
 
  

 לש ןושאר ןועברל םייפסכה תוחודה תא תמסרפמ רימש חטבמ תוקזחאה תרבח

 2022  תנש

 

 לע תחוודמו ח״ש ןוילימ 68 -כ לש יקנ חוור תמשור רימש חטבמ

 2022 תנש לש ןושארה ןועברב םיסכנה ךסב 17.8% לש הילע

 דראילימ 1.33 לש ךס לע דמועו לדג הרבחה לש ימצעה ןוהה

  ח״ש ןוילימ 905 – כ לש קוש יווש תמועל ח״ש

 

 ןמוזמב דנדיביד תקולח לע טילחה הרבחה ןוירוטקריד טילחה 2022 ץרמב 29 -ב

 )הינמל ח"ש 3 לש ךסב דנדיביד ףקשמה( ח״ש ןוילימ 28.6 -כ לש ללוכ ךסב
 

 החימצה תוינכות יפל דובעל םיכישממ ונחנא״ ,רימש חטבמ תרבח ל״כנמ ,רימש ריאמ ירבדל

 ידכ ךות היגולונכטו ןומימה םוחת ,היגרנא ,ן״לדנ ,רימש חטבמ לש םירזגמה 4 תחבשהו ונוותהש

 ילעבל ךרע ףיצהלו וללה תויוליעפהמ תחא לכב תיתועמשמ הרוצב םדקתהל החטבהב הדימע

  .ונלש תוינמה

 םיסכנ לש ןוכנ יוהיזו הנוכנ תידותמ הדובע ,ונלש היגטרטסאה םושיי ךשמה ידי לע יכ ןימאמ ינא

 ״.תוינמה ילעבל ךרע רצייל ךישמהל לכונ תואקסעו

 

 תוחודה תואצות תא ,םויה תמסרפמ רימש חטבמ )משבמ :א״ת( ,לארשי ,2022 יאמל 31 לארשי

 לש ןושארה ןועברב ,ח״ש ןוילימ 67.73 לש יקנ חוור הגיצמו 2022 תנש לש ןושאר ןועברל םייפסכה

 תמועל ,ח״ש דראילימ 2.414 -כ לע דמוע ןועברה םותל ןוכנ רימש חטבמ לש םיסכנה ךס .2022 תנש



 
  

 םותל ןוכנ רימש חטבמ לש ימצעה ןוהה .17.8% כ לש הילע ,ליבקמה ןועברב ח״ש דראילימ 2.05

 ןיפילחה רעשב 5.45% -כ לש הילע הלח ןזאמה ךיראת רחאל .ח״ש דראילימ 1.33 לע דמוע ןועברה

 לודיג הניה ,2022 ץרמב 31 םויל ולא תועבטמב וטנ םיסכנה תרתי לע היילעה תעפשה .רלודה לש

 .ח״ש ןוילימ 26.835 ךסב ימצעה ןוהב

 םירזגמ יפל תוליעפ

 תורבחב תועקשה ,ן"לדנה םוחתב תועקשה :םיירקיע תוליעפ ימוחת העבראב תלעופ הרבחה

 תוקזחומה תורבחהו םירזגמה תמורת ךס .היגרנאה םוחתב תועקשהו תוינומימ תועקשה ,תויגולונכט

 .ח״ש ןוילימ 61.374 לע דמע 2022 לש ןושארה ןועברב הרבחה יחוורל

 

 יחוורל היגולונכטה רזגמ תמורת .היגולונכט תונרק 4 -ו תורבח 21 -ב העקשה ללוכ היגולונכטה רזגמ

 השמימ ןועברה ךלהמב .ח״ש ןוילימ 32.6 לש ךס לע הדמע ,2022 תנש לש ןושארה ןועברב הרבחה

 רלוד ןוילימ 12 -כ לש ללוכ לש ךסל הרומתב ןיוול תותשר תליג לש תוליגר תוינמ ןוילימ 1.5 הרבחה

 לש ןושארה ןועברל םייפסכה היתוחודב המשר הרבחה ,הריכמהמ האצותכ .)ח"ש ןוילימ 39 -כ(

  .ח"ש ןוילימ 6 -כ לש ךסב ,סמ ינפל ,חוור 2022

 

 רזגמ תמורת .היגרנא םסק תרבחב העקשהו רובת ןולא חכ תנחתב העקשה ללוכ היגרנאה רזגמ

 ךלהמב .ח״ש ןוילימ 18.15  ךס לע הדמע 2022 תנש לש ןושארה ןועברב הרבחה יחוורל היגרנאה

 תריגא םוחתב תוליעפ םדקל הרטמב ,י'גרנא רימש חטבמ תרבח תא רימש חטבמ המיקה 2021

 .Shanghai Electric Group Co. Ltd תרבח לש ידעלב גוציי תועצמאב ,ראשה ןיב ,לארשיב היגרנאה

 .היגרנאה תריגא םוחתב בר ןויסינ םע ,םלועב תולודגה היגרנאה דויצ תורבחמ )"קירטקלא-יאחגנש"(

 תויגרנאה םוחתב םיטקייורפ לש םוזייו חותיפב ןכו היגרנאה תריגא םוחתב דקמתת הרבחה רומאכ

 .םלועבו ץראב תושדחתמה

 

 ,םיסנניפ םיתוריש ףינמ תרבח איה תירקיעהשכ תורבח עבראב העקשה ללוכ ןומימה רזגמ

 ןושארה ןועברב הרבחה חוורל ןומימה רזגמ תמורת .2020 רבמצדב ביבא לתב הסרובל הקפנוהש

 העציב ,2022 יאמ שדוחב ,ןזאמה ךיראת רחאל .ח״ש ןוילימ 7.789 ךס לע הדמע 2022 תנש לש

 60 לש ךסב תללוכ העקשהל תובייחתה ךותמ רלוד ןוילימ 8.3 לש הנושאר העקשה רימש חטבמ

 VPP )Valumetric תואקסעב החמתמה ןומימ תרבח Capital, LLC Finergy תרבחב ,רלוד ןוילימ

Production Payments( 30%-ו רימש חטבמ ידי לע 70% לש רועישב תפתושמ הטילשב תקזחומו 

  .םימזיה ידי לע



 
  

 

 הרבחה חוורל ןלדנה רזגמ תמורת ב"הראו לארשיב םיסכנו תורבח 7-ב העקשה ללוכ ן"לדנה רזגמ

 יאמ שדוחב ,ןזאמה ךיראת רחאל .ח"ש ןוילימ 2.82 ךס לע הדמע 2022 תנש לש ןושארה ןועברב

 ,תוקזחא ןיק חטבמ תרבחב ח"ש ןוילימ 5.7-כ לש ףקיהב הנושאר העקשה הרבחה העיקשה ,2022

 תקסוע רשא .Kin Capital Partners Inc תרבח םע תופתושב 70% לש רועישב הקיזחמ איה הב

 םוזיי ,חותיפ יטקייורפ תללוכש הדנק ,וטנורוטב םירוגמל ן"לדנב תועקשה לש המרופטלפ תיינבב

  .ן"לדנ יסכנ לש ןומימו

 

 דנדיביד תקולח
 

 -כ לש ללוכ ךסב ןמוזמב דנדיביד תקולח לע טילחה הרבחה ןוירוטקריד טילחה 2022 ץרמב 29 -ב

 ךיראת רחאל עצוב דנדיבידה םולשת .הינמל ח"ש 3 לש ךסב דנדיביד ףקשמה ח״ש ןוילימ 28.6

  .2022 לירפאב 14 םויב ,ןזאמה

  

  



 
  

 הרבחה תודוא

 הירוחאמו ילארשיה ןוהה קושב תוליבומהו תוקיתווה הקזחאה תורבחמ תחא הניה מ"עב תוקזחא רימש חטבמ

 ןתינ העציבש תוטלובה תואקסעה ןיב .התוליעפ תונש 30 לעמ ךלהמב הרבצ  ןתוא תויקסע תוחלצה הברה

 CHS ל רבלוס תריכמ ,ןופירול ןמפיל תריכמ ,"דופטיירב" קנעה יניסה דיגאתל "הבונת" תריכמ  תא תונמל

 תאושת תוברל היעיקשמ רוביצל יתועמשמ ךרע רצייל התלוכי תא םינשה ךלהמב החיכוה רימש חטבמ .ב"ויכו

 .הכומנ ףונימ תמרו תונרמש ךות ,דנדיביד

 תוליעפ בור .היגולונכטו ןומימ ,היגרנא ,ן"לדנ :ןווגמו יליטסרו תועקשה קית םירצויה ,תוליעפ ירזגמ 4 הרבחל

 .ודוהו ב"הרא ומכ תונידמב לארשיל ץוחמ וניה היתועקשהמ ןטק קלח קרו לארשיב הרבחה

 םירוגמ ,היישעת ,םידרשמ ,רחסמ תמגוד םייקסע םישומישל םידעוימה ,םינוש ןיעקרקמ יסכנב תולעב הרבחל

 ,תיטרפ הרבח הניהש ,מ"עב ןורשה דוה ילדגמ תרבח אוה הרבחה לש ן"לדנה וילופטרופב ליבומה סכנה .דועו

 30 לש ללוכ חטשב עקרק התולעבבו ןורשה דוהב עדי תוריתע תוישעתל םידרשמ קראפ תמקהב תקסועה

 .הרבחה לש תוינמה ןוהמ 42.3%-ב הקיזחמ רימש חטבמ .ריעבש ןמאנ הוונ היישעתה רוזאב םנוד

 .ודוהבו ב"הראב ןכו )ןג תמרבו הילצרהב( ץראב  ן"לדנ תויוליעפ רפסמ רימש חטבמל ,ףסונב

  תועצמאב "רובת ןולא" חוכה תנחת ,ןהיניב תועקשה רפסמ תולולכ היגרנאה םוחתב התוליעפ תרגסמב

 טקייורפ םודיקב תקסועה ,"היגרנא םסק"  תרבח  ןכו Alon Tavor Power Ltd MRC תרבח םע תופתושה

 תיאשר איה םשו השולשה תעבג ץוביק יחטשב טאוו הגמ 780 לש יעבט זגב תלעפומ חוכ תנחת תמקהל

 לש היגרנא םסקב הקזחה רימש חטבמל .תוימואל תוישתל הדעווה רושיאל ףופכ רתוי הלודג הנחת םיקהל

 .םירחא םייטרפ םימזיו ץוביקה תוקזחה לש תיפותישה הדוגאה םה תוינמה ילעב רתישכ ,53%

 מ"עב םיסנניפ םיתוריש ףינמ תרבח הניה היתועקשהב תטלובה רשאכ ןומימה םוחתב תוליעפ רימש חטבמל

 תחא הניהו ח״ש ינוילימ לש יארשא קית ףינמ תולעבב .היינבה ףנעב םימזיל ןומימ הדימעמה ,תירוביצה

-כ הב רימש חטבמ לש הקזחהה רועיש .לארשיב רתויב הובגה יוושה  תולעב יאקנב ץוחה יארשאה תורבחמ

49%. 

 יבלשמ דחא לכב פא טראטס תורבחב רימש חטבמ העיקשמ ,היגולונכטה םוחתב הרבחה תוליעפ תרגסמב

 ,קט-ורגא ,דמויב ימוחתב קט-ייהב תונוש תוישעתמ תורבח רפסמ ללוכ הרבחה לש וילופטרופה .ןתוחתפתה

 ןוכיס ןוה תונרקב העקשה ךרד היגולונכטה רזגמב תלעופ רימש חטבמ ,ןכ ומכ .ב"צויכו עדימ תחטבא

 .העקשה תונרק 3 הלש וילופטרופבו

 

 :הרבחה רתאל



 
  

https://msgroup.co.il/ 

 


