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 שלום רב,  

, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה. אין לנו דיוק על והסתמכנו הנחנו העבודה ביצוע לצורך

 של עצמאית בחינה ערכנו ולאסיבה להניח שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים, שלמים או הוגנים, 

אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו. לא בוצעו  זה מידע עללמעט בחינת סבירותו. ההסתמכות  זה מידע

במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים 

 או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות. 

והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על  מדויק מדע אינה כלכלית דעת חוות

בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, 

 עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות.

 .עיגול הפרשי יתכנו לפיכךו, אלקטרוני גיליון באמצעותהחישובים בעבודה זו בוצעו 

 

לבצע הערכת שווי ( "מזמינת העבודהאו "ו/ "ג'נריישן)להלן: " ג'נריישן קפיטל בע"מחברת  דיי-לנתבקשנו ע 

 2020 דצמברב 31 ליום ,("החברהו/או " "רפק אנרגיה)להלן: "רפק אנרגיה בע"מ חברת לאחזקותיה ב

הערכת השווי תבוצע לטובת הצגת ההשקעה בדוחות  ."(יום הערכה" ו/או "מועד הערכת השווי)להלן: "

מדידת שווי הוגן,  -13מדידת השווי ההוגן בוצע בהתאם לתקן דיווח כספי  .הכספיים של ג'נריישן בשווי הוגן

IFRS 13. 

אושרה ג'נריישן קפיטל בע"מ "( לבין BDOזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ )להלן: " BDOההתקשרות בין 

 2020 בדצמבר, 31ביום "(, הסכם ההתקשרות)להלן: " נועם רובינזון, סמנכ"ל כספיםמר ונחתמה על ידי 

 .("מועד התקשרות)להלן: "

 עקרונות במסגרת פיננסי דיווח למטרות, ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן חברת את ישמשו ממצאינו

 לשימושם מיועדת זו עבודה .דין כל פי על והנדרשים בישראל המקובלים הכספי והדיווח החשבונאות

 . דין כל פי על בלבד תלויים הבלתי ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן חברת של הבלעדי

, לרבות ככל 2020בדצמבר  31כספיים ליום  בדוחותלנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל  ידוע

, לרבות ידה על ורסמומדף או דוחות הצעת מדף שיפ ף או תשקיףשהדוחות כאמור יכללו במסגרת תשקי

ותקנותיו אשר על פי הוראות  1968 –"ח התשכבדרך של הפנייה, וכן בכל דיווח מידי לפי חוק ניירות ערך, 

 תידרשנה במסגרתו לצרף את העבודה הכלכלית. ג'נריישן קפיטלהדין 
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 אי תלות  

ואיננו בעלי עניין או צפויים להפוך  שלה בנות בחברותו/או  ג'נריישןבחברת לציין כי אין לנו כל תלות  הרינו  

כמשמעותו של ג'נריישן בחברת לבעלי עניין באף אחת מהחברות או בנכסיהן בעתיד. אנו בלתי תלויים 

ובתקנותיו שהותקנו על פיו, לרבות תקנות רואי חשבון )ניגוד  1955 –מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו 

, בתקני ביקורת ובכללי ההתנהגות 2009 –"ח התשסר( עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אח

 .105-30' מס ערך ניירות רשות סגל לעמדת בהתאם, והמקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל

 .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 ג'נריישןההתקשרות בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת  בהסכםהמפורטים 

כל סכום כאמור שישולם על ידינו, מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו ובלבד שניתנה 

שאז לא יחול שיפוי או  BDOוהכל למעט מקרים של רשלנות או זדון של  אפשרות להתגונן,ג'נריישן ל

 פיצוי כלשהו.
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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  ▪

 ובחינות לירידת ערך; PPAביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ  ▪

 ;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 –  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות

 ;GPM Investmentsלירידת ערך של חברת 

 

 BDO Consulting and Management Ltd - ידי השותפים של משרד רואי חשבון נוסדה על BDO. 

BDO  יעוץ וניהול היא חלק מרשתBDO  הבינלאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים

הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי 

עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, 

, מיזוגים ורכישות, בנקאות PFI/PPPיות עסקיות, ייעוץ מימון פרויקטים ניתוחים כספיים, בניית תכנ

 השקעות ועוד.

 

 Corporate Finance"ח, שותף, מנהל מחלקת רו, דטלקרמר מוטי מר

  Corporate Financeשותף, מנהל מחלקת  – נוכחי תפקיד

 MBAבעל תואר מוטי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ו – תעסוקתי וניסיון רקע

שנים בייעוץ עסקי לחברות ולמשרדים  10 מעלמאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של 

ממשלתיים. במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי מנהל צוות כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק 

מכשירים פיננסים  , תוכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכתPPAבהערכות שווי, 

 ועוד.

במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי, תוכניות עסקיות, תכנונים 

אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת: תקשורת, מדיה, טכנולוגיה, תעשיה 

 מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים.
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 מקורות מידע  תמצית ממצאים

שווי והממצאים המפורטים בה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון למועד הערכת השווי,  עבודתנו על בהתבסס

 :דלקמןכמיליוני ש"ח,  372.1 והינברפק אנרגיה 'נריישן ג של אחזקותיה

 

 ,רב בכבוד

 ,ח"רו, דטלקרמר מוטי

BDO מ"בע וניהול ץייעו, האפט זיו 

 24.3.2021 בתאריך חתםנ

 

 לצורך עבודתנו התבססנו על הנתונים והמסמכים, כמפורט להלן: 

 ;2018-2019, לשנים אנרגיה ת רפקחברשל  דוחות כספיים מבוקרים ▪

 ;2020שנת לאנרגיה  חברת רפקדוחות כספיים של טיוטת  ▪

 31המעודכנים ליום אלון תבור ורמת גבריאל,  -התחנות הצפוניותמודלים פיננסיים של  ▪

 ;2020, בדצמבר

 ;2020בדצמבר  31, מעודכן ליום MRCמודל פיננסי עבור תחנת הכוח  ▪

 ;מצגות ודוחות ניהוליים ▪

 ;רפק אנרגיההחברה וחברת  נתונים נוספים, שנמסרו לנו בכתב ובעל פה על ידי הנהלת ▪

 מידע גלוי לציבור; ▪

 וג'נריישן קפיטל; MRC, רפק אנרגיהחברת בדיונים ושיחות עם אנשי מפתח  ▪

 ;רובינזון, סמנכ"ל כספים, ג'נריישן קפיטלמר נועם  ▪

 ;, ג'נריישן קפיטלמנהל השקעות, אלמוגום תמר  ▪

 ;MRCמר אלירן לוי, סמנכ"ל כספים,  ▪

 מר הדר לוין, סמנכ"ל כספים, רפק אנרגיה; ▪

 גב' אמאני נסר, חשבת, רפק אנרגיה. ▪

  

31.12.20אלפי ש"ח

 274,628שווי חלקה של רפק אנרגיה בהון העצמי של התחנות הצפוניות )86.2%(

 143,164שווי חלקה של רפק אנרגיה בהלוואות בעלים - תחנות צפוניות

MRC-286,786שווי חלקה של רפק אנרגיה ב 

 704,579סה"כ שווי חלקה של רפק אנרגיה ב-MRC ובתחנות הצפוניות

 89,990נכסים עודפים - רפק אנרגיה סולו

(24,931)תביעת ניהול - רפק אנרגיה סולו

(397,592)הלוואות בעלים ושטרי הון

 372,046שווי הון עצמי רפק אנרגיה

50%חלקה של ג'נריישן בהון העצמי של רפק אנרגיה

 186,023שווי חלקה של ג'נריישן בהון העצמי של רפק אנרגיה

 186,050הלוואות בעלים ושטרי הון המוחזקים בידי ג'נריישן

 372,073שווי אחזקותיה של ג'נריישן ברפק אנרגיה
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 42 1970-ב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8לתקנה גילויים נדרשים בהתאם 
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 ופעילותההחברה 

 רפק אנרגיה  

דלק אשקלון בע"מ מדלק חברת הדלק  שורק בע"מ ואי.פי.פי מניות איי.פי.פי. דלק - המשך •

הישראלית בע"מ, על ידי שותפות ייעודית בה השותף הכללי הינו חברה בת של רפק אנרגיה 

ח וכ תחנתשורק הינה  . במסגרת העסקה יירכשו שתי תחנות כוח בשורק ובאשקלון. תחנתבע"מ

מותקן של  בעלת הספק ,1קונבנציונלית במחזור משולב, הממוקמת בשטח מתקן התפלה שורק 

למדינה בשנת  על פיו היא תימסר BOTמגה ואט לשעה. תחנת שורק מופעלת במודל  140

ח הפועלת בטכנולוגיית קוגנרציה, הממוקמת בשטח ותחנת כ. תחנת הכוח באשקלון הינה 2037

מגה ואט לשעה. תחנת אשקלון מופעלת  87בעלת הספק מותקן של מתקן התפלה אשקלון, 

 ;2027על פיו היא תימסר למדינה בשנת  BOT במודל

( ממניות 26.67%-)עם אופציה לעלות ל 10% החזקה בשיעור של – ריינדיר אנרגיה בע"מ •

רה ריינדיר הוקמה במט המחזיקה תחנת כוח בייזום. "(ריינדיר)להלן: " ריינדיר אנרגיה בע"מ

ליזום ולהקים תחנת כוח המופעלת בגז טבעי במרכז המדינה. זאת משום שאזור המרכז הוא 

עתיר מאוד בצריכת חשמל ובתשתיות הולכת גז וחשמל מחד, אך דל במשאבי גנרציה של חשמל 

שיהיה בעל מאפיינים  מטרת החברה הינה לאתר מתחם במרכז המדינה,מאידך. לפיכך, 

כוח קונבנציונלית שתופעל בגז טבעי, בהספק משמעותי, על מנת  מיטביים לצורך הקמת תחנת

 לספק את צרכי הביקוש הגוברים לחשמל. 

. פעילותה כוללת החזקה עוסקת בתכנון, הקמה והפעלה של תחנות כוח לייצור חשמל רפק אנרגיה 

 בתחנות הבאות:

ההפעלה  בשלביחברות ייעודיות המצויות בשתי  רפק אנרגיה מחזיקה – צפוניותתחנות  •

מגה וואט יחד(  614 -לייצור חשמל )הספק מותקן של כ 1המסחרית של תחנות כוח קוגנרציה

טון לשעה יחד( על ידי גז טבעי באזור רמת גבריאל ואלון תבור )להלן:  108 -וקיטור )כ

הושלמה עסקה במסגרתה רכשה רפק אנרגיה  2020במרץ  19ביום "(. התחנות הצפוניות"

מסך המניות בכל אחת מהתחנות הצפוניות,  17.8%-בכ , שהחזיקהבע"מ רגיהגת אנחברת מ

, למועד הערכת השווימהתחנות הצפוניות, באופן שנכון  בכל אחת 4%מניות בשיעור של 

תחנות הכוח שתי בכל אחת מ 13.8%-ב וגת אנרגיה 86.2%-מחזיקה רפק אנרגיה ב

ושימשה  2019יות במהלך שנת הצפונ האמורות. תמורת העסקה הוזרמה בפועל לתחנות

 לתחנות הצפוניות; למימון חלקה של גת אנרגיה בהלוואות בעלים שהועמדו

• MRC Tavor Power Ltd - מהזכויות ההוניות ומזכויות  33.33%-אנרגיה מחזיקה ב רפק

מחברת  2019רכשה בשלהי  MRC. "(MRC)להלן: " MRC Tavor Power Ltdשל  ההצבעה

, ח במחזור משולבותחנת כ בעיקר , הכוללMRCהחשמל את מלוא הזכויות באתר אלון תבור 

יחידות  2-המורכבת מותחנת כוח  לשעה וואט מגה 363-המוסקת בגז טבעי בהספק של כ

התחנות )להלן ביחד: " מגה וואט לשעה כל אחת 110-בהספק של כמוסקות בסולר, 

ח ות כנרה, לפעול לקידום משמעותי של הליך הקמת תחהחב נתבכוו(. כמו כן, הקיימות"

אלון תבור, בהתאם  MRC באתר "(תחנת פיקר החדשה)להלן: "חדשה במחזור פתוח 

על פי הנהלת החברה, תחילת אלון תבור.  MRC ה לה בהסכם הרכישה שלניתנלאופציה ש

רים , כאשר מלבד קבלת כל ההית2021הקמת תחנת פיקר החדשה צפויה לקרות בשנת 

  ;וממתין לאישור ממשלהוהאישורים הנדרשים, הפרויקט קיבל אישור תמ"א בוועדה הארצית 

   מלוא עסקת רכישתהושלמה  , לאחר תאריך המאזן,2021בפברואר  22ביום  - תחנות חופיות •

                                                           

 מלית ואנרגיה טרמית שימושית )קיטור(.טכנולוגיית קוגנרציה הינה טכנולוגיה לייצור חשמל באמצעות מתקנים המפיקים ממקור אנרגיה אחד )בעניינו גז טבעי(, בו זמנית, אנרגיה חש 1
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 תרשים אחזקות  

 נכון למועד הערכת השווי:  רפק אנרגיהחזקות העיקריות של חברת אלהלן ה

 

 

 

 התחנות החופיות מוחזקות על ידי שותפות, בה חברת רפק אנרגיה הינה השותף הכללי. תחנות החופיות הושלמה לאחר תאריך המאזן.ב מלוא האחזקות רכישת)*( 

10%

ג'נריישן קפיטל בע"מ

רפק אנרגיה בע"מ

תחנות צפוניות )רמת גבריאל ואלון 

תבור(
MRC Tavor Power Ltd ריינדיר אנרגיה בע"מ

איי.פי.פי דלק שורק בע"מ

איי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ

)"תחנות חופיות"(

50%

35%
(*) 86.2% 33.33%
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 החברה ופעילותה

 התחנות הצפוניות  

 כתחנת קוגנרציה, המודל העסקי של החברה הינו כדלקמן:

 חשמל וקיטור למפעלי החצרות בהן התחנות מוקמות, קרי, נילית ותנובה.  מכירת •

 התקשרויות עם לקוחות נוספים בקרבת מקום אשר ניתן למכור להם חשמל קיטור. •

מכירת חשמל על גבי רשת החשמל הארצית, ללקוחות ברחבי הארץ המעוניינים לרכוש חשמל  •

 מתחנה פרטית ולא מחברת החשמל.

לפי התעריפים שנים, המאפשר למכור כמויות חשמל נוספות  18מנגנון הגנה למשך  לחברה ישנו •

, לגבי יתרת תפוקת החשמל )ראו פרק "סקירת השוק" להרחבה( המפורטים באישור התעריפי

, מרבית מכירות אלו יחולו בשעות שביכולתן לייצר בכל רגע מעבר לביקוש של הלקוחות הפרטיים

 ביקוש הנמוך של צרכנים פרטיים בשעות הללו.השפל וזאת לאור פרופיל ה

מכירת החשמל לצרכניים הפרטיים מבוססת על תעריף התעו"ז אשר מפורסם על ידי רשות החשמל, 

 בהנחה מסוימת על תעריף זה או על רכיבים ממנו, בפרט תעריף הייצור.

 

 

 

התחנות ממוקמות בחצרות מפעלים גדולים, אשר מהווים את לקוחות העוגן של החברה. תחנת רמת 

מגדל העמק המוחכרים לחברת נילית בע"מ )להלן:  –גבריאל ממוקמת באזור התעשייה רמת גבריאל 

"( וכן תחנת אלון תבור ממוקמת באזור התעשייה אלון תבור המוחכרים לתעשיות מזון תנובה "נילית

תחנות הכוח פועלות בטכנולוגיית קוגנרציה, כאשר  "(.תנובהודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן: "אג

התרומה )קיטור(. היא טכנולוגיה לייצור בו זמני של אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית קוגנרציה 

לתעשייה, כאשר הגדולה ביותר של מתקני קוגנרציה למשק הישראלי הינה בהפחתת תשומות האנרגיה 

השימוש בטכנולוגיה מאפשרת לצרכנים ולמפעלים לצרוך חשמל במחירים תחרותיים, וכן לצרוך אנרגיה 

תרמית המיוצרת בטכנולוגית קוגנרציה במחיר הנמוך מעלות הדלק בשריפה ישירה. כמו כן, הקמת תחנות 

נצרך לכל  ככל שפחות דלקקוגנרציה באזורי תעשיה מפחיתה עומס על רשת ההולכה. בהיבט הסביבתי, 

  .יחידת יצור חום וחשמל, הביצועים הסביבתיים משתפרים

לאור היתרונות הכלכליים והסביבתיים של מתקני קוגנרציה, ישנה תמיכה של רשות החשמל במתקנים 

. אלו ופורסמה אסדרה פרטנית ומטיבה למתקני קוגנרציה, המתמרצת את הקמתם על ידי יזמים פרטיים

הנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל בקוגנרציה על כל יחידת ייצור בתחנת כוח לעמוד על מנת לי

נצילות אנרגטית מינימלית הקבועים בתקנות הקוגנרציה, וככל שהיא אינה עומדת בהן, מוחלים  בתנאי

 .עליה הסדרים תעריפיים אחרים הנחותים בהשוואה להסדרים התעריפיים החלים על יצרני קוגנרציה

, כאשר שיעור נצילות 60%נצילות אנרגטית מינימלית העומד על  נקבע יחסות, יין התחנות הצפונילענ

, קרי שיעור הנצילות עומד ביחס 60%האנרגיה המיוצרת בתחנות במקרה של אספקת קיטור עומד על 

 המינימלי שנקבע.
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 החברה ופעילותה

 המשך  –התחנות הצפוניות   

צדדים בתנאים להארכת חכירת המשנה לתקופה נוספת שבה ניתן יהיה תקופת חכירה המשנה ידונו ה

להפעיל את תחנות הכוח, או לרכישתה על ידי תנובה. ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמות עד שלושה חודשים 

 לפני תום תקופת החכירה תפנה אלון תבור את המקרקעין ותפרק על חשבונה את תחנת הכוח.

 

 חוזה רכישת גז טבעי

במערכת הסכמים עם אנרג'יאן ישראל לימיטד , הודיעה החברה על התקשרות 2020בדצמבר  16ביום 

"(, לרכישת גז טבעי עבור כל תחנות הכוח הפועלות תחתם במטרה להוזיל את עלויות אנרג'יאן)להלן: "

ח השונות. הכוהגז הטבעי של תחנות הכוח, תוך ניצול היתרון לגודל של רפק אנרגיה והסינרגיה בין תחנות 

החל מתחילת ההזרמה של גז טבעי משדה "כריש", , בהתאם להסכמים המעודכנים וההסכמים החדשים

 -ל 1.1תמכור אנרג'יאן לרפק אנרגיה ולתאגידים המוחזקים על ידה גז טבעי בכמות מצרפית של בין 

3.1BCM   מיליארד דולר. יצוין, כי  2.7-ובהיקף כספי כולל של עד כ, שנים 15-ל 6לשנה, לתקופות של בין

ירכש כאמור בהסכמים החדשים, תימכר על ידי רפק אנרגיה לצדדים יכמות מסוימת מהגז הטבעי ש

 Take orנגנוני סכמי הגז הטבעי כוללים מנגנונים מקובלים בהסכמים מסוג זה, ובין היתר, מיים. השליש

Pay ,Carry Forward ו-Make Upסכמים האמורים צמודים לשינוי ברכיב , מחירי הגז הטבעי בה. בנוסף

 .הייצור

נחתמו הסכמים קצרי טווח לרכישת גז טבעי מספק גז  ,2020בנובמבר  20, כי ביום ר יצויןבהמשך לאמו

"( ההסכמים הקצריםבאלון תבור )להלן: " MRC טבעי ביחס לתחנות הצפוניות ולאתר ייצור החשמל של

ההסכמים הקצרים יהיו ר. י הקיימים של התחנות כאמואשר מחליפים חלק מהסכמי רכישת הגז הטבע

כאמור לעיל או תקופה מקסימלית " בתוקף עד המוקדם מבין תחילת ההזרמה של גז טבעי משדה "כריש

 הסכמי הגז הטבעי צפויים להפחית מהותית את עלויות רכישת .שנקבעה בכל אחד מההסכמים הקצרים

 תחת רפק אנרגיה בתקופות ההסכמים. לאור זאת, השפעתהגז הטבעי עבור כלל תחנות הכוח הפועלות 

 .הסכמי הגז הטבעי על רווחי רפק אנרגיה בתקופות ההסכמים צפויה להיות מהותית

 הסכם תפעול ותחזוקה 

 Spanish Israeli Operation and, התחנות התקשרות בהסכם עם חברת 2014ביוני,  10ביום 

Maintenance Company Ltd. " :( לתפעול ותחזוקה שוטפים של התחנות לתקופה של עילהמפ)להלן"

. בהסכם נקבע כי במהלך תקופת ההפעלה 2039שנים ממועד ההפעלה המסחרית, קרי עד מאי  20

המסחרית ישולם למפעיל שכר שנתי בכפוף לתוספות עבור שירותים מסוימים. לפי אומדני הנהלת 

 .2049עד מאי שנים, קרי  30החברה לתחנות אורך חיים כלכלי של 

 

 רישיון חשמל

אישור תעריפי מותנה  התחנות(, נתקבל אצל 2017לינואר  10)כפי שתוקן ביום  2016 ס,במר 8 -ה ביום

מאת רשות החשמל. האישור התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחנת הכוח הצפוניות בגין 

רלוונטיות( וכן את המועדים מכירת חשמל למנהל המערכת )חח"י( )בהתאם להחלטות רשות החשמל ה

והכמויות בהם בעל הרישיון )קרי, התחנות( יהיה רשאי למכור חשמל למנהל המערכת בהתאם לתקנות 

 הקוגנרציה. 

מהאנרגיה  50%באישור התעריפי של כל אחת מהתחנות הצפוניות נקבע כי הן רשאיות לספק לחח"י עד 

מגה וואט בשעות השפל בחישוב שנתי,  35ועד החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע בחישוב שנתי 

שנים מיום קבלת הרישיון הקבוע, ובתעריף אשר נוסחת חישובו קבועה מראש וכוללת  18לתקופה של עד 

מנגנוני הצמדה לפרמטרים שונים. התעריפים עשויים להשתנות בהתאם לתנאים האמורים באישור 

גנון הגנה זה שקיים בחברה מול חברת החשמל הינו . מנהתעריפי, בין היתר, לאור מחיר הגז של החברה

 .2037שנים ממועד הפעלה, קרי מועד הסיום הינו מאי  18-בתוקף ל

 

 שכירות הסכם

כפי שפורט לעיל, התחנות מוקמות בחצרות המפעלים של תנובה ונילית, התחנות חוכרות את הקרקע 

ממועד הסגירה הפיננסית וכן באלון חודשים )רמת גבריאל  11-שנים ו 24מחברות אלו לתקופות של 

 תבור ממועד מסירת החזקה במקרקעין. על פי ההסכם של אלון תבור, לפחות שישה חודשים לפני תום 
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 החברה ופעילותה

 המשך  – התחנות הצפוניות  

  

 

 מימון מחדש

, הודיעה החברה על התקשרות בהסכמי מימון מחדש של החוב הבכיר הקיים 2020בדצמבר  24 -ביום ה

הסכמי המימון הינם במתווה מימון פרויקטאלי עם קונסורציום של גופים שהועמד לתחנות הצפוניות. 

רפי של ריקורס, בסך מצ -להעמדת מימון בתנאי לימיטד טפחות,פיננסיים מקומיים בהובלת בנק מזרחי 

 .מיליוני ש"ח 229-וכן להעמדת מסגרות אשראי נוספות בסך מצרפי כולל של כ ח,מיליארד ש" 1.315-כ

מיליון ש"ח(,  850 -סכום המימון ישמש את התחנות הצפוניות עבור פירעון מלוא החוב הבכיר הנפרע )כ

מיליון  69.2-של כוכן פירעון  מיליון ש"ח( 151-פירעון מלוא הלוואות המזנין שהועמדו לתחנות הצפוניות )כ

מהלוואות הבעלים שהועמדו על ידי רפק אנרגיה לתחנות הצפוניות וכן שימושים שוטפים של  ש"ח

מעל התשואה על אג"ח ממשלתי  2.8%-2.4%יישא ריבית שנתית בשיעור של ת. המימון התחנות הצפוניו

  .במח"מ דומה
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 החברה ופעילותה

  MRC 

 הסכם מימון

, בארגון ובהובלת בנק בהסכם מימון במתווה מימון פרויקטאלי MRC התקשרה , 2019בנובמבר  21ביום 

בנקאיים מקומיים יחד עם תאגידים  בנקאיים וגופים פיננסייםסורציום של תאגידים קונעם הפועלים, 

 -של כוספות בסך כולל אשראי נמיליארד ש"ח וכן מסגרות  1.65-להעמדת מימון בסך של כ בינלאומיים

 .מיליוני ש"ח 85-ש"ח, הכוללות, בין היתר, מסגרת ערבויות, בסך כולל של כ מיליוני 250

 רישיון ייצור חשמל

רישיונות לחלוקת  מל,על פי חוק משק החשמל, הוגדרה חברת החשמל, המחזיקה ברישיון להולכת חש

בות והפעולות הבסיסיות לניהול חשמל ורישיון לניהול המערכת, כ"ספק שירות חיוני", עליו מוטל קיום החו

תקין של משק החשמל, וביניהן, מתן שירותי גיבוי ושירותי תשתית ליצרני חשמל פרטיים ולצרכנים, ורכישת 

בהתאם להוראות  ק.חשמל המיוצר על ידי יצרני חשמל פרטיים שעמדו בתנאים מסוימים הקבועים לכך בחו

המעוניין לייצר חשמל מחויב בקבלת רישיון  ,תאגיד לרבות, חוק משק החשמל והתקנות מכוחו, כל אדם

מחויב  חיוני(להבדיל ממכירת חשמל לספק השירות הר, אדם המעוניין למכור חשמל לצרכנים פרטיים )ייצו

שנים ביחס לכל אחת  15קיבלה מרשות החשמל רישיונות ייצור חשמל לתקופה של  MRC .ברישיון אספקה

 .וכן אושר ההסדר התעריפי לגביהןאלון תבור, MRC -מתחנות הכוח ב

 תתעריפי הסדרה

, התשלום עבור האנרגיה שתופק בתחנות הכח יהיה בהתאם להסדרה התעריפית כפי שנקבעה במכרז

 באופן הבא:

לא תתקשר בעסקאות ישירות עם צרכני  MRC-תחנות הכח יועמדו כולן לרשות מנהל המערכת ו •

 20)או  שנה 15לקבלת תשלומים קבועים לתקופה של קצה. בתמורה, יהיו תחנות הכח זכאיות 

בהתאם לזמינותן התפעולית. מנגנון תשלומי הזמינות, המהווים שנה לתחנת פיקר החדשה( 

חלק מהותי משווי האתר, מהווה מנגנון הבטחת הכנסה ללא תלות בביקוש במשק החשמל או 

אגורות לקילו וואט שעה עבור  5.5-תשלומי הזמינות עומדים על כ .בפרמטרים אקסוגניים אחרים

אגורות לקילו וואט שעה עבור תחנות  3.2-תחנת הכח במחזור משולב )המוסקת בגז טבעי( וכ

 לפי בחירה. ההצמדההכח סולר, והם כוללים הצמדה למדד המחירים לצרכן, לדולר ולאירו 

 הסכם תחנת הכח של חח"י באלון תבור 

רפק חברת שהינה חברה בה מחזיקה , MRC Alon Tavor Power LTDהתקשרה  2019ביולי  29ביום 

הוכרזה בהסכם לרכישת יחידות ייצור חשמל באתר אלון תבור וזאת לאחר שהצעתה , 33.33% -ב אנרגיה

 (.חח"י")לרכישת יחידות ייצור חשמל חברת החשמל  הליך תחרותיבמסגרת  כהצעה הזוכה

, הכולל תחנת MRCמחברת החשמל את מלוא הזכויות באתר אלון תבור   MRCעל פי ההסכם, רכשה

 2-מגה וואט לשעה, תחנת כח המורכבת מ 363-כח במחזור משולב, המוסקת בגז טבעי בהספק של כ

ים, מגה וואט לשעה כל אחת, מתקן דברת לטיפול במי שפכ 110-יחידות מוסקות בסולר, בהספק של כ

 .מיכלי דלק וחלקי חילוף וציוד

אופציה להקים באתר תחנת כח חדשה על בסיס גז טבעי  )עם יכולת  MRC -במסגרת ההסכם, ניתנה ל

 -מגה וואט לשעה, ובלבד ש 230עבודה בסולר( בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של עד 

MRC  2026תעמוד באבני דרך שונות, ובכללן הפעלה מסחרית של תחנת הכח החדשה עד לסוף שנת .

ככל שתמומש האופציה ותוקם תחנת כח חדשה כאמור, יישמר לה מקום ברשת החשמל והיא תהנה 

דונמים באתר אלון  30-אופציה לרכישת שטח נוסף של כ MRC -מתעריף זמינות מובטח. כמו כן, ניתנה ל

סכם הושלם ה 2019בדצמבר  3ביום . תבור, אשר יוכלו לשמש לפיתוח תחנת כוח נוספת במחזור משולב

 .מיליארד ש"ח 1.8757-על סך של כ MRCהרכישה והממכר נמסר לידי 

 חוזה רכישת גז טבעי

במערכת הסכמים עם אנרג'יאן ישראל לימיטד , הודיעה החברה על התקשרות 2020בדצמבר  16ביום 

"(, לרכישת גז טבעי עבור כל תחנות הכוח הפועלות תחתם במטרה להוזיל את עלויות אנרג'יאן)להלן: "

ח השונות. הגז הטבעי של תחנות הכוח, תוך ניצול היתרון לגודל של רפק אנרגיה והסינרגיה בין תחנות הכו

  (.ראה הרחבה בעמוד קודם לעניין חוזה רכישת הגז)
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 החברה ופעילותה

  MRC - המשך 

 המשך – תתעריפי הסדרה  

 בהתאם לבחירת מספקת הגנה לטווח ארוך כנגד שינויים במדד ובשערי חליפין. - המשך •

MRC ,תשלומי הזמינות של  MRC  .צמודים למדד וכן צמודים בחלקם לשינויים בשער האירו

לשינוי בשער  MRC הינו באירו, באופן המנטרל את חשיפת MRC -יצוין כי המימון שהועמד ל

 .האירו

תחנת הכח במחזור משולב צפויה להשתלב בשוק הסיטונאי לחשמל המוקם בימים אלו  •

נת דומה לזו של שווקי החשמל הפועלים בארצות הברית(, כך שהמחיר עבור האנרגיה )במתכו

ישתנה בכל חצי שעה בהתאם לביקושים ולהיצע ( SMPהחשמל )השולית המוזרמת לרשת 

במשק החשמל, באופן שהמחיר שנקבע בכל חצי שעה כאמור ישולם לכל היצרנים ביחס לאותה 

 ר משולב תגיש בכל יום הצעות מחיר לייצור אנרגיהחצי שעה. במסגרת זו תחנת הכח במחזו

וההחלטה על הפעלתה תיעשה על ידי מנהל המערכת, על בסיס שיקולים כלכליים ותפעוליים. 

כי קיים מנגנון פיצוי למקרים בהם לאור אילוצים, תופעל תחנת הכח במחזור משולב  יצוין

יד באופן מצטבר על בסיס לא תפסMRC -נמוך מההצעה היומית, כך שSMP -בשעות בהן ה

 .חישוב יומי

 הסכם תפעול ותחזוקה

MRC חברה אשר , "(אם.אר.סי תפעול)להלו: " התקשרה בהסכם תפעול עם אם.אר.סי. תפעול בע"מ

)במישרין או  MRC-ביות נעל ידי בעלות המ חלקים שוויםזקת במוחו MRCהבעלים של  ל ידיהוקמה ע

בהתאם להוראות הסכם  שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים לאתר. MRC-תעניק למכוחו  ,בעקיפין(

התפעול, העמידה רפק אנרגיה )כמו גם בעלי המניות הנוספים באם.אר.סי. תפעול( ערבות בעלים בסך 

ובכפוף למגבלת  MRC מיליון ש"ח, וזאת להבטחת התחייבויותיה של אם.אר.סי תפעול כלפי 55של 

 .הסכם התפעול האחריות של אם.אר.סי. תפעול מכח
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 החברה ופעילותה

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  

ח חדשה ובכוונת החברה לפעול לקידום משמעותי של הליך הקמת תחנת כ – פיתוח עסקי •

אלון תבור, בהתאם לאופציה שניתנה לה בהסכם הרכישה  MRCבמחזור פתוח )פיקר(, באתר 

אלון תבור. כמו כן, בוחנת החברה השתתפות במכרזים עתידיים של חח"י, לרבות  MRCשל 

( במכרז למכסה ריינדירמכרזים על מכירת תחנות כוח הנמצאות בבעלותה, השתתפות )דרך 

, השתתפות במכרזים לייזום והקמת 2021להקמת תחנות כוח חדשות שצפוי להתפרסם במהלך 

 ספים בתחום האנרגיה.תחנות כח מפעליות וכן במיזמים נו

לפעול לטיוב ההצעות במכרזים תוך מקסום שעות עבודה ומחיר  MRCבכוונת  – שוק ורגולציה •

 שוק.

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה

החברה צפויה להמשיך לבסס את מעמדה כשחקן מוביל במשק החשמל בשנה הקרובה. באופן פרטני, 

יפור תפעולי ומימוש סינרגיות ויתרונות לגודל החברה עומלת על קליטת תחנות הכח החופיות תוך ש

מהפעילות. כמו כן, החברה צפויה להמשיך ביישום האסטרטגיות להשבחת הנכסים, כאשר בשלב הראשון 

החברה צפויה להתמקד באופטימיזציה של תמהיל הצריכה ובהשבחה בתחום הפיננסי, על ידי עיצוב מחדש 

 של מימון התחנות החופיות. 

ושל   MRCלפעול לאופטימיזציה של שיעור הנצילות בתחנות הכוח בהחזקתהחברה נת בנוסף, בכוו

 .MRC-, וכן להתחיל את הקמת תחנת הפיקר החדשה בחוזיות מול לקוחות וספקים קיימיםהמערכות ה

 השפעת התפרצות משבר הקורונה על החברה

פעילות תחנות הכוח של רפק אנרגיה המשיכה כסדרה גם בתקופת ההשבתה. חלה ירידה מסוימת בהיקף 

מכירות החשמל והקיטור בתחנות הצפוניות, כאשר ירידה בצריכת חשמל של לקוחות מסוימים קוזזה 

ני בחלקה על ידי עלייה בצריכה של לקוחות אחרים. כמו כן, בשל המגבלות על הגעתם לישראל של נות

שירות מחו"ל נגרמה דחייה בהשלמה הסופית של היערכות התחנות הצפוניות להספקת קיטור בהספק 

מלא למספר חודשים, אולם גם בתקופת הדחייה התחנות הצפוניות סיפקו את מרבית ביקוש הלקוחות 

 לקיטור. 

 

 

ם לייצור חשמל וכן הינו הפיכת רפק אנרגיה לפלטפורמה לפרויקטי ג'נריישןהיעד המרכזי אותו הגדירה 

לשחקן מוביל בשוק החשמל הישראלי המתפתח. זאת, באמצעות צמיחה וגידול בתחום פרויקטי חשמל, 

על ידי איתור מיזמים נוספים בתחום החשמל. מיזמים אלו יכול שיכללו, בין היתר, השתתפות במכרזים 

ות כוח נוספות, ייזום והקמה נוספים במסגרת הפרטת תחנות הכוח של חח"י, ייזום ו/או רכישה של תחנ

של תחנות כח מפעליות, ייזום של מתקני אגירת חשמל, פעילות אספקה של חשמל ומוצרי אנרגיה נלווים 

 ועוד. 

לפעול להשבחת הנכסים הקיימים בשלב  החברהבמקביל להשגת היעד המרכזי כפי שצוין לעיל, בכוונת 

( ומיזמים עתידיים בשלב השני, באמצעות שימוש MRC-)התחנות הצפוניות, התחנות החופיות והראשון 

 באסטרטגיות הבאות:

בחינה מתמדת ושיפור של תנאי המימון לתחנות השונות בבעלות החברה.  - התחום הפיננסי •

באופן ספציפי, צפויה החברה לבחון את מערך הסכמי המימון בתחנות הכח החופיות ולבחון 

יום מימון פרויקטלי, באופן שאינו הולם את פרופיל גיוס חוף בתחנת הכח אשקלון בה לא קיים ה

 המימון המקובל בענף.

ולשדרג את ביצועי תחנות הכוח שבאתר על מנת לשפר את  MRCבכוונת  - התחום התפעולי •

ביצועיהן, כתלות בעלות הנדרשת לשדרוגים ובתרומה של שדרוגים אלו לפרופיל ההכנסות של 

MRC הפעילות התפעולית בתחנות הכח החופיות, ולביצוע . כמו כן, החברה פועלת לטיוב

 שיפורים תפעוליים שונים.

אופטימיזציה של המערכות החוזיות מול לקוחות וספקים קיימים. כמו כן,  - התחום המסחרי •

לעניין התחנות הצפוניות, לאור קיומו של פוטנציאל מכירה לצרכנים נוספים של קיטור באזור 

הרחבה של מעגל הלקוחות של התחנות הצפוניות או שיפור בתנאי פרויקט אלון תבור, תיתכן 

 המכירה ללקוחות הקיימים.
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 הסביבה העסקית

 היצע החשמל בישראל  

בישראל, שיא הביקוש בקיץ ובחורף הם בסדר גודל דומה, כאשר בחלק מהשנים )שנים קרות מהממוצע( 

  .ובחלק מהשנים )שנים חמות מהממוצע( שיא הביקוש מתרחש בקיץשיא הביקוש השנתי מתרחש בחורף, 

כך  , בהתאמה,GW 13.1 -וכ GW 13.6 -, שיאי הביקוש שנרשמו בקיץ ובחורף הם כ2019נכון לשנת 

 . 2משיא הביקוש GW 3.4 -)ללא אנרגיה מתחדשת( היה גבוה בכ 2019שההספק המותקן במשק בשנת 

 :2018-2019 לשנים בישראל בפועל חשמל ייצורב השוק נתח את הכוללת טבלה להלן

 

 .2019בדצמבר  31מקור: דוחות כספיים חברת חשמל נכון ליום 

מהחשמל בישראל מיוצר על ידי יצרנים פרטיים, אשר מתוכו  34%-, כ2019כפי שניתן לראות, נכון לשנת 

בלבד ממקורות מתחדשים והיתר מייצור גז. נתח השוק של היצרנים הפרטיים ביצור חשמל גדול  5%-כ

חשמל  באופן ניכר מנתח השוק של היצרנים הפרטיים בהספק מותקן, משום שהספק המותקן של חברת

 כולל את הגיבוי המשקי שחלקו ביצור החשמל קטן. 

 

 

 כללי

משק האנרגיה בישראל הינו משק מבודד התלוי באופן בלעדי בייצור עצמי. עד לפני שנים ספורות ייצור 

אושר  1996(. בשנת "חח"י"האנרגיה נשלט באופן מוחלט על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: 

הבלעדי של חברת החשמל והעביר את משק החשמל  האשר החליף את זיכיונבכנסת חוק משק החשמל 

לפעילות לפי רישיונות. כתוצאה מאישור החוק הוכשרה הקרקע לכניסתם של יצרני חשמל פרטיים נוספים 

לבצע הסדרה של  כהאשר הוסמ הוקמה רשות החשמל"( וכתוצאה מכך יחפי"םלמשק החשמל )להן: "

 גדל ותחנות הייצור הקיימות של חח"י מתיישנות. הביקוש לחשמלרונות בשנים האח תעריפי החשמל.

לאור כך, על מנת להתאים את היצע החשמל לרמת הביקושים הקיימת, ניכרת בשנים האחרונות דרישה 

להקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל לשימוש עצמי וכן לצורך מכירתו לצדדים שלישיים. אותם יצרנים 

שתית רשאים למכור חשמל ישירות לצרכני הקצה, תוך שימוש בת שמל לחח"י ואףמוכרים ח פרטיים

 ת.הקיימת של רשת החשמל האזורי

 כושר ייצור החשמל במשק

 :2018-2019 לשנים בישראל המותקן ההספק שוק נתח את הכוללת טבלה להלן

 

 .2019בדצמבר  31חברת חשמל ליום  של מקור: דוחות כספיים

אנרגיות מתחדשות, בעיקר  GW 2-מתוכם כ GW 19 -עומד על כ 2019במשק לשנת כושר ייצור החשמל 

 בערב(.  9וולטאית, אשר אינן תורמות לרזרבות בשעות השיא בחורף )שמתרחש בשעה -בטכנולוגיה פוטו

                                                           

 , רשות החשמל2019משק החשמל שנת דוח מצב  2

סוגי יצרנים
אנרגיה מיוצרת 

)MWH אלפי(

% מסך האנרגיה 

המיוצרת במשק

אנרגיה מיוצרת 

)MWH אלפי(

% מסך האנרגיה 

המיוצרת במשק

66% 69%47,784 47,905חח"י

29% 28%21,357 19,701יח"פ )ללא אנרגיות מתחדשות(

5% 3%3,363 2,038אנרגיות מתחדשות

100% 100%72,504 69,644סה"כ במשק הישראלי

20182019

סוגי יצרנים
יכולת מותקנת 

)MW(

% מסך יכולת 

מותקנת במשק

יכולת מותקנת 

)MW(

% מסך יכולת 

מותקנת במשק

67% 74%12,752 13,335חח"י

22% 19%4,148 3,334יח"פ )ללא אנרגיות מתחדשות(

11% 7%2,023 1,303אנרגיות מתחדשות

100% 100%18,923 17,972סה"כ במשק הישראלי

2019 2018



     

 הסביבה העסקית : 2פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ

 2020בדצמבר  31ליום  І הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

12 

 

 

 הסביבה העסקית

 היצע החשמל בישראל  

        החשמל ולייצור על ידי יחפ"ים,, בחלוקה לייצור על ידי חברת (TWH) היקף ייצור החשמל במשק להלן  

 : 2014-2019 בשנים

  , אגף הכלכלה, משרד האנרגיה2019מקור: משק האנרגיה בישראל 

ניתן לראות כי בעוד ייצור החשמל של חח"י נותר יציב למדי במהלך השנים הללו, היצור של היחפ"ים, 

 16%-בייצור החשמל בישראל עלה מכ ובהתאם סך הייצור, גדל באופן ניכר. חלקם היחסי של היחפ"ים

 . 2019בשנת  34%-אל כ 2014בשנת 

 

51.750.648.748.847.947.8

9.714.818.719.521.724.7
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 הסביבה העסקית

 היצע החשמל בישראל  

 פים "רישיונות מותנים להקמת יח

הנמצאים  MW 1,033קיימים רישיונות מותנים להקמת כושר ייצור קונבנציונלי בהיקף של  ,2019נכון לשנת 

תחנות בשלבים שונים של תכנון והקמה. יזמים שונים הודיעו על כוונתם להקים תחנות נוספות פיקריות )

כוח המופעלת בדרך כלל מספר קצר של שעות ביום, כאשר יש חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים 

 או מחז"מים(, אולם לגבי תחנות אלו עדיין לא הושלמה ההסדרה. בחשמל

 : 3(2020 ליולי)נכון  2024טבלה המציגה רישיונות מותנים להקמת יחפ"ים עד שנת  להלן

אגירה שאובה, שהינם פרויקטי אחסון המאפשרים הסטת  ם שלבנוסף לכך, ניתנו רישיונות להקמת פרויקטי

ביקושים משעות השיא לשעות השפל. לצרכי תכנון משק האנרגיה, תוספת אגירה שאובה שקולה לתוספת 

ר ייצור לצרכי בחינת צרכי המשק בשעות שיא הביקוש. בתנאים הקיימים במשק החשמל, פרויקטי כוש

אחסון באגירה שאובה או באמצעות סוללות מהווים אלטרנטיבה יקרה בהשוואה לתחנות פיקריות, ודורשות 

 סבסוד ממשלתי.

 : 4(2020נכון ליולי ) 2024להלן טבלה המציגה רישיונות מותנים לאגירה שאובה מתוכננת עד שנת 

  .2020מעודכן ליולי  -מקור: רשות החשמל, "סטטוס רישיונות מותנים וקבועים" 4,3

המקודמות בימים אלו אך טרם קיבלו רישיון או שרישיונן פקע. כמו כן, הנ"ל אינו כולל  הנ"ל לא כולל תחנות

 .2020מסחרית במהלך אפריל פי השקעות בע"מ שקיבלה רישיון קבוע והחלה בהפעלה .אס.את חברת פי

 , לפי טכנולוגיות:2019להלן תמהיל ההספק המותקן במשק החשמל בישראל בשנת  

 

 , אגף הכלכלה, משרד האנרגיה2019מקור: משק האנרגיה בישראל 

משרד האנרגיה פועל להרחבת השימוש בגז טבעי ובאנרגיות מתחדשות כתחליף לפחם וזאת על מנת 

מסולר  2%מהחשמל יוצר מפחם,  59% -, כ2010זיהום הסביבתי. נכון לשנת לצמצם ככל הניתן את ה

 65% -, וכפי שניתן לראות בגרף שלעיל באשר להספק המותקן, כ2019וכל היתר מגז טבעי. בשנת 

באנרגיות. המעבר מייצור  5%-מיצור החשמל נעשה בפחם וכ 35%-מייצור החשמל נעשה בגז טבעי, כ

ר חשמל באמצעות גז טבעי נעשה בעקבות רפורמות במשק האנרגיה חשמל באמצעות פחם לייצו

", כפי שיפורט בהמשך, שהובילו לסגירת יחידות 2025ובחברת החשמל ולתכנית "סוף עידן הפחם 

 פחמיות נרחבת ולהסבה של יחידות פחמיות ליחידות גז. 

25%

7%

7%

3%

24%

22%

12%

                                    

                

                        

                        

                     

                           

               

               

שם חברה
תוספת קיבולת 

MW
תאריך מתן רישיון

מועד הפעלה 

מסחרית מרבית

IPM    45120172021 א   ו

18620172023א ג  א דוד  ע" 

39620192023 ו   א  ג    ע" 

1,033סה"כ במשק הישראל

שם חברה
תוספת 

MW קיבולת

תאריך מתן 

רישיון

מועד הפעלה 

מסחרית מרבית

34420142022כוכ  אג     וא    ע" 

15620162024א ו    אג     וא   )2014(  ע" 

500ס "כ    ק     א 
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 הסביבה העסקית

 הביקוש לחשמל בישראל  

, מגמת העלייה בביקוש לחשמל צפויה BDO, בהתאם לניתוח פנימי של לפי תחזית ביקוש לחשמל

 השנים הבאות, כתוצאה של מספר גורמים עיקריים: 20להימשך, והצריכה תוכפל במהלך 

שיעור גידול האוכלוסייה השנתי בישראל גבוה מהמקובל במדינות המערב,  -גידול האוכלוסייה ▪

 עקב שיעורי ילודה גבוהים יחסית וגלי הגירה בתקופות שונות.

 מעבר לתחבורה מבוססת חשמל, הן בתחבורה הציבורית והן בתחבורה הפרטית. ▪

 למים בביקוש הגידול להספקת הבלעדי המים מקור, זמן לאורך -ההתפלה בהיקף גידול ▪

 .אנרגיה עתיר תהליך שהינו, ים מי התפלת הינו בישראל

בחלק ממגזרי האוכלוסייה בישראל, רמת החיים עדיין נמוכה מהמקובל  -עלייה ברמת החיים ▪

בחלק ממדינות המערב. עלייה ברמת החיים מתבטאת ברכישת מוצרי חשמל נוספים )כגון 

 ל.מדיחי כלים ומייבשי כביסה( ומגבירה את צריכת החשמ

אפקט החממה תורם ככל הנראה לתנודות קיצוניות באקלים, אשר גורמים לצריכת חשמל  -שינויי אקלים

מוגברת לקירור ולחימום. שיאי הביקוש לחשמל נרשמים לא אחת בימים החמים או הקרים ביותר של 

מנוע את קריסת השנה, ומכיוון שחשמל אינו מוצר אגיר, נדרשת בנייה ואחזקה של כושר ייצור מוגדל כדי ל

  מערכת החשמל בעת שיאי הביקוש.

 לחשמל הביקוש, BDOע"י  2019 ביוניאשר פורסמה  2025-2040הביקוש לחשמל בשנים  תחזית לפי

 בשנת ש"קוט מיליארד 145-לכ ויגיע לשנה 3.6% של ממוצע בשיעור לגדול צפוי( הרשות כולל) בישראל

 .39201 שנת לעומת %100 -כ של גידול המהווה 0420

בהתאם לנתוני חברת החשמל, צריכת החשמל בישראל מתפלגת למספר מגזרי שוק יסודיים: צריכה  

פרטית, מסחרית ציבורית, ישובים חקלאים, תעשייה, מים, חשמול רכבת ורכב חשמלי והרשות 

 הפלסטינאית.

 :2019להלן גרף המתאר את התפלגות צריכת החשמל בישראל לשנת 

 

 

 2019תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת  –הכנסת  –מקור 

לשנה,  3.6%-במהלך עשרים השנים האחרונות, גדל הביקוש לחשמל בישראל בקצב שנתי ממוצע של כ

בצריכת החשמל לנפש בישראל. אמנם קיימת שונות בין שיעורי  2.7% -המייצגים גידול שנתי ממוצע של כ

נאי מזג אוויר קיצוני או שינויים חריגים בסביבה הגידול בשנים השונות, הנובעת מהשפעות של ת

 שנתי מגמת הגידול בביקוש הינה ברורה ועקבית.-הכלכלית, אך בממוצע רב

                                                           

 /http://www.greenrg.org.il/he-il/israel-energyמקור:  3

36%

29%

18%

2%

4%

7%
4%

     

  ס    ו   ו  

  ע    

  ק או 

    

       א  

 א  
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 הסביבה העסקית : 2פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ

 2020בדצמבר  31ליום  І הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

15 

 

 

 הסביבה העסקית

 פעילותייצור יחידות   

 )ללא מתחדשות(: 2020נכון ליולי אתרים/יחידות הפועלים תחת יזמות להלן פירוט של ה

 

  2020יולי  –מקור: רשות החשמל 

 :2019 נכון לסוף שנתלהלן פירוט ההספק של האתרים/יחידות הפועלים תחת חח"י  

 חברת החשמל לישראל. 2019מקור: דוחות כספיים שנת 

הושלמה העסקה לרכישת תחנת הכוח על ידי הזוכים במכרז,  2020( במהלך הרבעון הרביעי לשנת *)

הוענקו לזוכים שישה רישיונות לייצור  2020החברות שיכון ובינוי ואדלטק, ובמהלך חודש דצמבר 

חשמל. האתר ברמת חובב הוא האתר השני שנמכר על ידי חברת החשמל לגורם פרטי במסגרת 

 . 2019שק החשמל וזאת בהמשך למכירת תחנת הכוח אלון תבור שהושלמה ב הרפורמה במ

 )**( תחנות כוח שצפויות להימכר לשוק הפרטי בשנים הקרובות מסגרת הרפורמה כאמור.

שם חברה/ יזם
גודל מתקן 

MW

28א ג    קעו   ע" 

429דו אד א  ג    ע"  -   וק 1

430דו אד א  ג    ע"  -   וק 2

466או.  .ס   ו    ע" 

74      א  ג    ו     )2014(  ע" 

912ד    א  ג ו  כ   ע" 

140א .  .  . ד ק  ו ק  ע" 

608א .א .ס  א ון   ו   אוא   ע" 

43    ז קוק       ע" 

11     כ  ק    ד ו   ע" 

352  ע           ע" 

148או.  .ס   ד    ע" 

16 ג   ז  ע" 

1ק.א.     ע  וא      ע" 

28 ו   א      ג   ע" 

87א .  .   ד ק א ק ון  ע" 

109 ז     ז קוק א דוד  ע" 

65א דוד א  ג    ע" 

126     ג  א  ג    ע" 

74א .  .   א ון   ו   ע" 

75א ון   כז  א  ג   ג ,  ו  ו   וג   

74א .  .  .     ג  א    ע" 

300  .אס.     קעו   ע" א  ג    או  

17 ו   א      ג   ע" 

12  ו   דו    עו   

48 ו   א  ג'    ד    אן      ד

31      א  ג    ו     )2014(  ע" 

)MW( 4,704סה"כ

קו     ו א  

קוג     

   ו  ע   

62,590או ו     ן

42,250 ו    ג

4912א כו  )**(

2428 ד  ג )**(

4436     ו   )*(

    2220

134א   

268ע  ו 

4592גז 

140   ו 

140א  ן

111 ע   

3130ק ס   

    280

280כ   ו 

115או ו     ן

240 ו    ג

110א כו  

258א   

2701     ו   )*(

41,394 ג   )**(

2771א כו 

2744גז 

    1360

    2748

5812,752סה"כ

   דו     ו      ו 

   דו   וסו ו   גז   ע 

 ו    ו  גז

 ו    ו  גז 

   זו    ו  
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 תעריפי החשמל  

תעריף הייצור המשוקלל כולל, בין היתר, את  - במכירת חשמל ע"י יצרן פרטיתעריף הייצור המשוקלל 

הכולל את מרכיב  הרכיבים הבאים: סל דלקים חח"י, ייצור )עלויות הון( חח"י, רכישות חשמל מיח"פים,

 .4 פיצוי בגין פיגור בעדכוןו הסדרי חוב צרכנים בייצור, PVהאנרגיה של 

אגורות לקוט"ש.  25.26נקבע סך של  2021רכיב הייצור המשוקלל במכירת חשמל ע"י יצרן פרטי לשנת 

 .5.7% -, ירידה של כ2020אגורות לקוט"ש בשנת  26.78זאת לעומת תעריף של 

 : 2018-2021הטבלה שלהלן מציגה את תעריף רכיב הייצור בעונות ובמש"בים השונים בשנים 

 

י הממשלה בהתאם לחוק משק החשמל, תעריפי החשמל נקבעים ע"י רשות החשמל, בשיתוף עם גורמ 

ותוך דיאלוג עם הציבור. התעריפים נקבעים, על פי החוק, על בסיס עקרון העלות, ובהתחשב בסוג 

השירותים הניתנים וברמתם. על מדיניות התעריפים לשמור על איזון בין חובתה של חברת החשמל 

החשמל, להספקת חשמל זמין ואיכותי בכל עת, ורווחיותה של החברה הנדרשת לצורך השקעות במשק 

 ובין זכותם של הצרכנים לחשמל במחיר סביר.

  2020החלטת רשות החשמל מחודש דצמבר 

ובשקלול עם  3.4% -הוחלט על הפחתה של התעריף המשתנה לצרכן הביתי ב -עדכון תעריף החשמל

. סך ההפחתה בעלויות 2.3% -רכיבי התעריף הקבועים ירד התעריף הכולל לצרכן הביתי הממוצע בכ

 מיליארד ש"ח.  22.3 -ל כעמיליון ש"ח כאשר סך העלות הנמכרת צפויה לעמוד  940 -מסתכמת בכ

מכירת תחנת הכוח ברמת , ירידה במחירי הגז הטבעי והפחם  בתעריף הם נוייםילשהגורמים המרכזיים 

 בשל עודפת עלות בעקבות מסוימת במידה קוזזה התעריף הפחתת, מנגד, וחובב במסגרת הרפורמה

  .2021 מינואר החל הפחם על בלו מס של לתוקף וכניסה מתחדשות אנרגיות בכניסת גידול

 :2016-2021י בשנים להלן תעריף החשמל לצרכן הבית

                                                           

  , רשות החשמל2021ספר לוחות התעריפים לשנת  4

2021202020192018מש"בעונה 

 20.84 21.47 19.85 18.72שפל

 40.42 41.65 38.51 36.33גבע

 70.57 72.71 67.23 63.42פסגה

 17.80 18.34 16.96 16.00שפל

 22.75 23.44 21.67 20.44גבע

 29.31 30.19 27.92 26.34פסגה

 17.59 18.12 16.75 15.80שפל

 28.54 29.40 27.18 25.64גבע

 74.01 76.25 70.50 66.51פסגה

 28.16 29.09 26.78 25.26תעריף משוקלל

7.94%3.30%-5.68%-שינוי ב-%

חורף

מעבר

קיץ

43.15

44.84

47.16
46.19

47.26

45.58

                              

שנים   -ב( ש"אגורות לקוט)תעריף החשמל לצרכן ביתי 
האחרונות
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 הסביבה העסקית

 תעריפי החשמל )המשך(  

 : 2018-2021להלן התפתחות תעריף רכיב הייצור ליצרן פרטי בשנים   

 

, המשמשת כמנהל מערכת חח"ימגוון השירותים המערכתיים המסופקים כיום על ידי  –מערכתי תעריף 

ניהול , היצע וביקוש החשמל, שרידות המערכתהחשמל, במקטעי הייצור וההולכה, וביניהם: איזון בין 

 . מערכת, שירותי גיבוי, רכישת חשמל מאנרגיות מתחדשות, תעריפים חברתיים ועוד

 ,2021בעדכון תעריף החשמל לצרכני החשמל לשנת  ,2020בדצמבר  בהתאם להחלטת רשות החשמל

ת לקוט"ש, זאת לעומת תעריף אגורו 4.87 התעריף המערכתי ירד בכל המש"בים ובכל העונות, ונקבע על

 2020בשנת אגורות לקוט"ש  5.73 משוקלל בסך

25.26

26.78

29.09
28.16
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 הסביבה העסקית

 5הרפורמה בחברת החשמל  

פעילות יחידת ניהול המערכת, יחידת תכנון  – הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל •

ופיתוח טכנולוגי )תפ"ט( והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים יועברו מחברת החשמל לחברה 

 חברת ניהול המערכת בע"מ. -ממשלתית נפרדת 

פתיחת מקטע האספקה לתחרות באופן הדרגתי כך  – פתיחת מקטע האספקה לתחרות •

וגבוה חברת החשמל לא תהיה רשאית לפעול כגורם שבמקטע צרכני מתח על עליון, עליון 

תחרותי, ובמקטע מתח נמוך חברת החשמל תהיה רשאית לפעול רק אם נתח השוק שלה 

 במקטע זה. 60%-יפחת מ

-מספר העובדים הקבועים יפחת ב – התייעלות והנהגת גמישות ניהולית בחברת החשמל •

כן, יונהג שינוי ביחסי העבודה בחברה ומספר העובדים הקבועים והארעיים יוגבל. כמו  1,803

 באופן שיאפשר ניהול יעיל יותר של החברה, והתאמתה למבנה הענף הנוכחי.

חברת החשמל תפעל ותעשה את כל הניתן  – חיזוק איתנותה הפיננסית של חברת החשמל •

על ידה על מנת לעמוד בתכנית עסקית שגובשה על ידי החברה ואושרה על ידי הדירקטוריון 

, וביעדי איתנות פיננסית שנקבעו על בסיסה. צוות מטעם המדינה יעקב 2018במאי  10ם ביו

 ויבקר אחר העמידה ביעדים.

 בגז המופעלות יצוריחידות  2 שתקיםחברת בת בבעלותה המלאה של חברת החשמל  תוקם •

לל באתר אורות רבין בהספק כו בטכנולוגית מחזור משולב )מחז"מ(. יחידות היצור יוקמו טבעי

. הקמת היחידה 2022הקמת היחידה הראשונה תושלם לא יאוחר מחודש יוני  .MW 1,200של 

 השנייה תחל לאחר מכירת אתר אלון תבור ופרסום הליך תחרותי למכירת אתר רמת חובב.

משמעות הרפורמה היא שחברת החשמל תפסיק להיות מונופול בתחום הייצור וצפוי כי נתח  •

 . 35%-השוק שלה ירד לכ

והוראת השעה( בנושא  16אושר בכנסת חוק משק החשמל )תיקון מספר  2018במהלך חודש יולי  

 תרפורמה מבנית בחברת החשמל. מטרות הרפורמה הינן לייעל את משק החשמל, לעודד את התחרותיו

 בו ולהיערך למעבר המשק לאנרגיה נקייה.

 להלן פירוט של עיקרי הרפורמה:

חברת החשמל במקטע ייצור החשמל ומיקודה במקטע  צמצום כוחה המונופוליסטי של •

חברת החשמל תמכור את אתרי הייצור אלון תבור, רמת חובב, רידינג, חגית )חלק  - הרשת

מהאתר( ואשכול, באופן המאפשר המשך פעילות במתקנים הנמכרים. כמו כן, חלק מהשטח 

ינה לבין חברת בתחנת רוטנברג יועבר לרשות מקרקעי ישראל, במסגרת הסכם שנחתם ב

 . 2018החשמל במהלך חודש ינואר 

מתוכנן כי סך ההספק המותקן באתרים החלופיים שיוקמו יגבר על , החברה להנהלת בהתאם

בתחום  Hההספק הנוכחי שלהן נוכח הטכנולוגיה המתקדמת שתשמש להקמתם )קלאס 

צרנים (. הגדלת סך ההספק המותקן של יCSSSטורבינות לתחנות כוח במחזור משולב 

פרטיים עשוי להגדיל את כמות המתחרות שיפעלו באתרים אלו. פיזור זה עשוי לייצר תחרות 

מחירים בתחום ייצור החשמל. כמו כן, הטמעת טכנולוגיה חדשה באתרים אלו ואתרים נוספים 

 של חח"י עשויה לדחוק תחנות כוח ותיקות שפועלות בטכנולוגיה ישנה, ביחוד בעת עתות עומס. 

 רישיון ספק שירות חיוני תבמקטעי ההולכה והחלוקה כבעל מונופולתישאר  חשמלה חברת •

 חברת החשמל תמשיך להקים, לתחזק ולתפעל את מתקני רשת ההולכה ומתקני החלוקה.  –

 

                                                           

 הצעה להחלטה". –מקור: "רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל  5
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 הסביבה העסקית

 2030 לשנת האנרגיה משק יעדי  

החשמל  צריכתישראל התחייבה לעמוד ביעד לאומי של צמצום  - קידום התייעלות אנרגטית ▪

ביחס לצריכת החשמל הצפויה לפי תרחיש "עסקים  2030לפחות עד שנת  17%בשיעור של 

על מנת לעמוד ביעד זה ידרשו אמצעי מדיניות נוספים על אלו המבוצעים היום. להלן  כרגיל".

 המומלצים להפחתת צריכת החשמל: הצעדים העיקריים

במנגנונים לעידוד הפחתת ייצור  שימוש – מנגנונים תעריפים להתייעלות אנרגטית .1

 החשמל בקרב ספקי חשמל, יצרני חשמל, צרכני חשמל ובעלי רישיונות אחרים במשק

בהמשך להתחייבויות מדינת ישראל במסגרת  –צעדים לחיוב בנייה מאופסת אנרגיה  .2

 10%-20%והטמעתו של התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מוצע לחייב  הסכם פריז

לעמוד בעקרונות  (מבני חינוך, מבני ציבור ומשרדים מגורים,)גם מהמבנים בהתאם לסו

 בנייה מאופסת אנרגיה.

 קידום עיר מודל לשימוש יעיל וחכם באנרגיה. –עיר בת קיימא לאנרגיה  .3

 .2023כבר בשנת  17%הגעה ליעד של  –התייעלות בגופי ממשלה  .4

 בישראל.הטמעת יעדי דרוג אנרגטי לפי צריכה בפועל למבנים קיימים  .5

לאור העובדה כי משק האנרגיה הישראלי לא מחובר בתשתיות רציפות  - ביטחון אנרגטי ▪

של מקורות אנרגיה ראשוניים דרך הים, מוגדרת מדינת  למדינות אחרות ומבוסס על ייבוא

על אפשרויות היבוא, תצטרך מדינת ישראל  ישראל כ"אי אנרגטי". במצב חירום בו קיים איום

התקינה של המשק בישראל,  ות שהוכנו מבעוד מועד. היערכותו ופעילותולהתבסס על יכול

לסוגיו, גז  בעת רגיעה ובעת חירום, תלויים בין היתר בהספקתם הסדירה של חשמל, דלק

 שהם מוצרים חיוניים לכל פעילות משקית. –טבעי ומים 

 עדים מנחים להפחתת. הי2030הכריז שר האנרגיה על יעדי משק האנרגיה לשנת  2018בתחילת שנת  

השימוש במוצרי דלק מזהמים ובפרט להפסקת השימוש בפחם והפסקת רובו המכריע של השימוש 

 להלן עיקרי התוכנית: נפט, תוך שמירה על אמינות ורציפות אספקת האנרגיה. בתזקיקי

הפחתת השימוש במוצרי דלק מזהמים  - מעבר לייצור חשמל בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות ▪

על הפסקת  . התוכנית מתבססתהחשמל והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותרבמשק 

לצורך  ייצור חשמל באמצעות פחם ומעבר לייצור חשמל בגז טבעי ובאנרגיה מתחדשת בלבד.

כך, ייסגרו כל יחידות הייצור הפחמיות לייצור חשמל, הכוללות את תחנת הכוח הפחמית 

בתחנת הכוח הפחמית אורות רבין בחדרה. זאת בנוסף לסגירת  5-6באשקלון ויחידות  רוטנברג

 בתחנת הכוח אורות רבין, עליהן החליטה הממשלה זה מכבר. 1-4יחידות הייצור 

הפחתה בצריכת תזקיקי נפט בתחבורה  - מעבר לתחבורה בהנעה חלופית: חשמל וגז טבעי ▪

ז טבעי דחוס מבוססת ג על מעבר לשימוש בהנעה חשמלית והנעה שתתבססהיבשתית 

בסולר  תיאסר כניסת כלי רכב מונעים בבנזין או 2030החל משנת  לתוכנית,. בהתאם (גט"ד)

כלי רכב חשמליים מיועדים להיקלט באופן מלא בסקטור כלי הרכב הפרטיים ובאופן  לישראל.

כלי רכב )טון  3.5הרכב הכבדים, בעיקר בקטגוריות משאיות במשקל עד  חלקי בסקטור כלי

מיועדים להיקלט בסקטור כלי  (גט"ד)מונעי גז טבעי דחוס  והאוטובוסים. כלי רכב (םמסחריי

 טון. 3.5במשקל מעל  הרכב הכבדים ובעיקר בקטגוריית משאיות

הפסקת השימוש במוצרי דלק מזהמים בתעשייה והחלפתם  - מעבר לאנרגיה נקייה בתעשייה ▪

ל חיבור תעשייה קלה ומסחר לרשת בעיקרה עשתתבסס במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותר 

במוצרי דלק מזהמים של צרכנים  חלוקת הגז הטבעי. בנוסף, במטרה להפחית את השימוש

נוספים, כגון שימוש  שהתועלת המשקית מחיבורם לרשת החלוקה נמוכה, ייבחנו פתרונות

 בחשמל חלף מוצרי דלק ואספקת גז טבעי דחוס.
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 הסביבה העסקית

 (המשך) 2030 לשנת האנרגיה משק יעדי  

להגדלת היקף ייצור החשמל מאנרגיות  את תכנית משרד האנרגיה 6הציג שר האנרגיה 2020בראשית יוני   

 כיום. 5%, לעומת 2030מסך יכולת ייצור החשמל עד  30%-מתחדשות בישראל ל

ובשעות  מסך החשמל הנצרך 80%-על פי התכנית, בשעות הצהריים יגיע היקף ייצור החשמל הסולארי לכ

 80-כשעודפי החשמל ייאגרו במצברים. העלות הכוללת של התכנית מוערכת בכ - 100%מסוימות מעל 

 מיליארד שקל, כמחציתם במתקני ייצור, והיתר במתקני אגירה, פיתוח רשמת החשמל והשקעות נלוות.

ושאר מקורות האנרגיה מאנרגיות מתחדשות מסך החשמל שיופק  90%-השמש תהווה מקור לכ

 .10%-המתחדשת כמו רוח, מים וביומסה יספקו עוד כ

ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת נחשב שמרני למדי בהשוואה ליעדים שקבעו  30%יעד של 

ייצור מאנרגיות מתחדשות. עם זאת, מחקר שנעשה  100%מדינות אירופה, שחלקן אף קבעו יעד של 

בניצול  50%להגיע ליעד שאפתני יותר של  בהזמנת המשרד להגנת הסביבה הראה כי ישראל יכולה

 מירבי של השטחים הקיימים.

 70%יעמוד על  2030יביא בין היתר לכך שייצור חשמל בגז טבעי בשנת  יישום ההחלטות ועמידה ביעדים

מסך כל צריכת החשמל  30%-שיעור של יעמוד על אנרגיות מתחדשותב ויצור החשמלמייצור החשמל, 

 ., תוך הפחתת זיהום האוויר הנפלט ממשק האנרגיה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית2030בשנת 

 

                                                           

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330803מקור:  6

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330803
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 ניתוח דוחות כספיים

 רפק אנרגיהמאזני חברת   

 :ש"חבאלפי )טיוטה(  2020בדצמבר  31)מבוקר( וכן ליום  2019בדצמבר  31-ה ליום רפק אנרגיהחברת מאזני  להלן

 

31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

 20,004 –אשראי מתאגידים בנקאיים 114,132 1,408מזומנים ושווי מזומנים

 79,686 34,575חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 193,095 63,381מזומנים ופקדונות מוגבלים

 57,462 50,695ספקים ונותני שירותים 29,478 10,641חייבים ויתרות חובה

 10,240 10,501התחייבויות מסים שוטפים 62,818 55,820לקוחות

 838 –התחייבות זכות שימוש חכירה 3,184 392נגזרים

 16,410 5,227זכאים ויתרות זכות 402,707 131,642סה"כ נכסים שוטפים

 14,776 26,582נגזריםנכסים לא שוטפים

 199,416 127,580סה"כ התחייבויות שוטפות 76,820 53,023השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

התחייבויות לא שוטפות 59,307 52,612הלוואות לחברות מוחזקות

 1,177,590 944,013התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים 13,238 5,690נגזרים

 49,686 34,872נגזרים 24,963 10,514פקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך

 406,122 359,253הלוואה ושטרי הון מבעלים 26,838 10,292נכסי מסים נדחים

 – 479הטבות לעובדים לז"א 3,757 –נכס זכות שימוש

 2,983 –התחייבות זכות שימוש חכירה 1,167,903 1,166,003רכוש קבוע, נטו

 1,668 –התחייבות לפינוי וסילוק 5,927 6,241נכסים בלתי מוחשיים

 1,638,049 1,338,617סה"כ התחייבויות לא שוטפות 47,368 50,630הוצאות נדחות

 1,426,121 1,355,005סה"כ נכסים לא שוטפים

 19,638 31,435זכויות שאינן מקנות שליטה

(28,274)(10,985)הון המיוחס לבעלים של החברה

 1,828,828 1,486,647סה"כ התחייבויות והון 1,828,828 1,486,647סה"כ נכסים
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 ניתוח דוחות כספיים

 מאזן ניתוח  

 :להלן פירוט הנגזרים הפיננסיים המופיעים במאזן החברה – נגזרים •

 

סולו לבין  רפק אנרגיהוהמזומנים בין  קדונותילהלן החלוקה של הפ –ומזומנים  תפיקדונו •

 התחנות הצפוניות:

 

 

 

 

 
, מורכבות מהלוואות ושטרי הון "חש לפיא 406,122 בהיקף – מבעלים הון ושטרי הלוואת •

 מרפק שהתקבלו הוןה שטריח, הלוואות ו"ש ליוןימ 186בסך של  קפיטל ג'נריישןשהתקבלו מ

 .חמיליון ש" 211.5 של בסך תקשורת

בחנו התחנות  2020והרבעון הראשון בשנת  2019לאחר שבמהלך הרבעון האחרון של שנת  •

הצפוניות אפשרויות החלפת הלוואת המזנין שהועמדה על ידי לאומי פרטנרס בע"מ, לרבות 

בחינת אפשרויות החלפת ההלוואה הקודמת בהלוואת מזנין שתינתן על ידי גורמים פיננסים 

כן בחינת אפשרות העמדת הלוואת מזנין לתחנות הצפוניות על ידי )שהינם צדדים שלישיים(, ו

מיליון ש"ח  140 -, הלוואת מזנין בסך של כ2020בפברואר  24ביום  ג'נריישןהחברה, העמידה 

 .לתחנות הצפוניות

סכום ההלוואה שימש את התחנות הצפוניות לפירעון ההלוואה הקודמת לרבות עמלת פירעון  •

לאחר פירעון ההלוואה הקודמת, צפויה לשמש לצרכים נוספים של מוקדם. היתרה שנותרה 

 התחנות הצפוניות, ככל שיהיו.

של  זניןאמה תולוואאת הו בכירה חובהסעיף כולל את ה – בנקאיים לתאגידים התחייבויות •

  מיליוני ש"ח, בניכוי עלויות עסקה שקוזזו מהיתרה. 1,177-כהתחנות הצפוניות, בסך כולל של 

 136.1בגובה  MRCהלוואות והשקעות לחברת  – והשקעות לחברות מוחזקותהלוואות  •

 מיליוני ש"ח, כדלקמן:

 

31.12.2020אלפי ש"ח

 16,422נכסי נגזרים שע"ח שקל דולר

(64,462)התחייבות בגין נגזרים שע"ח שקל דולר

(48,040)סה"כ

פקדונות לז"אמזומנים ופקדונות מוגבלים - ט"קאלפי ש"ח

 – 93,528אלון תבור

 – 99,566רמת גבריאל

 24,963 1רפק סולו

 24,963 193,095סה"כ

31.12.2020אלפי ש"ח

 76,820השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 59,307הלוואות לחברות מוחזקות

 136,127סה"כ
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 ניתוח דוחות כספיים

 והפסד רווח דוחות  

 )טיוטה( באלפי ש"ח: 2020)מבוקר( ולשנת  2019 של החברה לשנתלהלן דוחות רווח והפסד 

 

20192020אלפי ש"ח

 396,173 141,428הכנסות

180.1%-צמיחה

(355,605)(131,155)עלות המכר

 40,568 10,273רווח גולמי

7.3%10.2%שיעור רווח גולמי

(21,336)(1,998)הכנסות )הוצאות( הנהלה וכלליות

 –(42)הוצאות אחרות

 23,797(1,310)חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 43,029 6,923רווח תפעולי

4.9%10.9%שיעור רווח תפעולי

 23,955 33,713הכנסות מימון

(111,740)(72,841)הוצאות מימון

(44,756)(32,205)הפסד לפני מסים על ההכנסה

 16,641 10,023מסים על ההכנסה

(28,115)(22,182)הפסד לשנה
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 ניתוח דוחות כספיים

 דוח תזרים מזומנים  

 

בדצמבר  31)מבוקר( וכן ליום  2019בדצמבר  31דוח תזרים מזומנים של חברת רפק אנרגיה ליום להלן  

 )טיוטה( באלפי ש"ח: 2020

 

31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 – 3,619מימוש השקעה בחברה מוחזקת

 –(54,333)השקעה בחברות מוחזקות

(5,000)(52,433)הלוואה לחברות מוחזקות

(134,058)(56,086)מזומנים מוגבלים

 –(5,134)הוצאות נדחות

(2,680) –תשלום מסילוק נגזרים נטו

(2,614)(10,500)פיקדון לזמן ארוך

(29,031) –מימוש עסקאות הגנה

(6,000) –השקעה בנכס פיננסי

(54,746)(124,253)השקעה ברכוש קבוע

(234,129)(299,120)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 3,370 2,574השקעת זכויות שאינן מקנות שליטה בהקמת תחנות כח

(7,662) –החזר השקעה לזכויות שאינן מקנות

(843) –התחייבות זכות שימוש בנכס

 172,266 –קבלת הלוואת בעלים לזמן ארוך

(102,005) 209,237תשלום ריבית וקנס בגין פרעון מוקדם

(11,159)(39,357)תשלום ריבית הלוואת בעלים מזנין

(918,020)(32,629)פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

(140,000) –פירעון הלוואות בעלים - מזנין

 1,290,444 147,720קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

(12,675) –תשלום עמלות בגין מחזור חוב בכיר

 273,716 287,545מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

 112,724(21,324)עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 1,408 22,732יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

 114,132 1,408מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(28,115)(22,182)הפסד לשנה

 25,850 40,260הוצאות )הכנסות( בגין נגזרים, נטו

(23,797) 1,310חלק החברה ברווחי )הפסדי( ישות מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 51,572 10,936פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

(16,641)(10,022)מסים על ההכנסה

(21,908)(33,218)הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי שער

 83,844 32,086הוצאות )הכנסות( מימון

41,352 98,920 

(6,998)(55,820)עליה בלקוחות

(4,318)(7,471)עליה בחייבים ויתרות חובה

 9,871 34,429עליה בספקים ונותני שירותים

(6,003) –עליה בפקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך

(246) 320שינוי בהטבות לעובדים

 141 –שינוי זכות שימוש בנכס

 10,248(278)עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

(28,820)2,695 

(363)(99)מס הכנסה ששולם )התקבל(

 73,137(9,749)מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
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 מתודולוגיה

 כללי  )המשך( גישת היוון תזרימי מזומנים

 פעילות.לאחר שמתקבלת תוצאת היוון תזרימי המזומנים יש לבצע התאמות שונות בהתאם לכל 

 ההתאמות כוללות הערכת שווי השייר, קרי ערך תקופת הפעלה שלא נלקחה בחשבון בתזרים המהוון

 , התאמות שונות(שנים ואילו הפעילות הכלכלית צפויה להמשך זמן רב יותר 5 -למשל תזרים נבנה ל)

 פעילות, שאינםבגין סעיפים מאזניים קרי, הפחתה או הוספת ערכם של התחייבויות או נכסים עודפים ל

הלוואה  למשל, ערכם של מזומנים עודפים יתווסף לשווי ואילו) נלקחים בחשבון במודל תזרימי המזומנים

 .(שמשמשת למימון הפעילות תגרע מהשווי

 , אשר יש לגביהם ולגבי(Ongoing Concern) בגישה זו נעשה בהערכת עסקים חייםהשימוש העיקרי 

 ספיקים, שיכולים להוות בסיס למודל המשקף מציאות עסקית. ככלתחום הפעילות שלהם נתוני עבר מ

 שהפעילות המוערכת קיימת זמן רב יותר ובידי המעריך נתונים רבים ומדויקים יותר לגבי תוצאות העבר

 שלה, כך יקל לבנות מודל מציאותי אמין.

 ויקות ככל האפשרנתוני הפעילות המוערכת אינם היחידים החשובים. יש צורך בנתונים ובהערכות מד

 לגבי הסביבה העסקית בה נערכת הפעילות, קרי, נתונים וההערכות בנושאי רגולציה, מתחרים קיימים

 ומתחרים פוטנציאליים, ספקים לקוחות וכיו"ב. ככל שנתונים וההערכות מדויקות יותר, כך איכותה של

 דל רחוקות מן המציאות, כךההערכה תהיה גבוהה יותר ולהפך, ככל שהנתונים וההערכות שבבסיס המו

 איכותה של הערכת השווי יורדת.

 

 קיימות מספר מתודולוגיות שונות, שבהן ניתן להעריך את השווי של פעילויות חברה עסקית או נכסים. 

 לכל אחת מן המתודולוגיות השונות ייחוד משלה והיא דורשת התייחסות לפרמטרים שונים ומתאימה

 לטיפול בסוגי נכסים או להערכת מצבים עסקיים שונים. 

 ;המזומנים תזרימי היוון שיטת ▪

 ;דומות לעסקאות ההשוואה שיטת ▪

 .הנכסי השווי שיטת ▪

 גישת היוון תזרימי מזומנים

 תחת גישה זו, שוויה של פעילות או נכס כלכלי נגזרים מתזרימי המזומנים שינבעו מהם במשך תקופה

הכלליים  ההערכה. משך התקופה העתידית נקבע בהתאם לאופי הפעילות והתנאים עתידית למועד ביצוע

  המגדירים אותה.

 השלב הראשון בגישה זו, הינו בניית מודל מתמטי של "המציאות" העסקית אותה רוצים לאמוד. המודל

 תמתמטיים בין פרמטרים שונים אותם מעריכים כמשפיעים על התוצאו-הוא מערכת של קשרים לוגיים

 העסקיות העתידיות של הפעילות/נכס נשואי הבדיקה. תוצאת המודל הינה שורה של תזרימי מזומנים,

 הנובעים מן הפרמטרים והנוסחאות השונות, ששימשו כהנחות למודל.

 , שנמצא מתאים לאופי(ריבית) השלב השני, הינו היוון תזרימי המזומנים הנובעים מן המודל במחיר הון

רמת  פעולת ההיוון הינה הבאה לערכי הווה של ערכים עתידיים. מחיר ההון משקף אתהפעילות הנבחנת. 

להתגשמות  הסיכון הקיימת בפעילות. ככל שהפעילות מוערכת כמסוכנת יותר, קרי, רמת הודאות הקיימת

ים כך שווי התזר תזרים המזומנים נמוכה יותר, כך יבחר מחיר הון גבוה יותר. ככל שמחיר ההון גבוה יותר,

 יהיה נמוך יותר.
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 מתודולוגיה

IFRS13 דומות לעסקאות ההשוואה שיטת  מדידת שווי הוגן 

 מודל יישום לצורך וגןהה שווימגדיר את אופן מדידת ה ,הוגן שווי מדידת - 13 בינלאומי כספי דיווח תקן

 תרלהעב משולם שהיה מחיר או כסנ במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר תקןה. מחדש הערכה

 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות

 הוגן שווי מדידת בעת, לפיכך .מסוימת להתחייבות או מסוים כסנל היא הוגן שווי מדידתהתקן מדגיש כי 

 בחשבון מביאים היו בשוק משתתפים אם ההתחייבות של או כסנה של יםנהמאפיי את בחשבון תביא ישות

 את, לדוגמה, כוללים כאלה יםנמאפיי. המדידה במועד ההתחייבות או כסנה המחרת בעת אלה יםנמאפיי

 .כסנב שימוש על או כסנה מכירת על, קיימות אם, מגבלות וכן כסנה של מיקוםוה המצב

 בעסקה מוחלפים ההתחייבות או כסנשה צריכים להניח וגןהה שוויה מדידתבהתאם לתקן, עקרונות 

 .וכחייםנ שוק אינבת המדידה במועד ההתחייבות להעברת או כסנה למכירת בשוק משתתפים בין רגילה

 של העיקרי בשוק מתרחשת ההתחייבות להעברת או כסנה למכירת שהעסקה תניח הוגןה השווי מדידת

 .ההתחייבות או כסנה עבור ביותר הכדאי בשוק, עיקרי שוק , או בהיעדרההתחייבות של או כסנה

 בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים חותנבה שימוש תוך יימדד התחייבות של או כסנ של ההוגן השווי

 .שלהם הכלכליים טרסיםנהאי לטובת פועלים בשוק שמשתתפים חהנבה, ההתחייבות או הנכס תמחור

 לא ההתחייבות של או כסנה של ההוגן השווי למדידת שמשמש( ביותר הכדאי או) העיקרי בשוק המחיר

 עלויות. אחרים לאומייםנבי כספי דיווח ינלתק בהתאם יטופלו עסקה עלויות .עסקה עלויות בגין יותאם

 בהתאם שונות יהיו והן לעסקה ספציפיות הן, זאת במקום. התחייבות של או כסנ של מאפיין ןנאי עסקה

 .להתחייבות או כסנל בעסקה מתקשרת הישות שבה לדרך

, המקרה להיות שיכול כפי) כסנה של מאפיין הוא מיקום אם הובלה. עלויות כוללות ןנאי עסקה עלויות

, העלויות בגין יותאם (ביותר הכדאי או) העיקרי בשוק המחיר(, commodity) יסוד סחורת עבור, לדוגמה

 לשוק זה. שלו וכחינה מהמיקום כסנה להובלת שיתהוו, קיימות אם

 נשוא הנכס של מכר עסקת בוצעה לפיו, בפועל במחיר שימוש עושה דומות לעסקאות ההשוואה שיטת 

 . ההערכה ביצוע לפני סביר זמן בפרק בוצעה כזו שעסקה בתנאי וזאת, דומים נכסים של או, ההערכה

, הפעילות תחום מבחינת הדומות עסקאות למצוא יש, דומים בעסקים שנעשו לעסקאות להשוות כדי

 .פיננסיים ונתונים הסחירות מידת, תפעוליים מאפיינים

 ומוכרים קונים בין בפועל שנקבעו המחירים דרך, נאותה בצורה משקפת שהיא בכך השיטה של יתרונותיה

 להיות העלולות תחזיות על להתבסס הצורך את ומונעת, השווי על המשפיעים הפרמטרים כל את, מרצון

 כי מבטיחה, השווי הערכת למועד סמוך ביצוען שמועד, עסקאות על התבססות, כן-כמו. במחלוקת שנויות

 דרך נאמנה המשתקפות, דומות עסקית וסביבה כלכלית מציאות על יסתמך זו בשיטה שמתקבל השווי

 מהן, דומות עסקאות במציאת, כלל-בדרך, הקיים הקושי הנו זו שיטה של העיקרי החיסרון. השוק מחיר

 .המוערך הנכס/  העסק שווי את לגזור ניתן

 הנכסי השווי שיטת

 יכול ההערכה. החברה במאזן משתקפים שהם כפי, התחייבויות או נכסים שווי על מתבססת זו שיטה

 שיטה. וההתחייבויות הנכסים של השוק שווי את לאמוד בניסיון, ותיקונים התאמות ביצוע תוך שתיעשה

 .ן"נדל חברות כדוגמת, רבים מוחשיים נכסים בעלי לעסקים בעיקר מתאימה זו

 פוטנציאל להערכת בהכרח לא אך, דומה נכס או עסק של ההקמה עלות של להערכה גם מתאימה הגישה

 מתעלמת שהשיטה בעובדה נעוץ השיטה של העיקרי החיסרון. העסק מנכסי לנבוע הצפוי הרווח

 .בספרים הרשומים לנכסים מעבר בעסק הקיים הרווחים מפוטנציאל
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 שיטת הערכת השווי שנבחרה  

, FCFE (Free Cash Flow To Equity) -ה בשיטת שימוש תוך ההכנסות גישת את אימצנו, זו בעבודה  

שיטה זו דומה במהותה לשיטת היוון תזרימי המזומנים . לבעלי המניות המזומנים תזרימי היווןשיטת 

 , עם ההבדלים הבאים:DCFהבסיסית, 

 נקודת המוצא היא הרווח הנקי )לאחר מימון(; ▪

תזרים המזומנים הסופי כולל בתוכו תזרים שנבע גם  בשיטת תזרים המזומנים לבעלי המניות, ▪

אזניות מסוימות )כגון יתרות חוב מנכסים שאינם תפעוליים, ולכן אין צורך להוסיף יתרות מ

 בנקאי(;

 הקשורה לחוב הפיננסי שקיים בחברה;יש להתחשב בתנועת המזומנים  ▪

ההון המשוקלל של מחיר ) WACC)שיעור התשואה לבעלים( ולא  Keשיעור ההיוון הינו  ▪

 (.הפעילות

ומדובר בהערכת שווי חברה אשר פעילותה הינה הפעלת תחנת הכוח לתקופה  מכיוון נבחרה זו גישה

כמו כן, החוב מהווה חלק  .מוגדרת והפקת תזרימי מזומנים לאורך תקופה זו בהתאם לרישיון מהמדינה

נכון יותר להסתכל על התזרים לבעלי בלתי נפרד מהפעילות ולא ניתן להפרידו ממנה. לכן, במקרה זה 

 .חברת הפרויקטהמניות של 

שהתקבלה מההנהלה עבור תחנת הכוח.  העתידיים המזומנים תזרימי נלקחה תחזית, זו גישה פי-על

 משקף ואשר, הנבחנת הפעילות לאופי מתאים הנמצא ניכיון בשיעור הוונו העתידיים המזומנים תזרימי

 .בפעילות זו הקיימת הסיכון רמת את
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 קביעת שיעור ההיוון  

 זוהי תשואת המינימום הנדרשת על ידי משקיע בגין השקעה "חסרת סיכון". – (Rf) תשואה חסרת סיכון

של איגרת חוב ממשלתית של מדינת ישראל למועד  הריאליתתשואה זו נקבעה על בסיס התשואה 

 יבהתאם למודל הפיננס 1.5%, בתוספת הנחת אינפלציה בגובה ההערכה ובהתאם למח"מ תחנת הכוח

 .של תחנת הכוח

מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת  – (βמקדם הביתא )

רגישות חברה , ל1-המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. כאשר מקדם זה גדול מ

)מניה אגרסיבית, קרי, השינוי בה גדול מהשינוי בתשואת השוק, לטוב או גבוהה לשינויים במצב השוק 

פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק. כאשר  הרגיש הפעילותשווי  1-לרע(. כאשר מקדם זה קטן מ

 β -ה חישוב לצורך בצורה הפוכה למצב השוק. המגיב הפעילות, )מקרים נדירים ביותר( מקדם זה שלילי

 .ייצור החשמל בענף הפועלות ציבוריות השוואה חברות על הסתמכנו

התשואה הצפויה העודפת מעבר לריבית חסרת הסיכון, אותה  – Rm–Rf)פרמיית הסיכון של השוק )

 .5.31%הסיכון של מדינת ישראל הינה  פרמיית המניות.מצפים לקבל מהשקעה מבוזרת בשוק 

פרמיה המשקפת  ניתן להוסיףלמחיר ההון העצמי  -(SRPופרמיית סיכון ספציפי ) (SCP)פרמיית גודל 

 .ית סיכון ספציפיתפרמיכן את עודף הסיכון בהשקעות בפעילויות קטנות ו

 

-ובמודל ה WACC-שימוש בנוסחת ה מקובל לעשות, הפעילותלצורך קביעת מחיר ההון המשוקלל של  

CAPM.  הינה: הפעילותהנוסחה לקביעת מחיר ההון המשוקלל של 

WACC = D/(D + E) * Kd * (1-T) + E/(D + E) * Ke 

עלות ומחיר ההון העצמי.  של הפעילות החוב מחירמורכב מ הפעילותמחיר ההון המשוקלל של בד"כ, 

 מוכרת לצורכי מס, כך שהעלות האפקטיבית נמוכה יותר בגלל זיכוי המס. החוב

 המניות שבעלי המזומנים תזרימי היוון שיטת, FCFE -מכיוון שחישוב השווי ההוגן מתבצע בשיטת ה

שכן תזרימי המזומנים  Ke, שיעור ההיוון הרלוונטי הינו מחיר ההון העצמי בלבד מהחברה מפיקים

 להיוון הינם לאחר חוב. 

אחת הדרכים המקובלות לחישוב מחיר ההון העצמי היא באמצעות מודל  – (Ke)מחיר ההון העצמי 

מודל זה מחשב את מחיר ההון העצמי בהתבסס C.A.P.M ( .(Capital Asset Pricing Model –השוק 

על 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 הפעילותסיכון 

הכפלת פרמיית הסיכון של השוק במקדם  ל ידינעשית ע הפעילותלסיכוני חסר הסיכון במשק. ההתאמה 

בהשוואה  הקבוצה. הסיכון השיטתי מייצג את גמישות ההשתנות במניות הפעילותהסיכון השיטתי של 

 להשתנות כלל מניות השוק. מחיר ההון העצמי לפי גישה זו מחושב על פי הנוסחה הבאה: 

Ke = Rf +β)Rm-Rf)+SCP+SRP 
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 )המשך( קביעת שיעור ההיוון

 ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: CAPM, בהתבסס על מודל 7.5% הינו MRCשל  לתחנות הקיימותמחיר ההון העצמי בו השתמשנו במסגרת הערכת השווי 

 

 

)בהתאם  1.3%-הינו כ 2020בדצמבר  31. לאור העובדה שתחזיות האינפלציה הגלומות בריבית חסרת הסיכון ליום 1.5%-ל כענציין כי המודל הפיננסי של החברה מניח כי האינפלציה תעמוד בשנות התחזית 

 מנת להקביל את שיעור ההיוון לתחזית תזרימי המזומנים.לריבית חסרת הסיכון על  0.2%, הוספנו את הפער בגובה לפער בין אג"ח צמוד מדד לאג"ח לא צמוד על פי מח"מ התחנה(

 

 ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: CAPM, בהתבסס על מודל 9% הינולתחנות הצפוניות חיר ההון העצמי בו השתמשנו במסגרת הערכת השווי מ

 

)בהתאם  1.6%-הינו כ 2020בדצמבר  31. לאור העובדה שתחזיות האינפלציה הגלומות בריבית חסרת הסיכון ליום 1.5%-ל כעמניח כי האינפלציה תעמוד בשנות התחזית  נציין כי המודל הפיננסי של החברה

 מנת להקביל את שיעור ההיוון לתחזית תזרימי המזומנים.לריבית חסרת הסיכון על  0.1%, הוספנו את הפער בגובה לפער בין אג"ח צמוד מדד לאג"ח לא צמוד(

מקורערךסימוןפרמטרים

ריבית חסרת סיכון נומינלית בישראל לפי מח"מ תחנת הכוח, מערכת מרווח הוגן Rf0.59%ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ Rm-Rf 5.31%Damodaranפרמיית הסיכון של השוק

ע"פ חברות דומותBeta0.73ביטא

פרמיית סיכון ספציפיתSRP3.00%פרמיית סיכון ספציפית

Ke7.50%Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRPמחיר ההון העצמי

מקורערךסימוןפרמטרים

ריבית חסרת סיכון נומינלית בישראל, 15 שנה, מערכת מרווח הוגן Rf1.27%ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ Rm-Rf 5.31%Damodaranפרמיית הסיכון של השוק

ע"פ חברות דומותBeta0.73ביטא

פרמיית סיכון ספציפיתSRP3.75%פרמיית סיכון ספציפית

Ke9.00%Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRPמחיר ההון העצמי
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  הערכת שווי

 כללי  תחנות צפוניות –הנחות 

 נחות כלליותה

 ;1.5%המודל הפיננסי של החברה הינו במונחים נומינליים, מבוסס על תחזית אינפלציה של  •

. תזרים המזומנים בשנים 2039עד שנת  2021שנות התחזית הינן שנים  –שנות התחזית  •

 והוטמע בתחזית תזרים המזומנים בשנה זו; 2039הוון לערך נוכחי במונחי שנת  2039-2059

 )להרחבה ראה פרק מתודולוגיה(; 9%-שיעור הון עצמי של כ –שיעור היוון  •

בהתאם . 2020ת החשמל מדצמבר רכיב הייצור עודכן בהתאם להחלטת רשו –רכיב הייצור  •

הונחה ירידה נוספת  2024בשנת  ;2020לשנת  בהשוואה 5.8%-להחלטה זו רכיב הייצור ירד ב

לאור פתיחה של הסכמי הגז של חברת החשמל אשר צפויה  2%-ברכיב הייצור של כריאלית 

 הוביל לירידה בעלות הגז;דעת הנהלת החברה לל

 ;93%-)לא כולל הרצה בסולר(, זמינות הקיטור  97% –זמינות החשמל  •

 נטו(; 70MW –בכל תחנה )בעונת הקיץ  72.2MW –קיבולת חשמל מקסימלית  •

 כפי שפורט לעיל. 2020הסכמי המימון והגז החדשים שנחתמו בדצמבר  המודל כולל את •

  .ה השונותתוך סכימת שווי החזקותי  ,NAV–אנרגיה באמצעות גישת ה  רפק הערכנו את שווי 

 תחנות צפוניות

 מודל פיננסי מהחברהקיבלנו , החזקותיה של החברה בתחנות הצפוניותעל מנת להעריך את שווי 

הפיננסי המודל . 2020בדצמבר  31המפרט את תחזית תזרים המזומנים של תחנת הכוח ליום  מעודכן,

מלא כמקובל במודלים . בתחזית ישנו פירוט החברההוכן על ידי יועץ חיצוני בשילוב הנהלת האמור 

פיננסים שהוכנו הן לצרכי החברה והן לצרכי הגופים המממנים, וכוללים פירוט בין היתר בנוגע לסעיפי 

 השקעות, תשלומי מיסים, תזרימים מימוניים וכיוצ"ב. ,, עלויות קבועות ומשתנותההכנסות

ל, כאשר בהתאם להנהלת החברה ובהתבסס נכון למועד הערכת השווי החברה נמצאת בשלב התפעו

, תוך ביצוע ההשקעות הנדרשות לצורך 2059על יועציה הטכניים, פעילות התחנה צפויה להימשך לשנת 

, כאשר תזרימי 2039כך. בהערכת שווי זו, מוצגים תזרימי המזומנים של התחנות הצפוניות עד לשנת 

והוטמעו במודל בשנה  2039הוונו בנפרד לשנת  2039-2059המזומנים אשר צפויים להתקבל בין השנים 

 זו כערך יחיד.

MRC – תחנות קיימות ותחנת פיקר החדשה 

, קיבלנו מהחברה מודל פיננסי מעודכן MRCעל מנת להעריך את שווי החזקותיה של החברה בחברת 

האמור  הפיננסיהמודל המפרט את תחזית תזרים המזומנים של התחנות הקיימות )מחז"מ ופיקריות(. 

מלא כמקובל במודלים פיננסים . בתחזית ישנו פירוט החברההוכן על ידי יועץ חיצוני בשילוב הנהלת 

, שהוכנו הן לצרכי החברה והן לצרכי הגופים המממנים, וכוללים פירוט בין היתר בנוגע לסעיפי ההכנסות

"ב. בנוסף, הערכת השווי השקעות, תשלומי מיסים, תזרימים מימוניים וכיוצ ,עלויות קבועות ומשתנות

פיקר החדשה, אשר הוערכה על ידינו בעזרת מודל פיננסי הכוללת את שווי תחנת  MRCשל חברת 

 מעודכן אשר התקבל בנפרד מהתחנות הקיימות. 
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 הערכת שווי

 המשך -תחנות צפוניות  –הנחות   

 הוצאות תפעוליות

 ליחידה. נקבעו לפי מחירי שוקועלויות הגז הטבעי מעוגנות בהסכמים  – עלות גז טבעי •

בעיקר ) SPC–קבועות מראש הקשורות לניהול ה עלויות אלו כוללות הוצאות - SPC עלויות •

 ביטוחים(. ו היטלים עירוניים וממשלתיים ,הוצאות הוצאות ניהול, שירותים

 בסיס נקבעות על)הוצאות משתנות על בסיס תפוקה  - הוצאות תפעול ואחזקה משתנות •

 (.MW -ל מחיר

עלויות אלו כוללות הוצאות תפעול ותחזוקה שונות. הוצאות  – הוצאות תפעול ואחזקה קבועות •

 ם.חוזי אלו קבועות מראש במסגרת

 הוצאות מס

המייצג את שיעור מס החברות בישראל, הידוע למועד  23%שיעור המס בתחזית תזרים המזומנים הינו 

 ההערכה.

 הון חוזר

לקוח מול כל  הנחתם חוזההון החוזר של תחנת הכוח מתבסס על השהתקבל, הבהתאם למודל הפיננסי 

 .ספק

 

 הכנסות 

ההנחה אותו מעניקים יצרני חשמל פרטי גדולים ללקוחות חשמל בחיבור  שיעור ,שוקהבהתאם לנתוני 

התעריף  החשמל. הייצור של החשמל כפי שמפורסם על ידי רשות מרכיב 8%-5%-גבוה הוא כ מתח

 רטיים יחושב על בסיס ההנחות הבאות:ללקוחות פ

 ;2020 דצמברב 31כפי שהיה ידוע ביום  ,רכיב ייצור לפי מש"בים –מחיר בסיס  .1

 רכיב הייצור;על הנחה מסוימת  –הנחה  .2

 ממועד ההפעלה המסחרית. החלהצמדה של מחיר הבסיס לאחר הנחה  .3

בהתבסס על משתנים רבים,  ההכנסות מתפלגות בצורה שונה שכן בבסיסן הנחות תפוקה וייצור חשמל

 לצריכת חשמל על ידי רשות החשמל. תחזיות עונתיותוהתפוקה  כגון: טיפולי תחזוקה שוטפת והקטנת
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 הערכת שווי

 צפוניותחנות ת –הערכת שווי   

 להלן תחזית תזרים המזומנים הפנוי לבעלי המניות בגין התחנות הצפוניות )אלפי ש"ח(:

 

. לאור האמור, שווי ההון העצמי בתחנות הצפוניות המיוחס 86.2%חלקה של רפק אנרגיה בתחנות הצפוניות עומד על ח, כאשר מיליוני ש" 318.6-ההון העצמי של התחנות הצפוניות נאמד בככפי שניתן לראות, שווי 

 מיליוני ש"ח. 274.6-לרפק אנרגיה עומד על כ

2021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720381.1.39-30.9.3930.9.39-31.12.59אלפי ש"ח

 – 281,547 359,156 390,959 411,099 406,742 383,568 396,643 390,629 370,987 380,846 374,387 370,901 350,393 363,317 355,261 344,968 332,178 335,748 303,095הכנסות ממכירת חשמל וקיטור

 –(181,584)(239,619)(252,657)(262,560)(258,456)(246,162)(250,861)(247,554)(237,220)(240,445)(236,056)(232,989)(221,517)(224,444)(224,078)(220,119)(215,222)(217,724)(225,037)הוצאות תפעול

EBITDA78,058 118,025 116,956 124,849 131,183 138,873 128,876 137,912 138,331 140,401 133,766 143,076 145,783 137,406 148,286 148,539 138,302 119,538 99,963 – 

EBITDA 25.75%35.15%35.21%36.19%36.93%38.22%36.78%37.18%36.95%36.87%36.06%36.63%36.75%35.82%36.46%36.13%35.38%33.28%35.50%שיעור-

 12,820(4,740)(1,596) 3,418(52) 207(48)(216)(155)(106) 105(146) 18 315(755)(238)(393)(390)(2,410) 24,117שינוי בהון חוזר

 –(20,498)(23,694)(27,482)(17,214)(9,671) – – – – – – – – – – – – – –הוצאות מס

 – – – – – – – – – – – – – –(2,208)(4,416)(4,416)(5,962)(10,598)(10,598)עלויות גידור

 12,820 74,725 94,248 114,238 131,272 138,823 137,357 145,567 142,920 133,660 140,505 138,185 137,930 129,191 135,910 126,529 120,041 110,604 105,017 91,576תזרים מזומנים מפעילות

 66,812 13,082 12,889 12,699 12,511 12,326 12,144 11,964 11,788 11,613 11,442 11,273 11,106 10,942 10,780 10,621 10,464 10,309 10,157 128,434יתרת פתיחה מזומנים

 – –CapEx(45,053)(5,929)(13,264)(7,355)– (12,959)(15,839)– – (13,358)(16,326)– (14,383)(17,579)– – (14,825)(18,120) )לרבות תחזוקות כבדות(

 –(58,179)(69,234)(78,825)(82,725)(89,656)(86,006)(92,888)(89,043)(81,875)(86,373)(83,023)(81,344)(73,339)(76,694)(70,236)(60,375)(52,796)(48,254) 17,102משיכה/תשלומי קרן הלוואה

 –(609)(2,143)(3,637)(5,289)(7,040)(8,749)(10,522)(12,249)(13,837)(15,400)(16,930)(18,392)(19,721)(21,015)(22,208)(28,904)(30,362)(31,662)(31,808)תשלומי ריבית הלוואה

 –(1,060)(1,404)(1,390)(1,376)(1,481)(1,704)(1,954)(2,125)(2,050)(2,036)(2,083)(2,062)(1,963)(1,958)(2,011)(1,973)(1,933)(1,991)(2,823)עמלות

 79,632 27,959 16,236 28,259 54,393 52,972 35,463 37,785 51,290 31,185 34,780 47,422 47,239 29,270 34,063 42,695 31,898 22,557 27,338 157,428תזרים מזומנים מפעילות לאחר מימון

 – 48,367 14,002 6,589(8,769)(20,614)(4,446)(7,355)(10,654) 7,289 5,937(7,421)(7,421) 7,929 4,560(8,399) 34 7,105(147)(17,869)תנועה בקרנות

 79,632 76,326 30,238 34,848 45,624 32,358 31,018 30,429 40,637 38,474 40,717 40,001 39,818 37,199 38,623 34,296 31,931 29,662 27,191 139,559תזרים פנוי לפני החזרי הלוואות בעלים

 – – – – – – – – – – – – – – –(4,700)(10,221)(16,290)(16,881)(129,402)החזר הלוואות בעלים 

 – 66,812 13,082 12,889 12,699 12,511 12,326 12,144 11,964 11,788 11,613 11,442 11,273 11,106 10,942 10,780 10,621 10,464 10,309 10,157יתרת סגירה מזומנים

 738,784 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –תזרים תפעולי לאחר מס שנים 2039-2059

 818,417 9,514 17,156 21,959 32,926 19,847 18,692 18,286 28,672 26,686 29,104 28,559 28,545 26,093 27,681 18,816 11,089 2,908 – –תזרים פנוי לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות

 18.75 17.9 17.5 16.5 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 0.5תקופה להיוון

 162,640 2,039 3,797 5,298 8,658 5,689 5,840 6,227 10,643 10,797 12,835 13,728 14,957 14,902 17,232 12,767 8,202 2,344 – –תזרים מהוון

 318,594שווי הון עצמי - תחנות צפוניות

 274,628שווי הון עצמי תחנות צפוניות - מיוחס לרפק אנרגיה
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  הערכת שווי

 MRCהערכת שווי   

 הוצאות תפעוליות

 ליחידה. נקבעו לפי מחירי שוקועלויות הגז הטבעי מעוגנות בהסכמים  – גז טבעיעלות  •

בעיקר ) SPC–קבועות מראש הקשורות לניהול ה עלויות אלו כוללות הוצאות - SPC עלויות •

 (.עובדים ויועצים טכנייםהוצאות ניהול, 

שונות. הוצאות עלויות אלו כוללות הוצאות תפעול ותחזוקה  – הוצאות תפעול ואחזקה קבועות •

 ם.חוזי אלו קבועות מראש במסגרת

 עלויות הכוללות הוצאות ביטוח, היטלים עירוניים וממשלתיים ועוד. –הוצאות תפעול אחרות  •

 הוצאות מס

המייצג את שיעור מס החברות בישראל, הידוע למועד  23%שיעור המס בתחזית תזרים המזומנים הינו 

 ההערכה.

 הון חוזר

לקוח מול כל  הנחתם חוזההון החוזר של תחנת הכוח מתבסס על ההפיננסי שהתקבל, הבהתאם למודל 

 .ספק

 

נובע משווי התחנות הקיימות )מחז"מ ופיקריות( וכן משווי תחנת פיקר החדשה, אשר  MRCשווי חברת  

 נמצאת בשלב הייזום. 

 להלן ההנחות אשר שימשו לטובת הערכת שווי התחנות הקיימות:

 נחות כלליותה

 ;1.5%המודל הפיננסי של החברה הינו במונחים נומינליים, מבוסס על תחזית אינפלציה של  •

, המייצג את אורך חיי הרישיון 2034עד שנת  2021שנות התחזית הינן שנים  –שנות התחזית  •

 הקיים באלון תבור;

 )להרחבה ראה פרק מתודולוגיה(; 7.5%.-שיעור הון עצמי של כ –שיעור היוון  •

. בהתאם 2020רכיב הייצור עודכן בהתאם להחלטת רשות החשמל מדצמבר  –צור רכיב היי •

הונחה ירידה נוספת  2024; בשנת 2020בהשוואה לשנת  5%-להחלטה זו רכיב הייצור ירד ב

לאור פתיחה של הסכמי הגז של חברת החשמל אשר צפויה  2%-ברכיב הייצור של כריאלית 

 ת הגז;להוביל לירידה בעלורה לדעת הנהלת החב

הערכת השווי כוללת ערך גרט של הקרקע בתום תקופת ההפעלה, כאשר  –ערך גרט קרקע  •

נאמד על ידי שמאי חיצוני וכולל ערך של הקרקע לצרכי ייזום )קרי ללא הערך שווי ערך הגרט 

שיון לתקופה נוספת או מקום ברשת וכיוצ"ב, אשר יהנוסף העשוי לנבוע כתוצאה מקבלת ר

. כמו כן, ערך הגרט כולל את המבנים הנמצאים באתר )כגון מבנה לחברה(אינם מובטחים 

 מנהלה, חדר פיקוד וכו'(. 

, זמינות קבועמכירות למנהל מערכת החשמל, ללא מכירה ישירה ללקוחות, בהתאם לתעריף  – הכנסות

  שעתיים;-לרשת במכרזים חציממכירת חשמל הכנסות בגין זמינות, וכן 
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 הערכת שווי

 המשך  – MRCהערכת שווי   

 )אלפי ש"ח(:הקיימות הפנוי לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בגין התחנות תזרים המזומנים תחזית להלן 

 

 לאחר התאמות מאזניות כפי שיפורט להלן. חמיליוני ש" 783-נאמד בכ הקיימותשל התחנות  התזרים לבעליםכפי שניתן לראות, שווי 

202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035אלפי ש"ח

 – 469,466 465,035 460,695 456,415 452,221 447,420 430,944 472,856 568,389 592,554 617,690 574,168 607,735 616,575הכנסות

 –(268,926)(241,730)(237,847)(234,019)(230,241)(226,052)(214,689)(270,676)(305,055)(320,518)(336,463)(385,851)(448,976)(414,898)הוצאות תפעול

 – 200,541 223,305 222,848 222,396 221,979 221,368 216,255 202,179 263,334 272,037 281,227 188,317 158,759 201,678רווח גולמי

 –(446)(976)(965)(954)(943)(932)(922)(911)(901)(891)(1,380)(1,876)(2,033)(3,188)עמלות תפעוליות

 – 200,094 222,329 221,883 221,442 221,037 220,436 215,333 201,268 262,433 271,146 279,847 186,441 156,727 198,490תזרים מזומנים תפעולי

 –(45,331)(41,198)(40,351)(39,550)(38,825)(23,157) – – – – – – – –הוצאות מס

 – 154,763 181,131 181,532 181,892 182,212 197,278 215,333 201,268 262,433 271,146 279,847 186,441 156,727 198,490תזרים מזומנים חופשי מפעילות לאחר מס

MRA 20,292(3,035)(3,035)(3,035)(3,035)(3,026)(2,906) 23,086(6,644)(6,919)(7,040) 32,031 55,138(15,282)משיכות והפקדות לקרן – 

 – 175,055 178,095 178,497 178,856 179,177 194,252 212,427 224,354 255,788 264,226 272,807 218,472 211,865 183,208תזרים מזומנים לפני מימון

 –(27,650)(136,886)(131,236)(124,598)(119,905)(135,273)(139,172)(133,178)(128,597)(129,439)(143,462)(129,053)(105,207)(75,184)תשלומי קרן הלוואה

 –(164)(2,828)(6,067)(9,106)(12,041)(15,090)(18,504)(21,721)(24,839)(27,921)(31,397)(32,488)(35,016)(37,034)תשלומי ריבית הלוואה

 – 16,922(250)(246)(243)(239)(236)(232)(229)(225)(222)(219)(215)(212)(209)שינוי ביתרות מזומנים

 – 164,163 38,131 40,947 44,910 46,991 43,654 54,519 69,226 102,127 106,644 97,729 56,715 71,430 70,780תזרים פנוי לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות

 91,488 – – – – – – – – – – – – – –ערך גרט קרקע

 53,071 – – – – – – – – – – – – – –הון חוזר

 144,559 164,163 38,131 40,947 44,910 46,991 43,654 54,519 69,226 102,127 106,644 97,729 56,715 71,430 70,780תזרים להיוון

 14.0 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 0.5תקופה להיוון

 52,520 61,839 15,441 17,825 21,016 23,639 23,608 31,694 43,263 68,611 77,019 75,874 47,335 64,086 68,266תזרים מהוון

 692,037שווי תזרים לבעלים - תחנות קיימות

 90,997התאמות מאזניות

 783,034סה"כ שווי תחנות קיימות

 77,325שווי תחנת פיקר החדשה

MRC 860,359סה"כ שווי 
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  הערכת שווי

 המשך – MRCהערכת שווי   

על מנת להגיע לשווי התחנות הקיימות, ביצענו התאמה בגין פערים מאזניים אשר  –התאמות מאזניות   

מסעיפים כמו מזומן, פיקדונות, בעיקר אינם קיבלו ביטוי במודל הפיננסי של התחנות. פערים אלו נבעו 

 מיליוני ש"ח; 91-. סך שווי ההתאמות המאזניות הסתכמו לכוהון חוזר

 להתחילכפי שהורחב בפרק על החברה, הקמת תחנת פיקר החדשה צפויה  –שווי תחנת פיקר החדשה 

הפרויקט קיבל אישור תמ"א , כאשר מלבד קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים, 2021 בשנת

ודכן הערכת שווי התחנה נעשתה באמצעות מודל פיננסי מע .בוועדה הארצית וממתין לאישור ממשלה

שהתקבל מהנהלת החברה, אשר מגלם את כלל סיכוני ההקמה וסיכונים נוספים המזוהים עם פרויקט 

מסוג זה, לרבות סיכוני הקמה בכל הקשור לעבודה בצמוד לאתר הקיים ועמידה בלוחות הזמנים, ירידות 

ך הערכת שווי ועוד. שיעור ההון העצמי )שיעור ההיוון( אשר שימש לצור SMP-מחירים עתידיות בשוק ה

 מיליוני ש"ח. 77.3-. לאור זאת, שווי תחנת פיקר החדשה נאמדה על ידינו בכ17.75%-התחנה נאמד בכ

 MRCשווי 

 מיליוני ש"ח.  860.4-נאמד בכ MRCלאור האמור, סך שווי חברת 

 מיליוני ש"ח. 286.8-( עומד על כ33.33%) MRC-החזקות רפק אנרגיה בשווי בהתאם, 



     

 הערכת שווי : 5פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ

 2020בדצמבר  31ליום  І י רפק אנרגיה בע"מהערכת שוו

39 

 

 

  הערכת שווי

 ניתוחי רגישות  

להלן ניתוח רגישות הבוחן את השינוי בשווי ההון העצמי של התחנות הצפוניות למול שינוי בשיעור ההיוון   

 של התחנות הצפוניות )באלפי ש"ח(:

 

 

 

למול שינוי בשיעור ההיוון של התחנות הקיימות  MRCלהלן ניתוח רגישות הבוחן את השינוי בשווי חברת 

 )באלפי ש"ח(:

 

8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%

 280,534 298,819 318,594 339,999 363,183שווי תחנות צפוניות

שיעור היוון

6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%

MRC 822,171 840,808 860,359 880,879 902,429שווי 

שיעור היוון
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  הערכת שווי

   סיכום הערכת שווי

 :2020בדצמבר  31חברת רפק אנרגיה ליום בג'נריישן להלן תחשיב שווי אחזקות 

 

רפק אנרגיה העמידה הלוואות בעלים לתחנת אלון תבור  –הלוואות בעלים תחנות צפוניות  (1)

ריביות מיליוני ש"ח )כולל  73.5-מיליוני ש"ח וכ 69.7-ולתחנת רמת גבריאל, בסכום של כ

שנצברו(, בהתאמה. שווי התזרים לבעלים של התחנות הצפוניות לא כולל את שווי החזר הלוואות 

 הבעלים הנ"ל.

רפק מדובר בהוצאה ניהולית שנתית שתושת על  ,בהתאם להנהלת החברה –תביעת ניהול  (2)

כלולה  הואינשאינה קשורה לפיתוח עסקי ניהול השוטף של החברה, הסולו כחלק מ אנרגיה

מודלים הפיננסים של התחנות. כפי שמוצג, תביעות הניהול חושבה באמצעות מודל גורדון ב

 (, כדלקמן:9%התחנות הצפוניות )להיוון ההוצאה החזויה לאינסוף על בסיס שיעור ההיוון של 

 

י הון עדכניים לתאריך הערכת ת ושטרומבוסס על נתוני הלווא –הלוואות בעלים ושטרי הון  (3) 

 ומרפק תקשורת ותשתיות בע"מאותם קיבלה החברה מג'נריישן  ריביות שנצברו,י, כולל השוו

 , כדלקמן:לצורך מימון הפרויקט

 

 

, לטובת הערכת שווי 3בהמשך לסעיף  –הלוואות בעלים ושטרי הון המוחזקים בידי ג'נריישן (4)

אחזקותיה של ג'נריישן בחברת רפק אנרגיה, הוספנו את הלוואות הבעלים ושטרי ההון 

 מיליוני ש"ח. 186-העמידה ג'נריישן לטובת החברה בסכום של כש

 

 

 

ביאור31.12.20אלפי ש"ח

 274,628שווי חלקה של רפק אנרגיה בהון העצמי של התחנות הצפוניות )86.2%(

(1) 143,164שווי חלקה של רפק אנרגיה בהלוואות בעלים - תחנות צפוניות

MRC-286,786שווי חלקה של רפק אנרגיה ב 

 704,579סה"כ שווי חלקה של רפק אנרגיה ב-MRC ובתחנות הצפוניות

 89,990נכסים עודפים - רפק אנרגיה סולו

(2)(24,931)תביעת ניהול - רפק אנרגיה סולו

(3)(397,592)הלוואות בעלים ושטרי הון

 372,046שווי הון עצמי רפק אנרגיה

50%חלקה של ג'נריישן בהון העצמי של רפק אנרגיה

 186,023שווי חלקה של ג'נריישן בהון העצמי של רפק אנרגיה

(4) 186,050הלוואות בעלים ושטרי הון המוחזקים בידי ג'נריישן

 372,073שווי אחזקותיה של ג'נריישן ברפק אנרגיה

31.12.20אלפי ש"ח

 2,914תביעת ניהול

 2,244בניכוי מס

9%שיעור היוון

 24,931תביעת ניהול - רפק אנרגיה סולו

31.12.20אלפי ש"ח

 299,544השקעה כהלוואה

 78,142שטר הון

 19,905הכנסות מימון

 397,592סה"כ הלוואות בעלים ושטרי הון
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  הערכת שווי

   להערכת השווי הקודמתהשוואה 

 . 2019בדצמבר  31הערכת שווי לאחזקותיה ברפק אנרגיה ליום  ג'נריישן קפיטלביצענו עבור 

 ש"ח(:וכן בעבודה הנוכחית )באלפי  2019בדצמבר  31להלן תוצאות הערכת השווי ליום 

 

 לבין הערכת השווי הנוכחית: 2019בדצמבר  31להלן השינויים העיקרים שהחלו בין הערכת השווי ליום 

על פי גישת  MRC, הוערכה 2019בדצמבר  31בהערכת השווי הקודמת ליום  – MRCשווי  •

לראשונה על ידי הערכת שווי  MRCהעלות, לעומת הערכת השווי הנוכחית שבה הוערכה 

בהתאם לדיווחי ג'נריישן עצמאית בהתבסס על מודל פיננסי מעודכן למועד הערכת השווי. כמו כן, 

, זאת 14%-12%הינו  MRC-קפיטל, יעד התשואה לבעלים שצפתה לקבל בגין השקעתה ב

ביחס לעלות ההשקעה  MRC-בהתאם לתשואה שצפתה לקבל מתזרים המזומנים הצפוי מ

התברר כי תחזית תזרים המזומנים הצפוי אכן מתממש ללא  2020ראשונית. מאחר ובשנת ה

 פערים מהותיים ביחס לתחזית הראשונית, ובהתחשב בכך שמחיר ההון של אתר הייצור נמוך

ערך מהותית מאוד בשווי ההשקעה. יתר על כן, במועד  תמשמעותית מיעד התשואה, חלה עליי

להתחיל להקים  MRCנתנה שווי לתחנת הפיקר החדשה שבכוונת  הרכישה ג'נריישן קפיטל לא

. לאור התקדמות תהליך קבלת האישורים להקמת התחנה, והתחזית כי 2021באתר בשנת 

 ;שווי נוסף שלא נכלל בעלות הרכישה, נוצר 2021ההקמה תתחיל בשנת 

לעומת  1%-ירד בכשיעור ההיוון ששימש לחישוב שווי התחנות הצפוניות  –תחנות צפוניות שווי  •

כלכליים וכן לאור ירידה בסיכונים -הערכת השווי הקודמת, וזאת בשל שינוי בפרמטרים מאקרו

. בנוסף, חלה השבחה משמעותית בשווי התחנות הצפוניות לאור לתחנות התפעוליים הספציפיים

 (;1הכניסה להסכמי רכישת גז והסכמי מימון חדשים )להרחבה ראה פרק 

מיליון ש"ח לרפק אנרגיה,  14.65-הוזרמו ע"י ג'נריישן כ 2020במהלך שנת  –הזרמות הוניות  •

 בהתאם לסכום לעיל.של ג'נריישן קפיטל ברפק אנרגיה דבר אשר הוביל לגידול בשווי האחזקות 

  

 

31.12.201931.12.2020אלפי ש"ח

 372,073 207,630שווי אחזקותיה של ג'נריישן ברפק אנרגיה
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 'אנספח 

ב לתקנות ניירות ערך 8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 
  1970-)דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
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  1970-ב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 
 

 

 

 הגילוי גילוי נדרש סעיף 

שהזמין את ההערכה וזהות האורגן בתאגיד כאמור שהחליט על ההתקשרות עם  התאגידזהות  1

 מעריך השווי

 נועם רובינזון, סמנכ"ל הכספים, באמצעות בע"מ ג'נריישן קפיטלההתקשרות בוצעה מול חברת 

 .2020 בדצמבר 31ביום ההתקשרות נחתמה  מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכה למעריך השווי 2

הסכמה, אם ישנה, לשיפוי מעריך השווי בעד עבודתו; הייתה הסכמה כאמור, יפורטו בהערכת  3

 השווי תנאי השיפוי וזהות נותן השיפוי.

סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים המפורטים בכתב זה, בהליך משפטי  באם נחויב לשלם

או בהליך מחייב אחר, מתחייבת מזמינת העבודה, לשפותנו בגין כל סכום כאמור שישולם על ידינו, מעבר 

זיו האפט  BDO לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו, מיד עם דרישתנו הראשונה, אלא אם נקבע כי

 עוץ וניהול פעלה בזדון ו/או רשלנות שאז לא תחול כל חובת שיפוי. יי
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 )המשך( 1970-ב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 

 פרטים אודות השכלתו של מעריך השווי ומומחיותו  

 שבוצעו על ידי מעריך השווי:להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים, 

 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  ▪

 בחינה לירידת ערך המגזר הקווי;הערכות שווי לצורך  –פרטנר  ▪

▪ One1  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -שרותי תוכנהPPA ;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; PPA: ביצוע מגוון עבודות -גזית גלוב  ▪

▪ Arko Holdings / GPM Investments –  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות לירידת

 ;GPM Investmentsערך של חברת 

 

 לצירוף ההערכההסכמה מראש של מעריך השווי 

דוחות  לרבות ,2020 דצמברב 31ליום בדיווחי החברה ידוע לנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל 

, וכן בכל דיווח מידי לפי חוק ניירות שתפרסם החברהיכללו במסגרת תשקיפי מדף או דוחות הצעת מדף ש

ותקנותיו אשר על פי הוראות הדין החברות האמורות תידרשנה במסגרתו לצרף  1968 –ערך, התשכ"ח 

ר לעיל, ובכלל זה, לפרסמה או את העבודה הכלכלית. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמו

 לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש.

 BDO Consulting and Management Ltd  

 BDOיעוץ וניהול היא חלק מרשת  BDO .BDOנוסדה על ידי השותפים של משרד רואי חשבון 

ן רחב של שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל הבינלאומית, המספקת מגוו

מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת 

נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, ניתוחים כספיים, בניית תכניות עסקיות, 

 , מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד.PFI/PPPפרויקטים ייעוץ מימון 

 

 Corporate Financeמחלקת , שותף, מנהל מוטי דטלקרמר, רו"חמר 

  Corporate Financeמנהל מחלקת  ,שותף – תפקיד נוכחי

 MBAמוטי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעל תואר  – רקע וניסיון תעסוקתי

 שנים בייעוץ עסקי לחברות ולמשרדים ממשלתיים. 15מוטי הינו בעל ניסיון של  מאוניברסיטת בר אילן.

במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי מנהל צוות כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק בהערכות שווי, 

PPA ועוד., תכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים 

במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכנונים 

תקשורת, מדיה,  אנרגיה מתחדשת,אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת: 

 טכנולוגיה, תעשיה מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים.
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