהותי  
על בסיס השווי המאזני אשר חלקה   ותהמוצג  ותחברכמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של  .  2019

הקבוצה   הסתכם    הפסדיבשל  הנ"ל  מהותי  החברות  לא  הללסכום  משלוש  אחת  בתקופה  שנים  כל 
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים    ןהדוחות הכספיים של אות.  2020בדצמבר    31  וםבי   השהסתיימ

שנכללו   לסכומים  מתייחסת  שהיא  ככל  דעתנו,  וחוות  לנו  הומצאו  חברות,  א בגיןשדוחותיהם  ותן 
  מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  
שנקבעו   תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  רואי ערכנו  בתקנות 

התשל"ג חשבון),  רואה  של  פעולתו  (דרך  על1973-חשבון  את  -.  לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  

ם. ביקורת כוללת ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיי
הדירקטוריון   ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם 
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

ר של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס  הכספיים  לדעתנו,  הדוחות  אחרים,  חשבון    המאוחדים ואי 
של  פרופורמה  ן הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות פעולותיה פרופורמה

,  2020בדצמבר    31הסתיימה ביום  ש  בתקופההשנים    משלושלכל אחת    המאוחדות שלה  והחברותהחברה  
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  )  IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

  . 2010-התש"ע
  
  
  
  

  ץ עמינח ושות' נמשטיי  תל אביב,   
  רואי חשבון   2021, במרץ 31
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  2020בדצמבר    31לתקופה של שה שהסתיימה ביום    

  
לפי אירוע 
  הפרופורמה 

התאמות בגין 
תוי הפרופורמה 

  אליזרסאן   -

התאמות בגין 
תוי הפרופורמה 

  אלצ'ה   -
תוי  

 הפרופורמה 

  אלפי ש"ח   
  10,990    670    -    10,320    הכסות 

  9,894    -    -     9,894    עלות ההכסות 
  1,096    670    -     426    גולמי רווח  

  11,556    352    -     11,204    הוצאות ההלה וכלליות 
      -     -    הוצאות אחרות 

  )10,460(  318    -    )10,778(  תפעולי )הפסדרווח (
  18,322    2,217    -     16,105    הוצאות מימון 
  1,123    -    -     1,123    הכסות מימון 

  )27,659(  )1,899(  -    )25,760(  הפסד לאחר מימון, טו 
  -    )32,669(  )17,383(   50,052    רווח מעלייה לשליטה 

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות 
  -    871    -    )871(  בשיטת השווי המאזי 

  )27,659(  )33,697(  )17,383(  23,421  רווח (הפסד) לפי מיסים על הכסה 
  469    -    -     469  הכסות מיסים על ההכסה 

  )27,190(  )33,697(  )17,383(   23,890  רווח (הפסד) לשה
          רווח (הפסד) כולל אחר 

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 
          הפסד: 

רווח מהערכה מחדש של מערכות לייצור חשמל 
  3,233    -    -   3,233    מחוברות 

רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכיות להטבה 
  )243(  -    -  )243(  מוגדרת 

סכומים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש 
          לרווח או הפסד:

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
  )639(  )93(  -  )546(  חוץ

  2,351    )93(  -   2,444    סך רווח כולל אחר לשה 

  )24,839(  )33,790(  )17,383(   26,334    וח כולל לשה טו ממס רו

          רווח (הפסד) לשה מיוחס ל: 
  )26,335(  )32,766(  )11,463(  17,894    בעלים של החברה 

  )854(  )930(  )5,920(   5,996    זכויות שאין מקות שליטה 

    23,890   )17,383(  )33,697(  )27,190(  

          שה מיוחס ל: רווח (הפסד) הפסד כולל ל
  )23,683(  )32,775(  )11,463(  20,555    בעלים של החברה 

  )1,156(  )1,015(  )5,920(  5,779    זכויות שאין מקות שליטה 

    26,334   )17,383(  )33,790(  )24,839(  

רווח (הפסד) למיה המיוחס לבעלים של החברה 
          האם (בש"ח): 

  ) 2.6(  ) 3.3(  ) 1.1(  1.8  (*)  רווח (הפסד) בסיסי למיה

  ) 2.6(  ) 3.3(  ) 1.1(  1.8  (*)  רווח (הפסד) מדולל למיה

סכום של הון המיות ששימש בחישוב הרווח 
          (הפסד): 

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  בסיסי למיה (*)

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  (*)  מדולל למיה

          
  (*) הוצג מחדש. 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
  

              2021במרץ   31
  תאריך אישור 

  הדוחות הכספיים
  פאולה וילין שגב  

  יו"ר דירקטוריון
  אלון שגב   

  מכ"ל 
  יאיר אייזן  

  סמכ"ל כספים 
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  2019בדצמבר    31לתקופה של שה שהסתיימה ביום    

  
לפי אירוע 
  הפרופורמה 

התאמות בגין 
תוי  

 -הפרופורמה  
  אליזרסאן 

התאמות בגין 
תוי  

 -הפרופורמה  
  אלצ'ה 

תוי  
  הפרופורמה 

  אלפי ש"ח   
      14,051   )5,121(    -     8,930סות הכ

   8,086     -    )950(   9,036    עלות ההכסות 
   844     -    )4,171(   5,015    רווח (הפסד) גולמי 

   633       -     633    הוצאות פיתוח פרויקטים 
  7,355    262   -     7,093    הוצאות ההלה וכלליות 

   17     -     -     17    הוצאות אחרות 
  )7,161(  )262(  )  4,171(  )2,728(  סים הפסד לפי מימון ומי

   4,623     840     -     3,783    הוצאות מימון 
   937     -     -     937    הכסות מימון 

  )10,847(  )1,102(  )4,171(  )5,574(  הפסד לאחר מימון, טו 
חלק החברה בהפסדי חברות 

מוחזקות המטופלות בשיטת השווי  
  -    505  1,621    )2,126(  המאזי 

סה הפסד לפ10,847(  )597(  2,550    )7,700(  י מיסים על ההכ  (  
  1,327     -    959     368    הכסות מיסים על ההכסה 

  )9,520(  )597(  )1,591(  )7,332(  הפסד לתקופה 
          רווח כולל אחר 

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר 
       -      מכן לרווח או הפסד: 

רווח מהערכה מחדש של מערכות 
   3,618     -     -     3,618    ברות לייצור חשמל מחו

הפסד ממדידה מחדש בגין תוכיות  
  )155(   -      )155(  להטבה מוגדרת 

סכומים אשר עשויים להיות מסווגים 
       -      מחדש לרווח או הפסד:

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של 
  )521(   -    -    )521(  פעילויות חוץ 

  2,942  -    -   2,942    סך רווח כולל אחר לתקופה 

  )  6,578(  )  597(  )1,591(  )4,390(  הפסד כולל לתקופה, טו ממס 

      -      הפסד לתקופה מיוחס ל: 
  )8,970(  )57(  )1,591(  )7,322(  בעלים של החברה 

  )550(  )540(  -  )10(  זכויות שאין מקות שליטה 

  )7,332(  )1,591(  )597(  )9,520(  

      -      הפסד כולל לתקופה מיוחס ל:
  )6,384(  )57(  )1,591(  )4,736(  של החברה בעלים 

  )194(  )540(  -    346  זכויות שאין מקות שליטה 

  )4,390(  )1,591(  )597(  )6,578(  

הפסד למיה המיוחס לבעלים של 
      -      החברה האם (בש"ח): 

  ) 9(  )0.5(    ) 1.5(  ) 7(  (*)  הפסד בסיסי למיה

  ) 9(  )0.5(    ) 1.5(  ) 7(  (*)  הפסד מדולל למיה

סכום של הון מיות ששימש 
          בחישוב ההפסד:

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  (*)  בסיסי למיה

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  (*)  מדולל למיה

          
  (*) הוצג מחדש. 

  רמה. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופו
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  2018בדצמבר    31לתקופה של שה שהסתיימה ביום    

  
לפי אירוע 
  הפרופורמה 

התאמות בגין 
תוי  

 -הפרופורמה  
  אליזרסאן 

התאמות בגין 
תוי  

 -  הפרופורמה 
  אלצ'ה 

תוי  
  הפרופורמה 

  ש"ח   אלפי  
   7,315     -     -     7,315    הכסות 

   8,525     -     -     8,525    עלות ההכסות 
  )1,210(   -     -    )1,210(  גולמי  הפסד

   1,473       -     1,473    הוצאות פיתוח פרויקטים 
   5,772    1     -     5,771    הוצאות ההלה וכלליות 

   18     -     -     18    הוצאות אחרות 
  )8,473(  ) 1(   -    )8,472(  הפסד לפי מימון ומיסים 

   745     -     -     745    הוצאות מימון 
   -     -     -     -    הכסות מימון 

  )9,218(  ) 1(  -    )9,217(  הפסד לאחר מימון, טו 
חלק החברה בהפסדי חברות 

מוחזקות המטופלות בשיטת השווי  
  -  3    -    ) 3(  המאזי 

  )9,218(  2     -    )9,220(  סים על ההכסה הפסד לפי מי 
   200     -    -     200    הכסות מיסים על ההכסה 

  )9,018(  2      )9,020(  הפסד לתקופה 
          רווח כולל אחר 

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר 
       -      מכן לרווח או הפסד: 

ממדידה מחדש בגין תוכיות    רווח
   18     -       18    להטבה מוגדרת 

שר עשויים להיות מסווגים סכומים א 
        -      מחדש לרווח או הפסד:

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של 
  )23(   -    -    )23(  פעילויות חוץ 

  ) 5(  -    -    ) 5(  כולל אחר לתקופה  הפסדסך 

  )9,023(   2    -    )9,025(  הפסד כולל לתקופה, טו ממס 

      -      הפסד לתקופה מיוחס ל: 
  )9,018(  2    -    )9,020(  בעלים של החברה 

   -    -    -     -    זכויות שאין מקות שליטה 

  )9,020(    -    2  )9,018(  

      -      הפסד כולל לתקופה מיוחס ל:
  )9,023(  2    -    )9,025(  בעלים של החברה 

   -    -    -     -    זכויות שאין מקות שליטה 

  )9,025(    -    2  )9,023(  

הפסד למיה המיוחס לבעלים של 
      -      האם (בש"ח):  החברה

  ) 9(  -    -    ) 9(  (*)  הפסד בסיסי למיה

  ) 9(  -    -    ) 9(  (*)  הפסד מדולל למיה

סכום של הון מיות ששימש 
          בחישוב ההפסד:

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  (*)  בסיסי למיה

  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  (*)  מדולל למיה

          
  (*) הוצג מחדש. 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה. 
 



  סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ
  מאוחדים פרופורמה בעקבות צירופי עסקים מהותיים ה רווח והפסד ורווח כולל אחרדוחות ביאורים ל

6 

 
  כללי  -  1באור  

  
אחר כולל  ורווח  והפסד  רווח  בהתאם   פרופורמה  מאוחדים   דוחות  ערכו  פרופורמה")  הכספיים  "הדוחות  (להלן:  אלו 

ומתייחסים לרכישת השליטה בחברת   1970-ב לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38להוראות תקה  
(להלן בע"מ  סולאר  פרויקט  ישראל  בחברת    :סרגוסה  לשליטה  עליה  מכך  וכתוצאה  ישראל")    Alizrasun S.L"סרגוסה 

  , (להלן: "רכישת השליטה באליזרסאן")2020  באוגוסט  11(להלן: "אליזרסאן") שהיה חברה בת של סרגוסה ישראל, ביום  
, 2020בדצמבר    23") המחזיקה בפרויקט אלצ'ה ביום  2(להלן: "חימין    Himin investment 2 S.L  חברתהשליטה בולרכישת  
  רכישת השליטה באלצ'ה").(להלן: "

  
  .2021בדצמבר    31רה ביום הדוחות הכספיים פרופורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החב

  
  החות הפרופורמה  -  2באור  

  
 הדוחות הכספיים פרופורמה ערכו תחת ההחות הבאות: 

 
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה והדוחות הכספי  .  1 ים המאוחדים של  הדוחות הכספיים פרופורמה מבוססים על 

 ). IFRSאשר ערכו בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים (   2020בדצמבר    31ליום    שרכשו   ת ו החבר 
  

בהתבסס על הדוחות ,  2018ביואר    1ביום  בוצעו  הרכישה    ת אוכי עסק תחת ההחה    הדוחות הכספיים פרופורמה ערכו  .  2
פרופורמה וטרלו רווח מרכישה במחיר הזדמותי ורווחים ממימוש   הכספייםבדוחות    .הכספיים של החברות שרכשו 

) בדוחות הכספיים  3א( 7ראה ביאור  שפורטו לעיל  לפרטים וספים אודות הרכישות    רעיוי שוצרו כתוצאה מהרכישות. 
 . 2020בדצמבר    31ם  מאוחדים פרופורמה ליו ה 

 
  



 2021במרץ   31

 לכבוד 

 "( החברהסולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ )"

 

 ג.א.נ.

של סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ )להלן:  בדיווח תקופתי אישור הכללת הערכות שווי הנדון: 
 "(הדיווח התקופתי"

 

אשר  הדיווח התקופתי  במסגרת  הבאות    ת השוויולהכללת הערככי אנו מסכימים  הרינו להודיעכם  
ליום    בכוונת סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ דוחותיה הכספיים  בדצמבר   31לפרסם על בסיס 

2020 : 

שווי   • רכישה   הערכת  עלות  "הקצאת  בע"מ  -  PPAבנושא  ישראל  ליולי    31למועד    סרגוסה 
נחת  ,"2020 תצורף     2021בינואר    5ביום    מהאשר  הפניה לתשקיף  , אשר  של    החברהבדרך 

 ;(2021בפברואר   2)נושא תאריך  2021בפברואר   1מיום 

שווי   • רכישה   הערכת  עלות  "הקצאת  השקעות    –  PPAבנושא  בדצמבר   23למועד    2חימין 
 . ואשר תצורף לדוח התקופתי  2021במרץ  25  ביום מהאשר נחת ",  2020

 

 .  דיווח התקופתיאנו מסכימים כי מכתבנו זה יכלל ב

 

 בברכה,

 

 דטלקרמר, רו"ח מוטי 

BDO  זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ 

 

 

 



-טיוטה-  

 

 

 

 

  

 

 מ"בע אנרגיות מתחדשותסולאיר 
 בע"מ  2חימין השקעות   – PPA ת עלות רכישהאהקצ

 
 

 2020  בדצמבר 23ליום 

 

 

 לשם העברת מידע בלבד.  טיוטה

 זו מהווה דוח ביניים, וככזו עשויים לחול בה שינויים ועדכונים.  טיוטה

שסוכם    חלקי או לא לכלול את כל הנושאיםאין להישען על המידע הכלול בה, שעשוי להיות  

להסיר, להוסיף  ת  ימה ואנו שומרים לעצמנו, את הזכולבדוק אותם או שבדיקתם טרם נסתי

 או לשנות בכל דרך שנמצא לנכון על פי נסיבות העניין. 
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BDO Consulting Group 
 BDOבית אמות 

 46-48בגין דרך מנחם 
 66184יפו -תל אביב

 03-6374391טלפון: 
 03-6382511פקס:

Website: www.bdo.co.il 

  
 

 שלום רב,  

, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה. אין לנו סיבה דיוק  על  והסתמכנו  הנחנו  העבודה  ביצוע  לצורך

  מידע   של  עצמאית  בחינה  ערכנו  ולאלהניח שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים, שלמים או הוגנים,  

. ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו. לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות  זה

מתיימ היא  ואין  בבדיקת כלשהן  הכלולים  אחר  מידע  כל  או  והמבחנים  הבדיקות  המידע,  את  לכלול  רת 

 נאותות. 

והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על   מדויק   מדע  אינה  כלכלית  דעת  חוות

במידע,  ו/או  העיקריים  במשתנים  שינויים  שנאמדו.  ותחזיות  שנקבעו  יסוד  הנחות  ידועים,  נתונים  בסיס 

 שויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. ע

 . עיגול הפרשי יתכנו ולפיכך, אלקטרוני גיליון באמצעותהחישובים בעבודה זו בוצעו 

 

 
לבצע הקצאת עלות רכישה (  "החברה"   או/ו"  סולאיר: "להלן)  מ"בע  אנרגיות מתחדשות  סולאיר  ידי-על  נתבקשנו

מהון המניות של   5.1%"(, בעקבות רכישת  מועד הסגירהלהלן: ")   2020,  בדצמבר  23ליום    PPA"))להלן: "

"(, כך שהרכישה תוביל לעלייה לשליטה החברה הנרכשת" ו/או "חימין בע"מ )להלן: " 2חברת חימין השקעות 

 מהון המניות של חימין.  51%בחברת חימין, תוך שלאחר הרכישה החברה מחזיקה 

מר אושרה ונחתמה על ידי    סולאיר"( לבין  BDOייעוץ וניהול בע"מ )להלן: "  זיו האפט   BDOההתקשרות בין  

 . ( "מועד התקשרותלהלן: ")  2020בנובמבר,    9"(, ביום  הסכם ההתקשרות)להלן: "  סמנכ"ל כספים  ,יאיר אייזן

 החשבונאות  עקרונות  במסגרת  פיננסי  דיווח  למטרות,  ומבקריה  הנהלתה,  סולאיר  חברת  את   ישמשו  ממצאינו

צירופי , "3  בינלאומי  דיווח כספי  לתקן  בהתאם  לרבות  דין  כל  פי  על  והנדרשים  בישראל  המקובלים  הכספי  והדיווח

 הבלתי   ומבקריה  הנהלתה,  סולאיר  חברת  של  הבלעדי  לשימושם  מיועדת  זו  עבודה.  ("IFRS 3: " להלן)  "עסקים

  .דין כל פי על בלבד תלויים

 31סולאיר ו/או    של  2020  ביוני 30כספיים ליום    בדוחותלנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל    ידוע

מדף או דוחות הצעת מדף   ף או תשקיף , לרבות ככל שהדוחות כאמור יכללו במסגרת תשקי2019בדצבמר  

ותקנותיו   1968  –"ח  התשכרך,  , לרבות בדרך של הפנייה, וכן בכל דיווח מידי לפי חוק ניירות עידה  על  ורסמושיפ

 תידרשנה במסגרתו לצרף את העבודה הכלכלית.  סולאיראשר על פי הוראות הדין 

 

 

 



-טיוטה-  
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 תלות  אי  

הקבוצה    הננווכי    בחברה  אישי  עניין  לנו  אין  כי  לציין  הרינו   מחברות  באחת  או  בחברה  תלויים  בלתי 

לרבות תקנות רואי  , פיו-על שהותקנו ובתקנות 1955 - ו"תשטכמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון 

, בתקני ביקורת ובכללי 2008  –תשס"ח  עה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(  חשבון )ניגוד עניינים ופגי

כמו כן חוות דעתנו עומדת בתנאים ובקריטריונים    .החשבון בישראלההתנהגות המקצועית של לשכת רואי  

החלטת של הערכת שווי בלתי תלויה בהתאם לתקנות ניירות ערך והנחיות רשות ניירות ערך, לרבות  

  לא   כי  נציין   עוד  .1968  –תשכ"ח  לחוק ניירות ערך    ב9רשות ניירות ערך )בנושא אי תלות( לפי סעיף  

 . זו דעת חוות תוצאות עם בקשר  הטרחה רשכ לקבלת התניות נקבעו

 . זו דעת חוות  תוצאות עם בקשר הטרחה שכר לקבלת התניות נקבעו לא כי נציין עוד

, באם נחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים  ההתקשרות  להסכם  בהתאם

, לשפותנו בגין  סולאירההתקשרות בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת    בהסכםהמפורטים  

  לסולאיר כל סכום כאמור שישולם על ידינו, מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו ובלבד שניתנה  

 שאז לא יחול שיפוי או פיצוי כלשהו.   BDOל למעט מקרים של רשלנות או זדון של  אפשרות להתגונן, והכ
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 ומומחיותו השווי מעריך אודות פרטים  

 להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים, שבוצעו על ידי מעריך השווי: 

 ובחינות לירידת ערך; PPAביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -אלביט מערכות  ▪

 הערכת שווי חברת סלקום לצורכי בחינה לירידת ערך השקעה;   –חברת השקעות דיסקונט  ▪

 הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך;ביצוע  –סופרגז  ▪

 הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך המגזר הקווי; –פרטנר  ▪

▪ One1 ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -נה שרותי תוכPPA  ;ובחינות לירידת ערך 

 ; PPA -ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ו -קבוצת דלק  ▪

▪ Given Imaging  - ;ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות לירידת ערך 

 ובחינות לירידת ערך; PPAביצוע מגוון עבודות:  -גזית גלוב  ▪

▪ Arko Holdings / GPM Investments  –    ובחינות שווי  הערכות  עבודות:  מגוון  ביצוע 

 ; GPM Investmentsלירידת ערך של חברת 

 

 BDO Consulting and Management Ltd  -  ידי השותפים של משרד רואי חשבון  נוסדה על  BDO. 

BDO    מרשת חלק  היא  וניהול  עסקיים    BDOיעוץ  שירותים  של  רחב  מגוון  המספקת  הבינלאומית, 

הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי  

ים, עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשי 

פרויקטים   מימון  ייעוץ  עסקיות,  תכניות  בניית  כספיים,  בנקאות  PFI/PPPניתוחים  ורכישות,  מיזוגים   ,

 השקעות ועוד.

 

 Corporate Finance"ח, שותף, מנהל מחלקת רו , דטלקרמר מוטי  מר

   Corporate Financeשותף, מנהל מחלקת  – נוכחי תפקיד

תוא  –  תעסוקתי  וניסיון  רקע בעל  הינו  תואר  מוטי  ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון    MBAר 

של   ניסיון  בעל  הינו  מוטי  אילן.  בר  ולמשרדים   10  מעלמאוניברסיטת  לחברות  עסקי  בייעוץ  שנים 

העוסק   בצוות  ורו"ח  כלכלנים  צוות  מנהל  מוטי  הייעוץ  בחברת  הנוכחי  תפקידו  במסגרת  ממשלתיים. 

ותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים  , תוכניות עסקיות, בדיקות נא PPAבהערכות שווי,  

 ועוד. 

תכנונים   עסקיות,  תוכניות  שווי,  הערכות  של  רחב  מגוון  בביצוע  מוטי  מעורב  היה  עבודתו  במסגרת 

תעשיה   טכנולוגיה,  מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות  במגזרי  נאותות  ובדיקות  אסטרטגיים 

 רפואי ופיננסים. מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד 
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 מקורות מידע   תמצית ממצאים 

של הנכסים המוחשיים   שווייםהגענו לכלל מסקנה כי  והממצאים המפורטים בה,    עבודתנו  על  בהתבסס

 והבלתי מוחשיים למועד הסגירה, כפי שפורט לעיל, הינם כדלקמן:

 

 

 

 

 

 , רב בכבוד

 , ח"רו , דטלקרמר מוטי 

BDO  מ"בע וניהול  ייעוץ , האפט זיו 

 25.3.2021 בתאריך חתםנ

 

 

 
 : להלן כמפורט, ומסמכים נתונים על התבססנו עבודתנו לצורך

  31, וכן טיוטת דוחות כספיים ליום 2019בדצמבר    31של חברת חימין ליום מבוקרים דוחות כספיים  •

 ; 2020בדצמבר 

 ; 2020ביוני,  30מודל פיננסי עבור פרויקט אלצ'ה מעודכן ליום  •

 הסכם הפרדות מול קוגיטו קפיטל;  •

 מידע גלוי לציבור  •

 ;הנהלת החברה ידי-על פה-ובעל בכתב לנו נמסרו  אשר, נוספים נתונים •

 דיונים ושיחות עם אנשי מפתח בחברה: •

 אלון שגב, מנכ"ל;  •

 יאיר אייזן, סמנכ"ל כספים. •

  

אלפי אירואלפי ש"ח23.12.2020

 1,015 4,046תמורה במזומן עבור 5.1%

 9,136 36,410שווי החזקות קודמות )45.9%(

 9,753 38,869זכויות שאינן מקנות שליטה )49%(

 19,905 79,325סה"כ תמורה

(760)(3,028)הון עצמי נרכש

 20,665 82,353הפרש מקורי

 8,948 35,661שווי פרויקט אלצ'ה 1

 18,197 72,520שווי פרויקטי אלצ'ה 2-6

(6,786)(27,045)עתודה למס

)P.N( 305 1,217מוניטין 
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   יר אנרגיות מתחדשות בע"מ סולא
  

 והחברה הנרכשת  תיאור החברה 

 סולאיר   

 היתרון התחרותי של החברה בתחום האנרגיה המתחדשת באה לידי ביטוי במספר מישורים:

 ;ומורכבים גדולים בהיקפים וולטאיות  פוטו מערכות מאות והתקנתתכנון  בייזוםרב   ניסיון •

של    צבר • מוקדמים  גדול  פיתוח  בשלבי  צבר ומתקדמים  פרויקטים  יציבות  להבטיח  מנת  על 

 ; פרויקטים עתידי

  גם   ביטוי  לידי  באה  המוצעות  המערכות   של  הגבוהה  הנצילות  –  גבוהה  נצילותתכנון הנדסי ל •

 של  קפדני  תכנון  בזכות  וגם  ייםסולאר  תאים  מיחידת  גבוהה  נצילות  –  המופק  ההספק  בעוצמת

 ; סימליתקמ לנצילות המערכת

התכנון    .ניסיון של מעל לעשור של מחלקת הפיתוח וההנדסה  –יכולות ליבה בתחום הקבלנות   •

 ;והניהול של הפרויקטים נעשה מעל לעשור על ידי מהנדסי החברה

 .מפתחי פרויקטים וספקי ציוד מובילים םשיתופי פעולה בחו"ל ע •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביולי,   הוקמה  מפתחת, סולאיר  .  2009החברה  יוזמת,  החברה  מתחדשת.  באנרגיה  חשמל  בייצור  עוסקת 

ל הקרקע עבאמצעות מתקנים המוצבים    ולטאיתו -פרויקטים להפקת חשמל פוטומקימה, מתפעלת ומחזיקה  

ג היקף   ות.גועל  בהדרגה את  החברה הגדילה  בגודל קטן.  לפרויקטים  כקבלן  פעילותה  החברה החלה את 

לפיתוחם ועד  פרויקטים  של  בלבד  ותפעול  מביצוע  החל  בבעלותה  עסקיה,  היקף והחזקתם  הגדלת  כולל   ,

תה מפרויקטים קטנים ובינוניים לפרויקטים בהיקף משמעותי. בנוסף, החברה מרחיבה את פעילו  –הפרויקטים  

 במיוחד   מורכבים  בפרויקטים  , כאשראנרגיה   פרויקטי  של  והביצוע  הפיתוח  שלבי  בכל   עוסקתהחברה  גם בחו"ל.  

סולאיר   הפכה  2018  בשנת.  בעולם  מובילות  הנדסיות   חברות  עם  אסטרטגיים  פעולה  שיתופי  על  סולאיר   נשענת

 . ניהולית רכישה בעקבות לחלוטין עצמאית לחברה

 המאפשרת  חדשנית  פיתוח  אסטרטגיית  ופריסת   מנוצלים  בלתי   שוק  פלחי  של  מוקדם  באיתור  מתמחה  החברה

 ההנדסיות   יכולותיה  על  שומרת   החברה,  במקביל.  השוק  מגמות  לפני  משמעותי  שוק   נתח   להבטיח  לסולאיר

 הן ,  וולטאיים-פוטו  פרויקטים  של  ומפעילה,  בבעלותה  אשר  פרויקטים  להקמת  בעיקר(  EPC)  ראשי  כקבלן

 גם   כמו,  ביותר  הגבוהות  הטכניות  הרמות  על  הקפדה  תוך,  גגות  גבי  על  בפרויקטים   והן  קרקעיים   בפרויקטים

 .שלה בפיתוחים העלויות ומבנה  הבנייה תהליך של התייעלות על

 החברה מתמקדת בתחומי הפעילות הבאים: 

 ; ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת •

 ;אל ובחו"למתחדשת בישראנרגיה ייזום פרויקטי  •

תפעול ותחזוקה  ,  ניהולפיתוח פרויקטים וטכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת משולבות ניהול ואגירה   •

 של פרויקטים שהוקמו. 

 של  כוללת  ועלות  וואט-גהמ  400  של  מצטבר  הספק  עם  פרויקטים   120-  מ  יותר  פיתחה  החברה,  להיום  נכון

 . מגה בארץ ובחו"ל 800וצבר פרויקטים של מעל  דולר מיליון 500
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 תיאור החברה והחברה הנרכשת  - 1פרק 
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   ע"מ סולאיר אנרגיות מתחדשות ב
  

 והחברה הנרכשת  תיאור החברה 

 תיאור תחום הפעילות  

 וולטאית- פוטו  טכנולוגיה

  קרינה   הקולטים(  וולטאיות-פוטו  ייצור  מערכות  או)  וולטאים- פוטו  ייצור  מתקני  כוללת  וולטאית-פוטו  טכנולוגיה

  אלו תאים. סולאריים תאים או שמש תאי גם הנקראים, וולטאים-פוטו תאים  של לוחות ידי על השמש מאור

,  בשפע  המצוי  חומר  -(  צורן)  מסיליקון  מיוצרים  הסולאריים  התאים  רוב)  למחצה  מוליכים  מחומרים  עשויים

  היא,  אלו  חומרים  ידי  על  נקלטת  השמש   אור  אנרגיית  כאשר(,  לסביבה  מזיקה  אינה  וכרייתו  מתכלה  אינו

 .  החשמל מופק וכך, למחצה המוליך דרך לזרום להם ומאפשרת שלהם מהאטומים אלקטרונים משחררת

  המרת  של  הזה  התהליך.  בתא  הנוצר  החשמלי  הזרם  גדל  כך  יותר  גדולה  התא  את הפוגשת  שהקרינה  ככל

 . אלקטרי-הפוטו האפקט  נקרא לחשמל( פוטונים) אור

 :הבאים הרכיבים את כוללת וולטאית-פוטו מערכת

  לקרינת   בחשיפה.  וולטאיים- פוטו  תאים  עשרות  כמה  מכיל  סולארי  מודול  כל  –  סולאריים  מודולים .1

 ; שיא וואט- קילו ביחידות נמדד המערכת גודל. חשמלי זרם תא כל מייצר השמש

  הגג  על  או  הקרקע  על  המותקנת   מכאנית   מסגרת  כוללת  ההתקנה  תשתית  –  התקנה  תשתית .2

 ; הסולאריים הקולטים מותקנים גביה ועל

  אותו   ההופך(  Inverter)  לממיר  מנותב  הסולאריים  במודולים  המיוצר  החשמל  זרם  –  זרם  ממיר .3

 ; ארצית חשמל לרשת לחיבור הניתן( AC) חילופין לזרם( DC) ישר מזרם

 בו,  חשמל  חברת  של  סטנדרטי  חיבור   באמצעות  החשמל  לרשת  מחובר  המתקן  –  לרשת  חיבור  נקודת

  מונה  של  מדידה  על.  הסולארית  המערכת  שמייצרת  החשמל  כמות  למדידת  המשמש  ייצור  מונה  גם  מותקן

 .החשמל חברת ידי על התשלום מתבצע הייצור

 סולארית  אנרגיה  

 סולארית  אנרגיה  מתקני.  ומתחדשת  חלופית  אנרגיה  של  מקור  היא,  השמש בקרינת  שמקורה,  סולארית  אנרגיה

 של הגבוה  ההספק  עקב.  לחשמל  או  תרמית  לאנרגיה  מהשמש  שמגיעה  האלקטרומגנטית  הקרינה  את  ממירים

 את.  העולמי  האנרגיה  בשוק  משמעותי  למרכיב  להפוך  פוטנציאל  זו  לשיטה  יש  הארץ  כדור  פני  על  השמש  קרינת

 האנרגיה  את  ולהפיק,  שונים  בחומרים  פוטוכימיים  באמצעים  לאגור  או,  ישירות  לנצל  ניתן  הסולארית  האנרגיה

 . הצורך במידת יותר מאוחר

 כיום  שנמצאים  שונים  אנרגיה  מקורות  ליצירת  שמביאים  תהליכים  למגוון  אחראית  השמש  אנרגיית,  עקיף   באופן

 .  ועוד הידרואלקטרית  אנרגיה, רוח אנרגיית כמו, בשימוש

 : הבאות הדרכים משתי באחת תיתכן חשמל יצירת לצורך או תעשייתיים לצרכים השמש אנרגיית של שימוש

 ; מכנית עבודה או חשמל שמייצר חום מנוע הפעלת לצורך נוזל חימום - סולארית-תרמו אנרגיה •

  חשמלית  לאנרגיה  אור  המרת  לצורך  וולטאיים-פוטו  בתאים  שימוש  -  (PV)  וולטאית- פוטו  אנרגיה •

 . ישיר באופן
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 תיאור החברה והחברה הנרכשת  - 1פרק 
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   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 והחברה הנרכשת  תיאור החברה 

   חימין   -החברה הנרכשת 

 באנרגיה  חשמל  לייצור  מערכת  להקמת  פרויקט  הינומחזיקה בפרויקט אלצ'ה בספרד. פרויקט זה    חברת חימין

 הרחבה פוטנציאל בעל הפרויקט. בספרד ה'אלצ העיר ליד הממוקם, וואט מגה 50 של בהספק וולטאית- פוטו

 הקיים   השכירות  הסכם  היקף   של   הרחבה,  היתר  בין,  יידרשו  כך  לצורך  כאשר,  נוספים  וואט-מגה  300  עד   של

 כל   שאין  כך,  מתאים  מימון  וגיוס  האמורה  ההרחבה  עם  בקשר  הנדרשים  ההיתרים  קבלת,  הקרקע  בעל   מול

   .בפועל  תבוצע האמורה ההרחבה כי וודאות

  ובכלל ,  החברה  בידי  התקבלו  ה'אלצ  פרויקט  של  ההקמה  העבודות  תחילת  לצורך  הנדרשים  האישורים  מרבית

 יתר  לקבלת  פועלת  החברה.  ועוד  סמוכים  ציבוריים  בשטחים  מעבר  אישורי,  בנייה  היתר,  סביבתי  סקר  זאת

 לצורך   כאשר,  לרשת  חיבור  אישור  זה  ובכלל,  הפרויקט  והקמת   העבודות  תחילת  לצורך   הנדרשים  האישורים

.  המקומית  החשמל  חלוקת  חברת  לטובת  אירו  מיליון  2-כ  של  בסך  בנקאית  ערבות  להעמיד  החברה  על  קבלתו

  להתקשר   החברה  תידרש  וכן,  PPA  בהסכם  להתקשרות  החברה  פועלת  הפרויקט  הקמת  לצורך,  בנוסף 

 .  הפרויקט למימון בהסכם

 לתום   עד  יבוצעו  בפרויקט  ההקמה  עבודות  ותחילת  פיננסית  סגירה,  ההקמה  אישור  הליכי  כי  צופה  החברה

, כל זאת במידה ההקמה  תחילת  ממועד  שנה  עד  מסחרית  להפעלה  להגיע  צפויה  המערכת  וכי,  2021  שנת

, ציוד  וספקי  משנה  קבלני  עם  הסכמיםוהחברה תשיג את כל האישורים הנדרשים שהוזכרו לעיל, תחתום על  

 החיבור   לצורך  הנדרשות  הרגולטוריות  הדרישות  ביתר  בעמידה,  המקומית  החשמל  ברשת  פנוי  מקום  יימצא

 בתום  הנדרשים  ההפעלה  אישורי  כלל  ושיתקבלו  שהיא  סיבה  מכל   תתעכב   לא  הפרויקט  שבניית  וכן;  לרשת

 . הפרויקט הקמת

 

 

 בהתאם .  הפרויקט  להיבנות  אמור  עליהם  מקרקעין  לשכירת  בהסכם   , התקשרה החברה2020  ברובאוקט  6  ביום

 כאשר,  ה'אלצ  במחוז  דונם(  800)  הקטר  80  של  בשטח  קרקע  הקרקע  מבעל  חימין  תשכור,  בהסכם  לאמור

 1,050הקטר )  105  על  יעלה  לא  שגודלו  ובלבד  הפרויקט  הקמת  לצורך  הנדרש  לשטח  עד  יוגדל  המושכר  השטח

  חיבור  ממועד  שנים  18  בחלוף   או  חתימתו  ממועד  חודשים  4-ו  שנים  19  בחלוף   סיום  לידי  יבוא  ההסכם.  דונם(

 כל   שנים  5  בנות  בתקופות  אוטומטי  באופן  יוארך  ההסכם,  ההסכם  תקופת  בתום.  המוקדם  לפי,  לרשת  הפרויקט

 הארכת אי על להודיע הזכות. ההסכם סיום על, לפחות מראש חודשים 6, מהצדדים מי הודיע לא עוד כל, אחת

  לחברה בלבד. קיימת, בלבד הראשונה ההארכה לתקופת ביחס, ההסכם

 הפרויקט חיבור  למועד עד או ההסכם ממועד חודשים 16 לתום ועד ההסכם ממועד החל ישולמו  השכירות דמי

  על   יעמדו  השכירות  דמי,  הקובע  מהמועד  החל;  לשנה  להקטר  אירו  1,000-כ,  מביניהם  המוקדם  לפי,  לרשת

 הצדדים  הסכמות   את  כמו כן, ההסכם מעגן.  2.5%-ב  שנה  מדי  יעלו  השכירות  דמי.  לשנה  להקטר  אירו  2,000

לפרועלכך    אפשרות ,  החברה  ידי  על  שיועמדו  בטחונות ,  שישולמו  למקדמות  ביחס תוכל   במקום   שהחברה 

 ידי  על  ההסכם  לביטול  מקובלת  עילותכן  ו  השכירות  דמי  קיזוז  כנגד  ,מימון  לו  שהעמיד  לבנק  חובו  את  המשכיר

 .המשכיר
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 2רק פ

 מאזן החברה הנרכשת
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   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 מאזן החברה הנרכשת

 החברה הנרכשת   מאזן  

 )אירו(:  IFRSלפי תקינת  הערוכים, 2020ביוני,  30וכן ליום  ,2019  בדצמבר 31ליום   חימיןה של חברת ילהלן מאזנ

 

 

 

31.12.201931.12.2020אירו31.12.201931.12.2020אירו

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

 683,929 –התחייבויות לזמן קצר 645 8,554מזומנים ושווי מזומנים

 34,395 5,357זכאים ויתרות זכות 210,440 40,747חייבים ויתרות חובה

 1,695,170 –התחייבות בגין חברות קשורות 49,410 886,823הלוואות לחברות קשורות

 – 1,962,897התחייבויות פיננסיות אחרות – 14,359מיסים לקבל

 – 45זכאים בגין מס 260,496 950,484סה"כ נכסים שוטפים

 2,413,495 1,968,299סה"כ התחייבויות שוטפותנכסים לא שוטפים

התחייבויות לא שוטפות 1,522,393 1,636,033הלוואות לחברות קשורות זמן ארוך

 5,138,093 –התחייבויות בגין חכירה 5,063,027 –נכס זכות שימוש

 100,000 650,000התחייבויות פיננסיות אחרות זמן ארוך 36,785 –נכס בהקמה ותשלומים מראש

 156,000 246,258התחייבות לזמן ארוך בגין חברות קשורות 165,080 –פקדונות

 5,394,093 896,258סה"כ התחייבויות לא שוטפות – 2,000השקעות אחרות

 6,787,284 1,638,033סה"כ נכסים לא שוטפים

(759,808)(276,041)סה"כ הון עצמי

 7,047,780 2,588,517סה"כ התחייבויות והון עצמי 7,047,780 2,588,517סה"כ נכסים
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 זיהוי הרוכש )המשך(  כללי

"(,  IFRS 3"צירוף עסקים" )להלן: "  IFRS 3תקן דיווח כספי בינלאומי    -בהתאם להוראות החשבונאות  

 - PPAבמקרים בהם חברה רוכשת חברה אחרת עליה לבצע תהליך הקרוי "הקצאת עלות רכישה"  

Purchase Price allocation)  התקן חל על עסקה או אירוע אחר שמקיימים את ההגדרה של "צירוף .)

רכישה של השקעה   כן,  כמו  עסק.  לעמוד בהגדרת  או הפעילות הנרכשת  כלומר על החברה  עסקים", 

 ה כלולה מטופלת גם היא בהתאם לעקרונות המנחים של תקן זה.בחבר

  IFRS  -התהליך הינו הקצאת ההפרש שבין עלות הרכישה לבין ההון העצמי הנרכש. בהתאם לכללי ה

יש להקצות את ההפרש האמור לעיל לנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ואינם מופיעים בדוחותיה הכספיים  

ין נכסים והתחייבויות המופיעים בדוחותיה הכספיים של החברה  של החברה הנרכשת וכן להפרשים ב

הנרכשת אולם אינם עומדים על שווים ההוגן נכון למועד הרכישה. נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ואינם  

כסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בישות ועל כן נ  מופיעים בדוחותיה הכספיים של החברה הנרכשת הינם

לה ניתן  רכישתם  לאחר  אחרים, רק  מוחשיים  לא  ונכסים  מוניטין  כדוגמת  הכספיים,  בדוחות  בהם  כיר 

 ביניהם נכסים הקשורים ללקוחות, שיווק, טכנולוגיה, או מבוססים על חוזים.

 זיהוי הרוכש 

הרוכש ".  בכל צירוף עסקים, אחת מהישויות המשתלבות תזוהה כרוכש"  IFRS 3בהתאם להוראות  

 .  הנרכשהישות שמשיגה שליטה על  הינו

 IFRS"דוחות כספיים מאוחדים" )"להלן:    IFRS 10יש להשתמש בהנחיות בתקן דיווח כספי בינלאומי  

הישות שמשיגה שליטה על ישות אחרת, בהתאם להגדרת שליטה בתקן    -כדי לזהות את הרוכש  "(  10

להוראות   בהתאם  זכויוIFRS 10זה.  בעל  או  חשוף,  הוא  כאשר  מושקעת  בישות  שולט  משקיע  ת, , 

לתשואות משתנות ממעורבותו בישות המושקעת ויש לו את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות  

  כוח ההשפעה שלו על הישות המושקעת.

ב   המופיעות  ההנחיות  יישום  אבל  עסקים,  צירוף  אירע  ישות    IFRS 10אם  איזה  בבירור  מצביע  אינו 

לצורך קבלת    IFRS 3הגורמים המפורטים ב  מהישויות המשתלבות היא הרוכש, יש להביא בחשבון את  

 החלטה זו. 

 
של  התהוותן  באמצעות  ו/או  אחרים  נכסים  ו/או  מזומנים  העברת  באמצעות  המבוצע  עסקים  בצירוף 

, הרוכש הוא בדרך כלל הישות שמעבירה את המזומנים ו/או הנכסים האחרים ו/או שמתהוות  התחייבויות

המבוצע באמצעות החלפה של זכויות הוניות, הרוכש הוא בדרך כלל לה ההתחייבויות. בצירוף עסקים  

הישות שמנפיקה את הזכויות ההוניות שלה. על אף האמור לעיל, לעיתים תהליך זיהוי הרוכש מורכב יותר  

 ולכן יש לבחון סוגיה זו לעומק. 

 קביעת מועד הרכישה 

ד בו הוא משיג שליטה על  "הרוכש יזהה את מועד הרכישה, שהוא המוע  IFRS 3בהתאם להוראות  

. בהתאם לתקן, בדרך כלל, המועד בו הרוכש משיג שליטה על הנרכש הוא המועד שבו הרוכש  הנרכש"

מעביר משפטית את התמורה, רוכש משפטית את הנכסים של הנרכש ונוטל משפטית את ההתחייבויות  

ה במועד מוקדם יותר או  של הנרכש )מועד הסגירה(. אולם במקרים מסוימים עשוי הרוכש להשיג שליט

מאוחר יותר ממועד הסגירה. לדוגמה, מועד הרכישה קודם למועד הסגירה אם הסכם בכתב קובע שהרוכש  

משיג שליטה על הנרכש במועד שקודם למועד הסגירה. רוכש יביא בחשבון את כל העובדות והנסיבות 

 הרלוונטיות לצורך זיהוי מועד הרכישה.

 קביעת תמורת הרכישה 

 רכיבים מרכזיים: 3יש להפריד את התמורה בצירוף העסקים ל  IFRS 3ת המודל המוצע ב במסגר

הינו התמורה ששילם הרוכש בגין המניות. סכום זה כולל תמורה במזומן, העברת נכסים    הרכיב הראשון 

וב לנרכש או לחלופין לבעלי המניות הקודמים בו, לקיחת חוב של הנרכש או בעלי מניותיו או ויתור של ח

שנתן הרוכש לנרכש או לבעליו הקודמים. כמו כן סכום זה כולל רכיבים נוספים לרבות תמורה מותנית או 

 .החזר תמורה

 



-טיוטה-  

 

9 

 מתודולוגיה - 3פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   גיות מתחדשות בע"מ סולאיר אנר
  

 מתודולוגיה 

 הרכישה  במהלך לזיהוי הניתנים והתחייבויות בנכסים הכרה  קביעת תמורת הרכישה )המשך(

צירוף העסקים.   הרכיב השני  ביום  בתמורה הינו השווי ההוגן של הזכויות ההוניות של הרוכש בנרכש 

)השפעה   בנרכש  שלט  שלא  ובתנאי  העסקים  צירוף  יום  לפני  הנרכש  במניות  הרוכש  החזיק  בו  במצב 

מהותית, איחוד יחסי והחזקה לא מהותית נדרשות לטיפול בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי  

IFRS 9) .נדרש הרוכש לשערך את אחזקותיו בנרכש לשווין ההוגן במועד צירוף העסקים , 

הינו חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה )להלן: "זשמ"ש" או "מיעוט"( בנרכש. בהתאם    הרכיב השלישי 

חלופות:    IFRS 3להוראות   בשתי  להימדד  יכול  זה  או  1רכיב  הוגן  שווי  בנכסים 2(  היחסי  חלקו   )

ניתנות לבחירה על ידי הרוכש בכל צירוף עסקים ובהתחייבוי  יש לציין כי חלופות אלו  ות המזוהים נטו. 

ואילו הרכיבים   ביותר  לגבי הרכיבים ההוניים הנחותים  זו מתאפשרת לחברה רק  זכות בחירה  בנפרד. 

 . האחרים של המיעוט )כתבי אופציה שמחזיק המיעוט, מניות בכורה ועוד( חייבים להימדד בשווי הוגן

 קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים

יתכן שבין הרוכש לבין הנרכש היו קיימים יחסים קודמים או הסדר אחר לפני שהחל המשא ומתן על צירוף  

אחד  בכל  העסקים.  מצירוף  נפרד  שהוא  להסדר  נכנסו  הם  ומתן  המשא  שבמהלך  יתכן  או  העסקים, 

יפו מהמצבים, יזהה הרוכש סכומים כלשהם שאינם חלק ממה שהרוכש והנרכש )או בעליו הקודמים( החל

בצירוף העסקים, כלומר סכומים שאינם חלק מעסקת הרכישה. בעת יישום שיטת הרכישה יכיר הרוכש 

סביר   הרכישה.  בעסקת  שניטלו  ובהתחייבויות  שנרכשו  בנכסים  הנרכש,  עבור  שהועברה  בתמורה  רק 

  שעסקה שההתקשרות בה נעשתה על ידי הרוכש או על ידי הישות המשולבת, בשמם או בעיקר לטובתם, 

 ולא בעיקר לטובת הנרכש )או בעליו הקודמים( לפני הצירוף, תהיה עסקה נפרדת.  

 עלויות הקשורות לרכישה 

עלויות הקשורות לרכישה הן עלויות שמתהוות לרוכש כדי לבצע צירוף עסקים. עלויות אלה כוללות עמלות  

ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים  שונות: מתווכים, ייעוץ, משפטיות, חשבונאיות, עלויות הערכת שווי  

או שירותי ייעוץ, וכן עלויות שונות: הנהלה כלליות, החזקת מחלקת רכישות פנימית, רישום והנפקת ניירות  

ערך המהווים חוב וניירות ערך הוניים. הרוכש יטפל לרוב בעלויות הקשורות לרכישה כהוצאות בתקופות  

 לים.שבהן העלויות מתהוות והשירותים מתקב

 
 עיקרון ההכרה 

"ממועד הרכישה, הרוכש יכיר, בנפרד מהמוניטין, בנכסים הניתנים לזיהוי    IFRS 3בהתאם להוראות 

הנכסים הניתנים לזיהוי  שנרכשו, בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש".  

והתחייבויות   נכסים  של  ההגדרות  את  הרכישה  במועד  לקיים  חייבים  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו 

במסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם, כדי שהם יהיו כשירים להכרה כחלק מיישום שיטת  

 הרכישה. 

 עיקרון המדידה 

להוראות   ימדוד את הנכ  IFRS 3בהתאם  ואת ההתחייבויות "הרוכש  לזיהוי שנרכשו  הניתנים  סים 

". כעיקרון על הרוכש למדוד את הנכסים שנרכשו ואת ההתחייבויות  שניטלו בשווים ההוגן למועד הרכישה

"מדידת שווי הוגן" )להלן:   IFRS 13שניטלו לפי שווי הוגן )בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי  

"IFRS 13  .)" 

  הכרה או המדידהחריגים לעקרונות ה

, כאשר העיקריים שבהם הינם: IFRS 3ישנם מספר חריגים לעיקרון ההכרה ב    –חריגים לעיקרון ההכרה  

( יתרות הקשורות  IAS 37  ;2( התחייבויות תלויות אשר יוכרו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  1

(  3"מסים על ההכנסה";    IAS 12למיסים על הכנסה יוכרו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  

תקן   להוראות  בהתאם  יוכרו  הנרכש  של  עובד  הטבות  להסדרי  המתייחסים  נכסים(  )או  התחייבויות 

 "הטבות עובד".  IAS 19חשבונאות בינלאומי 

כאשר העיקריים שבהם  ,  IFRS 3ישנם מספר חריגים לעיקרון המדידה ב    –חריגים לעיקרון המדידה  

בהתאם (  1:  הינם יימדדו  זמניים  הפרשים  על  מס  השפעות  וכן  הכנסה  על  למיסים  הקשורות  יתרות 

המתייחסים  (  או נכסים)התחייבויות  (  2";  מסים על ההכנסה"  IAS 12להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  

הטבות  "  IAS 19להסדרי הטבות עובד של הנרכש יימדדו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  

מדידה הקשורה לעסקאות תשלום מבוסס מניות תתבצע בהתאם להוראות בתקן דיווח כספי (  3";  עובד

 ".תשלום מבוסס מניות" IFRS 2בינלאומי 
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   נכסים הניתנים לזיהוי

 הנכסים הניתנים לזיהוי מתחלקים לנכסים מוחשיים ונכסים בלתי מוחשיים.

מופיעים במאזני החברה, נכסים אלו צריכים להימדד בשווי הוגן. במידה  נכסים מוחשיים הינם נכסים אשר  

 והנכסים במאזני החברה אינם מופיעים בשווי הוגן, יש לשערכם ולהעמידם על שווים ההוגן.

  וההתחייבויות  הנכסים  כל  את  לזהות   הרוכשת  החברה  על,  הרכישה  מחיר  הקצאת  מתהליך  כחלק

  .הנרכשת  החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  נרשמו  לא  אלה  נכסים  אם  אף   וזאת,  הנרכשת  בישות  הקיימים

  את הקריטריון החוזי   או נכס בלתי מוחשי הוא ניתן לזיהוי אם הוא מקיים את קריטריון יכולת ההפרדה  

 .  משפטי

 משפטי הקריטריון החוזי 

 קשר ללאזאת  ,משפטיות או חוזיות מזכויות נובע  הוא אם מהמוניטין בנפרד כנכס יוכר מוחשי בלתי נכס

   .אחרות והתחייבויות מזכויות או הנרכשת מהישות להפרדה  או להעברה ניתנות אלה זכויות אם

 קריטריון יכולת ההפרדה 

 בנפרד  כנכס  להכירו  יהיה  ניתן,  משפטיות  או  חוזיות  מזכויות  נובע  אינו  מוחשי  הבלתי  והנכס  במידה

  השכרה ,  העברה,  למכירה  ניתןכן  ו  הנרכשת  מהישות  לחלוקה  או  להפרדה  ניתן  והוא  במקרה  רק  מהמוניטין

המשמעות של קריטריון יכולת ההפרדה היא שניתן להפריד נכס    .מעסקה   כחלק  או  בנפרד  החלפה  או

להשכיר אותו  ,  להעניק רישיון לשימוש בו,  להעביר אותו,  בלתי מוחשי או לפצל אותו מהנרכש ולמכור אותו

   .או להחליפו בנפרד או יחד עם חוזה קשור

 

 

 :  עלות רכישההניתנים לזיהוי במסגרת הקצאת  מוחשיים בלתי  להלן דוגמאות לנכסים 

,  שירות  סימני,  מסחריים  שמות,  מסחריים  סימנים:  כגון  לשיווק  הקשורים  מוחשיים  בלתי  נכסים ▪

 ;  תחרות אי והסכמי דומיין שמות, אישור סימני, קולקטיביים סימנים

  לקוחות   עם  חוזים,  הזמנות  צבר,  לקוחות  רשימת:  כגון  ללקוחות  הקשורים  מוחשיים  בלתי  נכסים ▪

 ;  חוזיים לא לקוחות וקשרי

 ;  לאומנות הקשורים מוחשיים בלתי נכסים ▪

;  שימוש  וזכויות זיכיון  הסכמי ,  ותמלוגים מוצרים  רישוי:  כגון חוזים  מבוססי  מוחשיים  בלתי  נכסים ▪

  וכן

  מחקר   בתהליכי  טכנולוגיה,  ליבה  טכנולוגית:  כגון  לטכנולוגיה  הקשורים  מוחשיים  בלתי  נכסים ▪

 .נרכש וידע ופיתוח

 קביעת אורך חיים שימושיים 

המדידה העוקבת של הנכסים הבלתי מוחשיים המזוהים תיקבע בהתאם לאורך החיים השימושיים של כל  

אורך חיים שימושיים הינו פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין    .נכס, אשר נקבע במועד הרכישה

 לשימוש על ידי החברה או מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות, אשר חזויות לנבוע לחברה מהנכס. 

גורמים רבים נלקחים בחשבון בקביעת אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי, כולל השימוש החזוי 

ה  ידי  על  חיים  בנכס  אורך  של  אומדנים  לגבי  לציבור  זמין  ומידע  הנכס  של  טיפוסי  חיים  מחזור  ישות, 

או   טכנולוגית,  התיישנות  טכנית,  התיישנות  דומה,  שימוש  בהם  שנעשה  דומים  נכסים  של  שימושיים 

התיישנות מסחרית, רמת היציאה הנדרשת לתחזוקה על מנת להשיג את ההטבות הכלכליות העתידיות 

 כס ויכולת הישות וכוונתה להגיע לרמה זו, תקופת השליטה בנכס ומגבלות משפטיות ועוד.  החזויות מהנ
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  הטיפול ברכישת חברה כלולה 
 )המשך(  גישות להערכת שווי

  לעקרונות   מפנה(  כלולות  בחברות  השקעות)  IAS 28  בינלאומי  חשבונאות  תקןרכישת חברה כלולה,    בעת

  חברה  של  הרכישה  עלות  הקצאת,  כן  על.  בת  חברה  של  ברכישה  החשבונאי   לטיפולשבבסיס הנהלים  

  הינו   הנרכש  ההון,  לכך  בהתאם.  לעיל  המפורטים  החשבונאי  הטיפול  לעקרונות  בדומה  תתבצע  כלולה

  בגין  וכן המזוהים הנכסים בגין העלות עודפי קביעת. הנרכש האחזקה  לשיעור בהתאם בהון היחסי החלק

 . הכלולה בחברה הנרכש לחלק בהתאם תתבצע היא גם, המוניטין

 גישות להערכת שווי 

 נכס   לכל  הספציפיים  בגורמים  להתחשב  יש  מוחשיים  הבלתי   מהנכסים  אחד  כל  של  ההוגן  השווי  בקביעת

 .היחסי הסיכון רמת( ג) כןו ; הכלכלי החיים אורך( ב) למשתתף שוק; הכלכלית התועלת( א: )כולל

, אשר דורש IFRS 13בהתאם להוראות    וערכו על בסיס השווי ההוגן שלהםיהנכסים הבלתי מוחשיים  

כלומר,   שוק",  "משתתף  של  מבט  מנקודת  הוגן  שווי    בשוק   שמשתתפים  חותנבה  שימוש  תוךלמדוד 

,  שלהם  הכלכליים  טרסיםנהאי  לטובת  פועלים  בשוק  שמשתתפים  חהנבה,  כסנה  המחרת  בעת  שתמשוי

 . מנקודת מבטו של הרוכש הספציפיולא 

 : בחישוב השווי ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים נלקחו בחשבון הגורמים הבאים 

 ;המאפיינים, השימושים ואורך החיים של הנכסים הבלתי מוחשיים •

 ;תזרים ההכנסות או החיסכון בהוצאות המיוחסים לנכסים הבלתי מוחשיים •

 ;לכלית של כל אחד מן הנכסים הבלתי מוחשייםקצב ההתיישנות הפונקציונאלית או הכ •

 .הסיכון היחסי ואי הוודאות הכרוכים בהשקעה בנכסים הבלתי מוחשיים •

 :להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים גישותקיימות שלוש 

 ;(Income Approachגישת ההכנסות ) •

 ;(Market Approachגישת השוק ) •

 .(Cost Approachגישת העלות ) •

 
 (Income Approach)גישת ההכנסות 

פי גישת ההכנסות שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של זרמי המזומנים, אשר צפויים לנבוע ממנו,  -על

ולאורך יתרת חייו הכלכליים. ביישום גישה זו יש לאמוד תחילה את זרמי המזומנים, אשר צפוי הנכס לייצר  

ידי היוונם למועד הערכת  -מנים העתידיים לערכים נוכחיים עלבעתיד. לאחר מכן, יש להביא את זרמי המזו

השווי. היוון זרמי המזומנים העתידיים נעשה תוך שימוש במחיר הון, המשקף את הסיכון הגלום בהפקת  

 רווחים מהנכס ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מנכס דומה. 

 

 (: Income Approachשיים תחת גישת ההכנסות )להלן שיטות עיקריות להערכת שווי נכסים בלתי מוח

הנחת היסוד של שיטה זו היא    –  MPEEM  –  Multi-Period Excess Earning Method  -שיטת ה

שהערך של הנכס הבלתי מוחשי שווה לערך הנוכחי של תזרימי מזומנים הנקיים המיוחסים לנכס בניכוי  

התור )הנכסים  הדרושים  הנכסים  כל  על  ההוגנת  אלו. התשואה  מזומנים  תזרימי  מימוש  לצורך  מים( 

התשואה ההוגנת על הנכסים התורמים תהיה מבוססת על השווי ההוגן של נכסים אלו. העיקרון מאחורי 

התשלום בגין הנכס התורם הוא שלכל נכס מוערכים "דמי שכירות" או "דמי חכירה" היפותטיים, כאשר  

ובהתחשב בסיכונים הדרושים בהחזקתו. לפיכך, כל לכל נכס מחושבת תשואה הוגנת התואמת את אופיו  

נכסים תורמים אלה    תזרימי המזומנים נטו אשר נותרו לאחר חיובים אלה מיוחסים לנכס הבלתי מוחשי.

כוללים הן נכסים מוחשיים כגון הון חוזר ורכוש קבוע והן נכסים בלתי מוחשיים כגון מותגים, הסכמים, 

משמשת לרוב להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים מהותיים בעלי זיקה  חוזים וכוח אדם מיומן. שיטה זו  

 הדוקה לפעילות החברה. 
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   )המשך(  גישות להערכת שווי

 )המשך(  (Income Approach)גישת ההכנסות 

שיטה זו מבוססת על העיקרון    –)"שיטת הפטור מתמלוגים"(    RFR  -  Relief from Royalty  -שיטת ה

במקרה בו לחברה אין בעלות על הנכס הבלתי מוחשי המוערך, עליה לשלם תמלוגים כלשהם לבעלי  לפיו  

הנכס הבלתי מוחשי בתמורה לזכות להשתמש בנכס בלתי מוחשי זה. באמצעות הבעלות או רכישת הנכס 

הבלתי מוחשי המוערך, נמנעת החברה מתשלום תמלוגים אלו. שוויו של הנכס הבלתי מוחשי יתקבל על 

ידי היוון תשלומי "התמלוגים הראויים" אשר נחסכו מהחברה. שיטה זו משמשת בעיקר להערכת שווים 

של נכסים בלתי מוחשיים הרשומים באופן משפטי על שם החברה כגון: מותגים, סימני מסחר, שמות אתרי 

 אינטרנט, מאגרי מידע, פטנטים וכיו"ב. 

( להערכת השווי Income Approachיישום נוסף של גישת ההכנסות )  -   With and Without  -שיטת ה

". שיטה זו מעריכה את שווי הנכס With and Withoutשל נכסים בלתי מוחשיים מבוצע באמצעות שיטת "

הבלתי מוחשי על ידי כימות ההשפעה על תזרימי המזומנים לפי שימוש בשני תרחישים שונים, כאשר 

 יו של הנכס הבלתי מוחשי: הפער ביניהם משקף שוו

מייצג את תזרימי המזומנים של הפעילות הנרכשת הכולל את כל נכסי הפעילות    :With  -1תרחיש   .1

 (. Base Caseלרבות הנכס הבלתי מוחשי המוערך )

מייצג את תזרימי המזומנים של הפעילות הנרכשת הכולל את כל נכסי הפעילות   :Without  -2תרחיש   .2

 למעט אותו הנכס.  

 

 
TAB  (Tax Amortization Benefit  )–  הוספת ה-  TAB   לשווי הנכס הבלתי מוחשי תתבצע בעת שימוש

ון בגישת ההכנסות בלבד. הינו השווי ההוגן של הטבת הפחתות המס, מתייחסת לערך הנוכחי של חסכ

עתידי במס הכנסה כתוצאה מהניכוי לצורכי מס שנובע מהפחתת הנכס הבלתי מוחשי. שווים ההוגן של  

הנכסים הבלתי מוחשיים, שהינם ברי פחת לצורך מס, יכלול את שווי הטבת המס הגלומה ברכישתם.  

ות, אשר  כלכלית, רכיב זה ייכלל גם בעסקת רכישת נכסים בלתי מוחשיים המבוצעת בדרך של רכישת מני 

אינה מאפשרת בפועל את הפחתת הנכסים לצורך מס. על מנת לכלול את הטבת המס הגלומה ברכישת 

 הנכסים יש להוסיף את שווי הטבת המס המהוונת לשווי הנכסים ברי הפחת לצורך מס. 

 (Market Approach)גישת השוק 

עסקאות בוצעו  לפיהם  בפועל,  מחירים  של  השוואה  על  מבוססת  השוק  דומים,   גישת  נכסים  של  מכר 

מנת -המוצעים למכירה, וזאת בתנאי שעסקה כזו בוצעה בתוך פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה. על

להשוות את הנכס הבלתי מוחשי לעסקאות של נכסים דומים יש למצוא עסקאות דומות מבחינת תחום  

מכן יש לבצע התאמות אשר ישקפו  לאחר    .הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים

לקחת  יש  בחינת העסקאות הדומות  בעת  בר השוואה.  לבין הנכס  את ההבדלים שבין הנכס המוערך 

בחשבון את המניעים השונים של הקונים והמוכרים, התנאים הפיננסיים, גודל, מיקום, מאפיינים פיזיים  

 וכלכליים וכיו"ב.

 ( Cost Approachגישת העלות )

העלות מנסה לאמוד את שווי הנכס בהתבסס על העלות הצפויה לשחזר או להחליף את הנכס בנכס  גישת  

אחר בעל מאפיינים דומים. ההנחה העומדת בבסיס גישה זו הנה שמשקיע סביר לא ישלם תמורת נכס 

יותר מהסכום בו יכול היה להחליף את הנכס. לאחר מכן, נערכות התאמות הבאות לשקף את ירידת הערך  

 של הנכס כתוצאה מפחת פיזי וכן התיישנות הנכס.
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     קביעת מחיר ההון המשוקלל

המזומנים, יש לקבוע את מקדם ההיוון הרצוי להיוון   מיעל פי מודל היוון תזרי  החברהכדי לקבוע את שווי  

, קרי תזרים המזומנים התפעולי ולאחר ההשקעות ברכוש קבוע ושינוי בהון  יםהמזומנים החופשי  מיתזרי

מי  יזר ת. מקדם ההיוון מהווה את הבסיס להיוון  החברהחוזר, במחיר הון המשקף את הסיכון בפעילות  

 המזומנים העתידיים ותרגומם לערכים נוכחיים.  

 .CAPM-ובמודל ה WACC-, נעשה שימוש בנוסחת ההחברהלצורך קביעת מחיר ההון המשוקלל של 

 הינה:החברה הנוסחה לקביעת מחיר ההון המשוקלל של 

WACC = D/(D + E) * Kd * (1-T) + E/(D + E) * Ke 

, קרי עלות החוב ומחיר ההון העצמי. של החברהמורכב מעלות ההון    החברהמחיר ההון המשוקלל של  

 כה יותר בגלל זיכוי המס.העלות החיצונית מוכרת לצורכי מס, כך שהעלות האפקטיבית נמו

 :חברהלהלן פירוט המשתנים המשמשים לחישוב מחיר ההון המשוקלל של ה

)שווי ההון העצמי   החברה( מתוך שווי  Debtהינו החלק היחסי של החוב המשוערך )  –  הזרמרכיב ההון  

Equity  חוב חיצוני +Debt). 

)שווי ההון העצמי   החברה( מתוך שווי Equityהינו החלק היחסי של ההון העצמי ) – מרכיב ההון העצמי 

Equity  חוב חיצוני +Debt  .) 

T – של החברה.  שיעור מס חברות 

ההון   ) עלות  האשראי    –(Kdהזר  מחיר  משלמיםהינה  היו  החברה  חובותיה   שבעלי  החיצוניים    ןבגין 

על התחייבויות   יבאמצעות שיעור   יםהנאמד  מוכרת החברה  יהן של הריבית האפקטיבית  עלות המימון   .

 לצורכי מס ולכן העלות נטו הינה לאחר ניכוי מס. 

אחת הדרכים המקובלות לחישוב מחיר ההון העצמי היא באמצעות מודל השוק    –  (Ke)מחיר ההון העצמי   

– C.A.P.M (.(Capital Asset Pricing Model  על זה מחשב את מחיר ההון העצמי בהתבסס  מודל 

שיעור התשואה על מקורות ההון חסרי הסיכון )כגון אג"ח ממשלתיות(, בתוספת פרמיה הנדרשת בגין  

המשקיעים מעל לשער הריבית   ל ידיוסיכוני השוק. סיכון השוק מוגדר כתוספת המבוקשת ע  החברהסיכון  

הכפלת פרמיית הסיכון של השוק במקדם    ל ידינעשית ע  החברהחסר הסיכון במשק. ההתאמה לסיכוני  

במניות  החברההסיכון השיטתי של   גמישות ההשתנות  מייצג את  בהשוואה    הקבוצה. הסיכון השיטתי 

 להשתנות כלל מניות השוק. מחיר ההון העצמי לפי גישה זו מחושב על פי הנוסחה הבאה: 

Ke = Rf +β)Rm-Rf)+SCP+SRP 

 :כאשר

  זוהי תשואת המינימום הנדרשת על ידי משקיע בגין השקעה "חסרת סיכון". – (Rf) חסרת סיכון  ריבית

הבי  )טמקדם  רמת   –   (βא  על  ומבוסס  מסוימת  בהשקעה  הכרוך  היחסי  הסיכון  את  זה משקף  מקדם 

רגישות חברה  , ל1-המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. כאשר מקדם זה גדול מ

ינויים במצב השוק )מניה אגרסיבית, קרי, השינוי בה גדול מהשינוי בתשואת השוק, לטוב או גבוהה לש

פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק. כאשר מקדם   השווי החברה רגיש  1-לרע(. כאשר מקדם זה קטן מ

 הסתמכנו   β  -ה  חישוב  לצורך.  בצורה הפוכה למצב השוק  המגיב  חברה, ה)מקרים נדירים ביותר(  זה שלילי

 . המתחדשת האנרגיה בענף  הפועלות ציבוריות השוואה חברות על

התשואה הצפויה העודפת מעבר לריבית חסרת הסיכון, אותה   –  Rm – Rf)פרמיית הסיכון של השוק )

   מצפים לקבל מהשקעה מבוזרת בשוק המניות.

פרמיה המשקפת    ניתן להוסיף למחיר ההון העצמי    -(  SRPופרמיית סיכון ספציפי )  (SCP)פרמיית גודל  

ית סיכון ספציפית המשקפת את מכלול הסיכונים  פרמי כן  את עודף הסיכון בהשקעות בפעילויות קטנות ו

המגולמים בפעילות והכוללים בעיקר, אך לא רק, את מכלול סיכוני השוק, האיומים והחולשות אשר החברה 

 . ודל העסקי והתחזיותתיאלץ להתמודד עימם לצורך מימוש המ
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 מתודולוגיה - 3פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   יר אנרגיות מתחדשות בע"מ סולא
  

 מתודולוגיה 

   )המשך( קביעת מחיר ההון המשוקלל

 ועל הפרמטרים הבאים: WACCבהתבסס על מודל , 8.25%-נאמד בכ (1)שלב  1פרויקט אלצ'ה  , עבור2020, בדצמבר 23 ליוםההיוון שיעור 

 

 ועל הפרמטרים הבאים: WACCבהתבסס על מודל ,  10%-נאמד בכ 2-6פרויקטי אלצ'ה עבור  ,2020, בדצמבר 23 ליום שיעור ההיוון

 

מקורערךסימוןפרמטר

בהתאם לממוצע חברות השוואהE56.69%%שיעור ההון

בהתאם לממוצע חברות השוואהD43.31%%שיעור החוב 

מחיר חוב נומינלי לטווח ארוךKd3.50%מחיר הון זר

שיעור המס הסטטורי בספרדT25.00%שיעור מס

ממוצע ביטאות, חברות ההשוואהβ0.73ביטא

תשואת אג"ח נומינלית של האיחוד האירופי נקוב ביורו, לתקופה של 15 שנים, ליום 23 בדצמבר, Rf-0.37%2020ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ספרד ע"פ Damodaran, יולי Rm-Rf 6.22%2020פרמיית השוק

בהתאם לניסיוננו ועל פי שיקול דעתנוSP8.50%פרמיה ספציפית

Ke12.8%Rf +β*)Rm-Rf(+SRPמחיר ההון

WACC8.25%מחיר הון ממוצע משוקלל - לאחר מס

מקורערךסימוןפרמטר

בהתאם לממוצע חברות השוואהE56.69%%שיעור ההון

בהתאם לממוצע חברות השוואהD43.31%%שיעור החוב 

מחיר חוב נומינלי לטווח ארוךKd3.50%מחיר הון זר

שיעור המס הסטטורי בספרדT25.00%שיעור מס

ממוצע ביטאות, חברות ההשוואהβ0.73ביטא

תשואת אג"ח נומינלית של האיחוד האירופי נקוב ביורו, לתקופה של 15 שנים, ליום 23 בדצמבר, Rf-0.37%2020ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ספרד ע"פ Damodaran, יולי Rm-Rf 6.22%2020פרמיית השוק

בהתאם לניסיוננו ועל פי שיקול דעתנוSP11.50%פרמיה ספציפית

Ke15.8%Rf +β*)Rm-Rf(+SRPמחיר ההון

WACC10.00%מחיר הון ממוצע משוקלל - לאחר מס
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 4פרק 

 הקצאת עלות הרכישה
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 

 הקצאת עלות הרכישה 

 תיאור העסקה   ביאורים

 להלן טבלת סיכום קביעת שווי חברת חימין, כפי שנגזר מהסכם ההפרדות מול קוגיטו:

 

מהון המניות של חימין, וכן קיימות זכויות מיעוט    45.9%-בנוסף, טרם ההסכם, החזיקה סולאיר בכ

(. על כן, החזקותיה הקודמות של סולאיר וכן החזקות המיעוט נמדדו  49%שאינן מקנות שליטה )

 על ידינו בשווי הוגן בהתאם לשווי של חברת חימין כפי שחולץ מהעסקה האמורה לעיל. 

אלפי אירו,    760-עומד על כ  2020,  בדצמבר  31הגירעון בהון העצמי הנרכש ליום    –צמי נרכש  הון ע  (2) 

לבין   2020  בדצמבר   31כמפורט בפרק מאזן החברה הנרכשת. הונח כי לא חלו שינויים מהותיים בין  

 . 2020בדצמבר,  23, קרי ליום מועד העסקה

. לטובת הקצאת עלות  PVקיימות זכויות לבניית פרויקט    אלצ'הלחברת    –  1אלצ'ה  שווי פרויקט    (3) 

 תחת ההנחות הבאות:  1אלצ'ה הרכישה, ביצענו הערכת שווי לפרויקט 

 וואט;-מגה 50 – תפוקת פרויקט •

 ; WACC – 8.25%שיעור היוון  •

 ; 25% – שיעור מס •

פוקה בהסכם תמה 65%-שנים הראשונות כ 10-חברה מניחה כי תמכור בה – החשמל מחיר •

PPA  כ של  ה  34-במחיר  יתר  כל  ואת  מחירי  יורו  לתחזית  בהתאם  בשוק,  תמכור  תקופה 

 ; החשמל כפי שסופקו ע"י יועץ חיצוני

מספר שעות השמש שיפיק הפרויקט הינו בהתאם ליועץ טכני של הפרויקט,   –שעות שמש   •

 .P-50בתרחיש 

 על ידי סולאיר )אלפי אירו(:  מחימין 5.1%הטבלה להלן מציגה את הקצאת עלות הרכישה עבור רכישת  

 

בהתאם להסכם ההפרדות שנחתם בין סולאיר ישראל בע"מ לבין קרן קוגיטו קפיטל )להלן:   –תמורה   (1)

מיליון ש"ח בתמורה לסילוק האופציות אשר הוענקו לקוגיטו    7"( נקבע שהחברה תשלם סכום של  קוגיטו "

ידי הצדדים,  -, וכפי שתוקן בהמשך על2018בינואר,    1במסגרת הסכם המימון שנחתם בין הצדדים ביום  

  4.2-שלפיו העמידה קוגיטו מסגרות מימון לטובת צבר הפרויקטים של החברה. על פי הנהלת החברה, כ

אלפי אירו( מתוך הסכום הכולל שנקבע בהסכם הסילוק, מיוחס לסילוק האופציות   1,015-מיליון ש"ח )כ

בהתאם לנמסר מהנהלת החברה, העניקו לקוגיטו בפועל זכויות, אשר    בגין פרויקט אלצ'ה. אופציות אלה,

מפרויקט    100%משווי פרויקט אלצ'ה. לאור האמור, ניתן להסיק מעסקה זו, כי שווי    5.1%  -שוות ערך ל

מיליון ש"ח. במאזני חברת חימין לא קיימות יתרות מאזניות בגין פרויקט אלצ'ה, אך   79.3-אלצ'ה הינו כ

ת פיננסיות של הלוואות הן שהתקבלו והן שניתנו, בקשר עם פרויקטים אחרים אשר החברה קיימות יתרו

אלפי   760-אינה מעורבת ואינה בעלת זכויות כלשהן בהן. סך ההתחייבויות נטו של החברה עומדות על כ

מד על  עו 2יורו )ראה מאזן החברה בפרק דוחות כספיים לעיל(, ועל כן, אנו מסיקים כי שווי חברת חימין 

 מיליון אירו.  19.9-כ

 

אלפי אירואלפי ש"ח

 1,054 4,200תשלום לקוגיטו בגין סילוק אופציות

5.1%5.1%זכויות האופציות מהון המניות של חימין

 20,665 82,353שווי פרויקט אלצ'ה הנגזר מהעסקה

(760)(3,028)סך התחייבויות, נטו

 19,905 79,325שווי חברת חימין )100%(

ביאוראלפי אירואלפי ש"ח23.12.2020

 1,015 4,046תמורה במזומן עבור 5.1%

 9,136 36,410שווי החזקות קודמות )45.9%(

 9,753 38,869זכויות שאינן מקנות שליטה )49%(

(1) 19,905 79,325סה"כ תמורה

(2)(760)(3,028)הון עצמי נרכש

 20,665 82,353הפרש מקורי

(3) 8,948 35,661שווי פרויקט אלצ'ה 1

(4) 18,197 72,520שווי פרויקטי אלצ'ה 2-6

(5)(6,786)(27,045)עתודה למס

)P.N( 305 1,217מוניטין 
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

 המשך (3)

מעל    1.5%-קרי כ  -   2.5%ה )שנים בהתאם לתקופת הסכם השכירות כפי שתואר לעיל, ביחד עם האופציות הקיימות לצדדים. הונח כי לאור העליה המשמעותית הקיימת בשכר הדיר   33הונח כי הפרויקט יימשך   •

הונח כי החברה לא כמו כן,  תקופות נוספות.  שתי  חוזה השכירות לנטרס משותף לשני הצדדים להאריך את  כי יהיה זה אי  הראשונה,  ת האופציה , מעבר להארכת השכירות בתקופ המדד( הונחתחזית עליית  

 באותה נקודת זמן. מעבר לשתי התקופות כאמור, תחת ההנחה שהמשך תפעול התחנה הסולארית מעבר לכך תצריך השקעות משמעותיות בשל אורך החיים הגבוה של התחנה תאריך את הסכם השכירות 

 . הפרויקט מהפחתת שתנבע ההטבה את המשקף  מס נכס להוסיף  יש,  הפרויקט של  ההוגן לשווי להגיע מנת על, כן כמו •

 

 (, באלפי אירו: TABוכן שווי התזרים התפעולי )לפני  1אלצ'ה  מנים התפעולי של פרויקטלהלן תזרים המזו

 

23.12.20-31.12.202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036אלפי אירו

 5,264 5,238 5,212 5,186 4,663 3,808 3,811 3,814 3,818 3,786 3,790 3,793 3,797 3,866 3,808 – –הכנסות

(1,092)(1,079)(1,067)(1,056)(1,009)(939)(849)(840)(832)(822)(814)(806)(799)(796)(784) – –הוצאות תפעוליות

 4,172 4,158 4,145 4,131 3,654 2,869 2,962 2,974 2,985 2,964 2,976 2,987 2,998 3,070 3,024 – –תזרים תפעולי לפני פחת

(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600)(1,600) – –פחת

 2,572 2,558 2,545 2,531 2,054 1,269 1,362 1,374 1,385 1,364 1,376 1,387 1,398 1,470 1,424 – –תזרים תפעולי לפני מס

(643)(640)(636)(633)(514)(317)(341)(343)(346)(341)(344)(347)(350)(368)(356) – –הוצאות מס

 1,929 1,919 1,908 1,898 1,541 952 1,022 1,030 1,039 1,023 1,032 1,040 1,049 1,103 1,068 – –תזרים תפעולי לאחר מס

התאמות:

CapEx(24,000)– – – – – – – – – – – – – – – 

 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 –פחת

(1)(1)(1)(39)(65) 8 1 1(2) 1 1 1 6(4)(249) –שינוי בהון חוזר

 1,599 1,599 1,599 1,561 1,535 1,608 1,601 1,601 1,598 1,601 1,601 1,601 1,606 1,596 1,351(24,000) –סה"כ התאמות

 3,528 3,518 3,507 3,459 3,076 2,559 2,623 2,631 2,637 2,624 2,633 2,641 2,655 2,699 2,420(24,000) –תזרים להיוון

 15.5 14.5 13.5 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.4 0.01תקופה להיוון

 1,031 1,112 1,201 1,282 1,234 1,111 1,233 1,339 1,453 1,565 1,699 1,846 2,008 2,210 2,145(23,168) –תזרים מהוון
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

 תזרים מזומנים תפעולי:  המשך (3)

 

 אלפי אירו.  7,640-נאמד בכ 1אלצ'ה  כפי שניתן לראות, שווי התזרים התפעולי של פרויקט

 

2037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055אלפי אירו

 – 5,030 5,005 4,980 4,956 4,931 4,907 4,883 4,859 4,835 4,811 4,787 4,764 5,757 5,729 5,700 5,672 5,644 5,290הכנסות

 –(1,196)(1,181)(1,166)(1,151)(1,137)(1,123)(1,109)(1,095)(1,082)(1,069)(1,056)(1,043)(1,101)(1,179)(1,166)(1,153)(1,140)(1,104)הוצאות תפעוליות

 – 3,833 3,824 3,814 3,804 3,794 3,784 3,774 3,763 3,753 3,742 3,732 3,721 4,656 4,549 4,534 4,520 4,505 4,186תזרים תפעולי לפני פחת

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –פחת

 – 3,833 3,824 3,814 3,804 3,794 3,784 3,774 3,763 3,753 3,742 3,732 3,721 4,656 4,549 4,534 4,520 4,505 4,186תזרים תפעולי לפני מס

 –(958)(956)(954)(951)(949)(946)(943)(941)(938)(936)(933)(930)(1,164)(1,137)(1,134)(1,130)(1,126)(1,046)הוצאות מס

 – 2,875 2,868 2,861 2,853 2,846 2,838 2,830 2,823 2,815 2,807 2,799 2,791 3,492 3,412 3,401 3,390 3,378 3,139תזרים תפעולי לאחר מס

התאמות:

CapEx– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –פחת

 316(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) 82(2)(1)(1)(1)(26)(1)שינוי בהון חוזר

 316(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) 82(2)(1)(1)(1)(26)(1)סה"כ התאמות

 316 2,873 2,866 2,858 2,851 2,844 2,836 2,828 2,821 2,813 2,805 2,797 2,872 3,489 3,411 3,400 3,388 3,352 3,138תזרים להיוון

 34.5 33.5 32.5 31.5 30.5 29.5 28.5 27.5 26.5 25.5 24.5 23.5 22.5 21.5 20.5 19.5 18.5 17.5 16.5תקופה להיוון

 21 201 218 235 254 274 296 319 345 372 401 433 482 634 670 723 780 836 847תזרים מהוון

TAB 7,640שווי פרויקט אלצ'ה 1 - לפני 
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 עלות הרכישההקצאת  - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

,  היוון  שיעור, הפחתה משך) למאפייני הפרויקט  בהתאם( TAB) מס נכס נאמד, לעיל האמור לאור. שנים 15 של תקופה פני על מס לצרכי מופחתים בספרד PV מתקני, החברה הנהלת פי  על  – (TAB) מס  נכס –  המשך (3)

 הטבת  שווי,  לעיל  האמור  על  בהתבסס.  מהנכס  הנובע  המזומנים  תזרים  עבור  מס   הטבת  מהווה  הסטטוטורי  המס  בשיעור  השנתי  הפחת  שיעור  מכפלת  היוון ,  שנים  15ס לתקופה של  מ  לצרכימכיוון שלפרויקט זכות לפחת    '(.וכו

 : וכן סיכום שווי הפרויקט לאחר הטבת המס TAB-. להלן אופן חישוב נכס ה14.62%-בכ נאמד המס

 

 אלפי אירו.   8,948- , נאמד בכTAB, לאחר 1כפי שניתן לראות, שווי פרויקט אלצ'ה 

אלפי אירומהווןשיעור ההטבהשיעור המסשיעור הפחתתקופה להיווןמספר שנים

10.506.7%25.0%1.67%1.6%TAB 7,640שווי פרויקט אלצ'ה 1 - לפני 

21.506.7%25.0%1.67%1.5%)TAB( 14.62%שיעור הטבת המס

 1,308שווי הטבת המס32.506.7%25.0%1.67%1.4%

43.506.7%25.0%1.67%1.3%TAB 8,948שווי פרויקט אלצ'ה 1 - לאחר 

54.506.7%25.0%1.67%1.2%

65.506.7%25.0%1.67%1.1%

76.506.7%25.0%1.67%1.0%

87.506.7%25.0%1.67%0.9%

98.506.7%25.0%1.67%0.8%

109.506.7%25.0%1.67%0.8%

1110.506.7%25.0%1.67%0.7%

1211.506.7%25.0%1.67%0.7%

1312.506.7%25.0%1.67%0.6%

1413.506.7%25.0%1.67%0.6%

1514.506.7%25.0%1.67%0.5%

100%TAB14.62%



-טיוטה-  
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2מין השקעות חי  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

 : הבאות ההנחות תחת 2-6ה 'אלצ ילפרויקט  שווי הערכת  ביצענו, הרכישה עלות הקצאת לטובת – 2-6י אלצ'ה פרויקט  שווי  (4)

 וואט;-מגה 300 – תפוקת פרויקט •

 ;WACC – 10%שיעור היוון  •

 . 25% – שיעור מס •

 

 (, באלפי אירו: TABוכן שווי התזרים התפעולי )לפני  2-6להלן תזרים המזומנים התפעולי של פרויקטי אלצ'ה 

 

23.12.20-31.12.202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036אלפי אירו

 31,427 31,272 31,118 27,979 22,850 22,868 22,886 22,905 22,716 22,738 22,759 22,782 23,197 22,850 – – –הכנסות

(6,477)(6,404)(6,333)(6,054)(5,637)(5,093)(5,043)(4,994)(4,931)(4,883)(4,837)(4,791)(4,774)(4,705) – – –הוצאות תפעוליות

 24,950 24,868 24,785 21,925 17,214 17,775 17,843 17,912 17,786 17,854 17,922 17,990 18,423 18,146 – – –תזרים תפעולי לפני פחת

(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600)(9,600) – – –פחת

 15,350 15,268 15,185 12,325 7,614 8,175 8,243 8,312 8,186 8,254 8,322 8,390 8,823 8,546 – – –תזרים תפעולי לפני מס

(3,837)(3,817)(3,796)(3,081)(1,903)(2,044)(2,061)(2,078)(2,046)(2,064)(2,081)(2,098)(2,206)(2,136) – – –הוצאות מס

 11,512 11,451 11,389 9,244 5,710 6,131 6,183 6,234 6,139 6,191 6,242 6,293 6,617 6,409 – – –תזרים תפעולי לאחר מס

התאמות:

CapEx– – (144,000)– – – – – – – – – – – – – – 

 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 – – –פחת

(7)(7)(235)(387) 46 6 6(10) 6 6 6 36(23)(1,491) – – –שינוי בהון חוזר

 9,593 9,593 9,365 9,213 9,646 9,606 9,606 9,590 9,606 9,606 9,606 9,636 9,577 8,109(144,000) – –סה"כ התאמות

 21,106 21,044 20,753 18,456 15,356 15,737 15,788 15,823 15,745 15,796 15,847 15,928 16,194 14,518(144,000) – –תזרים להיוון

 15.5 14.5 13.5 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 0.01תקופה להיוון

 4,807 5,273 5,720 5,595 5,121 5,773 6,371 7,024 7,688 8,484 9,362 10,351 11,577 11,416(124,906) – –תזרים מהוון



-טיוטה-  
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

 תזרים מזומנים תפעולי:  המשך (4)

 

 אלפי אירו.  15,778-נאמד בכ 2-6כפי שניתן לראות, שווי התזרים התפעולי של פרויקטי אלצ'ה 

 

20372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056אלפי אירו

 – 30,177 30,028 29,881 29,733 29,587 29,441 29,296 29,152 29,008 28,865 28,723 28,582 34,541 34,371 34,202 34,034 33,866 31,738 31,582הכנסות

 –(7,177)(7,086)(6,996)(6,908)(6,822)(6,737)(6,653)(6,571)(6,491)(6,411)(6,333)(6,257)(6,608)(7,076)(6,995)(6,916)(6,839)(6,625)(6,550)הוצאות תפעוליות

 – 23,000 22,942 22,884 22,825 22,765 22,704 22,643 22,581 22,518 22,454 22,390 22,325 27,933 27,296 27,207 27,117 27,027 25,114 25,032תזרים תפעולי לפני פחת

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –(9,600)פחת

 – 23,000 22,942 22,884 22,825 22,765 22,704 22,643 22,581 22,518 22,454 22,390 22,325 27,933 27,296 27,207 27,117 27,027 25,114 15,432תזרים תפעולי לפני מס

 –(5,750)(5,736)(5,721)(5,706)(5,691)(5,676)(5,661)(5,645)(5,629)(5,614)(5,597)(5,581)(6,983)(6,824)(6,802)(6,779)(6,757)(6,278)(3,858)הוצאות מס

 – 17,250 17,207 17,163 17,119 17,074 17,028 16,982 16,935 16,888 16,841 16,792 16,744 20,950 20,472 20,405 20,338 20,271 18,835 11,574תזרים תפעולי לאחר מס

התאמות:

CapEx– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9,600פחת

 2,480(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12) 490(14)(7)(7)(7)(157)(7)(7)שינוי בהון חוזר

 2,481(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12) 490(14)(7)(7)(7)(157)(7) 9,593סה"כ התאמות

 2,481 17,238 17,195 17,151 17,107 17,062 17,016 16,970 16,924 16,877 16,829 16,781 17,234 20,936 20,464 20,398 20,331 20,113 18,829 21,167תזרים להיוון

 35.5 34.5 33.5 32.5 31.5 30.5 29.5 28.5 27.5 26.5 25.5 24.5 23.5 22.5 21.5 20.5 19.5 18.5 17.5 16.5תקופה להיוון

 84 642 704 773 848 930 1,021 1,120 1,228 1,347 1,478 1,621 1,831 2,447 2,631 2,885 3,163 3,442 3,544 4,383תזרים מהוון

TAB 15,778שווי פרויקטי אלצ'ה 2-6 - לפני 



-טיוטה-  
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 הקצאת עלות הרכישה - 4פרק 
 2020בדצמבר  23ליום |  בע"מ  2חימין השקעות  –  PPAהקצאת עלות רכישה  

   סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 
  

 הקצאת עלות הרכישה 

 ביאורים )המשך(   

,  היוון  שיעור, הפחתה משך) למאפייני הפרויקט  בהתאם( TAB) מס נכס נאמד, לעיל האמור לאור. שנים 15 של תקופה פני על מס לצרכי מופחתים בספרד PV מתקני, החברה הנהלת פי  על  – (TAB) מס  נכס –  המשך (4)

 הטבת  שווי,  לעיל  האמור  על  בהתבסס.  מהנכס  הנובע  המזומנים  תזרים  עבור  מס   הטבת  מהווה  הסטטוטורי  המס  בשיעור  השנתי  הפחת  שיעור  מכפלת  היוון ,  שנים  15ס לתקופה של  מ  לצרכימכיוון שלפרויקט זכות לפחת    '(.וכו

 : וכן סיכום שווי הפרויקט לאחר הטבת המס TAB-. להלן אופן חישוב נכס ה13.3%-בכ נאמד המס

 

 אלפי אירו.  18,197-, נאמד בכTAB, לאחר 2-6כפי שניתן לראות, שווי פרויקטי אלצ'ה 

 

 

 . 25%נפתחה עתודה למס על כל ההפרשים המקוריים, למעט מוניטין, לפי שיעור המס של החברה בספרד,  – עתודה למס (5)

 

 

אלפי אירומהווןשיעור ההטבהשיעור המסשיעור הפחתתקופה להיווןמספר שנים

10.506.7%25.0%1.67%1.6%TAB 15,778שווי פרויקטי אלצ'ה 2-6 - לפני 

21.506.7%25.0%1.67%1.4%)TAB( 13.30%שיעור הטבת המס

 2,419שווי הטבת המס32.506.7%25.0%1.67%1.3%

43.506.7%25.0%1.67%1.2%TAB 18,197שווי פרויקטי אלצ'ה 2-6 - לאחר 

54.506.7%25.0%1.67%1.1%

65.506.7%25.0%1.67%1.0%

76.506.7%25.0%1.67%0.9%

87.506.7%25.0%1.67%0.8%

98.506.7%25.0%1.67%0.7%

109.506.7%25.0%1.67%0.7%

1110.506.7%25.0%1.67%0.6%

1211.506.7%25.0%1.67%0.6%

1312.506.7%25.0%1.67%0.5%

1413.506.7%25.0%1.67%0.5%

1514.506.7%25.0%1.67%0.4%

100%TAB13.30%



  - 1  -

 

 
 סולאיר ארגיות מתחדשות בע"מ 

  

  פרטים וספים על התאגיד 
  

  

  , רחובות 27אלי הורביץ רח'   כתובת:

  08  - 9374100  טלפון:

    08  - 9417966 פקסימיליה:

  Alon@solaer.co.il  כתובת דואר אלקטרוי:  

  2020בדצמבר  31  : דו"חהמועד 

    2021  במרץ 31  הדוח: אישור מועד 
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  שווי הערכות      : ב8 תקה
  

    ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה." דולב' בחלק השלישי  לפרטים ראה סעיף   
  
  

    רווח כולל אחר   על פרופורמה כספיים חותצית דו"תמ  :'א10ה תק
     

  
חציון ראשון  

2020  
חציון שי  

2020 
סה"כ לשת  

2020 
לשת   סה"כ

2019 

          

  14,051  10,320  6,463  3,857  הכסות

  9,036  9,894  6,785  3,109  ההכסות עלות 

  5,015  426  ) 322(  748 גולמי(הפסד) רווח 

  633  -       הוצאות ייזום 

  7,093  11,204  6,830  4,374 ההלה וכלליות הוצאות 

  17  -   ) 1(  1  אחרות הוצאות (הכסות)

          

  ) 2,728(  ) 10,778(  ) 7,151(  ) 3,627( מיסים ומימון הפסד לפי

          

  3,784  16,105  12,378  3,727 וןהוצאות מימ

  938  1,123  1,104  19  הכסות מימון 

  ) 5,574(  ) 25,760(  ) 18,425(  ) 7,335(  לאחר מימון, טו   הפסד
מוחזקות   חברות  בהפסדי  החברה  חלק 

  ) 2,126(  ) 871(  ) 327(  ) 544(  המטופלות בשיטת השווי המאזי

  -   50,052  50,052  -   רווח מעלייה לשליטה 

  ) 7,700(  23,421  31,300  ) 7,879(  לפי מסים על הכסה רווח (הפסד)

  368  469  229  240  (הוצאות) מיסים על הכסההכסות 

  ) 7,332(  23,890  31,529  ) 7,639(  לתקופה  )הפסדרווח (
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  שימוש בתמורת יירות הערך   : ג'10ה תק

  

  
  ייעוד התמורה בפועל   היקף הגיוס    תיאור ההפקה 

מכח תשקיף להשלמה  ראשוה לציבור  הפקת מיות  
תאריך    2021בפברואר    1מיום   בפברואר    )2ושא 
2021  (" והודעה  ")  להשלמה  התשקיף(להלן: 

  .2021בפברואר  2משלימה לו מיום 

ש"ח   מיליון 119-כ                
  . (ברוטו)

כ .1 של  שימ  4.045-סך  בע"מ שולם  ח  "ליון  ישראל  להלן:    לסולאיר  החברה,  של  אחות  (חברה 
  6.8.1.1(לפרטים ראה סעיף בגין רכישת זכויותיה בפרויקט אלצ'ה שבספרד   , ") ישראל סולאיר"

   .)לדו"ח תיאור עסקי התאגיד

  ף(לפרטים ראה סעי   מקויזה בספרד  י לרכישת זכויות בפרויקט שימש  מיליון ש"ח    3.75-סך של כ .2
התאגיד  6.20.1.2 עסקי  תיאור  עסקת    השלמת   את   תשמש  המיועדת   התמורה  יתרת .  )לדו"ח 

 קלספארה ככל ותתממש.

  מלבד התמורות האמורות: 

לרכישת זכויות אפשרית בגין פרויקטים באיטליה הבחים על    יועדמיליון ש"ח אשר    9.3-של כ  סך)  1( 
  על ידי החברה. בבחיה  עדיין מצאים אלו  פרויקטיםטרם שולם, שכן  –ידי החברה כון למועד זה 

מיליון אירו בגין העמדת ערבות בקאית לטובת חברת החשמל בספרד לשם שמירת    2-סך של כ)  2( 
טרם וטצל, שכן הערבות טרם הועמדה והצפי להעמדתה היו    –מקום ברשת לטובת פרויקט אלצ'ה  

  .2021, 2רבעון 
, .Himin Investment 2, S.L-אלף אירו שאמורה היתה להיות מועמדת ל  580הלוואה בסך של  )  3(

ב בשרשור,  מחזיקה,  החברה  השלילי    51%-אשר  העצמי  הוה  סוגית  ריפוי  לטובת  וזאת  מהוה, 
טרם הועמדה, שכן הושא מצא כון למועד    – לדו"ח תיאור עסקי התאגיד)    6.8.1.1(כמפורט בסעיף  

בספרד, במטרה להקטין את היקף ההלוואה יועצי המס של החברה  דרשת    זה בבחיה אצל  אליה 
  החברה.  

  
  תמורת ההפקה משמשת למימון פעילותה העסקית של החברה על פי החלטות ההלת החברה  ת יתר

  . מעת לעת
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   לתאריך הדוח על המצב הכספימהותיות ימת השקעות בחברות בות ובחברות קשורות רש  : 11ה תק

  

  החברה  שם
  סוג

יחידת  / המיה
  שותפות 

יחידות  /המיות מספר
שותפות המוחזקות על  

  ידי החברה

  של קוב שווי
  יחידת שותפות /מיה

בדוח הכספי  הערכ
הפרד של התאגיד  

(באלפי   תאריך הדוח ל
  * ש"ח)

שיעור החזקה בהון,  
בהצבעה ובסמכות  
  למות דירקטורים 

יתרת הלוואות בדוח  
  הדוח  תאריךהכספי ל

  (באלפי ש"ח) 
    תאי ההלוואות

(להלן  ש.מ   2סול טו 
החזקת   -")2"סול טו 

  פרויקט רמלה 
  1,645  100%  3,824  ₪  1  שותפות  יחידות 1,000  -

,  שקלית  חברתית  בין  הלוואה 
  זקיפת   למעט  ריבית  ללא

(י)  3   לסעיף  בהתאם  הריבית
  .  הכסה  מס לתקות 

סול טו לוד בע"מ  
  -(להלן "סול טו לוד")
  החזקת פרויקט לוד 

  3,493  100%  )562(  ₪   0.01  100,000  רגילה

בין חברתית שקלית,    הלוואה 
זקיפת   למעט  ריבית  ללא 

לסעיף    בהתאם  (י)  3הריבית 
  לתקות מס הכסה.   

סול טו החזקות בע"מ  
(להלן "סול טו  

החזקת   –החזקות")
צבר פרויקטים  

במסגרת אסדרה 
  תעריפית

  )15,159(  100%  1,962  ₪   0.01  100,000  רגילה

בין חברתית שקלית,    הלוואה 
זקיפת   למעט  ריבית  ללא 

לסעיף    בהתאם  (י)  3הריבית 
    לתקות מס הכסה.   

(להלן   2השקעות  חימין
מחזיקה    –")2"חימין 

  'ה אלצבפרויקט 
  1,216  51%  4,045  אירו  1  1,530 רגילה

  לרכישת   באירו  הלוואה 
,   אליזארסאן  טקפרוי

שתית    הושאת ריבית 
ומועד  12%  בשיעור   ,ה פרעו  

  .  2021בסוף אפריל 
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  החברה  שם
  סוג

יחידת  / המיה
  שותפות 

יחידות  /המיות מספר
שותפות המוחזקות על  

  ידי החברה

  של קוב שווי
  יחידת שותפות /מיה

בדוח הכספי  הערכ
הפרד של התאגיד  

(באלפי   תאריך הדוח ל
  * ש"ח)

שיעור החזקה בהון,  
בהצבעה ובסמכות  
  למות דירקטורים 

יתרת הלוואות בדוח  
  הדוח  תאריךהכספי ל

  (באלפי ש"ח) 
    תאי ההלוואות

    3השקעות  חימין
  –)"3חימין "(להלן: 

 49%-מחזיקה ב
    מאליזארסאן

 480  44.2%  4,799  אירו  1  1,326  רגילה
  הושאת ,   באירו  הלוואה 

  12% ריבית שתית בשיעור

Alizarsun S.l  
  (להלן: "אליזרסאן")

  929  71.2%  -  אירו  1  2,136  רגילה
ריבית    באירו  הלוואה  ללא 

מועד    לא,  קובה    פרעוןקבע 
  סופי.  

ישראל בע"מ   סרגוסה 
(להלן "סרגוסה  

מחזיקה    –ישראל")
בחלק ממיות חברת  

  אן אליזרס

  8,416  97.4%  4,038  ₪ 0.01  **49  רגילה
הושאת    הלוואה  באירו 
  .  12%שתית בשיעור ריבית 

  –'י איטרסול  ארג
(להלן "ארג'י  

חברת  איטרסול") 
  לפרויקטי הקבלות 

  ספרד

  9,071  51%  )74(  אירו  1  1,530  רגילה
הושאת    הלוואה  באירו 
  .  8%שתית בשיעור ריבית 

  4'י איטרסול ארג
(להלן "ארג'י  

חברת  – ")4איטרסול 
  לפרויקטי החזקות 

  ספרד ואיטליה 

  2,904  47.4%  -  אירו  1  ** 1423  רגילה
הושאת    הלוואה  באירו 
  .  12%שתית בשיעור ריבית 

בע"מ   11 סולפרויקט 
(להלן "סולפרויקט  

חברת החזקות   –")11
לפרויקטים במסגרת  

  הליך תחרותי  אסדרת

  )88,716(  100%  5,808  ₪ 0.01  100,000  רגילה

בין חברתית שקלית,    הלוואה 
זקיפת   למעט  ריבית  ללא 

לסעיף    בהתאם  (י)  3הריבית 
  לתקות מס הכסה 

  
  

  * תוי פרופורמה 
  ** עיגול שברי מיות 
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   ):12כלולות מהותיות בתקופת הדוח (תקה  ויים בהשקעות בחברות בות ובחברות שי    :  12התק
  
  

  המוחזקת שם החברה 
  סכום

הלוואה  / השקעה
  "ח) ש(אלפי 

  מועד
  הלוואה /ההשקעה

  וספים  פרטים  השקעה /הלוואה

  הלוואה   2  3,655  11/2020טו -סול
מימון   החלפת  בעקבות 
טווח   ארוך  פרויקטלי 

  בקבוצה  

  הלוואה     594  11/2020טו שפיר -סול
מימון   החלפת  בעקבות 
טווח   ארוך  פרויקטלי 

  בקבוצה 

  הלוואה   11/2020  1,379  השיטה טו בית -סול
מימון   החלפת  בעקבות 
טווח   ארוך  פרויקטלי 

  בקבוצה 

  הלוואה   11/2020  5,159  מטריג -ט
העמדת   לצורך  הלוואה 

  ערבויות 

  הלוואה   9-12/2020  929  אליזרסאן 
פיתוח   להוצאות  הלוואה 

  ויזום 

  הלוואה   7-12/2020  711  2חימין 
להוצאות   מימון   הלוואה 

  ויזוםפיתוח 

  הלוואה   6-8/2020  7,934  סרגוסה ישראל  

הלוואת   כיסוי  לצורך 
במסגרת   ג)  (צד  בעלים 

רכישת     50%עסקת 
  ממיות סרגוסה ישראל. 

  הלוואה   6/2020  480  3 חימין
להוצאות   מימון   הלוואה 

  ויזוםפיתוח 

 הלוואה   8-12/2020  2,908  4ארג'י איטרסול 
  זכויות   לרכישת הלוואה  

באיטליה    בפרויקטים 
  וספרד 

  הלוואה   8-11/2020  9,094  ארג'י איטרסול 
פעילות   לצורך  אשראי  קו 

  הקמה  

  
  
  

    "ח) והכסות מהן לתאריך הדו"ח (באלפי שמהותיות  כלולות  סות של חברות בות וחברות  הכ  : 13ה תק
  

/   הבת  חברת שם
  הכלולה  החברה

  (הפסד)  רווח 
 רווח 

(הפסד)  
  אחר  כולל

 דיבידד
  הדוח  בשת

 דיבידד
  לאחר
 תאריך

  (*)  הדוח 

  יהול  דמי
והשתתפות  

  בהוצאות
  הדוח  בשת

(*)  

  יהול  דמי
והשתתפות  

  בהוצאות
  לאחר

  הדוח  תאריך

  הכסות 
(הוצאות)  

 ריבית
  והפרשי
הצמדה  
 מחברת

חברה /הבת
  בשת כלולה

 (*) הדוח 

  הכסות 
(הוצאות)  

 ריבית
  והפרשי
הצמדה  
 מחברת

חברה /הבת
  לאחר כלולה
  הדוח  תאריך

  -  -  18  73  -  -  42  )727(      2סול טו 

  -  -  23  79  -  -  -  )134(  סול טו לוד  

  -  -  32  96  -  -  1,324  )173(  סול טו החזקות  

  36  75  -  -  -  -  -  )1,525(  2חימין 

חברה  – ן אאליזרס
בחברת  המחזקה 

הפרויקט  
  1 ן אאליזרס

-  -  -  -  -  -  22  22  
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/   הבת  חברת שם
  הכלולה  החברה

  (הפסד)  רווח 
 רווח 

(הפסד)  
  אחר  כולל

 דיבידד
  הדוח  בשת

 דיבידד
  לאחר
 תאריך

  (*)  הדוח 

  יהול  דמי
והשתתפות  

  בהוצאות
  הדוח  בשת

(*)  

  יהול  דמי
והשתתפות  

  בהוצאות
  לאחר

  הדוח  תאריך

  הכסות 
(הוצאות)  

 ריבית
  והפרשי
הצמדה  
 מחברת

חברה /הבת
  בשת כלולה

 (*) הדוח 

  הכסות 
(הוצאות)  

 ריבית
  והפרשי
הצמדה  
 מחברת

חברה /הבת
  לאחר כלולה
  הדוח  תאריך

  200  400  -  -  -  -  -  )400(  ישראל   סרגוסה 

  181  95  -  -  -  -  -  233  'י איטרסול  ארג

'י איטרסול  ארג
4   

)2(  -  -  -  -  -  -  87  

  -  -  9  6  -  -  158  )5,990(   11 סולפרויקט 

  
 

  
  

  חר בבורסהמס  : 20ה תק
  

מכוח תשקיף    2021בפברואר    3ביום   וזאת  בבורסה  למסחר  לראשוה  מיות החברה  רשמו 
  1מיום  של הפקה ראשוה לציבור והצעת מכר לציבור וכן תשקיף מדף של החברה  להשלמה  
והודעה משלימה  ")  התשקיף להשלמה(להלן: ")  2021בפברואר    )2ושא תאריך    2021בפברואר  

"). מכוח התשקיף האמור,  התשקיף: "עם התשקיף להשלמה  (להלן ביחד  2021בפברואר    2מיום  
מיות הוצעו    275,000מיות רגילות ללא ערך קוב (מתוכן    10,000,000רשמה החברה למסחר  

  מיות רגילות ללא ערך קוב לציבור.  2,475,000בהצעת מכר לציבור) וכן הפיקה החברה 
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  תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה    : 21ה  תק
  

   )1(החברה  של הכספיים בדוחותיה והוכרו הדיווח בשת שיתו בכירה משרה לושאי תגמולים  .א
  

הגבוהים ביותר מבין  להלן פרוט התגמולים שיתו בשת הדוח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לשת הדוח, לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים  
    :טי)וו (התוים אים כוללים מע"מ, ככל שרל ושאי המשרה הבכירה שכיהו בקבוצה באותה עת

  
    "ח) ש(באלפי  אחרים תגמולים  "ח) ש(באלפי  שירותים  עבור  תגמולים  התגמולים  מקבל פרטי

  משרה   היקף  תפקיד   שם

  שיעור
  החזקות 

  בהון
  התאגיד 

  מעק   שכר 
  תשלום
  מבוסס 
  מיות 

  יהול  דמי
  החזר

  הוצאות 
  ה עמל 

גמול   -  אחר
  ם ידירקטור

  ריבית 
  דמי

  שכירות 
    אחר

"כ  סה
(באלפי  

  "ח) ש

  100%  פעיל דירקטוריון "ר יו  1שגב  וילין פאולה

71.09% 
)76.33% 

  בזכויות
  ) ההצבעה 

1,249                1,249 

  90% "למכ 2אלון שגב

71.09% 
)76.33% 

  בזכויות
 ) ההצבעה 

1,218 400             1,618 

  610                  610  -  100%  כספים "ל סמכ  3אייזן יאיר

   100%  עסקי  פיתוח "ל סמכ  4דור עין עודד

6.87% 
)0% 

  זכויות
  ) הצבעה 

568                   568  

 
הכולל לגמול חודשי (, 2020באוקטובר   1בהיקף משרה מלאה, זכאית הגב' שגב, החל מיום , ה בתמורה לכהותהגב' פאולה וילין שגב היה מבעלי השליטה (יחד עם בעלה, מר אלון שגב), אשר מכהת כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה.    1

ימי מחלה בשה, לתקופת    30-ימי חופשה ו  30-זכאית הגב' שגב ל,  בוסףש"ח.    83,400בעלות חודשית כוללת של  וחיה)    טלפון ייד,  7צמוד מקבוצת רישוי    רכב  , הפרשות סוציאליות, קרן השתלמות,ש"ח ברוטו  60,000בסך    שכר
חברה (וזאת כגד קבלות מתאימות, ב  ה תפקיד  מתוקף  ה יד  על  שיוצאו  הוצאות  להחזריומשכורות חודשיות    4ימים (למעט במקרים שהוחרגו), למעק הסתגלות שישולם לה עם פרישתה מהתפקיד בסך של    90הודעה מוקדמת בת  

ובלבד שהמעק השתי הממוצע שישולם לה על פי תקופת   שתי-רבעל בסיס מגון מעק  ,  2020באוקטובר    1החל מיום    של החברה המצטבר    FFO-מה   2.5%למעק בשיעור של  בהתאם להלי החברה). כמו כן, הגב' שגב זכאית  
  1עוד לעין תאי העסקתה [וכן לתאי העסקתה, עובר ליום    .החברה   של  משרה  וושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח   בפוליסת  תכלל  איוה   החברה   מטעם   ושיפוי   פטור  כתבי   יתו, לגב' שגב  בוסף  .אלף ש"ח   500ההסכם לא יעלה על  

  לתשקיף להשלמה (כהגדרתו לעיל).   8.1.2], ראה סעיף 2020בספטמבר  30, בסולאיר ישראל, אשר העבירה לחברה את מרבית פעילותה בתחום הארגיות המתחדשות בתוקף מיום 2020באוקטובר 
תאי העסקה ל,  2020באוקטובר    1שגב, החל מיום  זכאי מר  ,  90%בהיקף משרה של  ,  כמכ"ל  לכהותו  בתמורה מר אלון שגב היו מבעלי השליטה בחברה (יחד עם רעייתו, הגב' פאולה וילין שגב) אשר מכהן כדירקטור ומכ"ל בחברה.     2

  סולאר בע"מ שמוזגה לסולאיר ישראל בע"מ ערב הערברת מרבית פעילותה לחברה. -רה  חברת ידי עללמר שגב יל. יובהר כי המעק המצוין בטבלה שולם לע 1הזהים לאלו המשולמים לרעייתו פאולה, ואשר מתוארים בה"ש 
 מסתכמתוחיה) שעלותו הכוללת    טלפון ייד,  צמוד  הפרשות סוציאליות, קרן השתלמות, רכב,  ש"ח ברוטו  45,000בסך    הכולל שכרלגמול חודשי (,  2020באוקטובר    1אייזן, החל מיום  , זכאי מר  כסמכ"ל כספים  לכהותו  בתמורה    3

ברה (וזאת כגד קבלות ח ב  תפקידו  מתוקף  ידו  על  שיוצאו  הוצאות  להחזריימים (למעט במקרים שהוחרגו) ו  60ימי חופשה ולימי מחלה על פי דין, לתקופת הודעה מוקדמת בת    25-ל  זכאיאייזן    מר,  בוסףש"ח.    56,000-לסך של כ
 1עוד לעין תאי העסקתו (וכן לתאי העסקתו, עובר ליום    .החברה   של  משרה   וושאי  דירקטורים  אחריות   ביטוח   בפוליסת  כלל  והוא  החברה   מטעם   ושיפוי  פטור   כתבי   יתו, למר אייזן  בוסףמתאימות, בהתאם להלי החברה).  

  לתשקיף להשלמה (כהגדרתו לעיל).  8.1.2, בסולאיר ישראל) ראה סעיף 2020באוקטובר 
ליות של בעלי המיות של החברה וזאת כל עוד הסכם בעלי המיות האמור היו בתוקף.  מר עין דור היו בעל עין בחברה וקשור בהסכם בעלי מיות עם הגב' פאולה וילין שגב, מכוחו התחייב מר עין דור לא להצביע באסיפות הכל   4

וחיה) שעלותו הכוללת    טלפון ייד,  צמוד  , הפרשות סוציאליות, קרן השתלמות, רכבש"ח ברוטו  45,000בסך    הכולל שכרלגמול חודשי (,  2020באוקטובר    1עין דור, החל מיום  , זכאי מר  כסמכ"ל פיתוח עסקי בחברה   לכהותו  בתמורה 
חברה (וזאת כגד ב  תפקידו  מתוקף   ידו  על   שיוצאו   הוצאות  להחזריימים (למעט במקרים שהוחרגו) ו  60ימי חופשה ולימי מחלה על פי דין, לתקופת הודעה מוקדמת בת    25-ל  זכאיעין דור    מר ,  בוסףש"ח.    56,000-לסך של כמסתכמת  

עוד לעין תאי העסקתו (וכן לתאי העסקתו, עובר   .החברה   של  משרה   וושאי   דירקטורים  אחריות ביטוח   בפוליסת  כלל  והוא  החברה   מטעם  ושיפוי  פטור  כתבי   יתו, למר עין דור  בוסףקבלות מתאימות, בהתאם להלי החברה).  
    .לתשקיף להשלמה (כהגדרתו לעיל) 8.1.2, בסולאיר ישראל) ראה סעיף 2020באוקטובר  1ליום 
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    "ח) ש(באלפי  אחרים תגמולים  "ח) ש(באלפי  שירותים  עבור  תגמולים  התגמולים  מקבל פרטי

  512                   512  -  100%  הדסה "ל סמכ  5אורן אפרת הירש

  
  

לספטמבר    30תיאור עסקי התאגיד), כלל עובדי סולאיר ישראל הועברו לחברה במועד הפיצול, רטרואקטיבית החל מיום  דו"ח  ל  6.2.1על פי הוראות הסכם הפיצול (כהגדרתו בסעיף   )1( 
 , וכן2020בספטמבר  30כפי שהיו בסולאיר ישראל עד ליום  2020. בהתאם לאמור, התוים המוצגים בטבלה לעיל מתייחסים לתגמולים המצרפיים של ושאי המשרה בשת 2020

  ואילך.  2020באוקטובר  1בחברה החל מיום 
  

    תגמולים לבעלי עין שיתו בשת הדיווח והוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה  ב.
    

ו , העיקו לחברה בתקופת הדו"ח שירותי ייעוץ, אשר  2021ביואר    18יום  בחברה החל מ  יםכדירקטור   יםהמכה  ,אבישי מלכהיובהר כי ה"ה יפתח זיידמן 
  בהתאמה.   ,"חש אלף 881-ו "ח ש אלף  701- הסתכמה לתמורתם 

  
בקשר עם כהותם או העסקתם בשת  בכירה אשר תוארו לעיל  תגמולים לושאי משרה  על ידי החברה  שולמו  ח,  "הדופרסום  ולפי מועד  מועד הדו"ח  לאחר    ג.

לשת הדיווח  לא הוכרו בדוחות הכספיים  זידמן, כדלקמן:  הדיווח ואשר  שוא    , אייזן, אפרת הירש(א) החברה שילמה לה"ה  ומלכה, עם השלמת ההפקה 
למה, עם  בוסף לאמור בס"ק (א), החברה שי(ב)  .  ש"ח, בהתאמה  70,000  -ו   ש"ח,  400,000  ש"ח,  500,000,  ש"ח  700,000סך של  התשקיף להשלמה,  מעקים ב

    ש"ח לושאי משרה וספים בחברה. 500,000  השלמת ההפקה שוא התשקיף להשלמה, מעקים בסך כולל של
  

  השליטה בתאגיד    א:21תקה 
  

אמן, המחזיק במיות  , המחזיקים (באמצעות  ")אלון(להלן: "  ואלון שגב")  פאולה"(להלן:  כון למועד פרסום הדו"ח, בעלי השליטה בחברה הים בי הזוג פאולה  
מזכויות    76.33%- מהון החברה וכ   71.09%-, המהוות כמיות החברה  8,868,200  סך שלבעל מת להבטיח את חסימת הבורסה החלה על המיות האמורות)  

כ"ל פיתוח  בעלי מיות עם מר עודד עין דור, סמ  בהסכם  2020בדצמבר    31לתשקיף להשלמה, הגב' שגב התקשרה ביום    3.6כמפורט בסעיף    ההצבעה בחברה.
באסיפות הכלליות של בעלי    לא יצביע  עודד  , ולפיו, בין היתר,  ")עודד(להלן: "  מהוה  6.87%עסקי בחברה המחזיק (באמצעות אמן) במיות החברה המהוות  

  המיות של החברה וזאת כל עוד הסכם בעלי המיות האמור היו בתוקף.  
  מכהן כדירקטור ומכ"ל החברה.  אלון אילו ובחברה, פעיל   יוןדירקטוריו"ר כ תמכהפאולה 

  
  :  22התק

  
  שליטה  בעלי עם עסקאות

  
  2020בהן במהלך שת    והתקשר ותאגידים בשליטתה  השליטה עיין אישי באישורן, אשר החברה  י  השליטה או שלבעל י  להלן פרטים בדבר עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל  

    ועד למועד פרסום דו"ח זה או שהן עדיין בתוקף במועד דו"ח זה:  2020או במועד מאוחר לסוף שת  
  

 
וחיה) שעלותו הכוללת   טלפון ייד,  צמוד  פרשות סוציאליות, קרן השתלמות, רכב , ה ש"ח ברוטו  40,000בסך    הכולל שכרלגמול חודשי (,  2020באוקטובר    1אפרת הירש, החל מיום  , זכאי מר  כסמכ"ל הדסה   לכהותו   בתמורה .    5

חברה (וזאת  ב  תפקידו  מתוקף  ידו  על  שיוצאו  הוצאות  להחזריימים (למעט במקרים שהוחרגו) ו  60ימי חופשה ולימי מחלה על פי דין, לתקופת הודעה מוקדמת בת    24-ל  זכאי אפרת הירש    מר,  בוסףש"ח.    50,500-לסך של כ  מסתכמת
עוד לעין תאי העסקתו (וכן לתאי העסקתו,    .החברה   של  משרה   וושאי   דירקטורים  אחריות  ביטוח   בפוליסת  כלל  והוא  החברה   מטעם  ושיפוי   פטור  כתבי  יתו, למר אפרת הירש  בוסףכגד קבלות מתאימות, בהתאם להלי החברה).  

  לתשקיף להשלמה (כהגדרתו לעיל). 8.1.2אל) ראה סעיף , בסולאיר ישר2020באוקטובר  1עובר ליום 
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1  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

  30ם  מיבי החברה  
  18  -ו  2020בספטמבר  

    2021ביואר 

ו  מי הסכ " . סולאיר ישראל בע"מ  1במסגרתם:    פיצול מיזוג  ")  סולאיר ישראל(להלן: 
")  המועד הקובע(להלן: "  2020בספטמבר    30בתוקף רטרואקטיבי ליום  ,  כהמיזגה לתו

חוק  (להלן: "  1999-התש"ט,  החברותעל פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיי לחוק  
), והיתה בשליטת פאולה,  עלת השליטה בהסולאר בע"מ (שהיתה ברה    את ")  החברות

האמור,   המיזוג  במסגרת  רה  כאשר  פעילות  הארגיה  בע"מ    סולאר כלל  בתחום 
מס    לפקודת  103  סעיף   פי  על  ממס   בפטור  והכל ישראל    לסולאיר  הועברההמתחדשת  

עקב ביצועו של הסכם המיזוג וערב ביצועו של הסכם הפיצול (כהגדרתו להלן)    הכסה.
כפאולה  החזיקה   עודד    91.19%-במיות המהוות  ואילו  ישראל  סולאיר  חזיק  המהון 

. העבירה סולאיר  2מהון סולאיר ישראל.    8.81%-(באמצעות אמן) במיות המהוות כ
הממוזגת   פעילותה  מרבית  את  ה ישראל  פעילות  (למעט    מתחדשתהארגיה  בתחום 

ילות האמורה  (אשר ערב העברת הפע  לחברה")  הפעילות המועברת(להלן: ")  שהוחרגה
לפקודת    105וזאת מכוח הוראות סעיף  היום הקובע,  , בתוקף מהיתה ללא כל פעילות)

הפכה לפאולה למחזיקה במיות המהוות  מס הכסה (וסח חדש), כאשר במקביל לכך  
מהון החברה,    8.81%מהון החברה ואילו עודד הפך למחזיק במיות המהות    91.19%

  .  2021בפברואר  2ביום  וזאת ערב ההפקה לציבור שבוצעה
החל מהמועד הקובע תהיה החברה אחראית  יובהר כי בהתאם לתאי ההתקשרויות,  

פעילות המועברת  כל צד שלישי בוגע ל מ  טעה בלעדית לכל חוב, דרישה, תביעה ו/או  
ו/או    , טעה וכן מצד עובדים שעברו לעבוד אצלה, בין אם עילת חוב, דרישה, תביעה

התגבשה   ו/או  עשתה  כאמור  צמחה  התחייבות  העברו/או  מועד  הפעילות  לפי  ת 
  ובין אם לאו. המועברת לחברה 

בק   ידי  על  הועמדה  אשר  התאגידית  ההלוואה  פוצלה  בו  האופן  אודות  לפרטים 
האוסטרי, בין סולאיר ישראל והחברה, באופן בו על אף האמור בתשקיף להשלמה של  

אלף אירו     600-, סולאיר ישראל תידרש לשאת בסך של כ2021רואר  בפב  1החברה מיום  
(ושא ריבית) מתוך ההלוואה התאגידית [התחייבות אשר מגובה בערבות בי הזוג שגב, 

והחברה] ישראל  בסולאיר  השליטה  סעיף    –בעלי  עסקי    6.14.6.1ראה  תיאור  לדו"ח 
  התאגיד.  

להתקשרויות   צד  הים  שגב  הזוג  בי 
  .  הפכו לבעלי השליטה בחברהובעטיין הן 

  

תיאור    6.2.1סעיף  ראה   לדו"ח 
זה  לדו"ח    עסקי התאגיד המצורף 

לתשקיף    8.2.1-ו  6.2.1וסעיפים  
  . להשלמה

2  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי בובמבר    5ום  החברה 
2020   

התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם בי הזוג פאולה ואלון שגב, בתפקידים  אישור  
  יו"ר דירקטוריון פעיל ומכ"ל החברה, בהתאמה.  

בהתא כי  עין),  1לתקה  ם  יצוין  בעלי  עם  בעסקאות  (הקלות  החברות  לתקות  ב(ב) 
"), התקשרות זו תהא טעוה אישור מחדש רק  תקות ההקלות(להלן: "  2000-תש"ס

הפ  5בחלוף   בו  מהמועד  ציבורית  כה  שים  לחברה  בחוק  (החברה  המוח  כמשמעות 
  ).  החברות

  

פי   על  מוטבים  הים  שגב  הזוג  בי 
    .ההתקשרויות האמורות

הסכמי   של  העיקריים  לתאים 
פאולה ואלון    ם העסקה שחתמו ע

  לעיל.   21תקה ראה  שגב 

3  

דירקטוריון החברה  
ללית של  והאסיפה הכ

בובמבר   5ום החברה בי
2020  

שגב   הזוג  מוגבלות  בי  אין  האחר  וחלקן  בסכום  מוגבלות  (חלקן  ערבויות  העמידו 
בסכום) לטובת תאגידים בקאיים בישראל, וזאת לשם להבטחת פירעון התחייבויות  

  31ליום  עמדו  לחברה במסגרת הסכם הפיצול. יתרת הסכומים הערבים  אשר הוסבו  
סך  2020דצמבר  ב כ  על  החברה    400-של  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  ש"ח.  אלפי 

החברה,   של  המיות  בעלי  של  הכללית  פעלה והאסיפה  הערבויות    החברה  להסרת 
  כאמור שהין בתוקף.  וכון למועד פרסום הדו"ח אין ערבויות האמורות 

בי הזוג שגב הים צד להתקשרויות  
 . האמורות

  
  

  

4  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  ביואר    18ום  החברה 
החלטת    2021 וכן 

מיום   החרה  דירקטוריון 
    2021במרץ  31

בסעיף   זה,    6.8.1.1.1כמפורט  לדו"ח  המצורף  התאגיד  עסקי  תיאור  בעקבות  לדו"ח 
ביטול האופציות לזכויות בפרויקט אלצ'ה שבספרד שהוקצו לקרן קוגיטו, צפויה היתה  
המהוות   במיות  לתוקף,  הפיצול  הסכם  כיסת  במועד  (בשרשור),  להחזיק  החברה 

השקעות    45.9% חימין  סולאיר    2מהון  ואילו  בספרד)  אלצ'ה  פרויקט  את  (היוזמת 
  5.1%ה להחזיק בזכויות למיות המהוות  צפויה הית(שהיה בשליטת פאולה)  ישראל  

  .  2מהון חימין השקעות 
עם זאת, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המיות של  

פי   על  המוטבת  ישראל,  סולאיר 
  ההתקשרות, היה חברה בשליטת פאולה.  
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ובהתאם להחלטה עוקבת של דירקטוריון החברה מיום    2021במרץ    14, ביום  החברה
ן ש"ח ובתמורה  מיליו  4.045לסולאיר ישראל סך של  שילמה החברה  ,  2021במרץ    31

, כך  2ממיות חימין השקעות    5.1%סולאיר ישראל על זכויותיה לקבלת  וויתרה  לכך  
טו   (באמצעות סול  ב  1שהחברה  -שבשליטתה המלאה של החברה) תמשיך להחזיק 

  , היוזמת כאמור את פרויקט אלצ'ה בספרד.  2מהון המיות של חימין השקעות  51%
  

5  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי בובמבר    5ום  החברה 
2020  

(בין במישרין ובין  ם  ה  פאולה ואלון התחייבו, כי כל עוד הם יהיו בעלי השליטה בחברה, 
או  /ו  יארגואו  /ו  ייפתחו או  /ו  ייזמו או  / ואו ישקיעו  / ו  וו/או ירכש  ולא יפעלבעקיפין)  

, אלא בכפוף  החברה  של  הפעילות  בתחומי  המצויים  בפרויקטיםאו יחזיקו  /ו  יתקשרו 
לאמור    ובכפוף, כמפורט  כאמור  פעילות   ביצועזכות סירוב ראשוה של החברה ל  מתן ל

    סקי התאגיד המצורף לדו"ח זה.לדו"ח תיאור ע  6.2.4בסעיף 

הזוג שגב הים צד להתחייבות  בי 
 .האמורה

  
  

6  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  ביואר    18ום  החברה 
2021   

, באמצעות עובדי סולאיר  תעמיד החברה לסולאיר ישראלסכם שירותים במסגרתו  ה
בתמורה לתשלום  יהול    שירותי   ישראל שהפכו לעובדי החברה במסגרת הסכם הפיצול,

אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) צמוד לעליית המדד בגין    5יהול חודשיים בסך של  דמי  
, אשר ישולמו לחברה מדי רבעון. יצוין כי בהתאם להסכם שחתם  2020חודש ספטמבר  

ביום   היתר, את השירותים  2020ביואר    18בין הצדדים  בין  יכללו,  היהול  שירותי   ,
ועריכת דוחות כספיים; שירותים משפטיים  הבאים: שירותי ההלת חשבוות, חשבות  

אדמייסטרטיב  שירותים  ויידרשו;  ככל  חברה,  אחר  ייםומזכירות  שירות  כל  וכן   ;
שיידרש. יובהר כי כל ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות בשירותים ישולמו על  

  ידי סולאיר ישראל בלבד. 
היקף ההסתייעות של סולאיר ישראל  ה ביחס להיהול קבע בהתאם להערכ דמי סכום

. עם זאת,  זה  הסכם  חתימת   למועד   כון יא  , כפי שההחברה בעובדי וושאי המשרה של  
הכספיים    יבחן   היהול  דמי   סכום דוחותיה  אישור  לפי  בסמוך  שה,  מדי  מחדש 

  יכול החברה  שר להערכת  השתיים של החברה (או קודם לכן, אם אירע אירוע מיוחד א
החברה,  ) על ידי ועדת הביקורת של  האמורים  היהול  דמי  סכוםוישפיע באופן מהותי על  

ועדת  להקטיו  לחלופין   או   להגדילו   רשאית  תהא   אשר יבחו חברי  זה  לעיין  , כאשר 
של   של    האםהחברה  הביקורת  הסתייעותה  בהיקף  מהותיים  שיויים    סולאיר חלו 

כס  בין הצדדים  הסכם  ה.  החולפת  בשההחברה    של  המשרה   שאי ובו  בעובדים ישראל  
  . תחילתו  ממועד  החל  שים  5  בת  לתקופה  בתוקף   ויהא,  2020בספטמבר    30לתוקף ביום  

צדדים יהא זכאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת וזאת על ידי  מה "א  כעם זאת,  
בוסף, סולאיר ישראל תוכל  חודשים מראש.    3מתן הודעה בכתב לצד השי, לפחות  

להביא את ההסכם לידי גמר לאלתר וזאת במקרה בו יבצר מהחברה במשך תקופה בת  
מ לסולאיר    30-יותר  ליתן  להמשיך  הצדדים),  בין  אחרת  יוסכם  כן  אם  (אלא  ימים 

  ישראל שירותי יהול. 

להתקשרות,   צד  שהיה  ישראל,  סולאיר 
  היה חברה בשליטת פאולה.

  

7  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  ביואר    18ום  החברה 
2021  

ביום   לתוקפם  כסו  אשר  שכירות  הסכמי  במסגרתם  2020באוקטובר    1שי  אשר   ,
בהיקף   החברה)  כמשרדי  (שישמשו  משרדים  שטחי  ישראל  מסולאיר  החברה  תשכור 

לעבור בתקופה הקרובה לבעלות סולא  578כולל של   (שחלקם צפויים  יר ישראל  מ"ר 
כ וכן  ג')  ידה מצד  על  חיה, המצויים בביין משרדים    15-וחלקם מושכרים  מקומות 

כ של  בסך  כולל  חודשי  לתשלום  בתמורה  וזאת  רחובות,  (צמוד    41-בעיר  ש"ח  אלפי 
  לעליית המדד ובתוספת מע"מ).  

סולאיר ישראל, שהיה צד להתקשרויות,  
  היה חברה בשליטת פאולה.

סעיף   לתשקיף    8.2.7ראה 
סעיף    להשלמה לדו"ח    6.10.1וכן 

  . תיאור עסקי התאגיד
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האורגים שאישרו את    'מס
ההתקשרות ומועד  

  האישור  
  תיאור העסקה וזהות צדדיה 

העיין האישי של בעלי השליטה  
  בהתקשרות 

  לפרטים וספים

8  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  ביואר    18ום  החברה 
2021  

על ידי  (כהגדרתו לעיל)  תשקיף  ה מספר המיות שתוצעה על פי  אישור התקשרות ולפיה  
(עליהם מית פאולה),    בהצעת המכר על פי התשקיף  החברה, מחד, ועל ידי המציעים

וכי הוצאות ההפקה תחולקה  להשלמה  לתשקיף    2.1.1מאידך, יהיה כמפורט בסעיף  
הצדדים   מכוח  בין  ומכרו  שהופקו  החברה  מיות  בכמות  היחסי  לחלקם  בהתאם 

  התשקיף.  

    פאולה היה צד להתקשרויות האמורות.  

9  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  ביואר    18ום  החברה 
2021  

, במסגרתו  2021יואר  ב  18התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם סולאיר ישראל מיום  
מיליון ש"ח, הושאת ריבית   7העמידה החברה לסולאיר ישראל הלוואה בסך (קרן) של  

(אשר תצורף מדי שה לקרן ההלוואה, קרי, ריבית דריבית) והיה    6.5%שתית בשיעור  
. קרן ההלוואה, בתוספת  2020חירים לצרכן בגין חודש דצמבר  צמודה לעליית מדד המ

  2025בדצמבר    23הפרשי הריבית וההצמדה בגיה, יפרעו על ידי סולאיר ישראל ביום  
(על אף האמור, סולאיר ישראל תוכל לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה, בכל עת,  

ימים). על    7מראש בת  בפרעון מוקדם, וללא קסות, ובלבד שתה על כך הודעה בכתב ו
ימים מיום    30בכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית תוך    לעיל, הוסכם כי אף האמור  

מיליון ש"ח מיתרת ההלוואה וזאת לא    4סולאיר ישראל סך של  תפרע  חתימת ההסכם,  
  2021למרץ,    14בהתאם, ביום  ימים מיום הפיכת החברה לחברה ציבורית.    30-יאוחר מ

סך האמור כך שכון למועד פרסום דו"ח זה, יתרת ההלוואה עומדת  פרעה סולאיר את ה 
  ש"ח.  מיליון  3 -כעל 

  

להתקשרות,   צד  שהיה  ישראל,  סולאיר 
  היה חברה בשליטת פאולה.

  

10  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בספטמבר    30ום  החברה בי 
2020   

הזהה לוסח שיתן ליתר ושאי  פאולה ואלון, בוסח  לושיפוי  מתן התחייבות לפטור  
הא  תב(ב) לתקות ההקלות, התקשרות זו,  1יצוין כי בהתאם לתקה    . המשרה בחברה

בחלוף   מחדש  אישור  בו    5טעוה  מהמועד  ציבורית  הפכה  שים  לחברה  החברה 
  (כמשמעות המוח בחוק החברות). 

פי   על  מוטבים  הים  ואלון  פאולה 
  ההתקשרויות האמורות.  

  

11  

החברה   דירקטוריון 
הכ של  והאסיפה  ללית 

בי  יואר  ב  26ום  החברה 
2021   

ייעודית מסוג  התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה  

POSI    ים החל מיום  7לתקופה שלואר    12  שלכיסוי חבות החברה (לרבות  2021בי ,
לפרס ביחס  המשרה  וושאי  הדירקטורים  השליטה),  בעלי  התשקיףחבות  ;  ום 

אי משרה שוטפת עד ליום  שת ביטוח אחריות דירקטורים ווספוליהתקשרות החברה ב
המכהים;  2022ביואר    11 המשרה  וושאי  הדירקטורים  הכללת  בעלי  (לרבות    וכן 

  בפוליסות האמורות.  )השליטה
לבי הזוג שגב, ביחס  ב(ב) לתקות ההקלות, התקשרות זו,  1יצוין כי בהתאם לתקה  

החברה לחברה ציבורית  הפכה  שים מהמועד בו    5הא טעוה אישור מחדש בחלוף  ת
  (כמשמעות המוח בחוק החברות). 

פי   על  המוטבים  על  מים  ואלון  פאולה 
  ההתקשרויות האמורות. 
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  מועד פרסום הדו"ח החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה ב  : 24ה תק
  

  למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העיין וושאי המשרה הבכירה ביירות הערך של החברה,    
 כדלקמן: ןבמועד פרסום דוח זה, הי    

  

  
  המיות   בעל   שם

  הדוח פרסום במועד  

  כמות  שם י"ע  
 שיעור

 מזכויות
  ) 1(וןהה

 מזכויות שיעור
  ) 2(ההצבעה

פאולה וילין  
  ) 3(שגב

  76.33%  71.09%  8,868,200  מיות רגילות 

  0%  6.87%  856,800  מיות רגילות   ) 4(עודד עין דור 
  

  (לרבות בדילול מלא). שיעור מההון המופק והפרע - " משמעו בהון הזכויות  שיעור" ) 1(
בטרול מיות החברה המוחזקות  (לרבות בדילול מלא)  משמע שיעור מזכויות ההצבעה בחברה   - "  ההצבעה מזכויות שיעור" ) 2(

). לעיין זה יצוין כי  להלן  זה   מוח(כהגדרת    מהצבעה  ההימעות  תקופת   במהלך (באמצעות אמן)  עין דור    עודד מר  על ידי  
  יוחזקו  דעו וכל  ,  (לרבות באמצעות אמן)מר עין דור  במהלך תקופת ההימעות מהצבעה, יראו במיות החברה שיוחזקו על ידי  

כמיות ללא זכויות הצבעה. בהתאם, במהלך תקופת ההימעות מהצבעה, מיות אלו לא יובאו בחשבון לחישוב שיעור  ,  ידו  על
 החזקה בזכויות ההצבעה לעיין הצעת רכש מיוחדת.  

  3.6ואשר מתואר בסעיף  מר עין דור  והגב' שגב  שחתם בין  כל עוד הסכם בעלי המיות     -תקופת ההימעות מהצבעה""
  יהיה בתוקף.   לתשקיף להשלמה 

בחברה על ידי שמעווב אמויות בע"מ, וזאת לצורך הבטחת כללי החסימה  הגב' שגב  וחזקות מיותיה של יצוין כי בפועל מ ) 3(
 .  החלים על המיות מכוח תקון הבורסה וההחיות מכוחו

  עבור   האמורות  במיות המחזיקה  "מ,  בע  ות שירותי אמ  איסופ ידי    עלמר עין דור בחברה    מיות מוחזקות    בפועל   כי   יצוין    ) 4(
והן לצורך הבטחת כללי החסימה החלים על המיות מכוח  לפקודת מס הכסה (וסח חדש)    102לפי סעיף  הן  מר עין דור  

  .  תקון הבורסה וההחיות מכוחו

  
  

  פרסום הדו"ח למועד  הון מופק ו הון רשום  :א24ה תק
  

  .  מיות רגילות ללא ערך קוב 40,000,000 -הון רשום     
  

  .מיות רגילות ללא ערך קוב 12,475,000 –הון מופק     
 
  
   מרשם בעלי המיות של החברה  : ב24קה ת

  

מס. זיהוי/מספר ברשם   שם המחזיק 
  החברות בישראל/מספר דרכון 

  כמות המיות

הבורסה   של  לרישומים  החברה 
  לירות ערך בתל אביב בע"מ 

515736817  12,475,000  

  12,475,000  סה"כ
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    חברי דירקטוריון החברה: 26תקה 
  

  עמית חיות   אבישי מלכה   יפתח זיידמן   שגב אלון  פאולה וילין שגב   שם הדירקטור: 

  6פעיל  יו"ר דירקטוריון   תפקיד: 
ודירקטור  מכ"ל החברה  
  1בחברה

  דירקטור   דירקטור 
דירקטור (מיועד לכהן כדירקטור  

  )7בלתי תלוי 

  056498090  036068138  034559500  23026297 013290226  מספר זיהוי: 

  03/08/1960  14/07/1979  20/8/1978  23/08/1967 10/07/1969  תאריך לידה: 
  מען להמצאת כתבי 

  דין:-בי 
  , רמת השרון 9/15עבדת   , פתח תקווה 28ד"ר וייסבורג   , רמת גן 25, קומה 11מחם בגין  , רחובות 27אלי הורביץ  , רחובות 27אלי הורביץ 

  ישראל   ישראל   ישראל  ישראל  ישראל   תיות:

    2021ביואר  26  2021ביואר  18  2021ביואר  18  26/09/2019 30/09/2020  : כדירקטור תחילת כהוה
  ) 7(לא  לא  לא לא לא  דירקטוריון: חברות בוועדת 

בלתי    ית/דירקטור  ה/האם היו
  ית /או דירקטור ה/תלוי

  :ת/חיצוי
  ) 7(לא  לא  לא לא  לא

  ית/דירקטור  ה/האם היו
  : ית/מומחה ת/חיצוי

  לא  לא  לא לא  לא

  בה/האם החברה רואה בו
מומחיות חשבואית    ת/כבעל

כשירות   ת /ופיסית או בעל
  מקצועית: 

(טרם  כשירות מקצועית  תבעל
 התקיים דיון בדירקטוריון) 

(טרם  בעל כשירות מקצועית 
 התקיים דיון בדירקטוריון) 

(טרם  בעל כשירות מקצועית 
 התקיים דיון בדירקטוריון) 

מומחיות חשבואית  בעל 
(טרם  על פי הצהרתו ופיסית 

 התקיים דיון בדירקטוריון) 

מומחיות חשבואית  בעל 
(טרם  על פי הצהרתו ופיסית 

  התקיים דיון בדירקטוריון) 

  ה/היו  ית/האם הדירקטור
של התאגיד, של חברה    ת/עובד

בת או חברה קשורה שלו או של  
  בעל עיין בו: 

דירקטוריון   כיו"ר  מועסקת 
לפרטים ראה  .  פעיל של החברה

  לעיל.   21תקה 

החברה.   כמכ"ל  מועסק 
  לעיל.   21לפרטים ראה תקה 

   8מעיק שירותי ייעוץ לחברה 
ואי  חשב ץשירותי ייעו ק מעי

  9ופיסי לחברה 
  לא

 תיכוית   השכלה: 

בוגר הטכיון בהדסת מכוות  
–  BSC  ראשון תואר  בעל   ,

תל   מאויברסיטת  במשפטים 
רישיון  LLB  –אביב   בעל   ,

  עריכת דין. 

בוגר תואר ראשון במשפטים  
)LLB יברסיטת תל אביבאו ,(  

  

ראשון   תואר  בוגר  חשבון,  רואה 
וחשבואות,   עסקים  במהל 

  המכללה למהל ראשל"צ. 

BA   ,אותבכלכלה וחשבו
  אויברסיטת תל אביב 
  רואה חשבון מוסמך  

 
לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהותו של מר אלון שגב (בעלה של פאולה), כמכ"ל וילין שגב  פאולה  הגב'  יובהר כי אלא אם יוחלט אחרת על ידי אורגי החברה הדרשים על פי דין, תוקף ההחלטה במסגרתה תהא רשאית     6

-לחוק), התשע"ו  121ף  ותקות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעי  1999-(ג) לחוק החברות, התש"ט121החברה, יהא חמש שים מהמועד בו החברה תהפוך לחברה ציבורית (כמשמעות המוח בחוק החברות) וזאת בהתאם להוראות  
2016 .   

ועדת הביקורת של החברה, שתמוה -למיויו כדירקטור בלתי תלוי, ו  1999-התש"טכון למועד זה, מר עמית חיות מכהן כדירקטור רגיל בחברה. מר עמית חיות הצהיר כי הוא עומד בתאי הכשירות הדרשים על פי חוק החברות,     7
 בגין כהותו כדירקטור בחברה. גמול דירקטורים זכאי לזו. כן יצוין כי מר חיות צפוי לכהן כחבר בוועדת הביקורת ובועדת התגמול של החברה. יצוין כי מר חיות בתקופה הקרובה, תדון בהצהרתו 

לרבות בכל הקשור לסגירות פיסיות, עסקאות  ץ וליווי בתחומים שוים (עיק מר זיידמן לחברה שירותי ייעומם להסכם שחתם עם מר זיידמן ואושר על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה,  אבהת   8
ואולם  ,  ש"ח, בתוספת מע"מ  40,250ליווי יהול פרויקטים שוים, ייעוץ אסטרטגי, ליווי תהליכי פיתוח עסקי ויזמות ועוד), במתכות ריטייר, בתמורה לסך של  מיוחדות, ליווי ויהול משאים ומתים מסחריים ומחלוקות מסחריות,  

וכל אחד מהצדדים לו    2021ביואר    1כס לתוקפו ביום  פת מע"מ. ההסכם  סותבלכל שעה וספת,  ש"ח    525שעות, ישולם לו גמול וסף בסך של    70יעלה על  מתן שירותי הייעוץ  דמן בימר זי  יהיה והיקף השעות החודשי שיושקע על יד
  בגין כהותו כדירקטור בחברה.   גמול דירקטורים, זכאי מר זיידמן ל יום מראש. בוסף 30רשאי להביאו לידי סיום בהודעה בת 

  , במתכות ריטייר, בתמורה לסך של שירותי ליווי וסיוע בתחום החשבואי והפיסילחברה  מלכה  עיק מר  מהחברה והאסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה,  ואושר על ידי דירקטוריון  מלכה  ם להסכם שחתם עם מר  אבהת   9
  1כס לתוקפו ביום  פת מע"מ. ההסכם  סותב לכל שעה וספת,  ש"ח    300שעות, ישולם לו גמול וסף בסך של    70יעלה על  מתן שירותי הייעוץ  במלכה  מר    יואולם היה והיקף השעות החודשי שיושקע על יד,  ש"ח, בתוספת מע"מ  24,500
  .בגין כהותו כדירקטור בחברה  גמול דירקטורים זכאי מר מלכה ליום מראש. בוסף  30וכל אחד מהצדדים לו רשאי להביאו לידי סיום בהודעה בת  2021ביואר 
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  עמית חיות   אבישי מלכה   יפתח זיידמן   שגב אלון  פאולה וילין שגב   שם הדירקטור: 

 מכ"ל סולאיר ישראל   השים האחרוות:  5-עיסוק ב

ישראל,   סולאיר  ייזום  יו"ר 
ובחו"ל   בישראל  פרויקטים 

ה ,  והאגירה   PV-בתחומי 
סולאיר   במסגרת  בעיקר 

 .ישראל

ומהל  2014-2019 משפטי  יועץ   :
בקבוצת   והתקשרויות  חוזים 
בתחומי   העוסקת  בי"ל  חברות 
הדסה, פרויקטים, ארגיה ביוי  

  ותשתיות. 
היום: בעל משרד עורכי  -03/2019

  דין פרטי. 
מיוחד  -08/2019 יועץ  היום: 

  למשרד יוסי לוי ושות'.  
  העקת שירותי ייעוץ לחברה.  

כספים  2014-0/5/2019 מהל   :
איטרשיול)   (ברן  חו"ל  פעילות 
ציבורית   חברה  ברן,  בקבוצת 
הסחרת   התשתיות  בתחום 

  בבורסה לי"ע בת"א.
חשבואי  היום-06/2019 יועץ   :
  ופיסי.  

סמכ"ל כספים בחברת זלכל  
בע"מ, חברה ציבורית סחרת  

  בבורסה לי"ע בת"א.

  ת /בהם משמשוספים תאגידים 
  כדירקטור: 

ישראל סולאר  סולאיר  רה   ,
השיטה  ,  "מבע בית  טו  סול 

בע"מ, סול טו החזקות בע"מ,  
טו   סול  בע"מ,  לוד  טו  סול 

 פיציה בע"מ. 

בע"מ, איי אס  סולאיר ישראל  
די   בע"מ,  אידסטריז  אייטש 
טו   סול  בע"מ,  גריד  איי  אם 
גגות בע"מ, סול טו כיל בע"מ,  
בע"מ,   שפיר  טו  סולאיר 
פרויקט   ישראל  סרגוסה 
אגירה   עיט  בע"מ,  סולאר 
שאובה בע"מ, סול טו גגות אי  

 פי סי בע"מ, אגרו פיד בע"מ. 

 ---   ---   ---  

משפחתית לבעל עיין אחר  קרבה 
  בחברה: 

שגב   אלון  מר  של  רעייתו  כן, 
ומכ"ל   כדירקטור  (המכהן 
בעלי   הים  השיים  החברה). 

 השליטה בחברה. 

כן, בעלה של הגב' פאולה וילין  
כיו"ר   (המכהת  שגב 
השיים   החברה).  דירקטוריון 

 הים בעלי השליטה בחברה.

  לא  לא  לא

חתימה   ית /מורשה  ה/האם היו
  : ת/עצמאי
  

  לא  לא  לא    לא  לא

דירקטור/ית   הוא/היא  האם 
כבעל/ת   אותו/ה  רואה  שהחברה 
ופיסית  חשבואית  מומחיות 
המזערי   במספר  עמידה  לצורך 

סעיף  שק לפי  הדירקטוריון  בע 
החברות,  12(א)(92 לחוק   (

  1999-התש"ט

  לא    לא  לא

  
  
  כן 
  
  

  כן 
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  ושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26תקה 

  

 
ועברו כלל ה את מרבית פעילותה לחברה, כאשר בכלל זה    2020בספטמבר    30יום  בתוקף רטרואקטיבי ל  ה עבירלעיל, ה התאריכים שיובאו בשורה זו היה התאריכים בה החלו ושאי המשרה את תפקידם בסולאיר ישראל, שכאמור     10

  ושאי המשרה ששמותיהם מובאים בטבלה זו להיות מועסקים על ידי החברה. 
  בתפקידים זהים בסולאיר ישראל.   2020בספטמבר  30כיהו עד ליום , בהתאמה)  2021ופברואר  2021(למעט הגב' מרים הזז ומר עמית גון שהחלו תפקידם בסולאיר ישראל רק בחודש יואר כלל ושאי המשרה כאמור לעיל,    11
  

  מרים הזז  עמית גון   עמרי גון   אורן אפרת הירש   יאיר אייזן   עודד עין דור  שם:

  204103931  039676267 043158823 022788962 040601080 036635274 מספר זיהוי: 

  10/3/1992  16/10/1984 13/08/1981 15/02/1967 23/12/1980 21/11/1984 תאריך לידה: 

  תאריך תחילת כהוה
  :10בתפקיד הוכחי 

01.07.2016   03.09.2019 01.06.2017 01.04.2019 1.2.2021  1.1.2021  

התפקיד שהוא ממלא  
בתאגיד, בחברה בת שלו,  

בחברה קשורה שלו או  
 11בבעל עיין בו 

סמכ"ל פיתוח עסקי בחברה. בוסף,  
סולאיר  מכהן (ללא תמורה) כמכ"ל  

בע"מ   -ט של  ,  מטריג  בת  חברה 
 החברה 

 סמכ"ל תפעול בחברה  הדסה בחברה סמכ"ל  סמכ"ל כספים בחברה 
סמכ"ל פיתוח תאגידי  

  בחברה 
  חשבת החברה וחברות בות

האם הוא בעל עין  
בתאגיד או בן משפחה של  
ושא משרה בכירה אחר  
  או של בעל עין בתאגיד: 

  5%המהוות מעל  כן, מחזיק במיות  
 .  מהון החברה

  לא   לא  לא  לא  לא 

 השכלה: 
לימודי תואר ראשון בכלכלה ויהול  

  מהאויברס' הפתוחה  

ראשון   תואר  חשבון,  רואה 
במהל   שי  ותואר  בכלכלה 
  עסקים, אויברסיטת בן גוריון 

, אויברסיטת  B.s.cמהדס חשמל, 
  בן גוריון

מהדס תעשיה ויהול,  
 אויברסיטת בן גוריון  

וחשבואות,   משפטים  בוגר 
המכרז הביתחומי הרצליה;  

 ) במשפטים  )  LLMמוסמך 
המכרז הביתחומי הרצליה;  

  רו"ח מוסמך; עו"ד מוסמך 

רו"ח, תואר ראשון בחשבואות  
ומערכות מידע, מרכז האקדמי  

  לב 

השים   5- עיסוק ב
 האחרוות: 

פיתוח   בסולאיר  סמכ"ל  עסקי 
כסמכ"ל   כיהן  כן  (לפי  ישראל 

 תפעול בסולאיר ישראל) 

חשב בג'רל אלקטריק באתר  
 אשלים  

ישראל,  סמכ"ל   בסולאיר  הדסה 
 מ מהדס בסול תשתיות בע"

עסקי,   פיתוח  פרויקטים,  יהול 
 סמכ"ל תפעול בסולאיר ישראל  

בחברת   עסקי  פיתוח  מהל 
HAP Investments    בתחום)

והשקע דל"ן);  פיתוח  ות 
סמכ"ל פיתוח עסקי בחברת  

EGC Real Estate Group.  

מבקרת חיצוית במשרדי רו"ח  
וקסלר קודצ'יק אוך ושות',  

BDO .זיו האפט  
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  מורשי חתימה עצמאיים   ב: 26תקה 
  

  לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.      
  

  

  החברה אי החשבון של רו  : 27ה תק
  

  .אביב-תל, 88 אלון  יגאל  רחוב -שטיימץ עמיח ושות' משרד 
  
  

  תקון החברה   : 82ה תק
  

עם כיסתו לתוקף של הסכם הפיצול, והפיכת החברה לחברה ציבורית, כס לתוקפו תקון    
  1לוסח התקון החדש ראה דו"ח מידי מיום  חדש המותאם להיות החברה חברה ציבורית.  

      .  2021-01-013770, מס' אסמכתא 2021בפברואר 
  
  

  לטות אסיפה כללית  הח  : 29ה תק
  

  
החברה חברה פרטית, התקבלו על ידי האסיפה הכללית של בעלי  בתקופת הדו"ח, עת היתה  

המיות של החברה, במועדים שוים, החלטות רבות הוגעות לביצוע ההפקה לציבור; שיוי  
אישור תאי כהוה של בעלי שליטה ודירקטורים וכן אישור התקשרות    ;מבה ההון של החברה

בחברה דירקטורים  עם  ייעוץ  בהסכמי  ישראל  איש   ;החברה  סולאיר  עם  התקשרויות  ור 
לדו"ח    6.2.1) לרבות הסכם הפיצול המתואר בסעיף  (המצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה

החברה;   תקון  החלפת  אישור  החברה;  של  התגמול  מדייות  אישור  התאגיד;  עסקי  תיאור 
  אישור כלל ההחלטות המפורטות בתשקיף; וכיו"ב. 

    
  החלטות החברה   :א29ה תק

  
  

     החברותחוק ל) 1(270יף מיוחדים לפי סעם שוריאיעוות הטקאות חריגות סעא. 
  

הטעוות אישורים מיוחדים  לא בוצעו בתקופת הדו"ח עסקאות  ,  לעיל  26-ו  22,  21  ותכמפורט בתקלמעט  
  ) לחוק החברות.1(270לפי סעיף 

  

  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי שבתוקף בתאריך הדו"חב.  
  

(כתבי  ופטור    יתו על ידי החברה כתבי שיפוי,  למועד זה, לכלל חברי דירקטוריון וושאי המשרה בחברהכון  
בי הזוג שגב הים בתוקף עד לתום חמש שים מהמועד בו הפכה החברה לחברה  לוהפטור שיתו  השיפוי  

    .ציבורית, שאז תידרש החברה לחדש את ההתקשרות)

ישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה את  א  2021ביואר    26יום  בוסף,  ב
  ההתקשרויות הבאות:  

(מסוג    .א ייעודית  בפוליסה  החברה  בעליPOSIהתקשרות  חבות  (לרבות  החברה  חבות  לכיסוי    , השליטה)  ) 
שים החל    7, לתקופה של )IPOוושאי המשרה ביחס לפרסום התשקיף וההפקה הראשוה (הדירקטורים  

  7(  לתביעה ולמצטבר לתקופת הביטוח  ארה"ב  דולרמיליון    10של  גבול אחריות  , ב2021ביואר    12מיום  
הפרמיה  שים) הפוליסה  .  בגין  כ לתקופה  (דולר  אלפי  129-היה  טיפול  דמי  בתוספת   ,Fronting Fees  (

    .י"ע בישראל  תתביעבגין דולר  אלפי 100עצמית לתביעה לחברה היה ה השתתפות ה  .15%בשיעור של עד 

ב  .ב החברה  לפרסום   ביטוח  פוליסתהתקשרות  כיסוי  (ללא  שוטפת  משרה  וושאי  תשקיף  הדירקטורים 
  ,2021ביואר    12  חודשים החל מיום  12לתקופה של  ")  הפוליסה השוטפת(להלן: ")  וההפקה הראשוה

אחריות  ב השתית    ארה"ב  דולרמיליון    10של  גבול  הפרמיה  הביטוח.  לתקופת  ולמצטבר  בגין  לתביעה 
עצמית  ההשתתפות  ה  .15%, בתוספת דמי טיפול בשיעור של עד  דולראלפי    78-היה כ השוטפת    הפוליסה

(שאיה    תביעה בארה"בלדולר    אלפי  150,  קדהומחוץ לארה"ב  לתביעה  דולר    אלפי  50לתביעה לחברה היה  
בישראל (בגין הפקות אשר קיבלו את אישור המבטח להכללתן    י"עת  לתביע  אלפי דולר  150-ותביעת י"ע)  

 .בלבד)

(בתוספת    15כל עוד גבולות האחריות של הפוליסה השוטפת לא יעלו על    .ג ולתקופה  מיליון דולר למקרה 
הוצאות הגה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות), תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל,  

כ אחריות  לתקופות  ביטוח  בפוליסות  הדין),  להוראות  (בכפוף  החברה  דירקטוריון  ידי  על  שתקבעה  פי 
ובלבד   לעת,  מעת  שיהיו  כפי  בשליטתה,  ובתאגידים  בחברה  משרה  וושאי  שההתקשרות  דירקטורים 

או   רכושה  החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן  תשפיע  ולא  שוק  בתאי  תהיה  הביטוח  בפוליסת 
 התחייבויותיה.  
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 ג' לעיל.  -ושאי המשרה המכהים בפוליסות שצויו בס"ק א' כללת כללה  .ד

תהא  , ביחס לה"ה פאולה וילין שגב ואלון שגב,  התקשרות זוההקלות,  ב(ב) לתקות  1  יצוין כי בהתאם לתקה
בטעוה   מחדש  בו    5חלוף  אישור  מהמועד  בחוק  הפכה  שים  המוח  (כמשמעות  ציבורית  לחברה  החברה 

  החברות).  

  
  
  
          

    תפקידו:      שם החותם:
          

    הדירקטוריון "ר  יו      פאולה וילין שגב 
          

    מכ"ל החברה       אלון שגב 
          
        

  
  2021 במרץ 31 ביום חתם
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