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םיידסומו רוביצ

19.5%

תודיפל ןילי
11.4%

ךרע אפלא

10%

סקינפה תצובק
8.1%

51%

 תרושקת קפר
 תויתשתו

מ"עב

ןרוא תחפשמ

רוקיב סיטרכ- קפר
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ח"גא תורדס4 הסייג םויה דע הרבחה
ואולמב ערפנ-ח"ש ןוילימ100 :2007 סויג
ואולמבערפנ-ח"ש ןוילימ76 :2013 סויג
          ואולמב ערפנ-ח"ש ןוילימ82 :2014 סויג
ח"ש ןוילימ103 :2019 סויג

1964 תנשב המקוה
1978 תנשב רחסמל המשרנו

ןיינעה ילעבמ ולבקתנש םיחווידל םאתהב ןוכנ *

)דחואמ(2021 תנשב הרבחה תוסנכה
ח"ש דראילימ1.2-כב ומכתסה

2021 תנשל םילעבל יקנה חוורה
ח"ש ןוילימ32.3-כ לעדמע

 ילעבל סחוימה ימצע ןוה
31.12.2021 םויל תוינמה
 הווהמה ח"ש ןוילימ295.9-כ
ולוס ןזאמהמ66.62%-כ

12.4.2022 םויל ןוכנ קוש יווש
ח"ש ןוילימ492.6-כ

*הצובקה לש תוינמה ילעב

:למשחה םוחתב תדקוממ הרבחה
תונלבק-
ילנויצנבנוק רוצי-
הקורי היגרנא רוצי-



,ןרוא ןור
ל"כנמ
 שמיש ןכ ינפל .2007 תנשמ הרבחה ל"כנמ
 ראות לעב .הרבחב יקסע חותיפ ל"כנמסכ
 זכרמהמ )MBA( םיקסע להנמב ךמסומ
 היישעת תסדנהב רגוב ראותו ימוחתניבה
.ןוינכטהמ לוהינו

,דניק הימחנ
ל"כנמל הנשמ
 רגובו םיקסע להנמו הלכלכב ןושאר ראות רגוב
 הטיסרבינואהמ םיקסע להנמב ינש ראות
 .םילשוריב תירבעה
.רצואה דרשמב יללכה בשחל ריכב ןגס רבעשל

,זוזמ םייח
םיפסכ ל"כנמס
 תנשמ לחה הרבחב םיפסכה ל"כנמס

 םיפסכה ל"כנמסכ שמיש ,ןכ ינפל .2006
 .מ"עב התלד יסדנה דויצ-תבה תרבחב
 תואנובשחב רגוב ראות לעבו ןובשח האור
.ןליא-רב תטיסרבינואמ הלכלכו

הרבחה תלהנה
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)50%( מ"עב היגרנא קפר
תיראלוס היגרנא

למשח רוציי םיטקייורפ
 מ"עב למשח רומלא

)45.1%( 

למשח תויתשת

מ"עב תויתשתו תרושקת קפר
תוכרעמ התלד תופתוש

ץועייו גוציי

 *מ"עב םימדקתמתונורתפ קט הטד
מ"עב םיסדנהמ לרנ'ג

רחס

היגרנא קפר קלחMW לדוגטקיורפ

*14686.2%תוינופצה חוכה תונחת

 ןולאי"חח חוכה תנחת
רובת

58333.3%*

*23035%תויפוחה חוכה תונחת

*23033.3%םוזייב/המקהב

 למשחה םוחתבהקזחא יתוריש ןתמו םיטקיורפ עוציב
 הב רומלא תועצמאב למשח תוחול רוציי תוברל

)31.12.2021-ל ןוכנ(45.1% הרבחה הקיזחמ

למשח רוציי םוחת
 למשחה רוציי םוחתב םיטקיורפ לש הלעפהו המקה ,םוזיי
 הב ,הרבחה לש התטילשב הרבח ,היגרנא קפר תועצמאב

ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ50% הרבחה הקיזחמ

רומ-לאב עוציבל תונמזהה רבצ
ח"ש ןוילימ574.5-כ31.12.2021 ךיראתל ןוכנ

תוקזחא הנבמ
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 ,לסקא תרבח ןיבל הרבחה ןיב םכסה םתחנ2022 סרמב31 םויב *
.לסקא לש ךרע תוריינ תאצקה דגנכ קטהטד תרבח תריכמל



תיקסע היגטרטסא

 הרבחה דמעמ סוסיב
 למשחה םוחתב יתועמשמ ןקחשכ
תשדחתמה היגרנאהו

הבילה ימוחתב הרבחה יבאשמו יצמאמ דוקימ

 הרבח הטמ םע תינרמש תיסנניפ תולהנתה
הזרו ליעי
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תונורחאה םינשב םיטלוב םיעוריא

29-כ לש ךסב תוינמ תקפנה•
.ח"ש ןוילימ

 קרושב חוכ תונחת תשיכר•
.ח"ש ןוילימ367 תרומת ןולקשאו

 תוינופצה תונחתב בוח רוזחמ•
 תואוולהקפרל וערפנ ותרגסמב
 ןוילימ43.8-כ לש ךסב םילעב
.ח"ש

2020 2019 2018 2017

רומלאב הנושאר היצפוא שומימ•
 הרבחה ןוהמ25% תשיכרל
.ח"ש ןוילימ26-כ לש ךס תרומת

 הינש היצפוא )יקלח( שומימ•
 ןוהמ14% תשיכרלרומלאב
19.5-כ לש ךס תרומת הרבחה
.ח"ש ןוילימ

 ביבא לתב הסרובברומלא תקפנה•
 ןוילימ43-כ לש ךסב חוור םושירו
.ח"ש

 היגרנא קפר ןוהמ50% תאצקה•
 ךות ,מ"עב לטיפק ןשיירנ'גל
 .הרבחה ידיב הטילשה תרימש

90-כב המכתסה השיכרה תרומת•
 ןוילימ20 םכותמש ,ח"ש ןוילימ
 םילעב תאוולהכ ומרזוה ח"ש
.היגרנאקפרל

 םזימ(IBC-ב הקזחאה שומימ•
10.9-כ לש ךס תרומת )םיביסה
.ח"ש ןוילימ

 תטרפהמ ןושארה זרכמב היכז•
 תנחת–י"חח לש רוצייה עטקמ
.רובת ןולא חוכה

103-כ לש םוכסב ח"גא סויג•
.ח"ש ןוילימ

 עובק למשח רוציי ןוישיר תלבק•
 לש התליחתו תוינופצה תונחתב
.תירחסמ הלעפה

2021

 תויוכז תא השכר רומלא•
 רומלא תופתושב ףתושה
.תושדחתמ תויגרנא

 תוינמה ןוהמ27% השכר רומלא•
 ,Doral Energy Poland לש
 תקסועה ןילופב המושרה הרבח
 היגרנאה םוחתב םיטקיורפ םוזייב
.ןילופב תשדחתמה
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2021 רבמבונ םיעיקשמ תגצמ מ"עב לארשיל למשח תרבח :רוקמ   *
2020 תנשל למשחה קשמ בצמ ח"וד ,למשחה תושר :רוקמ **

 בצקב לדג לארשיב למשחל שוקיבה
םינש ךרואל ביציו ריהמ
 ןהו ,הייסולכואב לודיגהמ ןה ענומ שוקיבה
 קשמ תדיחיל למשחב שומישה תלדגהמ
 הילע הפוצ י"חח לש שוקיבה תיזחת .תיב
 שוקיבה אישב3% לש תעצוממ תיתנש
 *2050-2021 םינשב למשחל

 ינבמ יוניש לע הלשממה תטלחה
למשחה קשמב
 למשחה תכרעמ לוהינ תא דירפהל הרומא
 הרבח תמקה תועצמאב ,למשחה תרבחמ
 קושה חתנ תלדגהל דעי העבק ןכו ,תדרפנ
 רוצייה עטקמב םייטרפה םימזיה לש
**2025 תנשב55%-כל2020-ב47%-כמ

 יתועמשמ לודיג יופצ תובורקה םינשב
תשדחתמ היגרנא רוציב
 ,למשחה תושר תיזחתל םאתהב ,תאז םע
 לארשיב הכירצהמ202520% תנש ףוסב
**. תשדחתמ היגרנא תועצמאב קפוסת

למשח רוצי םוחת
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תוינמ "לטיפק ןשיירנ'ג" ןרקל וצקוה2018 תנשב
 הרבחה רשאכהיגרנא קפר תוינמ ןוהמ50%-ל הוושה רועישב
 .היגרנא קפרב הטילשה תלעב הרתונ

 תוידועיי תורבחמ תחא לכב86.2% לש רועישב הקיזחמ
 למשח רוצייל חוכ תונחת2 לש הלעפהו המקה,ןונכתב תוקסועה
.)תוינופצה תונחתה( היצרנגוק תייגולונכטב יעבט זגב

MRC Alon Tavor תצובקב33%-כ לש רועישב הקיזחמ Power Ltd
 לש רובת ןולא רתאב חוכה תונחת תשיכרל זרכמב )2019 ילוי(התכזש
.למשח תרבח

.)תויפוחה תונחתה( ןולקשאו קרוש חכ תונחתב35%-כ לש רועישב הקיזחמ

960-כ לש רבטצמ ןקתומ קפסה ילעב םיבינמ םינקתמב הקיזחמ הרבחה
 םינרציל םיכיישה םינקתמב ןקתומ קפסה טאוו הגמ6,500 ךותמטאוו הגמ
.םייטרפ

למשח רוצי םוחת



)הבונת( רובת ןולא)תילינ( לאירבג תמרטקיורפ

86.2%86.2%הקזחה רועיש

 העשל טאווגמ73העשל טאווגמ73למשח ןקתומ קפסה

ןוט60ןוט48ילמיסקמ רוטיק

ח"ש ןוילימ629-כח"ש ןוילימ656-כתללוכ טקיורפ תולע

ח"ש ןוילימ17ח"ש ןוילימ24 םייאמצע תורוקמ

חטבומ ריכב בוח םוכס
)Non Recourse(601ח"ש ןוילימ588ח"ש ןוילימ

20392039הלעפה ןוישיר םויס
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31.12.2021-ל םינותנ תוינופצ תונחת
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2019 תנש ףוסב תירחסמ הלעפהב ולחה תוינופצה תונחתה

*2022 תנשל תיתנש תואצוהו תוסנכה יפצ
)ח"ש ינוילימ(

ירחא תואצוה
**ןאי'גרנא

תוסנכהתואצוה

329

251.1
240.1

127138

7.1

106
106

7.1

258

45

26

הקוזחתו לועפת
תויללכו הלהנה תואצוה
זג תכירצ
םייטרפ תוחוקלל הריכמ
י"חחל הריכמ
רוטיק תריכמ

.זגה יפירעתו יריחמב םייוניש לשב ,רתיה ןיב ,הנוש ןפואב שממתהל וא/ו שממתהל אלש לולעו דיתע ינפ הפוצ עדימ וניה ,תואצוההו תוסנכהה תויזחת רבדב עדימה *

.2022 תנשל היינשה תיצחמב היופצ הקפסאה תליחת יכ הכרעה **

Adjusted
EBITDAתוסנכה

65.5
ח"ש ןוילימ

300.6
ח"ש ןוילימ

2021 תנשלתוינופצ תונחת



 היגרנאקפר לש התורשקתה המלשוה2021 ראורבפב23 םויב
.קלד תצובק דימ ןולקשאו קרוש חוכ תונחת תשיכרל םכסהב

 ח"ש ןוילימ367השיכרה תרומת

 טאוו הגמ230תונחתה לש ללוכ קפסה

ימכסה ףקותמ הלפתה ינקתמ חטשב תולעופ חוכה תונחתBOT ימכסה
BOT לארשי תנידמ םע

תואצוהה םוחתב ןהו תוסנכהה םוחתב ןה ,םיסכנה ףוריצ םעלדוגל ןורתי

EBITDAAdjusted
ח"ש ןוילימ2021125.2 תנשב

ח"ש ןוילימ2021358.4 תנשב תוסנכה
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)תויפוחה תונחתה( ןולקשאו קרוש חוכה תונחת

תונחתה תשיכר דעומ ,2021 ראורבפמ לחה תואצותה תא םיפקשמ םינותנה *

ןולקשא חוכה תנחת

קרוש חוכה תנחת



MRCרובתןולאטקיורפינותנ

טאוו הגמ583למשח ןקתומ קפסה

ח"ש דראילימ2-כהעקשה

םימייקל הנש15תיפירעת הרדסה תפוקת

 הנשב ח"ש ןוילימ600תועצוממ תוסנכה יפצ
)ח"ש ינוילימ2021-614 ינותנ(

עצוממ EBITDA  הנשב ח"ש ןוילימ220 יפצ
  )ח"ש ינוילימ262–2021 ינותנ(
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MRC רובת ןולא
 הנושארה איה רובת ןולאב למשחה תרבח לש חוכה תנחת
 רוכמל תביוחמ למשחה תרבחש חוכה תונחת שמח ךותמ
.2018 ףוסב המתחנש המרופרה חוכמ2023 ףוס דע יטרפה קושל

 זרכמב )היגרנא קפר הרבח הב( MRCתצובק התכז ,2019 ילויב
.למשח תרבח לש רובת ןולא רתאב חוכה תונחת תשיכרל

 םיקהל היצפוא MRC-ל הנתינ ,םכסהה תרגסמב
 יעבט זג סיסב לע השדחחכ תנחת רובת ןולא רתאב
 )רקיפ( חותפ רוזחמב תילנויצבנוק היגולונכטב
 הלעפה ןללכבו ,תונוש ךרד ינבאב דומעת הרבחהש דבלבו ,העשל טאוו הגמ230 דע לש קפסהב
.2026 תנש ףוסל דע השדחה חכה תנחת לש תירחסמ

 השדח חכ תנחת םקותו היצפואה שמומתש לככ
.חטבומ תונימז ףירעתמ הנהת איהו למשחה תשרב םוקמ הל רמשיי ,רומאכ

MRCהמודיקל תושרדנה תולועפב הלחה.

הלשממ תטלחה הרבע

תיסנניפ הריגס ךילהב

 קפר

היגרנא
33%

PMEC

33%

 חטבמ

רימש
33%

 הנבמ
תולעב



רובת ןולא
היופצה המקהה תליחתו רקיפה
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השדח חכ תנחת רובת ןולא רתאב םיקהל היצפוא MRC-ל הנתינ ,םכסהה תרגסמב

העשל טאוו הגמ230 דע לש קפסהב )רקיפ( חותפ רוזחמב תילנויצבנוק היגולונכטב יעבט זג סיסב לע .1

 ל"תו תטלחה .2

הלשממ רושיא .3

רובת ןולא טקיורפ ינותנ

טאוו הגמ230-)רקיפ( למשח ןקתומ קפסה

ח"ש ןוילימ900-כהעקשה

הנש20תיפירעת הרדסה תפוקת

2022 ינש ןועברהמקה תליחת יפצ

רובת ןולא
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 ןקתומ קפסההרבחה קלחטקיורפה םש
)טאוו הגמ(

 םינקתמ ףירעת
)טאווליק/ח"ש(

25%0.551.47ריצק לת

50%0.551.42ןורז-םידבר

25%30.96קמעה תפר

33%0.60.58עובלג הלעמ

 תרדסה יפל הנתשמ50%0.6ןוא םר
וטנ הנומה

םיראלוס םימזימ :למשח רוצי
הנשב ח"ש ןוילימ2-כ לש םירזת קפרל םיבינמ םיטקיורפה



3-ב לארשיב הליבומ
:םיירקיע תוליעפ ימוחת

דל תרואתו תיטגרנא תולעייתה

 ריווא גוזימ ,למשח תונלבק
תוינכמ-ורטקלא תוכרעמו

תשדחתמ היגרנא

למשח תויתשת םוחת
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ח״ש ןוילימ473.6
 תרחסנ רומלא12.4.2022םויל
473.6-כ לש קוש יוושב הסרובב
ח"ש ןוילימ

45.1% הקיזחמ הרבחה
 תויוכזו תוינמה ןוהמ
רומלאב העבצהה

 םינשב הרבחה לש לגדיטקיורפ
 חרזמה תורוניצ :תונורחאה
 ,DP3 לארשי תבכר ךסומ ,ןוכיתה
דראודחכ תנחתו הרט תבלחמ

 לארשיב הליבומ
 תוכרעמ לש המקהו ןונכתב
תובכרומ למשחו היגרנא

 :דנדיביד תקולח תוינידמ
יקנה חוורהמ50% דע
 קלוח2018 תנש תליחתמ
42-כ לש ךסב דנדיביד
ח"ש ינוילימ

 עוציבל תונמזהה רבצ
 לש תולולכו תויופתוש אלל(
 ךיראתל ןוכנ .)רומלא

574.5-כ31.12.2021
ח"ש ינוילימ



חוור אלל תויחרזא תודובע ןיגב ח"ש ןוילימ43-כ תוללוכ תוסנכהה *
חוור אלל תויחרזא תודובע ןיגב ח"ש ןוילימ22.8-כ תוללוכ תוסנכהה **
ח"ש ןוילימ38 ךסב הנושארל דוחיאמ חוור ללוכ ***

197
232

270
245

272

*340

**394

330

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

תוסנכה
)ח"ש ינוילימב(

13

22 24
19

23
20

17

63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 תוינמה ילעבל יקנ חוור
)ח"ש ינוילימב(

***
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 יבלשב טאוו-הגמ150-מ הלעמל לש2022 תנשבEPC-כ היופצ המקה
ןילופבו לארשיב המקה

 ןילופ היגרנא לארודמ27% תשיכר המלשוה2021 רבמצדב
 הגמ תואמ לש םיפקיהב תושדחתמ תויגרנא ינקתמ לש תומזיב תקסועה
.למשחרומלאב תוינמה ןוהמ4.99% תאצקהל הרומתב  ,םיטאוו

 ינקתמ תמקהב קוש תליבומ  ,תושדחתמ תויגרנא רומ-לא תועצמאב ,רומלא
 לש טאוו-הגמ700-כ המיקמו המיקהו םילודג תיאטלוו-וטופ תיראלוס היגרנא
 תפטוש הקוזחתו רוטינלO&M יתורישל תויורשקתה הידיב ,ףסונב.םינקתמ
.טאוו-הגמ500 לש ףקיהב היגרנאה ינקתמ לש

תושדחתמ תויגרנא רומלאב תויוכזה אולמ תשיכר תא המילשה הרבחה
 תשיכרל םכסהברומלא לש התורשקתה המלשוה2021 רבוטקוא שדוחב
 תופתושבו ).ר.ש( תושדחתמ תויגרנארומלא תופתושב הפתושה תויוכז
10.2 לש ךס ןכורומלאב תוינמה ןוהמ10% תאצקה דגנכ ).ר.ש(יו.יפ.יא.י'ג.יא
.ח"ש ןוילימ
 תושדחתמ תויגרנארומלאב תויוכזהמ100%-ברומלא הקיזחמ ,הז דעומל
.יו.יפ.יא.י'ג.יא ב תויוכזהמ67%-כו

PV תיראלוס היגרנא
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*)100% הקזחה(מ"עב םימדקתמ תונורתפ קטהטד
.הינופלטו ואדיו תוכרעמו םיתרש ,תרושקת דויצ

)100% הקזחה(מ"עב םיסדנהמ לרנ'ג
.גותימה קושו היישעתל הרקבהו היצמוטואה קוש ,למשחה רוציי קוש

₪ ןוילימ5.5-כ
2021 תנשב רחסה םוחת לש ילועפת חוור

.לסקא לש ךרע תוריינ תאצקה דגנכ קטהטד תרבח תריכמל ,לסקא תרבח ןיבל הרבחה ןיב םכסה םתחנ2022 סרמב31 םויב *
20

רחס םוחת



תוכרעמ התלד תופתושו תויתשתו תרושקת קפר•

 ,תרושקתה םוחתב הציפמו תנכוסכ גוצייו ץועייב תקסוע•
ינוחטיבה םוחתבו רודישה םוחתב

:תויוגיצנ

ץועייהו גוצייה םוחת

₪ ןוילימ3.5-כ
2021 תנשב גוצייה םוחת לש ילועפת חוור
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)ח"ש ינוילימב( דחואמ דספהו חוור תוחוד ירקיע

202120202019

1,204920.5651תוסנכה

168.1127.197.8ימלוג חוור

110.476.334ילועפת חוור

0)2.8(111.7יקנ )דספה( חוור

32.38.67.1תוינמה ילעבל חוור
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)ח"ש יפלא( ולוס קפר– ןזאמה ירקיע
31.12.202131.12.202031.12.2019

295,854262,909226,378ימצע ןוה

66.02%67.4%58.6%ןזאמהמ ימצע ןוה

448,110390,328386,205ןזאמה ךס

 הוושו םינמוזמ
םינמוזמ

96,08541,26529,396

142,061118,008133,821יסנניפ בוח

 יסנניפ בוח
וטנ )ןמוזמ ףדוע(

45,97676,743104,425

CAP437,915380,917360,199

CAP341,830339,652330,803וטנ

CAP32.44%31%37.1%-ל בוח

13.45%22.6%31.6%וטנCAP-ל וטנ בוח
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תוירקיע תודוקנ– קפר

24

 תונתיא
ההובג תיסנניפ
 תומר לע הרימשו

תוכומנ ףונימ

 תויונמדזה לוצינ
למשחה קשמב
 הליבומ תינקחשכ
 לארשיב םוחתב
ל"וחל האיצי םע

 םע םינקתמב הקזחה
יתועמשמ ןקתומ קפסה

 רובת ןולא +תוינופצ(
)ןולקשאו קרוש +י"חח

 יגטרטסא דוקימ
הבילה םוחתב
 תויתשת ,למשח רוצי
תשדחתמ היגרנאו

 םינוכיס רוזיפ ךות

םוחתה ךותב

 הרבח
הקיתו

 לש ןויסינ תלעב
הנש50-כ
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קפר
הדות

ל״כנמ-ןרוא ינור
03-6979700

םיפסכ ל"כנמס-זוזמ םייח
03-6979700


