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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ 2022
הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ (להלן" :פז" או "החברה") וחברות
הקבוצה במאוחד (להלן" :קבוצת פז" או "הקבוצה") לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
(להלן" :תקופת הדוח") ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל.1970 -

חלק ראשון – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
.1

התאגיד וסביבתו העסקית

.1.1

כללי
פז היא החברה המובילה בישראל בתחום הפעלת תחנות תדלוק ומתחמים קמעונאיים .בתחילת השנה
השלימה החברה את רכישת חברת פרשמרקט ובעקבות כך הפכה לחברה מובילה גם בתחום
הקמעונאות .נכון למועד תקופת הדוח ,החברה מפעילה  264מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים אשר
במרביתם פועלות חנויות הנוחות  Yellowשל החברה ו  65-סופרמרקטים שכונתיים תחת מותגים שונים.
החברה משכירה שטחים במתחמי התדלוק שלה לשוכרים שונים  -בעלי עסקים ,מסעדות ,בתי קפה,
חנויות ועוד.
בנוסף ,עוסקת החברה בשווק ישיר של דלקים ומוצרי נפט (בנזין ,סולר ,דלק סילוני ועוד) לתעשיה,
לחברות ומפעלים ולחברות תעופה.
החברה הינה הבעלים ,באמצעות חברה בת ,של אחד משני בתי הזיקוק במדינת ישראל (השני בגודלו),
פז בית זיקוק אשדוד ,אשר נרכש על ידה ממדינת ישראל בשנת .2006
בנוסף ,בבעלות החברה ,חברות בנות העוסקות בתחומי התעשיה -יצור שמנים ,כימיקלים וממסים (פז
שמנים וכימיקלים בע"מ) ,יצור מוצרי איטום ובידוד לענף הבניה ,יצור מוצרים לתשתית תחבורתית (פזקר
בע"מ) ,בתחום שווק גפ"מ לצרכנים עסקיים ופרטיים (פזגז בע"מ) ובתחום התעופה (פז שרותי תעופה
בע"מ ופז נכסי תעופה בע"מ).
מגוון הפעילויות של הקבוצה מסייע לה להתמודד עם האתגרים והשינויים בשווקים בהם היא פועלת.
נכון למועד פרסום הדוח ,החברה היא חברה ללא בעל שליטה .לפרטים ראה ביאור  1.1לדוחות הכספיים.
לפרטים אודות מבנה החברה ראה סעיף  1.1לפרק דוח תיאור עסקי התאגיד ליום  31במרץ .2022

.1.2

מגזרי הפעילות של החברה:
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2022עם השלמת רכישת פרשמרקט ,חל שינוי באופן שבו מקבל
ההחלטות התפעוליות של הקבוצה בוחן את תחומי הפעילות שלה כך שמבנה הפעילות של הקבוצה כיום
מורכב משישה תחומים מתוכם חמישה מוכרים כתחומים שהינם מגזרים ברי דיווח (חלף ארבעה תחומים
בדוחות הכספיים לשנת  )2021כמפורט להלן .בנוסף החלה החברה להקצות את עלויות המטה שלה בין
תחומי הפעילות השונים ,השינויים האמורים בוצעו גם במספרי ההשוואה.
להלן מגזרי הפעילות של החברה לאחר השינוי:
אנרגיה לתחבורה – במסגרת מגזר זה מנוהלים מתחמי התדלוק ,לרבות  -הובלה ,שיווק ומכירה של
דלקים וכן טעינה חשמלית .כמו כן בתחום זה כלול גם השווק הישיר של דלקים (סחר)  -ללקוחות
מסחריים ,תעשייתיים ומוסדיים (המשווקים בעיקר לחצר הלקוח) ,שיווק דלקים ללקוחות התדלוק
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האלקטרוני (פזומט) ושיווק דלקים לרשות הפלשתינאית .תחום זה כולל גם את חברות הבנות שירותי
ונכסי תעופה שעיקר עיסוקן בשירותי תדלוק ואחסון של דלק סילוני ,וכן את חברת הבת פז שמנים
שמייצרת ומשווקת בין השאר שמנים לתחבורה ,ממיסים ושמנים ממוחזרים.
קמעונאות מזון – במסגרת מגזר זה מנוהלים חנויות הנוחות והסופרמרקטים השכונתיים של החברה
הפרוסים ברחבי הארץ .תחום זה כולל שיווק ומכירה של מוצרים שונים לרבות מוצרי מזון ונוחות באמצעות
רשת חנויות  ,YELLOWובאמצעות רשתות סופרמרקטים שכונתיים שכוללים מספר מותגים תחת חברת
פרשמקרט ,החל מינואר  2022וכן את רשת "סופר יודה" שבבעלות החברה החל מחודש מאי .2021
פז נדל"ן  -מגזר זה פועל למיצוי הפוטנציאל הנדל"ני לרבות על ידי שינוי ייעוד והשבחת המקרקעין
שבבעלות ו/או בחכירת החברה .מגזר זה פועל באמצעות שתי זרועות :האחת תפעול ונדל"ן והשניה ייזום
נדל"ן המתמקד בהרחבת הבסיס הקמעונאי של החברה על ידי איתור ופיתוח קרקעות לצורך הקמת
תחנות תדלוק ,חנויות נוחות ומתחמים קמעונאיים נוספים .הזרוע השניה כאמור עוסקת גם בניהול שוטף
של הסכמים הכרוכים בפעילות זו ובהשכרת נכסים.
גז ואנרגיות מתחדשות – מגזר זה כולל בעיקר את חברת הבת פזגז שעוסקת בשיווק ,הפצה ומכירה
של גפ"מ לבישול ,להסקה ,לחימום ולתדלוק כלי רכב המותאמים לגפ"מ ,ללקוחות מוסדיים ,עסקיים
ופרטיים; בשיווק ,הפצה ומכירה של מכשירים צורכי גפ"מ (מכשירי הסקה ,מחממי מים ומייבשי כביסה)
וכן בביצוע הסבות של מפעלים לעבודה באמצעות גז טבעי ,בחלקם בגיבוי גפ"מ .בנוסף בשנת 2021
קיבלה פזגז רישיון להספקת חשמל ללא ייצור והחלה לבחון אפשרות להיכנס לתחום שיווק חשמל
ללקוחות פרטיים וניהול מרכזי אנרגיה ללקוחות מסחריים.
פז זיקוק ולוגיסטיקה (להלן" :פז-זיקוק") – מגזר זה כולל את חברת הבת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
(להלן" :פז"א") ועוסק בניהול בית הזיקוק שבבעלותה הממוקם באשדוד ,בייבוא נפט גולמי ומוצריו ,בייצור
תזקיקי נפט ,ביצור חשמל וקיטור לשימוש עצמי וביצור חשמל למכירה ללקוחות חיצוניים .פז-זיקוק
מרכזת את השירותים הלוגיסטיים בקבוצת פז לרבות איחסון דלקים ,ניפוק (בחצרי בית הזיקוק ,במתקני
האחסון והניפוק בחיפה ומחוצה להם) והזרמה .כל המלאי של הנפט הגולמי ומוצריו ,למעט מלאי תפעולי
בתחנות התדלוק ,מנוהל על ידי פז-זיקוק.
אחר – כולל את חברת הבת פזקר בע"מ שאינה מוכרת כמגזר בר דיווח.
.1.3

סביבה עסקית והשפעות על החברה

.1.3.1

גורמים מאקרו כלכליים
פעילות החברה מושפעת מגורמים מאקרו-כלכליים מקומיים שונים רבים וביניהם מחיר הנפט ,שיעור
האינפלציה ,שיעור צמיחת המשק ,מגמת הגידול ברכבי תחבורה לסוגיהם ,הגידול הדמוגרפי ,צמיחת שוק
חנויות הנוחות והסופרמרקטים ,הצריכה הפרטית לנפש ,עליית שכר המינימום ,השינוי בכמות הטיסות
ועוד.
על פי נתוני משרד האנרגיה ,צריכת הדלקים לתחבורה (בנזין ,סולר וקרוסין) עלתה בתקופת הדוח בהיקף
של כ 23% -לעומת הצריכה בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בעקבות השפעה של מגיפת הקורונה
על התקופה המקבילה אשתקד ,שהביאה לסגרים ולצמצום משמעותי בפעילות המשק.
בשנים האחרונות חלה מגמה של מעבר להנעה חלופית – רכבים חשמליים ורכבים היברידיים .למגמות
אלה השפעה על היקף צריכת הדלקים לתחבורה.
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המצב הביטחוני והרגולטורי בישראל משפיע על הרגלי הצריכה של הציבור בישראל ועל היקף התיירות
במדינה .בתקופות של החמרה ביטחונית חלה ירידה בצריכת הדלקים במתחמי התדלוק ובכך משפיעה
על היקף המכירות במגזר האנרגיה לתחבורה וכתוצאה מכך גם על רווחיות המגזר.
להתפתחויות רגולטוריות בתחומי הפעילות של החברה השפעה ישירה על פעילותה .בישראל קיים פיקוח
על מרווח השווק במכירת בנזין  95אוקטן בתחנות התדלוק ,פיקוח על מחירי מיכלי גפ"מ נייחים ,פיקוח
על מחירי שירותי תדלוק למטוסים ועוד .מדיניות ממשלת ישראל הינה להתאים את מרווחי השיווק במכירת
בנזין  95אוקטן אחת לתקופה .בשנים האחרונות התאמות אלה הביאו לירידה במרווח שווק הבנזין.
כמו כן ,לתחרות בין חברות הדלק עשויה להיות השפעה על היקף המכירות של הדלקים ועל מחירי
המכירה.
הנהלת החברה ,מנתחת באופן שוטף את הסביבה המאקרו כלכלית בה פועלת החברה ,ובפרט בנושאים
להם השפעה ישירה על פעילותה העסקית.
.1.3.2

מצב גיאופוליטי מחירי הנפט ומרווחי הזיקוק:
למצב הגיאופוליטי הבטחוני בעולם יש השפעה ישירה ומהותית על המצב הכלכלי ,על יבוא נפט גולמי
לישראל ,על מחירי הנפט העולמיים ומחירי תזקיקי נפט וכן על מרווחי הזיקוק.
במהלך תקופת הדוח (סוף חודש פברואר) פרצה מלחמה בין רוסיה ואוקראינה .השפעות המלחמה הביאו
לעליה במחיר חבית נפט ,ובהמשך  -לזינוק במרווחי הזיקוק האינדיקטיביים ,אשר החל במחצית השניה
של חודש מרץ ונמשך לתוך הרבעון השני .מגמה זו נמשכת גם במועד פרסום הדוח.
העליה האמורה במרווחי הזיקוק האינדיקאטיביים לא הספיקה להשפיע באופן חיובי על תוצאות החברה
בתקופת הדוח (בעיקר משום שמחירי התזקיקים בכל חודש מושפעים ממרווחי הזיקוק בחודש שקדם לו).
יחד עם זאת ,עתידה להיות לה השפעה על תוצאותיה של החברה ברבעון השני והיא צפויה להביא לשיפור
ברווח המתואם של בית הזיקוק ושל החברה  -הצפויים ברבעון זה (לצד השפעות מקזזות כגון מבנה
השוק ,הפרמיות על הגלמים והשיפוץ המתוכנן בבית הזיקוק ברבעון זה).
המידע המפורט לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך")  ,המבוסס על הערכות ותחזיות לגבי המגמות בשווקים הרלבנטיים לחברה ,על מחירי נפט
ומרווחי זיקוק קיימים למועד זה ועל אומדן ראשוני בענין .כל שינוי באחד הגורמים האמורים לעיל וכן
התקיימות או התממשות כל אחד מגורמי הסיכון המצוינים בדוח השנתי של החברה ליום  31בדצמבר
[ 2021ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון וביאור  30לדוחות הכספיים לשנת  ] 2021עלול להביא לכך
שהמידע עשוי שלא להתממש  -באופן מלא או חלקי.
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בגרף להלן ניתן לראות את התפתחות מחיר חבית ה:Brent-

)Dtd Brent ($/barrel
140
120
100
80
60
40
20
0

Source: Reuters

מחיר חבית ה Brent-הממוצע ברבעון הראשון של השנה עמד על כ 102 -דולר לחבית לעומת כ61 -
דולר לחבית ברבעון המקביל אשתקד.
במקביל לעליה במחיר החבית מסוף שנת  ,2020במהלך שנת  2021התהפך מבנה העקום העתידי של
ה ICE BRENT-מ"( Contango-קונטנגו") (מצב בו נוצר רווח כתוצאה מההגנה על המלאי) ל-
 Backwardationובמהלך תקופת הדוח ה Backwardation-אף העמיק והשפיע לרעה על תוצאות
הרבעון.
עליית מחיר החבית משפיעה בעיקר על צרכי ההון החוזר ,מגדילה את עלות הצריכה העצמית והאובדנים
בהליך הזיקוק ואת עלות המימון וכן מביאה לגידול ברווח על המלאי הבלתי מוגן .בירידת מחיר הנפט
ההשפעות הפוכות.
נכון למועד פרסום הדוח ,לא ניתן לחזות את משך הזמן בו ישררו המגמות המתוארות לעיל .בהתאם לכך.
קיים קושי להעריך את ההשפעה הישירה והעקיפה של מגמות אלה בטווח הקצר ,הבינוני והארוך על
פעילותה העסקית של החברה ומכאן שמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
לנתונים נוספים בדבר מרווחי המוצרים ומרווח זיקוק לחבית ראה סעיף  3.2.2להלן.
.1.4

מגפת הקורונה
בחודש ינואר  2020התפרץ בעולם ובארץ נגיף הקורונה ,בחודש מרץ  2020הכריז ארגון הבריאות
העולמי על המגפה כפנדמיה (מגפה עולמית).
להשפעת המגפה על פעילויות החברה השונות בשנת  ,2021ראה ביאור  1.2לדוחות הכספיים לשנת
 .2021ההשפעה העסקית על תחומי הפעילות השונים של החברה ברבעון הראשון של השנה נבעה בעיקר
מוריאנט האומיקרון והייתה כדלקמן:
 .1במתחמי התדלוק – בחודש ינואר  2022רמת הצריכה הייתה נמוכה במעט בהשוואה לתקופה
המקבילה בשנת ( 2019ירידה חד ספרתית נמוכה) .סה"כ להערכת החברה ,האומיקרון הוביל לירידה
של כ 5%-3%-למשך כחודשיים ביחס לצריכה הצפויה אלמלא התפשטות הוריאנט .החל מפברואר
 2022חלה התאוששות בביקושים וחזרה למגמת צריכה שקדמה להתפרצות הוריאנט.
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 .2במכירות הדס"ל בשיווק ישיר וכן בנכסי ושירותי תעופה – היקף המכירות המשיך להיות נמוך
משמעותית גם ברבעון הראשון של השנה ביחס לתקופה שטרום המשבר בשל הירידה המתמשכת
בהיקף הטיסות .השפעת התפשטות זן האומיקרון הורגשה בעיקר בחודש ינואר  2022עם עצירה
במגמת הגידול בצריכה וחזרה לרמות של כ 50%-ביחס לשנת  .2019החל מחודש פברואר חזרה
מגמה של התאוששות וגידול בביקושים לרמות של כ 70% -ביחס לשנת .2019
 .3ניהול סיכוני אשראי  -החברה בוחנת באופן שוטף את סיכוני האשראי הכוללים של לקוחותיה.
להערכת החברה ,בשלב זה אין לחברה סיכון אשראי משמעותי .החברה תמשיך לבצע מעקב הדוק
אחר חובות הלקוחות בדגש על לקוחותיה הגדולים לרבות לקוחות בענפי התעופה ,ההסעות וכו'.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון התפשטות מחודשת של הנגיף ,המשך
התפשטותו בעולם או בלימתו עשויים להשפיע על הערכות הקבוצה לעניין השלכות האירוע על עסקי
הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את
ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
.1.5

מדיניות פיננסית
החברה פועלת על פי מדיניות פיננסית שנקבעת בדירקטוריון החברה ,בהתאם לתנאי השוק ,בין היתר,
ליצירת הגנות מסויימות מפני חשיפות שוק ,לרבות חשיפות מטבע וחשיפה לסחורות/מלאי ,ולעיתים
לחשיפה על מרווח הזיקוק .החברה לא מגינה באופן מלא על הסיכון הנובע מתנודות מחירי הנפט הגולמי
והשינוי במחירי התזקיקים .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.2להלן וביאור  30לדוחות הכספיים לשנת .2021
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.2

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה

.2.1

לפרטים על שינויים במצבת נושאי המשרה ובדירקטוריון החברה ,ראה סעיף  9.3להלן.

.2.2

כחלק מהתכנית האסטרגית של החברה בתחום הקמעונאות ושאיפתה להרחיב את רשת חנויות
הסופרמרקרטים השכונתיים שלה ברחבי הארץ ,החברה הודיעה ביום  4באוגוסט  2021כי התקשרו
החברה ,חברה בת בהקמה בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הייעודית") ,ופרשמרקט בע"מ
( "פרשמרקט") ,בהסכם במסגרתו תרכוש החברה את מלוא מניות פרשמרקט ( )100%בדרך של מיזוג
משולש הופכי בין החברה הייעודית לבין פרשמרקט ,בתמורה במזומן ובמניות ("הסכם המיזוג").
ההתקשרות בהסכם המיזוג אושרה בידי דירקטוריון החברה ודירקטוריון פרש מרקט.
ביום  2בינואר  ,2022לאחר תאריך המאזן ,התקיימו כל התנאים המתלים ובהתאם הושלם המיזוג.
תמורת העסקה  -התמורה הכוללת במזומן ששולמה לבעלי המניות בפרשמרקט עמדה על סך כולל של
 1,562מיליוני ש"ח .התמורה הכוללת במניות ששולמה לבעלי המניות בפרשמרקט ,עמדה על כמות של
 1,090,390מניות רגילות בנות  5ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה ,שלפי שער סוף יום ה 2-בינואר 2022
משקפת תמורה של כ 420 -מיליוני ש"ח כך שסך כל תמורת העסקה הינה כ 1,982 -מיליוני ש"ח.

.2.3

ביום  24באוגוסט  2021החליט דירקטוריון החברה על הפרדה ופיצול ,בדרך של חלוקת דיבידנד בעין ,בין
עסקי ופעילות פז"א לבין יתר פעילות ועסקי פז ,כך שמיד לאחר הפיצול ,בעלי המניות של פז יחזיקו בשתי
חברות ציבוריות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ,האחת בה יש את עסקי
ופעילות בית הזיקוק ,והאחת בה מנוהלת יתר פעילות ועסקי פז ("הליך הפיצול") .הליך הפיצול כאמור
כפוף לאישורים והחלטות על פי דין שטרם התקבלו ,ובכלל זה ,מכיון שחלוקת מניות חברת הבת אינה
עומדת במבחן הרווח על פי חוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות")  -אישור החלוקה על ידי
בית המשפט לפי סעיף  303לחוק ,אישורים מתאימים מרשות המיסים ,היתרים לתשקיף ,אישורים נדרשים
מצדדים שלישיים והיתרים רגולטוריים נוספים (ככל שיידרשו) לרבות לפי צו החברות הממשלתיות
(הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בבית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ) ,התשס"ו .2006-כן תידרש
החלטה סופית של דירקטוריון החברה לחלוקת הדיבידנד בעין .ביום  30בדצמבר  2021הגישו החברה
ופז"א ,לרשות ניירות ערך ,טיוטה ראשונה של תשקיף לחלוקת מניות פז"א כדיבידנד בעין לבעלי המניות
בפז ורישום למסחר של מניות פז"א בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ על בסיס הדוחות הכספיים של
פז"א ליום  30בספטמבר  .2021ביום  24במרץ  2022הגישה פז"א בקשה נוספת לרשות ניירות ערך
למעבר רבעון להגשת התשקיף ועדכנה את הרשות כי בכוונתה להגיש טיוטה מעודכנת המבוססת על
הדוחות הכספיים ליום  31במרץ .2022
ביום  7בפברואר  2022הגישה פז ,בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (להלן:
"בית המשפט") ,במסגרתה מבקשת החברה את אישור בית המשפט לביצוע חלוקה לפי סעיף (303א)
לחוק החברות ,שאינה מקיימת את מבחן הרווח (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ,אך המקיימת את מבחן
יכולת הפירעון (להלן" :הבקשה") .נושי החברה רשאים לפנות לבית המשפט ולהתנגד לבקשה בתוך
שלושים ( ) 30ימים ממועד הגשת הבקשה או תוך מועד מאוחר יותר כפי שיקבע בית המשפט .ביום 14
במרץ  2022הגישה החברה הודעה משלימה ,בהתאם לבקשת רשות ני"ע.
במקביל ממשיכה החברה לבחון אפשרויות נוספות שישולבו במהלך הפיצול או יבוצעו בנפרד ממנו,
להכנסת משקיעים/שותפים לבית הזיקוק.
המידע בדבר הליך הפיצול ,לרבות קבלת האישורים הנדרשים לפיצול כאמור לעיל ,מהווה מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,העשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה .אין וודאות כי הליך
הפיצול ייצא אל הפועל או באשר לאופן ביצוע הפיצול ותוצאתו ,מועדו ותנאיו (לרבות ההסדרים המסחריים
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שייקבעו בין פז לפז"א לאחר הפיצול) ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה פעולות
והחלטות של צדדים שלישיים והצורך קבלת היתרים ואישורים רגולטוריים ומשפטיים שונים להליך שטרם
התקבלו.
מובהר ,כי אין בבחינת החלופות וביצוע הפעולות כאמור כדי להבטיח ביצוע פעולה נוספת כלשהי על ידי
החברה בקשר עם החזקות החברה בבית הזיקוק ,לרבות בנוגע לקבלת החלטה על פיצול וחלוקת בז"א
כדיבידנד בעין ,וכי האמור מותנה ותלוי בגורמים רבים ושונים ובבדיקות שתבוצענה ,לרבות אישורים
רגולטוריים נדרשים ועוד.
.2.4

ביום  13באפריל  2022חתמה החברה על תוספת להסכם מדצמבר  2020לפיה הוארך ההסכם הקיים
עם הרשות הפלשתינאית (להלן בסעיף זה" :הרשות") .עד ליום  31בדצמבר  2025להמשך הספקת מוצרי
נפט ( לרבות גפ"מ) לרשות לפי צרכי הרשות ,לשטחי הגדה המערבית ולעזה ,בהיקף דומה שנקבע
בהסכם מדצמבר  . 2020עוד נקבעה בתוספת להסכם מסגרת אשראי מוגדלת ,ביחס למסגרת הקיימת
בהסכם מדצמבר  2020ותנאי תשלום ,הדומים לאלה מההסכם מדצמבר  .2020רווחיות החברה על פי
התוספת להסכם לא צפויה להשתנות באופן מהותי אל מול שנת  .2021לא חל שינוי בהסדרי הבטוחות
הקיימים .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.5.2.2לדוח תיאור עסקי התאגיד ליום  31במרץ .2022

.3

תוצאות הפעילות

.3.1

עיקרי התוצאות
להלן תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים חשבונאיים ומתואמים (בהתאמת השפעות מסויימות ,כמפורט
להלן ,על מנת להציג את הרווח השוטף של הקבוצה ללא ההשפעות הנ"ל (להלן" :הרווח המתואם")):
ההתאמות לרווח כוללות נטרול ההשפעות בעיקר על פעילות הזיקוק המפורטות להלן :הפרשי עיתוי בין
מועד רכש הנפט הגולמי לבין מועד מכירת המוצרים כתוצאה מההגנה הכלכלית ,הפסדי/רווחי מלאי
בלתי מוגן ,הפרשה לירידת ערך מלאי והשפעה של הפרשי עיתוי .ההשפעות מפורטות בסעיף  3.1.3להלן
(להלן" :השפעות מסוימות") .ההתאמות המפורטות מאפשרות הבנת התוצאות העסקיות של הקבוצה
בניטרול ההשפעות כמפורט להלן.
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תמצית דוחות רווח והפסד מדווח ומתואם לתקופת הדוח (מיליוני ש"ח):
רבעון
ראשון
2021
מתואם

רבעון
ראשון
2022
מדווח

רבעון
ראשון
2021
מדווח

הפרש
מדווח

הפרש
מתואם

הסבר

מכירות נטו

4,174

2,207

1,967

4,174

2,207

1,967

עליה במחיר החבית ובכמויות
המכירה ואיחוד לראשונה של
פרשמרקט

עלות המכירות

3,638

1,875

1,763

3,598

1,896

1,702

עליה במחיר החבית ובכמויות
המכירה ואיחוד לראשונה של
פרשמרקט

רווח גולמי

536

332

204

576

311

265

ראה סעיף  3.2להלן

הוצאות מכירה
ושיווק

362

220

142

362

220

142

העליה נובעת ברובה מאיחוד
לראשונה של פרשמרקט וכן
מפעילות סופר יודה שלא
היתה ברבעון המקביל אשתקד
בנוסף חל גידול גם בפעילות
הקיימת בעיקר בהוצאות
המשתנות בעקבות גידול
בכמויות

הוצאות הנהלה
וכלליות

69

43

26

69

43

26

העליה נובעת בעיקר מאיחוד
לראשונה של פרשמרקט
וגידול בהפרשות שכר ופחת

הוצאות (הכנסות)
אחרות ,נטו

()1

()9

8

()1

()9

8

בעיקר ריווחי הון אשתקד

רווח (הפסד)
תפעולי

106

78

28

146

57

89

הוצאות (הכנסות)
מימון ,נטו

77

38

39

77

38

39

חלק החברה
ברווחי חברות
מוחזקות

-

רווח (הפסד) לפני
מיסים על
ההכנסה

29

1

41

1

()12

רבעון
ראשון
2022
מתואם

-

69

1

20

בעיקר
נובעת
העליה
מהשפעת המדד בסך 22
מיליוני ש"ח וכן מהפרשי
פיננסים,
נכסים
שיערוך
של
לראשונה
מאיחוד
פרשמרקט ומגידול בחוב
הפיננסי נטו

1

49

הוצאות (הכנסות)
מיסים על
ההכנסה

13

11

2

19

7

12

רווח (הפסד)
לתקופה

16

30

()14

50

13

37

מיוחס למחזיקי
ההון

16

30

()14

50

13

37

מיוחס למיעוט

*

*

*

*

*

*

*סכומים נמוכים מ 0.5-מיליון ש''ח
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.3.1.1

ניתוח מכירות לפי מגזרים
רבעון
ראשון
2022

רבעון
ראשון
2021

הסבר

הפרש

אנרגיה
לתחבורה

1,926

1,125

801

קמעונאות מזון

658

208

450

נדל"ן
גז ואנרגיות
מתחדשות

47

40

7

בעיקר עליית מחירי מוצרי הדלקים וכן עליה בכמויות המכירה
בעיקר איחוד לראשונה של פרשמרקט ופעילות סופר יודה שלא
היתה אשתקד
עליה בהכנסות הנדל"ן המניב ובדמי השכירות הראויים בתוך
הקבוצה

376

270

106

עלית מחיר הגפ"מ וכן עליה בכמויות המכירה

זיקוק

2,763

1,435

1,328

בעיקר עליית מחיר החבית וכן עליה בכמויות המכירה

אחר
התאמות
למאוחד
סה"כ מכירות
במאוחד

57

34

23

בעיקר עליה במחיר חומרי הגלם וכן עליה בכמויות המכירה

()1,653

()905

()748

4,174

2,207

1,967

מחזור המכירות במגזר קמעונאות המזון כולל זכיינים הסתכם בכ 689 -מיליוני ש"ח ברבעון הראשון
השנה לעומת כ 242 -מיליוני ש"ח אשתקד.
.3.1.2

תמצית רווח (הפסד) תפעולי מדווח ומתואם לפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח):
רבעון
ראשון
2022

רבעון
ראשון
2021

אנרגיה לתחבורה

31

24

7

קמעונאות מזון

40

22

18

נדל"ן
גז ואנרגיות
מתחדשות
זיקוק
אחר
סה"כ רווח
תפעולי מדווח

35

29

6

34
()40
5

50
()50
4

()16
10
1

106

78

28

1

()72

73

146

57

89

זיקוק מתואם
סה"כ רווח
תפעולי מתואם

.3.1.3

הפרש

הסבר
גידול בכמויות בכל פעילויות המגזר שקוזז חלקית בגידול בהוצאות
המשתנות
איחוד לראשונה של פרשמרקט וכן פעילות סופר יודה שלא היתה
אשתקד
גידול בהכנסות מנדל"ן מניב וכן בדמי שכירות ראויים ממגזרים
אחרים בקבוצה
גידול משמעותי בעלות הגז וגידול בהוצאות פוצה חלקית בעליה
בכמויות
לפירוט הקיטון בהפסד המדווח ראה טבלה  3.1.3להלן

גידול במרווחי הזיקוק ובכמויות המכירה

להלן מוצג הרווח התפעולי לתקופת הדוח של מגזר הזיקוק ,בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,
בהתאמת השפעות מסוימות (להלן" :הרווח התפעולי המתואם זיקוק").
מיליוני ש''ח
הפסד תפעולי מדווח זיקוק
הוצאות (הכנסות) בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי ()1
הוצאות (הכנסות) בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו
()2
הפסדי (רווחי) מלאי לא מגודר כלכלית ()3
רווח (הפסד) תפעולי מתואם זיקוק

רבעון ראשון
2022
()40
80

רבעון ראשון
2021
()50
13

הפרש
10
67

()2
()37
1

()5
()30
()72

3
()7
73

( )1הוצאות (הכנסות) שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי ה.IFRS -
( )2הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה.
( )3השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמי ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן.
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.3.1.4

תמצית  EBITDAלפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח):

אנרגיה
לתחבורה
קמעונאות
מזון
נדל"ן
גז
ואנרגיות
מתחדשות
זיקוק
אחר
סה"כ
EBITDA

רבעון
ראשון
2022
מדווח

רבעון
ראשון
2021
מדווח

הפרש
מדווח

86

76

10

86

81
44

34
43

47
1

81
44

34
43

44
10
6

60
7
5

()16
3
1

44
50
6

60
()14
5

()16
64
1

271

225

46

311

204

107

רבעון
ראשון
2022
מתואם
בנטרול
השפעת
IFRS
16

רבעון
ראשון
2021
מתואם
בנטרול
השפעת
IFRS
16

הפרש
מתואם
בנטרול
השפעת
IFRS
16

42

7
27
5

רבעון
ראשון
2022
מתואם

רבעון
ראשון
2021
מתואם

הפרש
מתואם

76

10

49

47
1

52
42

25
37

42
45
6

58
()19
4

()16
64
2

236

147

89

 EBITDAמייצג רווח (הפסד) תפעולי לפני ירידת ערך נכסים בנטרול פחת ,הפחתות ושיערוכים ובנטרול
הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות.
(*) סך ה NOI-בגין נדל"ן מניב (מצדדים שלישיים) הסתכם לסך של כ 13-מיליוני ש"ח ברבעון הראשון
השנה לעומת כ 11-מיליוני ש"ח אשתקד .סך ה NOI-בגין נכסים בשימוש עצמי הסתכם לסך של כ33-
מיליוני ש"ח ברבעון הראשון השנה לעומת כ 29 -מיליוני ש"ח אשתקד.
.3.2

רווח גולמי

.3.2.1

תמצית רווח (הפסד) גולמי מדווח ומתואם לפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח):
אנרגיה לתחבורה
קמעונאות מזון
נדל"ן
גז ואנרגיות מתחדשות
זיקוק
אחר
ביטולים בין מגזריים
סה"כ רווח גולמי מדווח
פז-זיקוק מתואם
סה"כ רווח גולמי מתואם

רבעון ראשון 2022

רבעון ראשון 2021

הפרש

233
221
47
84
()25
10
()34
536
15
576

198
63
41
92
()39
8
()31
332
()60
311

35
158
6
()8
14
2
()3
204
265

לחברה מדיניות אחזקת מלאי לא מוגן בהיקף שלא יעלה על  250אלפי טון אך לא יותר מ 300 -מיליוני
דולר .מדיניות החברה היא לנהל את היקף המלאי הלא מוגן באופן גמיש בהתאם למצב השוק ולהערכותיה
לצפי שינויי מחיר .לפרטים נוספים על מדיניות ההגנות על המלאי ראה ביאור  30.4.3לדוחות הכספיים
לשנת  .2021נכון לתאריך הדוח הכספי לחברה מלאי בלתי מוגן בהיקף של כ 105 -אלף טון (לא כולל
צריכה עצמית ואובדנים).
שיעור הרווח הגולמי המתואם (מתוך הכנסות החברה) ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ13% -
לעומת כ 14%-אשתקד .הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מעליית מחירי מוצרי הנפט.
שיעור הרווח הגולמי במגזר קמעונאות המזון הכולל חנויות נוחות וסופרמרקטים (בחנויות הנוחות  -כולל
זכיינים ,ומתבסס על מחירי מכירה בניכוי מחירי קניה) הסתכם בכ 35.6% -ברבעון הראשון של השנה
לעומת כ 36%-אשתקד ,הסופרמרקטים לא נכללו אשתקד.
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.3.2.2

מרווח הזיקוק המתואם של פז"א (להלן" :המרווח")
להלן גרף המציג את מרווח הזיקוק של פז"א לתקופת הדוח בהשוואה למרווח הייחוס  .KBCמרווח זה
מהווה אינדיקציה רלוונטית ,אך אינו משקף באופן מספק את הסביבה בה פועלת פז"א לעניין תמהיל
הגלם ,הרכב המוצרים וקונפיגורצית המתקנים.

Paz Ashdod Refining Margin compared to IEA/KBC NW Europe Indicator
)Refining Margin ($/bl

Electricity and distribution
8.6

Refining margin

8.1

2.3

7.4

2.0

6.0

2.2

2.3

4.5
6.5

6.3

5.5

KBC

Paz

KBC

1.8

6.1

3.7

5.2

KBC

Paz

1.6

Q1-22

Paz

Q4-21

KBC

Q3-21

3.7

2.7
0.5
Paz

Q2-21

KBC

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Paz

Q1-21

המרווח של פז"א כולל את :הפער בין מחירי תמהיל הנפט הגולמי לבין מחירי התזקיקים; את השפעת
מבנה השוק ואת ההכנסות מהחשמל ומהניפוק ,ומוצג בניכוי צריכה ואובדנים .המרווח אינו כולל הוצאות
משתנות וקבועות אחרות ואינו כולל הוצאות אנרגיה לייצור החשמל (גז טבעי) ,פחת והפחתות.
יצויין כי מרווח הייחוס  iea/KBCהינו מרווח המספק אינידקציה טובה יותר למרווח של פז"א (בהשוואה
למרווח הייחוס של ה )URAL -היות והוא מייצג בתי זיקוק הבנויים בקונפיגורציה טכנולוגית דומה אשר
מזקקים נפט גולמי מתוק יחסית.
.3.2.3

להלן מרווח המוצרים האינדיקטיבי הממוצע בתקופת הדוח ,בהשוואה לממוצע בתקופה המקבילה
אשתקד ,כמפורט להלן [כפי שפורסם על-ידי סוכנות פלאטס (:](Platts

מרווחי תזקיקים אינדיקטיביים באגן הים התיכון
( $לחבית)
דס"ל

סולר

בנזין

75
65
55
45
35
25
15
5
-5
-15
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המוצר(/$חבית)
בנזין – )(Gasoline 10ppm CIF MED crk
סולר – )(ULSD Cif Med/ ICE Brent crk
דס"ל – ))Jet Cif MED crk
מזוט *(F.o1% Fob Med/ICE Brent crk)-

רבעון ראשון 2022

רבעון ראשון 2021

14.7
25.2
22.4
()0.5

7.0
5.6
3.4
2.5

השינוי ב%-
110%
355%
559%
()120%

מרווח המוצרים האינדיקטיבי מבטא את הפער בין תמורת המכירה מהמוצרים לבין עלות חומר הגלם ללא
הגנות וללא הפרשי עיתוי.
.3.2.4

להלן נתוני התפלגות תפוקת הייצור של פז"א בחלוקה למוצרים (באלפי טונות):
%

רבעון ראשון 2022

בנזין ונפטא
סולר
דס"ל
מזוט*
אחרים
סה"כ כמות ייצור
סה"כ כמות מכירות

378
360
85
76
54
953
1,019

40%
38%
9%
8%
5%
100%

%

רבעון ראשון 2021

42%
38%
7%
8%
5%
100%

354
327
60
65
46
852
813

* לשינוי במחירי המזוט אין השפעה משמעותית על פז"א.
.3.3

רווח נקי
להלן מוצג הרווח (הפסד) הנקי (ללא חלק המיעוט ברווח) בתקופת הדוח בהשוואה לתקופות המקבילות
אשתקד ,בהתאמת השפעות מסוימות ,על מנת להציג את הרווח הנקי של הקבוצה ללא השפעות חריגות
(הרווח הנקי המתואם):
מיליוני ש''ח
(בניכוי השפעת המס)
רווח (הפסד) נקי בדוח רווח והפסד
הוצאות (הכנסות) מהפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי ()1
הוצאות (הכנסות) בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו ()2
הפסדי (רווחי) מלאי לא מגודר כלכלית ()3
רווח (הפסד) נקי מתואם בניכוי ההשפעות הנ"ל

רבעון
ראשון
2022
16
67
()2
()31
50

רבעון
ראשון
2021
30
11
()3
()25
13

הפרש
()14
56
1
()6
37

הערה :השפעת המס על התיאומים חושבה לפי שיעור המס של פז"א ,שהינו .16%
( )1הוצאות (הכנסות) שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי .IFRS
( )2הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה.
( )3השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמי ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן.
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.4

מצב כספי

.4.1

בטבלה שלהלן תובא תמצית נתוני המאזן המאוחד ליום  31במרץ  2022לעומת  31בדצמבר 2021
וההסברים לשינויים העיקריים:

.4.2

במיליוני ש''ח

31.3.2022

 %מסך
מאזן

31.12.2021

 %מסך
מאזן

הפרש

נכסים שוטפים

5,444

36%

5,426

43%

18

נכסים בלתי
שוטפים

9,760

64%

7,064

57%

2,696

סה"כ הנכסים

15,204

100%

12,490

100%

2,714

התחייבויות
שוטפות

4,700

31%

3,572

29%

1,127

התחייבויות
בלתי שוטפות

6,754

44%

5,612

45%

1,142

הון עצמי

3,750

25%

3,306

26%

445

סה"כ
התחייבויות
והון

15,204

100%

12,490

100%

2,714

הסבר
גידול במלאי ובלקוחות בעיקר מעליית
מחיר החבית וכן גידול מאיחוד
פרשמרקט קוזז כמעט במלואו בקיטון
במזומנים בעיקר מרכישת פרשמרקט
הגידול נובע מאיחוד לראשונה של
פרשמרקט לרבות מעודפי העלות
שנוצרו ברכישה
העליה נובעת בעיקר מגידול בספקים
בעקבות העליה במחיר החבית וכן
מאיחוד פרשמרקט
איחוד פרשמרקט וגידול בהלוואות
בנקאיות לזמן ארוך
הגידול נובע בעיקר מהנפקת הון בסך
כ 420-מיליוני ש"ח

הון חוזר
ההון החוזר התפעולי (לקוחות ,חייבים ומלאי בניכוי ספקים וזכאים) ליום  31במרץ  2022הסתכם בסך
של כ 319 -מיליוני ש''ח לעומת כ 33 -מיליוני ש''ח ליום  31בדצמבר  ,2021בנטרול השפעת איחוד
פרשמרקט העליה בהון החוזר הסתכמה לסך של כ 378 -מיליוני ש''ח.
הון חוזר חשבונאי (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) ליום  31במרץ  2022הסתכם בסך של כ-
 744מיליוני ש''ח לעומת כ 1,854 -מיליוני ש''ח ליום  31בדצמבר .2021

.5

מקורות מימון

.5.1

היקפן הממוצע של הלוואות ואגרות חוב (נטו ,בניכוי פקדונות) הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ5.1 -
מיליארדי ש''ח ,לעומת כ 3.3 -מילארדי ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 1.8 -מיליארד ש''ח.
נכון ליום  31במרץ  2022היקף האשראי לזמן קצר (בעיקר חלויות שוטפות של אגרות חוב) הסתכם לסך
של כ 663 -מיליוני ש''ח.
מדיניות הקבוצה היא להתנהל כלכלית תוך דגש על מימון ההון החוזר בין היתר באמצעות אשראי ספקים.
מדיניות זו משולבת בתכנית רכישות נפט גולמי המבוססת על תכנון כלכלי מול היצע בשוק ,הסכמי
אספקה שנתיים ואד הוק .במקביל לחברה תקבולי לקוחות בתנאי תשלום שונים.
נכון ליום  31במרץ  2022לפז"א יתרות של אשראי דוקומנטרי מול ספקי נפט בסך של כ 1,207-מיליוני
ש''ח ,לעומת אשראי דוקומנטרי ליום  31בדצמבר  2021שהסתכם לסך של כ 824 -מיליוני ש''ח.
בניכוי יתרות המזומנים בבנקים (בסך של כ 1,359-מיליוני ש''ח) ,יתרת החוב הפיננסי נטו החשבונאי של
הקבוצה למועד הדוח עומד על סך של כ 4,252 -מיליוני ש''ח.

.5.2

ליום  31במרץ  2022וליום פרסום הדוח לחברה מסגרות אשראי שאינן מחייבות מגופים פיננסים.
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.5.3

ההיקף הממוצע של אשראי לקוחות בתקופת הדוח עמד על כ 1.9 -מיליארד ש''ח .ההיקף הממוצע של
אשראי ספקים בתקופת הדוח עמד על כ 2.6 -מיליארד ש''ח.
יצויין כי לחברה הסכם עם ספק נפט לפיו ניתן להאריך את ימי האשראי תמורת ריבית בתנאי שוק.

.5.4

לחברה מדיניות חלוקת דבידנד לפיה תחלק מדי שנה לבעלי מניותיה  70%מרווחיה הנקיים השנתיים
הראויים לחלוקה ,על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה באותה שנה שבגינה מחולק הדיבידנד.
כל חלוקת דיבידנד תהיה כפופה להחלטה נפרדת של הדירקטוריון .החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד
תתקבל רק במידה ותשלום הדיבידנד לא יפגע בפעילות העסקית השוטפת של החברה ,בתוכנית
ההשקעות שלה ,בנזילות החברה ,בדירוג אגרות החוב של החברה ,בהתחייבויות ואמות מידה פיננסיות,
במדיניותה הפיננסית של החברה ובצורכי החברה .חלוקת הדיבידנד תהיה כפופה להוראות חוק החברות,
לרבות לקיום מבחני החלוקה.
יצוין כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות הדירקטוריון לבחון מעת לעת את המדיניות ולהחליט בכל עת,
בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהוראות הדין ,על שינוי המדיניות או על שינוי שיעור הדיבידנד שיחולק בגין
תקופה מסוימת או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל.

.6

נזילות

.6.1

היחס השוטף ליום  31במרץ  2021הינו כ 1.2 -לעומת כ 1.5 -ליום  31בדצמבר .2020

.6.2

ביום  29בנובמבר  2021עדכנה מעלות דירוג החברה (לרבות אגרות החוב של החברה ושל פז"א) ל ilA+
עם תחזית יציבה ,בשל אי עמידה מתמשכת ביחסי המטרה .ביום  16במרץ  2022אישררה סטנדרט &
פורס מעלות בע"מ את דירוג החברה (לרבות אגרות החוב של החברה) ברמה של ( ilA )+עם תחזית דירוג
יציבה ,אישררה את דירוג פז בית זיקוק בע"מ (בז"א) ועדכנה את תחזית הדירוג של בז"א לשלילית.

.6.3

ניתוח השינוי בתזרימי המזומנים:
במיליוני ש''ח
תזרים מפעילות שוטפת
נטרול שינויים בהון חוזר תפעולי
נטרול השפעת IFRS 16
תזרים מפעילות שוטפת לאחר
התאמות
רכישת רכוש קבוע ואחר
תזרים חופשי )1( FCF
תזרים מפעילות השקעה

רבעון ראשון
2022
()105
377
()76

רבעון ראשון
2021
194
18
()57

196
()95
101
()1,648

155
()58
97
()14

4
()1,634

תזרים מפעילות מימון

466

()269

735

הפרש
()299
359
()19
41

הסבר

גידול ברווח לאחר התאמות

בעיקר רכישת פרשמרקט
בעיקר גיוס הלוואה בנקאית
בתקופה

( )1תזרים חופשי הוא מדד כלכלי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ,ומבטא את תזרים המזומנים מפעילות
שוטפת בנטרול שינויים בהון חוזר תפעולי ,בניכוי תזרים מרכישת רכוש קבוע ואחר ובניכוי השפעת .IFRS16

יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום  31במרץ  2022עמדה על סך של כ 1,359 -מיליוני ש''ח ,ירידה של
כ 1,319 -מיליוני ש''ח בהשוואה ליום  31בדצמבר 2021
.7

מידע לגבי רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי שוק
למידע מפורט לגבי רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי שוק -ראה נספח א' לדוח
הדירקטוריון לשנת .2021
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חלק שני – היבטי ממשל תאגידי
.8

מורשי חתימה בחברה
נכון למועד דוח זה ,אין בחברה מורשה חתימה עצמאי ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

.9

נושאי משרה ,דירקטוריון והנהלת החברה

.9.1

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
נכון לתאריך הדוח ,כל חברי הדירקטוריון הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם
להוראות סעיף ( 92א)( )12לחוק החברות ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו ,2005-וזאת בהתבסס על השכלתם
וניסיונם .לפרטים נוספים בדבר ניסיונם של דירקטורים אלו ,ראה סעיף ( 15תקנה  )26בחלק ד' לדוח
התקופתי לשנת .2021

.9.2

דירקטורים בלתי תלויים:
לפרטים בדבר דירקטורים בלתי תלויים בחברה ראה סעיף ( 15תקנה  )26ושאלון ממשל תאגידי בפרק ד'
לדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד) לשנת .2021

.9.3

שינויים בדירקטוריון החברה ובמצבת נושאי משרה:
ביום  15במרץ  2022החלה גב' איילת צור לכהן כסמנכ"לית כספים בחברה.
ביום  11במאי  2022פרסמה החברה דוח זימון אסיפה מיוחדת ליום  20ביוני  .2022על סדר יומה של
האסיפה ,בין היתר ,בחירה ומינוי של שני דירקטורים מבין ארבעה מועמדים לכהונת דירקטור רגיל,
לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה
שתתקיים בשנת  ,2025בכפוף להוראות תקנון החברה .לאור שתי פניות נפרדות משני בעלי מניות שונים
של החברה ,בבקשה להוסיף לסדר היום של האסיפה שזומנה בדוח זה ,מועמדים מטעם כל אחד מבעלי
מניות אלה ,לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה ,דיווחה החברה ביום  25במאי  2022כי היא נדרשת
להיערך בהתאם ולפיכך ,זימון האסיפה הכללית כאמור בדוח זה מבוטל .החברה תזמן אסיפה כללית
חדשה למינוי דירקטורים ,אשר תכלול גם את שני המועמדים החדשים מטעמם של שני בעלי המניות
כאמור .לפרטים נוספים ראה חלק תשיעי מידע נוסף ברמת התאגיד תחת סעיף "שונות" לדוח תיאור עסקי
התאגיד ליום  31במרץ .2022
ביום  1ביוני  2022יחל מר יואב שיזף לכהן כמנכ"ל פרשמרקט בע"מ.
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חלק שלישי – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
.10

אומדנים חשבונאיים קריטיים

.10.1

לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ,ראה ביאור  2.5לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2021

.11

פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל-
 , 1970בנוגע להערכת שווי מהותית:
זיהוי נושא ההערכה
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי
החשבונאות המקובלים ,לרבות פחת והפחתות ,לא היו
מחייבים את שינוי ערכו בהתאם להערכת השווי
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה
שם המעריך ,השכלתו וניסיונו:

תלות במזמין ההערכה
הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו
הנחות עיקריות בבסיס הערכת השווי
אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע
בהערכה ()Terminal Value
מועד ההתקשרות עם מעריך השווי
הסיבות שבעטיין הוזמנה הערכת השווי
האם ניתנה הסכמה מראש של מעריך השווי לצירוף
הערכת השווי לדוח זה
האם ישנן התניות לגבי שכר הטרחה ומה מידת
השפעתן על תוצאות הערכת השווי

הקצאת עלות רכישת פרשמרקט בע"מ
02.01.2022
ל.ר
 1.982מיליארד ש"ח
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח שגיב מזרחי,
שותף ומנהל צוות במחלקת ה.Corporate Finance -
שגיב הינו בעל תואר ראשון במתמטיקה שימושית
מאוניברסיטת בר אילן ובעל תואר שני במנהל עסקים
( )MBAבהצטיינות עם התמחות בניהול פיננסי
מאוניברסיטת תל אביב .שגיב בעל ניסיון של למעלה מ-
 10שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי
חברות ומכשירים פיננסים ועבודות כלכליות-חשבונאיות
מסוגים שונים בהתאם לכללי התקינה החשבונאית
הבינלאומית ( )IFRSוהאמריקאית ( .)US GAAPבעבר
שגיב הרצה באוניברסיטת בר אילן בחשבונאות
והערכות שווי.
 BDOזיו האפט ,ייעוץ וניהול בע"מ אשר הינה חלק
מרשת  BDOהבינלאומית ,המספקת מגוון רחב של
שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים לאומיים
ובינלאומיים בכל מגזר ,בין היתר :הערכות שווי עסקים,
בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת נאותות מסויית,
הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ,מיזוגים
ורכישות ועוד.
לא קיימת תלות
החברה תשפה את מעריך השווי בגין כל סכום בו חויב
בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר מעבר לשלוש
פעמים שכר הטרחה ששולם לו בפועל ,והכל למעט
מקרים של רשלנות או זדון של מעריך השווי ,שאז לא
יינתן שיפוי או פיצוי כלשהו.
מותג-פטור מתמלוגים
שיעור היוון7.25% -
שיעור תמלוגים0.75% -
אורך חיים 7 -שנים
ל.ר
13/10/2021
הקצאת עלות רכישת פרשמרקט בע"מ בדוחות
הכספיים של פז
כן
אין התניות
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חלק רביעי – רכישות עצמיות
.12

רכישה עצמית של אג"ח ומניות על ידי החברה

.12.1

למועד הדוח אין לחברה תכניות לרכישה עצמית של אג"ח ו/או מניות.

.13

תעודות התחייבות
לפרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד – ראה נספח ב' לדוח הדירקטוריון.
דירקטוריון החברה מודה לצוות העובדים ולהנהלות חברות הקבוצה על תרומתם לתוצאות בתקופת הדוח
ועל המאמצים שהשקיעו לקידומה של החברה.

__________________
הראל לוקר  -יו"ר הדירקטוריון

_____________
ניר שטרן – מנכ"ל

תאריך 30 :במאי 2022
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נספח א' – פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד:

שם
חברה
מדרגת

סוג
הריבית

ריבית
נקובה

סדרה
ד'

6/2014
והרחבה ב-
2/2016

מעלות

A+

1,445

ריבית
רבעונית
משתנה

ב"י +
1.65%

סדרה
ה'

12/2016

מעלות

A+

408

ריבית
חצי
שנתית
קבועה

2.96%

סדרה
ו'

12/2016

מעלות

A+

723

סדרה

סדרה
ז'

סדרה
ח'

מועד הנפקה

דירוג
עדכני

סך שווי
נקוב
במועד
ההנפקה
במיליוני
ש''ח

12/2017
והרחבה ב-
 7/2018ו-
 4/2019ו -
2/2020

מעלות

A+

1,742

2/2020
והרחבה ב-
12/2021

מעלות

A+

1,465

ריבית
חצי
שנתית
קבועה
צמודת
מדד
ריבית
חצי
שנתית
קבועה
צמודת
מדד
ריבית
חצי
שנתית
קבועה

1.94%

ריבית
אפקטיבית
ליום הדוח

רישום
למסחר
בבורסה
(כן/לא)

1.21%

כן

1.22%

()1.89%

כן

כן

1.23%

()1.01%

כן

2.43%

3.22%

כן

מועדי תשלום
ריבית

ארבע פעמים
בשנה ב28 :
בפברואר31 ,
במאי31 ,
באוגוסט ו-
 30בנובמבר,
בין השנים
2014-2024
פעמיים בשנה
ב 31:במאי ו-
 30בנובמבר,
בין השנים
2017-2022
פעמיים בשנה
ב 31 :במאי ו-
 30בנובמבר,
בין השנים
2017-2028
פעמיים בשנה
בימים 31
במאי ו30 -
בנובמבר ,בין
השנים 2018-
2030
פעמיים בשנה
בימים 31
במאי ו30-
בנובמבר ,בין
השנים
2020-2031

מועדי
תשלום קרן

בסיס
הצמדה

ע.נ.
נומינלי
ליום
31.3.22
במיליוני
ש"ח

שווי נקוב
מוערך
מחדש
לפי תנאי
הצמדה
ליום
31.3.22
במיליוני
ש''ח

ערך
בספרים
של
יתרות
האג"ח
ליום
31.3.22
במיליוני
ש"ח *

סכום
הריבית
שנצברה
לשלם
ליום
31.3.22
במיליוני
ש"ח

695

695

696

1

ביום 31
במאי 2024

אין

ביום 30
בנובמבר
2022

אין

408

מדד
המחירים
לצרכן
אוקטובר
2016

422

פעם בשנה
ביום 30
בנובמבר,
בין השנים
20172028
פעם בשנה
ביום 30
בנובמבר,
בין השנים
20202030
פעם בשנה
ביום 30
בנובמבר,
בין השנים
20252031

408

440

412

443

4

3

שווי שוק
ליום
31.3.22
במיליוני
ש"ח

704

417

487

מדד
המחירים
לצרכן
אוקטובר
2017

1,428

1,489

1,495

6

1,591

אין

1,465

1,465

1,476

12

1,399

* לא כולל הוצאות הנפקה בסך של כ 24-מיליוני ש"ח ופרמיה נטו בסך של כ 10 -מיליוני ש"ח.
הנאמן של אגרות החוב (סדרה ד')( ,סדרה ה')( ,סדרה ו')( ,סדרה ז') ו( -סדרה ח') הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ :רחוב יגאל אלון  94תל אביב ,טלפון ,03-6237777 :פקס .03-5613824 :איש הקשר הינו אורי לזר.
()1
כל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור ,כמפורט בטבלה שלעיל ,הינן מהותיות.
למועד הדוח ובמהלך תקופת הדיווח עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות מכוח שטרי הנאמנות ואמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ד'-ח') ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת
אגרות חוב לפרעון מיידי .יחס חוב פיננסי נטו ל( CAP-מאוחד) של החברה ,כהגדרתו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד'-ח') -CAP( ,הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו) ליום  31במרץ  2022הוא ( 53%לעומת יחס נדרש שלא
יעלה על .)77%-75%
בדבר דוח הדירוג העדכני ראה דוח מיידי של החברה מיום  16במרץ ( 2022אסמכתא מס' . .)026439-01-2022 -להלן היסטוריית הדירוגים שנקבעו לאגרות החוב המפורטות לעיל ממועד הנפקתן :אפריל ;ilA+ Stable :2014
אפריל  ;ilAA- stable :2015אפריל  ; ilAA- stable :2016נובמבר  ;ilAA- stable :2016אפריל  ;ilAA- stable :2017מרץ  .ilAA- stable:2018יוני  . ilAA- stable:2018מרץ  ; ilAA- stable:2019פברואר ,ilAA- stable :2020
מרץ  ,ilAA- negative :2021נובמבר  ilA+ Stable :2021ו 29 -בנובמבר .ilA+ Stable 2021
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עדכון תיאור עסקי התאגיד ביחס לדו"ח התקופתי לשנת 2021
בהתאם לתקנה 39א לתקנות ניירות ערך (דוחות מידיים ותקופתיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדיווח") ,להלן
פירוט השינויים או החידושים המהותיים ,אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון הראשון של שנת  2022ועד
למועד פרסום דו"ח זה .העדכונים להלן הינם לעומת פרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי של החברה לשנת
 ,2021אשר פורסם ביום  23במרץ ( 2022אסמכתא מס'( )2022-01-028584-להלן" :הדו"ח התקופתי") ,כאשר
לאור השינוי שערכה החברה באופן הצגת תחומי הפעילות שלה כמפורט להלן ,עודכן גם המספור של פרקי תחומי
הפעילות השונים ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח זה להלן .למונחים שלהלן תהא המשמעות הנודעת להם בדו"ח
התקופתי ,אלא אם צוין במפורש אחרת .לעיתים ,למען שלמות התמונה ,עשויה החברה לעדכן גם בדבר שינויים או
חידושים שאינם מהותיים כשלעצמם ,ואולם שעשויים לדעתה לסייע להבנת עסקי החברה.

חלק ראשון :תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
.1.1

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו:
שינוי תחומי הפעילות של החברה
כחלק מהתכנית האסטרטגית של החברה בתחום הקמעונאות ושאיפתה להרחיב את רשת הסופרמרקטים
של החברה ,ביום  4באוגוסט  2021הודיעה החברה כי החברה ,חברה בת בהקמה בבעלותה המלאה של
החברה (להלן" :החברה הייעודית") ,ופרשמרקט בע"מ (להלן" :פרשמרקט") ,התקשרו בהסכם במסגרתו
רכשה החברה את מלוא מניות פרשמרקט ( )100%בדרך של מיזוג משולש הופכי בין החברה הייעודית לבין
פרשמרקט ,בתמורה במזומן ובמניות בשווי כולל של  2.147מיליארד ש"ח (להלן" :הסכם המיזוג").
ההתקשרות בהסכם המיזוג אושרה בידי דירקטוריון החברה ודירקטוריון פרשמרקט והמיזוג הושלם ביום 2
בינואר  .2022לפרטים נוספים אודות רכישת מלוא מניות פרשמרקט במיזוג משולש הופכי ראה סעיף
 7.10.9.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
בהמשך לכך ,עם השלמת רכישת פרשמרקט ,החל מהרבעון הראשון לשנת  2022חל שינוי באופן שבו
הנהלת החברה בוחנת את תחומי הפעילות שלה (ברמת הקבוצה) ובדיווח המגזרי בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה ליום  31במרץ  ,2022כך שנכון למועד זה הוא מורכב משישה תחומים (חלף ארבעה
תחומים כאמור בסעיף  1.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי) וכמפורט להלן:
תחום פעילות הקמעונאות והמסחר (קו"מ) כפי שתואר בדו"ח התקופתי פוצל לשני תחומי פעילות :תחום
פעילות אנרגיה לתחבורה (קמעונאי וסיטונאי לרבות פעילות פז-שמנים ,שירותי תעופה ונכסי תעופה שנכללו
עד כה בתחום פעילות תעשיות ושירותים וכן פעילות טעינה חשמלית לרכבים) ותחום פעילות קמעונאות מזון
(הכולל את כלל פעילות החברה בתחום קמעונאות המזון בדרך של הפעלת חנויות נוחות  Yellowבמתחמי
התדלוק וכן הסופרמרקטים הכוללים את רשת "סופר יודה" שבבעלות החברה החל מחודש מאי  2021ורשת
"פרשמרקט" שבבעלות החברה החל מחודש ינואר  ,2022כאמור לעיל).
לפרטים אודות תחום פעילות אנרגיה לתחבורה (חדש) ראו חלק שלישי לדוח זה להלן ותחום פעילות
קמעונאות מזון (חדש) ראו חלק רביעי לדוח זה להלן .שני הפרקים להלן הנם חלף חלק שלישי (תחום פעילות
קו"מ) בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
תחום פעילות תעשיות ושירותים יכלול רק את תחום פעילות גז ואנרגיות מתחדשות (הכולל את פעילותה של
פזגז ופעילות האנרגיה המתחדשת וללא פעילות שירותי תעופה ונכסי תעופה ,פז-שמנים ופזקר).
לעדכונים בתחום פעילות גז ואנרגיות מתחדשות במהלך הרבעון הראשון של שנת  2022ראו החלק השישי
לדוח זה להלן.
2
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בתחום פעילות הנדל"ן ובתחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה לא חולו שינויים ביחס לאופן ההצגה בדו"ח
התקופתי.
לעדכונים נוספים שחלו בתחומי פעילות אלה במהלך הרבעון הראשון של שנת  2022ראו החלק החמישי
והחלק השישי לדוח זה להלן ,בהתאמה.
תחום פעילות אחר הכולל את פעילות פזקר (שנכללה לפני כן בתחום פעילות תעשיות ושירותים).
יצוין כי בהתאם לכללי החשבונאות ,פעילויות מגזרי הפעילות שחל בהם שינוי (מגזר אנרגיה לתחבורה ,מגזר
קמעונאות מזון ,מגזר גז ואנרגיות מתחדשות ומגזר אחר) מוצגות כאילו בוצעו מאז ומעולם ,ומספרי ההשוואה
בדוחות הכספיים הוצגו מחדש על מנת לשקף את פעילויות המגזרים המעודכנים גם בתקופות ההשוואה.
מספרי ההשוואה אינם כוללים נתונים בגין פעילויות שנרכשו בתקופות מאוחרות יותר.
לפרטים אודות תוצאות מגזרי הפעילות של החברה ,לאחר השינויים המתוארים לעיל ,בתקופת הדוח
ובתקופות השוואה ראו ביאור  4לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31במרץ .2022
מבנה ארגוני קבוצת פז
מנכ"ל

משפטית

פז"א

.1.2

פזקר

פז
שמנים

הון אנושי

משנה למנכ"ל

מערכות מידע

כספים

פזגז

סיטונאות
(דלקים)

ניהול
ופיתוח
נדל"ן

תפעול
ושרשרת
אספקה

פיתוח עסקי

מכירות
וניהול
תחנות

קמעונאות
מזון (פרש
מרקט)

תחומי הפעילות של החברה
כאמור ובהמשך לשינוי באופן שבו הנהלת החברה בוחנת את תחומי הפעילות שלה (ברמת הקבוצה) ובדיווח
המגזרי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כפי שתואר לעיל ,תחומי הפעילות של החברה הם כדלקמן:
אנרגיה לתחבורה  -לפרטים נוספים אודות תחום פעילות אנרגיה לתחבורה ראה החלק השלישי לדוח זה
להלן.
קמעונאות מזון  -לפרטים נוספים אודות תחום פעילות קמעונאות מזון ראה החלק הרביעי לדוח זה להלן.
נדל"ן  -לפרטים נוספים אודות תחום פעילות הנדל"ן ראה החלק החמישי לדוח זה להלן.
3
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גז ואנרגיות מתחדשות  -לפרטים נוספים אודות פעילות תחום הגז ואנרגיות מתחדשות ראה החלק השישי
לדוח זה להלן.
זיקוק ולוגיסטיקה  -לפרטים נוספים אודות פעילות תחום זיקוק ולוגיסטיקה ראה החלק השביעי לדוח זה
להלן.
תחום אחר  -לפרטים נוספים אודות פעילות תחום אחר ראה החלק השמיני לדוח זה להלן.
מידע נוסף ברמת התאגיד -לפרטים נוספים אודות מידע נוסף ברמת התאגיד ראה החלק התשיעי לדוח זה
להלן.

חלק שני :מידע אחר
.2

מידע אחר
אין עדכונים מהותיים ביחס לחלק זה כפי שהוצג בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.

חלק שלישי :תחום פעילות אנרגיה לתחבורה
.3.1
.3.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
הפעילויות הכלולות בתחום הפעילות
תחום האנרגיה לתחבורה כולל את פעילויות הבאות:
דלקים במתחמי התדלוק – הפעילות כוללת  -הובלה ,שיווק ,הפצה ומכירה של דלקים ,ומוצרים שונים
במתחמי התדלוק הפרוסים ברחבי הארץ .כן עוסקת החברה בתחזוקת המתחמים ,התשתיות והציוד וניהול
מלא י הציוד להקמה ואחזקה של מתחמי התדלוק .החברה מפעילה אפליקציה המאפשרת רכישת דלקים,
מוצרי מזון ו , Non Food-מוצרים פיננסיים שירותים ומוצרים נוספים באמצעות שימוש בטלפון הסלולרי.
הפעילות בתחום זה נעשית תוך שמירה על איכות הסביבה ,על הבטחון ועל הבטיחות בתחנות התדלוק
הציבוריות .הפצת דלקים ומוצרים לתחנות ,מבוצעת על-ידי חברת הבת פזמוביל ,שבבעלותה צי משאיות
ומיכליות ,וכן על ידי מובילים אחרים.
דלקים שיווק ישיר  -פעילות הסחר והשיווק הישיר של דלקים ללקוחות פרטיים ,מסחריים ,תעשייתיים
ומוסדיים (המשווקים בעיקר לחצר הלקוח) ,שיווק דלקים ללקוחות התדלוק האלקטרוני (פזומט) וכן את שיווק
הדלקים לרשות הפלשתינאית.
שיווק ואספקת דס"ל ובנזין תעופתי  -הפעילות כוללת שיווק ואספקת דס"ל ובנזין תעופתי בשדות התעופה
הפנים ארציים (להלן" :שתפ"א") ובמתן שירותי תדלוק לחברות תעופה באמצעות שרותי-תעופה ,וכן את
פעילות אחסון וניפוק דס"ל ובנזין תעופתי בנתב"ג ,באמצעות נכסי-תעופה.
פעילות פז שמנים – הפעילות כוללת  -יצור ,מחזור ,יבוא ,שיווק ויצוא של שמנים ,כימיקלים וממסים,
המתבצעת באמצעות פז שמנים ,חברה המוחזקת על ידי פז-תעשיות.
טעינה חשמלית – פעילות אספקת שירותי טעינה חשמלית לטובת הנעת רכבים חשמליים ,בתחנות הדלק
וכן במיקומים אחרים (בנייני מגורים ,מרכזים מסחריים וכו') ,לרבות הקמת של תשתיות טעינה ,כאמור.
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.3.1.2

דלקים במתחמי התדלוק
פעילות הקבוצה בתחנות התדלוק הציבוריות הינה מתחומי העיסוק העיקריים של קבוצת פז .במתחמי
התדלוק נמכרים ללקוחות הקבוצה דלקים ,שמנים ,מוצרים שונים לרכב ושירותים נלווים לנהג .יצוין כי
במתחמי התדלוק פועלות גם חנויות הנוחות  Yellowכאשר החברה ממשיכה במהלך התרחבות והעמקה של
פעילות המסחר הקמעונאי במתחמי התדלוק ,במטרה לספק לצרכנים חווית קניה משופרת במתחמי
התדלוק .מרבית המתחמים פתוחים  7ימים בשבוע 24 ,שעות ביממה .לפרטים בדבר פעילות החברה בין
היתר בקשר עם חנויות הנוחות  Yellowראו תחת תחום פעילות קמעונאות מזון כמפורט בחלק הרביעי להלן.
במתחמים הקמעונאיים ,פז משכירה שטחים מסחריים לעסקים שונים כגון :מסעדות ובתי קפה כמפורט
בתחום הנדל"ן (סעיף  6לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי).
נכון ליום  31במרץ  2022לחברה  264תחנות תדלוק ציבוריות הפרוסות ברחבי ישראל .מתוך סך תחנות
התדלוק  60תחנות תדלוק מהוות מתחם קמעונאי .להערכת החברה ,לחברה מספר תחנות תדלוק ,חנויות
נוחות ומתחמים קמעונאיים הגדול ביותר מבין חברות הדלק בישראל.
לגבי שיטות ההפעלה וזכויות החברה בתחנות תדלוק ראה סעיף  3.1.17להלן.

.3.1.3

דלקים שיווק ישיר
פעילות קבוצת פז במסגרת הסחר כוללת שיווק ,מכירה ,הפצה ואספקה של דלקים ללקוחות מחוץ לתחנות
תדלוק ציבוריות ,ללקוחות מסחריים (תעשיתיים ומוסדיים) וללקוחות פרטיים .כמו כן ,שיווק ומכירה של
דלקים בתחנות התדלוק ,באמצעות מערכת תדלוק אלקטרונית (פזומט) ,בעיקר לציי רכב .בנוסף ,פעילות
הסחר כוללת שיווק ומכירה של דלקים לרשות הפלשתינאית.
פעילות הסחר למכירה ,הפצה ואספקה של דלקים מחוץ לתחנות ציבוריות ,מבוצעת הן במישרין על ידי
החברה והן באמצעות סוכנים ומפיצים עצמאיים הקשורים בהסכמים עם פז .פעילות ההובלה מתבצעת
באמצעות פז מוביל וקבלני הובלה חיצוניים.
בתחום פעילות הסחר ,החברה מתקשרת עם הלקוחות בהסכם מסגרת (שמכוחו מבוצעות הזמנות) או
בהזמנה חד פעמית.
שיווק מוצרי הנפט נעשה ,בין השאר ,לכ 200 -תחנות תדלוק פנימיות הממוקמות בחצרי חלק מהלקוחות.
לקוחות החברה בפעילות הסחר ,כוללים :מפעלי תעשייה ,קיבוצים ,מושבים ,חברות ממשלתיות ,גופי ביטחון,
חברות הובלה ,קבלני תשתיות ואחרים .לקוחותיה המוסדיים של החברה כוללים גם גופים המחוייבים
במכרזים מכוח הדין.
בשנת  2021היתה הרשות הפלשתינאית הלקוח הגדול ביותר של הקבוצה (אך לא לקוח מהותי) .כמויות
המכירה של החברה לרשות הפלשתינאית בשנת  2021עלו לעומת אשתקד; רווחיות החברה מלקוח זה
בשנת  ,2021לא השתנתה באופן מהותי לעומת שנה קודמת .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.5.2.2להלן.
פעילות הסחר כוללת גם מכירה של דס"ל למטוסים ,שמתבצעת ברובה על בסיס מכרזים שנתיים .חלק
מהמכירות מתבצע ישירות לחברות התעופה וחלקן האחר מתבצע באמצעות סוכנים בינלאומיים – AIR BP
ו.QAS -
פעילות הסחר כוללת ,כאמור ,גם שיווק ומכירת מוצרי נפט באמצעות תדלוק אלקטרוני אשר נעשה בתחנות
התדלוק באמצעות התקני תדלוק אלקטרוניים ,המתמחה בתדלוק ממוחשב ,תוך שליטה ובקרה על הוצאות
התדלוק והרחיצה של ציי הרכב.
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להלן נתונים כמותיים של מכירות מוצרי נפט בתחום הפעילות בשנים  2020 ,2019ו:2021 -
תחנות תדלוק
שמכרו
מוצרי נפט בכמות
הגבוהה מהממוצע
השנתי

תחנות תדלוק
שמכרו
מוצרי נפט בכמות
הנמוכה מהממוצע
השנתי

1,374,463
394,465
1,366,239
20,604

5,216

107

159

1,211,196
359,028
1,243,457
20,017

4,542

106

161

1,388,879
419,485
1,731,834
25,316

5,148

107

163

סה"כ מכירות
מוצרי נפט
(בקילו-ליטרים)

:2021
תחנות תדלוק ציבוריות*
פזומט בתחנות תדלוק ציבוריות
שיווק ישיר
דלקים בהזרמה
:2020
תחנות תדלוק ציבוריות*
פזומט בתחנות תדלוק ציבוריות
שיווק ישיר
דלקים בהזרמה
:2019
תחנות תדלוק ציבוריות*
פזומט בתחנות תדלוק ציבוריות
שיווק ישיר
דלקים בהזרמה
* כולל מכירות באמצעות פזומט

ממוצע
מכירות
לתחנת תדלוק
(בקילו-ליטרים)

להשפעת משבר הקורונה על היקף הפעילות והרווחיות בשנת  2021ראה סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר  2021וביחס לרבעון הראשון לשנת  2022לדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ  .2022לפרטים
אודות היקף הפעילות ברבעון הראשון לשנת  2022ראו סעיף  3לדו"ח דירקטוריון ליום  31במרץ .2022

.3.1.4

שרותי ונכסי תעופה

.3.1.4.1

מתן שירותי תדלוק מטוסים ,ניפוק ,הזרמה ,מכירות דס"ל ובנזין תעופתי
שרותי-תעופה עוסקת :במתן שירותי ניפוק ,הזרמה ותדלוק מטוסים בנתב"ג ,בשדות תעופה פנים ארציים
ובמנחתים שונים ברחבי המדינה; במכירת דס"ל ו /או בנזין תעופתי בשדות תעופה פנים ארציים ובמנחתים
שונים ברחבי המדינה; ובמכירת בנזין תעופתי בנתב"ג .כן עוסקת פז ,במישרין ,במכירת דס"ל ללקוחות שונים
בנתב"ג.
בחודש ספטמבר  2015זכתה שרותי-תעופה במכרז ,שפרסמה רשות שדות התעופה (להלן" :רש"ת"),
לאספקת שירותי תדלוק ושירותים נלווים בנתב"ג (על פי הסכם הרשאה) ,לתקופה שהסתיימה בחודש מרץ
 .2021לרש"ת הזכות להאריך את התקופה במספר תקופות נוספות ,שמשכן יקבע על ידה בכל פעם ,בהודעה
בת  60יום מראש ,ובלבד שמשך התקופות הנוספות לא יעלה על  59חודשים.
עקב מגיפת הקורונה בחודש פברואר  2021רש"ת ופז שרותי תעופה הסכימו על הפחתה מסוימת בתשלומים
המשולמים לרש"ת בגין שנת  2020על פי הסכם ההרשאה בנתב"ג וכן להארכת תקופת ההרשאה בשנתיים,
קרי עד ליום  2במרץ  .2023עקב המשך מגיפת הקורונה ,רש"ת הציעה הפחתה גם בגין שנת  .2021ההצעה
נמצאת בדיונים בין הצדדים (ההסכמה כפופה לאישור ממשלת ישראל).
(א) ביום  30ביוני  , 2019נכנס לתוקף הסכם נשוא מכרז בו זכתה שירותי תעופה בינואר  ,2017להפעלת
חוות המיכלים ברמון ולמתן שרותי תדלוק בשתפ"א שעיקריו כדלקמן:
( )1מתן הרשאה לתפעול חוות מכלי דס"ל למטוסים בשדה התעופה הבינלאומי על שם רמון ,שהוקם בתמנע,
וזאת החל מהמועד בו יפתח שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית מסחרית .במסגרת זו הקימה שרותי-
תעופה (במימון רש"ת) חוות מכלים זמנית שתשמש את שדה התעופה רמון ,עד להפעלתה של חוות מכלים
קבועה שתוקם על ידי רש"ת; ו )2( -מתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות תעופה פנים ארציים ,החל מהמועד
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בו ייסגר שדה התעופה בשדה דב לפעילות תעופה אזרחית .תקופת ההתקשרות תסתיים בתום  9שנים ו11 -
חודשים ממועד תחילת מתן השירותים בשדה התעופה רמון .יצויין כי שירותי תעופה רשאית למכור דלקים
תעופתיים בשדות התעופה הפנים ארציים ,כמו גם חברות אחרות.
(ב) בעקבות מגיפת הקורונה פז שרותי תעופה ורש"ת הסכימו על שינוי הסכם ההרשאה לשתפ"א בחודש
פברואר  2021לפיו תקופת הסכם ההרשאה לשתפ"א תוארך עד ליום  28בפברואר  2031ותינתן הנחה
מסוימת מחלק מהתשלומים המשולמים לרש"ת בגין שנת ( 2020ההסכמה כפופה לאישור ממשלת ישראל).
בחודש נובמבר  2016זכתה שרותי-תעופה במכרז ,שפרסם משרד הביטחון ,לאזרוח שירותי תדלוק בשבעה
בסיסים של חיל האוויר .על פי המכרז תספק שרותי -תעופה ,בין היתר ,שירותי תדלוק לכלי טיס ושירותי
אחזקת תשתיות דלק תעופתי .תקופת ההסכם הייתה חמש שנים ,החל מיום  1בינואר  ,2017עם אופציה של
משרד הביטחון להאריך את התקופה בחמש שנים נוספות .כמו כן ,למשרד הביטחון אופציה להרחיב את
השירותים על פי המכרז לשני בסיסים נוספים של חיל האוויר לחלק מתקופת ההסכם ו/או מתקופת האופציה,
כנגד תמורה כספית נוספת .משרד הבטחון הודיע על מימוש האופציה.
ביום  14ביולי  2021הודיעה רשות שדות התעופה למשתמשי שדה התעופה בהרצליה כי פעילות שדה
התעופה תיפסק ביום  13באוקטובר ( 2021לאור העדר הסדרה תכנונית) אלא אם תתקבל החלטה אחרת.
ביום  12באוקטובר  2021התקבלה הודעת עדכון מרש"ת לפיה על פי החלטת בג"ץ ,שדה התעופה בהרצליה
ימשיך לפעול עד להודעה אחרת ,בהתאם למתכונת שקבע בג"ץ בשנת .2018
לקוחותיה של שרותי -תעופה במתן שירותי תדלוק בנתב"ג הם :החברה ,חברות דלק אחרות (אשר מוכרות
דס"ל לחברות התעופה) וכן חברות תעופה .לקוחותיה של שרותי-תעופה באספקת דלקים ,מתן שירותי
הובלה ותדלוק הם :חברו ת תעופה ,בתי ספר לטיסה ולקוחות פרטיים .כמו כן ,מוכרת שרותי-תעופה דס"ל,
בנזין תעופתי ושירותי תדלוק לחיל האוויר ,לתעשיה האווירית ,למשטרת ישראל וללקוחות במנחתים שונים
ברחבי המדינה.
בפסק דין משנת  ,2007שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שרותי-תעופה והחברה ,לענין סבירות
מחירו של בנזין תעופתי ,התייחס בית המשפט לשרותי-תעופה כבעלת מונופולין בבנזין תעופתי.
על פי חוק התחרות הכלכלית ,על בעל מונופולין מוטלות חובות מוגברות בנושאים כגון איסור ניצול לרעה של
מעמדו ,מגבלות על מחירי מכירה ועוד .כן ,נתונות לממונה על התחרות סמכויות אכיפה ופיקוח מורחבות ,על
פעילותו של בעל מונופולין.
להערכת החברה ,אף אם תחשב שרותי-תעופה כמונופול ו/או כבעלת כוח שוק משמעותי לפי חוק התחרות
הכלכלית באיזה מתחומי פעילותה ,לא תהיה לכך השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.
מחיר בנזין תעופתי מפוקח על פי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו .1996-לפרטים נוספים
ראה סעיף  3.18.14להלן.
בשנת  2021נפגעו מכירות הדס"ל באופן מהותי בשל מגיפת הקורונה .לפרטים נוספים בדבר השפעת מגיפת
הקורונה על מכירות הדס"ל ,ראה סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  .2021ברבעון הראשון
לשנת  2022מכירות הדס"ל המשיכו להיות מושפעות ממגיפת הקורונה אך עם התאוששות קלה .לפרטים
נוספים ראו סעיף  1.4בדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022

.3.1.5

שירותי אחסון והזרמה של דלקים תעופתיים
נכסי-תעופה מספקת ,באופן בלעדי  ,שירותי אחסון והזרמת דלקים תעופתיים בנתב"ג ומספקת שירותי
אחזקה מסוימים של צנרת הדס"ל של רש"ת בנתב"ג .פעילותה של נכסי-תעופה בנתב"ג מתבצעת בהתאם
להרשאה שניתנה לנכסי-תעופה על ידי רש"ת בשנת  2011ובתמורה לדמי הרשאה שמשלמת נכסי-תעופה
לרש"ת.
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בבעלות נכסי-תעופה חווה לאחסון דלקים תעופתיים ,דס"ל ובנזין תעופתי ,בשטח כולל של כ 23 -דונם
בתחומי נתב"ג.
במסגרת הסכם הרשאה בין נכסי-תעופה לבין רש"ת ,שהינו תוצאה של גישור שהתקיים בין רש"ת לבין נכסי-
תעופה שקיבל תוקף של פסק דין (להלן" :הסכם ההרשאה") ,הוסדרו ,בין היתר :ההרשאה לאחסון הדלקים
בחווה שבבעלות נכסי-תעופה בנתב"ג לתקופה של  10שנים פחות חודש (משנת  )2011עם אופציה של רש"ת
להאריך את התקופה; ודמי ההרשאה שישולמו על ידי נכסי-תעופה בגין הרשאה זו .כמו כן ,ניתנה לרש"ת
אופציה לרכוש את מניות נכסי-תעופה בתנאים ובהליכים שנקבעו בהסכם .רש"ת הודיעה לנכסי תעופה על
מימוש האופציה להארכת תקופת ההסכם ב 5 -שנים נוספות החל מיום  31במאי .2021
המחיר שגובה נכסי-תעופה מלקוחותיה קבוע בצו ,מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשנ"ו.1996-
לפרטים נוספים ראה סעיף  3.18.14להלן .צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית
לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון) ,התשע"ב ,2012-כולל את מלוא דמי ההרשאה שנכסי-
תעופה התחייבה בתשלומם לרש"ת על פי הסכם ההרשאה.
במסגרת צו המיזוג בין פז לבין פז"א (כאמור בסעיף  3.18.16להלן) הותר לפז להמשיך להחזיק בנכסי-
תעופה ,וזאת על אף שהפעילות של נכסי-תעופה (בעלת חוות המיכלים בנתב"ג) עשויה להיחשב לתשתית
חיונית ומשמעותית למשק הדלק .במסגרת צו המיזוג בין פז לבין פז"א ,קבעה רשות התחרות ,כי על נכסי-
תעופה יחולו הוראות פרק ד' לחוק התחרות הכלכלית והחובות החלות על בעל מונופולין לכל דבר וענין,
לרבות :איסור על סירוב בלתי סביר לספק את שירותיה; איסור התנית מתן שירותיה בתנאים אשר מטבעם או
לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות; איסור קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות
דומות; איסור עריכת הבחנה בין לקוחותיה על פי זהותם וכיוצ"ב.
נכסי -תעופה מבצעת בדיקה ובקרה של איכות הדלקים לפני כניסתם למטוס והיא נושאת באחריות ,כלפי
רש"ת ,לאיכות הדלקים עד הגיעם למטוס .מנגד ,נכסי-תעופה קיבלה התחייבות מחברות התדלוק ,מרקורי
תעופה (ישראל) בע"מ ושרותי-תעופה ,לשאת באחריות לאיכות הדלקים מנקודות התדלוק למטוסים או
מנקודות התדלוק למיכליות חברות התדלוק ועד למיכל המטוס .לפרטים נוספים בדבר גורם הסיכון הכרוך
בפעילות זו ראה סעיף  7.11.3.4לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.

.3.1.6

מכירת מוצרי שמנים ,כימיקלים ומוצרים שעברו תהליכי מיחזור
פז -שמנים עוסקת ביצור ו/או ביבוא ו/או בשיווק ו/או ביצוא של :שמנים לתחבורה ותעשיה; מוצרי עזר לרכב;
תוספים לדלקים; שמנים ומשחות סיכה לתעשייה; חומרי גלם לתעשיית הדטרגנטים והקוסמטיקה; מוצרי
תהליך לתעשיית המתכת; חומרי ניקוי לתעשייה; מונעי אבק; כימיקלים; ממסים; ונוזל בעירה.
מוצרי פז-שמנים מיועדים בעיקר למפעלי תעשייה ,מוסכים ,ציי רכב ,לקוחות מוסדיים ולקוחות עסקיים.

.3.1.7

טעינה חשמלית
בכוונת החברה להציע פתרונות אנרגטיים להנעת רכבים בהתאם להתפתחות בתחום זה בעתיד .במסגרת
זו בכוונת החברה להציב עשרות עמדות לתדלוק רכבים וקטנועים בתחנותיה בשנה הקרובה ולהמשיך
ולפרוש עמדות כאמור בשנים הקרובות ,עמדות להחלפת סוללות של קטנועים והכל בהתאם לקצב חדירת
אנרגי ות חלופיות לשוק התחבורה .לפרטים אודות התכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת ראה סעיף
 2.2.15לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
בכוונת החברה להפוך לשחקן מוביל בתחום אספקת שירותי טעינה חשמלית לרכבים ,בתחנות הדלק וכן
במיקומים אחרים (בנייני מגורים ,מרכזים מסחריים וכו')– בין באופן עצמאי ובין בדרך של רכישת חברות ו/או
פרויקטים רלבנטיים אחרים .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  25במאי ( 2021אסמכתא מס' 2021-
.)01-029971
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כחלק מן ההערכות פועלת החברה להגדלת חיבורי החשמל ולהתאמת התשתיות באתריה.
לפרטים אודות מגמת המעבר של צרכנים לרכבים חשמליים ,ראה סעיף  2.2.14לפרק תיאור עסקי התאגיד
בדו"ח התקופתי.
המידע על פעילות הטעינה החשמלית העתידית בפז הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ני"ע ,הן
מבוססות על הערכות וניתוחים פנימיים של הנהלת החברה ויועציה החיצוניים ומבוססות על הנחות עבודה
שונות ,על פי מצב השוק הנוכחי .כוונות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן המתואר
לעיל ,מסיבות שונות הקשורות בשווקים הרלבנטיים וההתפתחויות בהם ,אפשרויות והזדמנויות שיעלה בידי
החברה לאתר ,מגבלות רגולטוריות ואחרות שיחולו על פעילויות מן הסוג המתואר  -בישראל ובחו"ל ,ועוד.

.3.1.8

התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפרטים ראה סעיף  3.8להלן.

.3.1.9

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
פעילות החברה כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונות .לתיאור נרחב בענין מגבלות החקיקה והתקינה
בתחום הפעילות ראה סעיפים  3.17ו 3.18-להלן.

.3.1.10

שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות
ראה סעיף  3לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2021וסעיף  3לדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022

.3.1.11

התפתחויות בשווקים
בעשור האחרון מתרחשת מגמה של פיתוח תחנות תדלוק למתחמי תדלוק ולמתחמים קמעונאים ,כאשר כל
אחת מחברות הדלק הגדולות פיתחה רשת חנויות נוחות ממותגת .בשנים האחרונות חברות הדלק הגדולות
המתחרות בחברה (דלק ,סונול ודור אלון) ,מצמצמות פערים הקיימים בינן לבין החברה ,בכמות תחנות
התדלוק וחנויות הנוחות המופעלות על ידן .בין היתר השיקו סונול ודלק אפליקציה סלולרית ,הדומה
לאפליקציה שהשיקה החברה בשנת  .2018כמו כן ,בשנים האחרונות המגמה של הקמת תחנות תדלוק,
שאינן של אחת מחברות הדלק הגדולות ,מקבלת תאוצה גבוהה ,תוך יצירת מותגים פרטיים בשוק.
פז-שמנים  -השיפורים הטכנולוגיים שנעשו בשנים האחרונות על ידי יצרני הרכב השונים ,כניסת רכבים
חשמליים והיברידיים והגידול בדרישות הרגולטוריות להפחתת פליטות לאוויר ,מקטינים את הצריכה של שוק
השמנים האוטומטיביים ,שאמור היה לגדול כתוצאה מעלייה במספר כלי הרכב בישראל.
בחודש ינואר  2022נכנסו לתוקפם תיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) ולצו תעריף המכס והפטורים ומס
קנייה על טובין .בהתאם לנוסח הצווים ,ימוסו שמני סיכה ,תחליפי דלק ותכשירי סיכה כהגדרתם בצווים
(למעט בעת מכירה למפעל פטור כהגדרתו בצווים) .התיקונים אינם צפויים לפגוע באופן מהותי ברווחיותה
של פז שמנים .בהתאם ,מתקן ליצור ממסים יופעל לסירוגין ,לפי הביקושים בשוק .מנגד ,חזר לפעילות מתקן
למיחזור שמנים.
החברה מעריכה כי לתיקונים כאמור ,תהיה השפעה חיובית על פעילות הסחר והזיקוק של החברה.
שירותי-תעופה ונכסי-תעופה  -מדיניות שמיים פתוחים מגדילה את מספר חברות התעופה ואת מספר
הטיסות שנכנסות לישראל ויוצאות מישראל.

.3.1.12

שינויים טכנולוגים
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לאורך השנים מוחמרת התקינה בנושא איכות הסביבה לגבי תחנות תדלוק ,ונדרשות השקעות הן בתשתית
להגנה על הקרקע ועל מקורות המים והן בתחום מישוב אדי הדלק במיכלים ובמשאבות ,כהגנה על איכות
האוויר .במסגרת זו החליפה החברה את המנפקות הישנות בתחנות התדלוק ,במנפקות חדישות ומודרניות,
המאפשרות ניטור רציף של אדי הדלק ברמת מנפקה ,על מנת לעמוד בתקן גרמני ,ה BIMSCH 21 -שאומץ
על ידי המשרד להגנת הסביבה .לענין איכות הסביבה ראה סעיף  3.17להלן.
התחרות ,רמת השירות הגבוהה והמעבר לתדלוק בשירות עצמי ,הביאו לפיתוח תוכנות וציוד המאפשרים
ניהול ושליטה מרכזיים בתחנות התדלוק ולשכלול התדלוק האלקטרוני והשירותים הנלווים לו .לחברה
תשתית אלחוטית בתחנות התדלוק ,המאפשרת להתקני התדלוק ולמשאבות לשדר באלחוט ולא באמצעות
חיווט .לענין תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף  3.18.13להלן.

.3.1.13

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
במתחמי תחנות הדלק ניתן למנות ,בין היתר ,את הגורמים הבאים :פריסה ארצית במיקומים אסטרטגים;
איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות; שיפוץ והרחבת תחנות תדלוק קיימות (תוך ביצוע השקעות
ניכרות בשדרוג נראות התחנות והחנויות ,ההתייעלות האנרגטית ,הבטיחות ואיכות הסביבה); הרחבת רשת
חנויות הנוחות; הגדלת שטחי מסחר והקמת מתחמים קמעונאיים; גמישות ויכולת התאמה מהירה לשינויים
בהעדפות הצרכנים; שיפור מתמיד באיכות השירות ושמירה על רמת שירות גבוהה וניראות המתחמים וחנויות
הנוחות; קיומן של זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויים מתחמי התדלוק; תנאי ההתקשרות עם מפעילי
תחנות התדלוק; הענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב בתדלוק אלקטרוני; ושימור המשאב האנושי המקצועי
בחברה.
גורמי ההצלחה הקריטיים לפעילות פז שמנים הם :זמינות מוצרים ,יכולת יצור ,יכולת יבוא ,פריסה ארצית,
פיתוח מוצרים ,ידע ומקצועיות ,הון אנושי ,יכולות אחסון ,יכולת תחרותית במכרזים ,מערכי שיווק ולוגיסטיקה
מפותחים ,יכולת ליתן אשראי ללקוחות ,איתנות פיננסית ,בקרת איכות ,יכולת גביה ובקרה מפותחת ,מיתוג
משמעותי של מוצרי החברה לעומת מתחריה ,יכולת עמידה בדרישות רגולטריות משתנות ותקני מוצרים,
מוניטין וכן איכות ומקצועיות השירותים והשירות הניתנים על ידי הקבוצה ללקוחותיה ,מערך מכירות אפקטיבי,
הכולל מוקד טלפוני ומגוון שירותים דיגיטליים ,הפועל לאיתור לקוחות חדשים ושמירה על קשר שוטף עם
הלקוחות הקיימים.
בין גורמי ההצלחה הקריטיים בשיווק הישיר ניתן למנות את הגורמים הבאים:
זמינות מוצרים ויכולות אחסון; יכולת תחרותית במכרזים של לקוחות מוסדיים; מערכי שיווק ולוגיסטיקה
מפותחים; איתנות פיננ סית המאפשרת גמישות במתן אשראי ללקוחות; יכולת גביה ובקרה מפותחת; איכות
ומקצועיות השירותים הניתנים ללקוחות; והישענות על ערוצי שיווק והפצה מגוונים בפריסה ארצית.
לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף  7.2.1.3לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.

.3.1.14

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם
מרבית מוצרי הנפט הנמכרים על ידי החברה מזוקקים בבז"א ונרכשים על-ידי החברה מפז"א .את יתרת
מוצרי הנפט להם זקוקה החברה ,רוכשת החברה מבז"ן ומיבוא .לפרטים נוספים ראה סעיפים  .3.15.2ו-
 3.15.3להלן.
לצורך תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ,החברה התקשרה עם ספקים לאספקת תשתית
אלחוטית לתחנות התדלוק ,המורכבת מקורא התקנים אלחוטי המורכב על אקדח התדלוק ,מיחידה/יחידות
מקלט -משדר ומתוכנה לניהול התקשורת והעברת המסרים בין רכיבי המערכת השונים .לפרטים נוספים
בדבר תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף  3.18.13להלן.
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לצורך התקנת מנפקות בתחנות התדלוק הציבוריות ,התקשרה החברה עם ספק יחיד המייצר ,מספק ונותן
שירות למנפקות עבור החברה .לחברה אין תלות בספק יחיד זה ,למעט לענין רכישת חלפים ייעודיים עבור
המנפקות.
בשנת  2021לא חלו שינויים מהותיים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום פעילות פז שמנים .לפרטים
אודות מערך חומרי הגלם והספקים ראה סעיפים  3.1.6לעיל.

.3.1.15

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בו
כניסה לתחום הפעילות מצריכה השקעות גבוהות ,שדורשות מקורות אשראי בהיקפים ניכרים ואיתור מיקומים
להקמת מתחמי תדלוק (שכרוך בזמן ממושך) .השקעות אלה מושפעות מהסטנדרטים הגבוהים הנדרשים
בבניית המתחמים ,ממגבלות תכנוניות ומדרישות חקיקה ותקינה בתחום התכנון והבניה ,בתחום איכות
הסביבה ובתחום הבטיחות (לרבות קבלת אישורים ,רשיונות והיתרים לפעילויות השונות ,כמפורט בסעיף 3.18
להלן) .מובהר כי קבלת רישיון לפעול כחברת דלק ,אינו מהווה חסם כניסה משמעותי.
בשיווק מוצרי הנפט בתחום השיווק הישיר ,חסמי הכניסה הינם נמוכים ביותר ולפיכך התחרות בתחום זה
גדולה.
לענין נכסי תעופה  -הקמת חוות מיכלים נוספת בנתב"ג כרוכה בעלויות הקמה גבוהות ,באיתור קרקע
מתאימה באיזור שדה התעופה ובקבלת אישורים רגולטורים מתאימים ,המהווים חסמי כניסה לתחום פעילותה
של נכסי-תעופה.
בכל הנוגע לייצור עצמי (שמנים בפז שמנים)  -הקמת מפעלי יצור ,כדוגמת מפעלי פז-שמנים ,כרוכה בעלויות
הקמה גבוהות ובצורך בקבלת אישורים רגולטוריים ,המהווים חסמי כניסה לתחום.
העלויות הגבוהות הנובעות מהוראות הדין החלות על פעילות פז שמנים ,בצירוף היקפי האשראי אותם פז
שמנים נדרשת להעמיד ללקוחותיה העסקיים ,מחייבים חוסן פיננסי משמעותי ,המהווה חסם כניסה לתחום.
בתחום הטעינה חשמלית  -נדרשות יכולות מימון ,רכישת עמדות טעינה בהיקפים גדולים ,ביצוע התקנות
בפריסה ארצית ,וניהול מוקדי שירות לקוחות.

.3.1.16

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
לענין שימוש בגפ"מ אוטומטיבי לתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק ,לרבות בתחנות תדלוק של החברה ראה
סעיף  2.2.13לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
לענין הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מציי כלי רכב באמצעות הנעה חלופית ראה סעיף  2.2.14לפרק
תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
בשנים האחרונות החל שיווק של רכבים היברידיים (מכוניות המופעלות באמצעות שילוב של מנוע חשמלי
ומנוע בעירה) ורכבי ( PLUG INמכוניות המופעלות באמצעות חשמל ומנוע בעירה) אשר צורכים פחות מוצרי
נפט לתחבורה .להערכת החברה ,מספר כלי הרכב ההיברידיים נמצא במגמת עלייה ,בייחוד בקרב ציי הרכב,
למרות ששיעורו מתוך כלל כלי הרכב עדיין אינו גבוה אך צפוי שיגדל עם השנים .מספר רכבי הPLUG IN -
בישראל ,הנו נמוך יחסית ומהווה כ 1%-מכלל כלי הרכב הפרטיים בישראל.
עם הגידול בפעילות לשיווק רכבים משולבי חשמל במשק ,החלה פעילות ליצירת תשתית טעינה לרכבים
חשמליים כמפורט בסעיף  2.2.14לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי .החברה נערכת להגדלת
חיבורי החשמל ולהתאמת תשתיות באתרים נבחרים במתחמי התדלוק שלה על מנת שיותאמו להצבה של
עמדות טעינה חשמליות וכן להתקנת עמדות כאמור ,אשר תבוצע בהתאם לקצב חדירת רכבים חשמליים
לשוק .החברה צופה כי תפרוס עשרות עמדות טעינה חשמליות לתדלוק רכבים וקטנועים בחלק ממתחמי
11
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התדלוק ובמתחמים נוספים כבר בשנת  2022ובשנים הקרובות ,עמדות להחלפת סוללות של קטנועים (והכל
בהתאם לקצב חדירת אנרגיות חלופיות אלה לשוק התחבורה) .להערכת החברה ,בעתיד ,מתקני ההטענה
המהירה יהיו זולים יותר והטכנולוגיה תשתפר באופן שזמן הטעינה הנדרש יקטן משמעותית.
בנוסף ,בשנים האחרונות החלו במספר מדינות לפתח הנעה חליפית למכוניות באמצעות אנרגיית מימן.
החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה ,האם טכנולוגיה זו תפותח ותיושם במדינת ישראל ,באיזה היקף ומה
תהיה השפעתה על שוק הדלקים בישראל ועל החברה .לפרטים בדבר הסכם השקעה בחברת ,Gencell Ltd
העוסקת בייצור תאי דלק ,הפועלים על מימן המופק מאמוניה ובפיתוח מוצרים לשם הפקת אנרגיה נקיה וזולה
לצרכים ושימושים שונים ראה סעיף  7.10.9.3לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
לפרטים נוספים בדבר החלטת הממשלה בנושא הפחתת התלות במוצרי נפט לתחבורה ועידוד מעבר
למקורות אנרגיה חליפיים לנפט ראה סעיף  2.2.14לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי .החברה
אינה יכולה להעריך ,בשלב זה ,את ההשפעה לטווח ארוך של פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים כאמור על
הביקושים למוצרי נפט לתחבורה.
השימוש בכלי רכב היברידיים ,חשמליים ורכבי  PLUG INאו בתחליפי נפט לתחבורה עלול להשפיע לרעה על
עסקי החברה ,ככל ותהיה חדירה מהירה ובהיקפים גדולים ו/או בשל קידום רגולציה ,מתן הטבות מס נוספות
וכו'.
המידע האמור אודות השימוש בכלי רכב היברידיים ,חשמליים ורכבי  PLUG INאו בתחליפי נפט לתחבורה וכן
פיתוח הנעה חליפית למכוניות באמצעות אנרגיית מימן ועידוד מעבר למקורות אנרגיית חליפיים כאמור לעיל,
הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכותיה של החברה בנוגע למגמות אלה עלולות
להשתנות מן המתואר בהתאם למצב בשווקים ,להחלטות רגולטוריות שונות ,להעדפות צרכני רכב ועוד.
בשנים האחרונות החלו מספר חברות במשק לייבא ממסים ,אשר ניתן לערבבם עם סולר וליצור מוצר תחליפי
לסולר תחבורה והסקה ,פטור מבלו.
בחודש ינואר  2022נכנסו לתוקפם תיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) ולצו תעריף המכס והפטורים ומס
קנייה על טובין במסגרתם הוטל בלו על שמני סיכה ,תחליפי דלק ותכשירי סיכה כהגדרתם בצווים .להערכת
החברה לתיקונים תהיה השפעה חיובית על פעילות הסחר על חשבון פגיעה במכירות תחליפי הסולר
לתחבורה והסקה (לרבות ערבוב הממסים עם סולר כאמור.

.3.1.17

שיטות ההפעלה וזכויות החברה בתחנות התדלוק

.3.1.17.1

סוגי מתחמי התדלוק של החברה – כללי:
מתחמי התדלוק של החברה נחלקים למספר סוגים על פי שני מאפיינים .האחד  -אופי הזכויות הקנייניות של
החברה במקרקעין עליהם בנוי המתחם ,והשני  -אופי ההפעלה של המתחם.
לחברה אין תלות באיזו מתחנות התדלוק בהן היא משווקת את מוצריה ולאף אחד ממתחמי התדלוק של
החברה אין השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.
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להלן פירוט תחנות התדלוק של החברה ,לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי תחנת התדלוק ,ומאפייני
הפעלת תחנות התדלוק ,נכון ליום  31במרץ :2022
סוג תחנת תדלוק
בעלות
נכים
ריאליות
שכירות
ללא זכות קנין
סה"כ

רשת
89
25
17
75
206

קשת בשליטה
14
3
_
9
26

הסכם קמעונאי פעיל
1
12
5
_
18

הסכם אספקה
14
14

סה"כ
*104
40
22
84
14
264

* לא כולל תחנות בבעלות שאינן פעילות משיקולים כלכליים

להלן ריכוז מאפיינים עיקריים של תחנות התדלוק בחלוקה לפי זכות הקניין ושיטת ההפעלה נכון ליום 31
במרץ - 2022
(א )

זכות הקנין:
סוג זכות הקניין (בסוגריים
– מס' תחנות התדלוק של
החברה מסוג זה וכן כמות
התחנות שיש בהן חנות
נוחות ילו)
בעלות (*)104

סיכון
בתביעות
הגבלים
עסקיים
(תחרות)
לא קיים

 101עם ילו

זכויות ההפעלה
נתונות לפז 14 .תחנות
תדלוק הנן בבעלות
משותפת ,וההפעלה
הועברה לפז לזמן
קצוב.
בעיקרון נתונות לנכה,
אך בכ 28 -תחנות
תדלוק קיים הסכם
הפעלה
העברת
לתקופה
לחברה
קצובה
בעיקרון אינן נתונות
לפז ,אך ב 17-תחנות
תדלוק קיים הסכם
הפעלה
העברת
לחברה

תחנות נכים ()40
 31עם ילו

קיים

תחנות ריאליות ()22
 17עם ילו

קיים

שכירות ()84
 82עם ילו
הסכמי אספקות ()14
 9עם ילו

לא קיים

נתונות לחברה

לא קיים

לא נתונות לחברה

*לא כולל תחנה שאינה פעילה משיקולים כלכליים
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מהות הזכות
הקניינית של פז
בעלות או חכירה
ראשית

תקופת הזכות
הקניינית (בשנים)
הגבלה
ללא
רשות
(בקרקעות
מקרקעי ישראל לרוב
 49 + 49שנים)

משנה
חכירת
בקרקעות רשות
ישראל
מקרקעי
לתחנה
(פרט
אחת)

 49 + 49שנים (ברוב
המקרים)

ראשית
חכירה
(שאינו
מבעלים
מקרקעי
רשות
ישראל) או חכירת
משנה בקרקעות
מקרקעי
רשות
ישראל
חכירה

לרוב  49שנים.
מהמקרים
בחלק
קיימת אופציה ל49 -
שנים נוספות

אין זכות קניין

לרוב  5שנים עד 25
שנים פחות חודש
שנה אחת עד  3שנים
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(ב )

שיטת הפעלה נכון ליום  31במרץ :2022
סוג ההפעלה
(בסוגריים – מס'
תחנות תדלוק של
החברה מסוג זה)
תחנות רשת ()206

תחנות קשת ()58
החלוקה
לפי
שלהלן:
בשליטה
קשת
()26

קמעונאי ()18

אספקות ()14

.3.1.17.2

מהות
ההפעלה
תדלוק
תחנות
בהפעלה על ידי פז
באמצעות ניתוב או
מנהל עצמאי שנותן
ניהול
שירותי
והפעלה

בעלות על
המלאי
של פז

סיכון
אשראי
ללקוח
הסופי
על פז

תקופת
ההסכם
לרוב 1
עד 3
שנים

קביעת
המחיר
לצרכן
פז

רמת בטחונות
קיימים
לרוב
בטחונות נאותים
להבטחת
ההתחייבויות

תחנות תדלוק בהן
רכישת
לאחר
זכויות
ושכירת
ההפעלה בתחנת
התדלוק הקנתה
פז את הזכויות
לזכיין לתקופה של
עד  3שנים

של המפעיל

על המפעיל

לרוב 3
שנים

המפעיל

קיימים

לרוב
בטחונות
לאספקות בגובה
חלק מהאוביליגו

תחנות תדלוק בהן
לפז זכות קניינית
והיא מינתה מפעיל
לתקופה לא קצובה
בהסכם קמעונאי,
הקמעונאי
לפיו
רוכש מפז דלקים
במחיר שיקבע על
ידי פז
הסכמי אספקות
קצרי טווח במקרים
בהם אין לפז זכויות
קניניות במקרקעי
תחנת התדלוק

של המפעיל

על המפעיל

לא
קצוב
בזמן

המפעיל

במרבית המקרים
בטחונות
אין
מספקים

של המפעיל

על המפעיל

 1עד 3
שנים

המפעיל

במרבית המקרים
בטחונות
אין
מספקים

סוגי תחנות תדלוק בהיבט זכויות במקרקעין:
בהיבט הזכויות הקנייניות במקרקעין של תחנת התדלוק תחנות התדלוק של החברה נחלקות לחמישה סוגים.
יוער ,כי בנוסף לתחנות התדלוק הפעילות של החברה ,יש לחברה תחנת תדלוק המושכרת לצדדים שלישיים
ותחנת תדלוק אחת בבעלות שנסגרה מחוסר כדאיות כלכלית .להלן פירוט הסוגים בהיבט הזכויות הקנייניות
במקרקעין של תחנות התדלוק:

(א )

תחנות תדלוק בבעלות:
תחנות תדלוק בבעלות החברה או בחכירה ראשית מרשות מקרקעי ישראל (להלן" :תחנות תדלוק
בבעלות ") הינן תחנות תדלוק בהן לחברה זכות בעלות במקרקעין עליה בנויה תחנת התדלוק (בחלק קטן
מהמקרים בבעלות משותפת עם צד ג') ,או שהחברה היא חוכרת ראשית מרשות מקרקעי ישראל או שהחברה
הינה חוכרת משנה מחוכר ראשי (שאינו רשות מקרקעי ישראל) ,וכן תחנת תדלוק אחת שהחברה חוכרת
מקרן ציבורית עד לשנת  .2033לחברה  104תחנות תדלוק בבעלותה (לא כולל תחנה שאינה פעילה
משיקולים כלכליים) ,כאשר  89תחנות תדלוק מופעלות כתחנות רשת ,כהגדרתן בסעיף ( 3.1.17.3א) להלן
ו 14 -תחנות תדלוק מופעלות כתחנות קשת בשליטה ,כהגדרתן בסעיף ( 3.1.17.3ב) להלן .תחנת תדלוק
אחת ( ) 1שבבעלות החברה מופעלת על ידי קמעונאי בהתאם להסכם קמעונאי ,כהגדרתו בסעיפים 3.1.17.2
(ב) ו( 3.1.17.3 -ב) להלן.
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עוד יצוין ,כי במסגרת  104תחנות התדלוק שבבעלות החברה (לא כולל תחנה שאינה פעילה משיקולים
כלכליים) קיימות  14תחנות תדלוק בהן לאחרים יש זכויות בעלות במקרקעין ביחד עם החברה ,בחלקן מדובר
בזכויות בעלות ביחד עם החברה בכל המתחם ובחלקן הבעלות בשטח תחנות התדלוק היא של החברה
והבעלות ביתר המתחם היא של הצדדים האחרים.
בעלות של החברה במקרקעי תחנת התדלוק מאפשרת לה גמישות תפעולית בבחירת שיטת ההפעלה
המתאימה.
(ב )

תחנות נכים
תחנות תדלוק בחכירת משנה של פז בהסדר שיקום נכי צה"ל (לעיל ולהלן" :תחנות הנכים") הן תחנות
תדלוק שהוקמו מכח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל לבין חברות הדלק .על פי ההסדר האמור
תוענק לנכה צה"ל זכות חכירה ראשית ל 49 -שנים ובמרבית תחנות התדלוק ניתנה אופציה להארכה
לתקופה נוספת של  49שנים .בד בבד ,לחברת הדלק תוענק זכות חכירת משנה לאותן תקופות .המערכת
ההסכמית של תחנות תדלוק אלו מורכבת מארבעה הסכמים :הסכם מסגרת בין נכה צה"ל לבין החברה
(להלן" :הסכם המסגרת") ,הסכם חכירה ראשית בין רשות מקרקעי ישראל לבין נכה צה"ל ,הסכם חכירת
משנה בין החברה ,נכה צה"ל ורשות מקרקעי ישראל וכן הסכם הפעלה בין החברה לבין המפעיל המכונה
"הסכם קמעונאי" (לעיל ולהלן" :הסכם קמעונאי").
בהסכמים נקבע ,בין השאר ,שהחברה תקים על חשבונה את תחנת התדלוק על הקרקע שיחכור נכה צה"ל
מרשות מקרקעי ישראל ,תציידה במרבית הציוד הדרוש ותתחזק את כל מערכותיה .נכה צה"ל התחייב ,כי
יחכיר את המקרקעין לחברה בחכירת משנה .החברה התחייבה כי לאחר שתקים את תחנת התדלוק ,תמנה
את נכה צה"ל למפעיל מטעמה בהתאם להסכם קמעונאי כמפורט להלן.
בהתאם להסכם בין הצדדים ,החברה משלמת את דמי החכירה לרשות מקרקעי ישראל במהלך תקופת
החכירה.
בהסכם הקמעונאי נקבע כי הנכה מחוייב לרכוש מהחברה בלבד את מוצרי הנפט ,ומחיר מוצרי הנפט לתחנת
התדלוק (היינו ,מחיר המכירה לנכה צה"ל) נקבע על ידי החברה .בחלק מהמקרים לא קיימים בטחונות
מספקים לאספקת הדלקים.
כמפורט בסעיף  3.18.15.1להלן ,בשנת  1995עדכן הממונה על התחרות את קביעתו משנת  ,1993במסגרת
הסדר מוסכם שבינו לבין החברה וחברות דלק נוספות .על פי הקביעה המעודכנת של הממונה על התחרות,
הסכמים קמעונאיים  -הסכמי בלעדיות ארוכי טווח  -בתחנות תדלוק שאינן בבעלות של חברות הדלק ,מהווים
הסדר כובל כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית ,למעט בתחנות תדלוק בהן יש "הסכם חכירה מקובל".
בקביעה צוין ,כי היא אינה מונעת ממפעילי תחנות תדלוק פרטניים לפנות לערכאות משפטיות ולטעון אחרת.
ההסכמים של החברה עם נכי צה"ל ועם תחנות התדלוק הריאליות כהגדרתן להלן ,מהווים "הסכם חכירה
מקובל" כהגדרתו בהסדר משנת .1995
מספר נכי צה"ל ,הקשורים עם החברה בהסכמים המתוארים לעיל וכן נכים הקשורים עם חברות דלק אחרות,
פתחו בהליכים משפטיים פרטניים במספר עילות ,לרבות בטענות נגד תוקף זכויות חכירת המשנה של
החברה וכן טענות כי זכות האספקה הבלעדית שהוקנתה לחברה ,הזכות לקבוע את מחיר מכירת מוצרי
הנפט לתחנות התדלוק והזכות לבטל את ההסכם ללא תשלום פיצוי ,ביחד עם הזכות לפנות את נכה צה"ל,
מהוות הסדרים כובלים או תניות מקפחות בחוזה אחיד .הכרעות בתי המשפט המחוזיים בסוגיות היו סותרות,
כאשר בחלקן נדחו כל טענות הנכים ,בחלקן נדחו חלק מטענות הנכים ובחלקן התקבלו כל טענות הנכים
ובכלל זאת בוטלו זכויות הקניין של חברת הדלק .במרבית המקרים הוגשו ערעורים על החלטות בתי המשפט
המחוזיים ,אך נכון למועד הדו"ח ,לא ניתנה הכרעה של בית המשפט העליון בנושא ובחלק מן המקרים הושגו
בין הצדדים הסדרי פשרה .נכון למועד פרסום דוח זה תלויים ועומדים כנגד החברה שני הליכים משפטיים
בענין תחנות נכים בבית המשפט המחוזי .בשנת  ,2021ניתנה הכרעה של בית המשפט המחוזי לגבי אחת
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מתחנות הנכים ,במסגרתה התקבלו טענות הנכה ונדחו טענות החברה .החברה שוקלת לערער לבית
המשפט העליון בגין הכרעה זו.
לפרטים נוספים אודות הליכים משפטיים המתנהלים ביחס לתחנות תדלוק ראה סעיף  7.8לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.
ביום  1בספטמבר  2008הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון חוות דעת ,במסגרת ערעור
בתיק שהחברה היתה צד לו ושהיה תלוי ועומד בבית המשפט .מסקנות חוות הדעת היו כי תניית הבלעדיות
בהסכם הקמעונאי מהווה הסדר כובל לא פטור ולפיכך בטלה ,וכי תניית הבלעדיות והתנייה המקנה לחברה
את הכוח לקבוע את המחיר לתחנת התדלוק מהוות תנאי מקפח בחוזה אחיד ולפיכך בטלות .חוות הדעת גם
מתייחסת לאפשרות לפצות את החברה בגין השקעותיה אם וכאשר תחנות התדלוק יחדלו לרכוש ממנה
דלקים באופן בלעדי .במהלך שנת  ,2018הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי ,במסגרת
מספר הליכים תלויים ועומדים בין החברה לבין נכי צה"ל ,חוות דעת המאמצת את חוות דעתו של היועץ
המשפטי לממשלה משנת .2008
לחברה  40תחנות נכים .ב 27 -מתוך  40תחנות הנכים של החברה קיים בנוסף הסכם חדש ,שבמסגרתו
השעו הצדדים את תוקפו של ההסכם הקמעונאי המקורי לפרק זמן של מספר שנים ,במהלכן הומחתה הזכות
להפעיל את תחנת התדלוק לחברה כנגד תשלום דמי הפעלה לנכה צה"ל (להלן" :הסכם העברת הפעלה").
במרבית הסכמי העברת ההפעלה קיים סעיף של ויתור על טענות ותביעות לגבי העבר ועד לתום תקופת
הסכם העברת ההפעלה .בחלק מתחנות הנכים ,שבהן אין הסכם העברת הפעלה ,נחתם הסכם תנאים
מסחריים חדש .במהלך השנים  2022-2026יסתיים תוקפם של  23הסכמי העברת הפעלה ובחלק
מהמקרים יש לחברה אופציה להאריך את תוקף הסכם העברת ההפעלה .החברה מעריכה שגם אם הסכמי
העברת ההפעלה לא יוארכו ו/או לא יחודשו ,לא תפגע רווחיות החברה באופן מהותי שכן כאמור לעיל ,בין
היתר ,בתום תקופת ההפעלה מחוייב מפעיל תחנת התדלוק על פי ההסכם הקמעונאי לרכוש מוצרי נפט
מהחברה בלבד.
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על ניסיון העבר של
החברה .אי חידוש מרבית הסכמי העברת ההפעלה עלול להקטין את נתח השוק של החברה ולהשפיע לרעה
על עסקי החברה.
במהלך השנים  2008ו 2009 -פנה אגף השיקום של משרד הביטחון לנכי צה"ל ולחברות הדלק בבקשה
לקבל פרטים בדבר הסכמי העברות הפעלה ,בטענה כי הצדדים היו חייבים לקבל את הסכמת אגף השיקום
ו/א ו רשות מקרקעי ישראל להסדרי העברות ההפעלה וכי עמדתו העקרונית של אגף השיקום היא שלא
להסכים להסדרים כאמור .עמדת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,היא כי המערכת
ההסכמית אינה מחייבת את קבלת הסכמת אגף השיקום ו/או רשות מקרקעי ישראל להסדרים האמורים,
וממיל א ,המדינה ידעה על הסדרים אלו ולא התנגדה להם .החברה השיבה לאגף השיקום במכתב מפורט
שלא נענה .בתביעת הפינוי שהגישה רשות מקרקעי ישראל בחודש דצמבר  2018כנגד החברה וכנגד יורשיו
של נכה כמפורט להלן ,טענה רשות מקרקעי ישראל כי העברת הפעלה בין יורשי נכה לפז מהווה הפרת
ההסכמים ומקנה לרשות מקרקעי ישראל את הזכות לפנות את חברת הדלק מהתחנה .לעמדתה של
החברה ,טענותיה של הרשות אינן עולות בקנה אחד עם הוראות הדין והמערכת ההסכמית ,ומנוגדות
להתנהגותה של הרשות במשך שנים רבות .החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה תהיינה תוצאות ההליך
ואם טענות הרשות בענין זה תתקבלנה.
בהחלטה מס'  3473של הנהלת רשות מקרקעי ישראל ,שהתפרסמה בחודש ינואר  ,2014נקבע כי חוכר,
נכה צה"ל ,יהיה זכאי להארכת תקופת החכירה הראשונה שלו (בת  49שנים) ב 49 -שנים נוספות ,אם ישלם
דמי היוון בשיעור  51%מערך הקרקע על פי קביעת השמאי הממשלתי .אם התקופה תקוצר ,החוכר יהיה
רשאי לקבל החזר .זאת ,בשונה משיעור דמי ההיוון החלים על חוכר (שלא על פי החלטה זו) העומדים על
 .22.75%בנובמבר  2018פרסמה רשות מקרקעי ישראל נוהל פנימי ,לפיו ,לא תותר העברת זכויות בתחנת
תדלוק בכל דרך שהיא ,לרבות בירושה .להערכת החברה ,לא אמורה להיות לנוהל האמור השפעה על
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זכויותיה בתחנות התדלוק שבחכירת משנה לפי הסדרי שיקום הנכים ,בין היתר ,מכיון שלפי המערכת
ההסכמית ,זכות חכירת המשנה של החברה אינה תלויה בזהותו של החוכר הראשי המסויים בתחנה ,מה גם
שעם מות הנכה המשוקם זכויות ההפעלה מועברות לחברת הדלק .בנוסף ,בחודש דצמבר  2018הגישה
רשות מקרקעי ישראל כנגד פז ויורשי נכה תביעה לפינוי תחנת תדלוק מסויימת (ותביעה כספית לקבלת דמי
שימוש ראויים בגין התקופה בה הופעלה התחנה על-ידי יורשי הנכה ,לאחר פטירתו ,אשר הועמדה בחודש
נובמבר  2019על סך של  35מליון ש"ח) .לענין זה יצוין ,כי בהסכם החכירה בענין אותה תחנת תדלוק נקבע
שפקיעת הסכם החכירה אינה פוגעת בתוקף חכירת המשנה של החברה .כמו כן במכתב שנכתב על ידי
הפרקליטות בשנה החולפת ,היא הביעה לראשונה את עמדתה כי אין לשלם תשלומים ליורשים של נכי צה"ל
אלא ל מדינה ,וזאת למרות שאין לכך עיגון במערכת ההסכמית ובפועל רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד
הבטחון מעולם לא פעלו כדי לסלק את ידם של היורשים מתחנות אלה ועמדתם לאורך השנים לא היתה
עיקבית ובהירה כשבמקרים מסויימים הרשות אף הכירה בזכויות יורשים .בהתאם להחלטת רמ"י מיום 23
ביוני  , 2021במקרה בו נפטר נכה בתקופת האופציה ,יפוגו החכירה הראשית וחכירת המשנה של חברת
הדלק ,ויתאיינו זכויות חברת הדלק בתחנה .החלטה זו בדבר פקיעת תוקף חוזה חכירת המשנה עם פטירת
נכה בתקופת האופציה ,מנוגדת להוראות הסכם חכירת המשנה המקובל ,הקובעות באופן חד משמעי שביטול
החכירה הראשית (לרבות בשל פטירת הנכה) לא תפגע בחכירת המשנה של חברת הדלק שתשאר בתוקפה
המלא למרות הביטול .החברה לומדת את ההחלטה ושוקלת לנקוט בהליכים כנגדה ,בהיותה מנוגדת
להוראות חכירת המשנה ופוגעת רטרואקטיבית בזכויות הקניין שלה.
לאור חוסר הבהירות ו/או חוסר החוקיות (לדעת החברה) של החלטות אלה או איזו מהן ,החברה אינה יכולה
להעריך את השפעותיהן על תחנות התדלוק שבחכירת משנה של החברה על פי הסדר השיקום עם נכי צה"ל
ובפרט לגבי ההתחשבנות המתבצעת מול יורשי נכים בתחנות נכים .ביום  29בינואר  2019התקבלה החלטת
מ ועצת רשות מקרקעי ישראל הקובעת שלא ניתן יהיה לבצע שינוי ייעוד בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז
לנכה צה"ל למטרת תחנת דלק.
(ג)

תחנות בחכירה ריאלית
תחנות תדלוק בחכירה ריאלית הן תחנות תדלוק בהן יש לחברה חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג'
שאינו רשות מקרקעי ישראל ,ובהן מינתה החברה את החוכר הראשי  /בעלים למפעיל לפי הסכם קמעונאי
(לעיל ולהלן" :תחנות ריאליות") .בתחנות תדלוק אלו המערכת ההסכמית מורכבת לרוב משלושה הסכמים:
הסכם מסגרת ,הסכם חכירה או חכירת משנה ,והסכם קמעונאי.
הסכם המסגרת בתחנות ריאליות מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הבעלים  /חוכר ראשי של
הקרקע ,ובדרך כלל קובע כי החברה תקים את תחנת התדלוק על חשבונה ,תציידה במרבית הציוד הדרוש
לשם פעילותה התקינה ותתחזק את כל מערכותיה .הבעלים מתחייב להחכיר את מקרקעי תחנת התדלוק
לחברה ולהעביר לה את זכות החזקה .החברה מתחייבת בהסכם זה כי לאחר שתקים את תחנת התדלוק
תמנה את הבעלים ,או מי מטעמו ,למפעיל מטעמה בהתאם להסכם הקמעונאי כהגדרתו בסעיף (ב) לעיל.
בתחנות התדלוק בהן הבעלות בקרקע הינה פרטית ,החברה חוכרת את הקרקע בחכירה ראשית מבעליה.
דמי החכירה במקרים אלו נקבעים ומתעדכנים בהתאם לחוזה שנחתם בין הצדדים .בתחנות תדלוק בהן
הבעלות בקרקע הינה של רשות מקרקעי ישראל ,חוכרת החברה את המקרקעין בחכירת משנה מהחוכר
הראשי ,בתמורה לדמי החכירה השווים לאלו שמשלם החוכר הראשי למנהל או בסכום הגבוה מדמי חכירה
אלו .דמי החכירה נקבעו ו/או נקבעים במשא ומתן בין הצדדים.
בחלק מתחנות תדלוק אלו ,זכויות הקנין של החברה ,על פי המערכת ההסכמית ,הינן לתקופה של  49שנים
מיום קבלת החזקה ובמרביתן קיימת אופציה להארכת תקופת החכירה ב 49 -שנים נוספות .בחלק מתחנות
התדלוק הריאליות תקופת החכירה קצרה יותר מ 49 -שנים .הואיל ומדובר בתחנות תדלוק ותיקות ,ב5 -
תחנות תדלוק יסתיימו הסכמי החכירה בין השנים  .2021-2026בחלק מההסכמים יש לחברה אופציה
להאריך את הסכם החכירה.
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החברה אינה יכולה להעריך אם ייחתמו הסכמי חכירה לתקופה נוספת ,ואם כן מה יהיו תנאיהם .החברה
מעריכה ,כי אי הארכת הסכמי החכירה ו/או שינוי בתנאי הסכמי החכירה לא ישפיעו מהותית לרעה על
רווחיות החברה.
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על ניסיון העבר של
החברה .השפעת אי חידוש מרבית הסכמי החכירה לזמן ארוך עלולה להקטין את נתח השוק של החברה
ולהשפיע לרעה על עסקי החברה.
בהסכם הקמעונאי נקבע שהמפעיל מחוייב לרכוש מהחברה בלבד את מוצרי הנפט ושמחיר מוצרי הנפט
לתחנת התדלוק (היינו ,מחיר המכירה למפעיל) ,יקבע על ידי החברה .בחלק מהמקרים לא קיימים בטחונות
מספקים לתשלום בגין אספקת הדלקים.
הקביעה המעודכנת של הממונה על התחרות בהתייחס להסכמים קמעונאיים ,ביחס לתחנות נכי צה"ל,
כמפורט בפסקה (ב) לעיל ובסעיף  3.18.15.1להלן ,חלה גם ביחס לתחנות הריאליות .לדעת החברה,
ההסכמים עם התחנות הריאליות מהווים "הסכם חכירה מקובל" כהגדרתו בהסדר מ.1995 -
מספר חוכרים ראשיים בתחנות תדלוק ריאליות הגישו בעבר הליכים משפטיים נגד החברה ,שהתבססו על
מספר עילות ,לרבות בענין זכות האספקה הבלעדית כהסדר כובל לא פטור או תניה מקפחת בחוזה אחיד.
רק לגבי תחנת תדלוק אחת ניתנה הכרעה בפסק דין של בית המשפט המחוזי ,נגד החברה ובהמשך ,לאחר
ערעור לבית המשפט העליון ,בשנת  2012נחתם הסכם פשרה בין הצדדים בו הוסכם ,בין היתר ,על ביטול
פסק הדין המחוזי במישור היחסים בין הצדדים וחליפיהם והפעלת תחנת התדלוק הועברה לחברה.
נכון למועד הדוח תלוי ועומד הליך משפטי אחד נוסף שהוגש על ידי מפעילים בתחנות ריאליות כנגד החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף  7.8לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
לחברה  22תחנות תדלוק ריאליות .מתוכן ,ב 17 -תחנות תדלוק ריאליות ,קיים בתוקף הסכם העברת הפעלה,
בדומה להסכמים עם נכי צה"ל .הסכמי העברת ההפעלה הינם לתקופות קצובות ,אשר תסתיימנה עד שנת
 .2025בחלק מההסכמים יש לחברה אופציה להאריך את הסכם ההפעלה .החברה מעריכה שגם אם הסכמי
העברת ההפעלה לא יוארכו ו/או לא יחודשו ,לא תפגע רווחיות החברה באופן מהותי שכן ,בין היתר כאמור
לעיל ,בתום תקופת ההפעלה מחוייב מפעיל תחנת התדלוק ,על פי ההסכם הקמעונאי ,לרכוש מוצרי נפט
מהחברה בלבד.
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על ניסיון העבר של
החברה .אי חידוש מרבית הסכמי העברת ההפעלה עלול להקטין את נתח השוק של החברה ולהשפיע לרעה
על עסקי החברה.
(ד)

תחנות תדלוק בשכירות
תחנות תדלוק אלו הוקמו על מקרקעין שבבעלות או בחכירה ראשית של צד ג' ,שמרביתן הושכרו לחברה
לתקופה של בין  5שנים ל 25 -שנים פחות חודש .בחלק מהמקרים לחברה זכות סירוב ראשונה לתקופת
שכירות נוספת בתום תקופת השכירות .תחנות תדלוק אלו (למעט בודדות) הוקמו על ידי החברה ו/או
במימונה .זכות החזקה והשימוש ,לרבות ההפעלה ,נמסרו לחברה על ידי בעלי הקרקע למשך תקופת
השכירות .בחלק מהמקרים החברה התחייבה כי בתום תקופת החכירה וההפעלה ,היא תפנה את המקרקעין
תוך שהיא תשאיר את הציוד והמבנים לבעל המקרקעין ,למעט הציוד העילי (קרי ,מטלטלין ,לרבות ציוד
מחובר שניתן לפרקו ואינו נחשב לחלק מהמקרקעין) ,ובחלק מהמקרים היא תפנה גם את הציוד התת קרקעי.
במהלך תקופת השכירות משלמת החברה לבעל המקרקעין דמי שכירות ,כפי שהוסכם בין הצדדים בהסכם
השכירות .בחלק מהמקרים מדובר בסכום קבוע הצמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן או לשינויים בשער
הדולר ,בחלק אחר ,הסכום צמוד באופן חלקי או מלא לשינויים במרווח השיווק של בנזין  95אוקטן ,שהינו
מוצר בפיקוח ,וביתרת תחנות התדלוק ,דמי השכירות משתנים בהתאם לכמות מכירות מוצרי הנפט בתחנת
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התדלוק .בחלק מהמקרים בהם דמי השכירות משתנים ,התחייבה החברה לסכום מינימום מסוים שאינו תלוי
בכמויות.
לחברה  84תחנות תדלוק בשכירות .בשנים  2022-2026תסתיים תקופת השכירות ב 58 -תחנות תדלוק.
החברה אינה יכולה להעריך אם ייחתם הסכם שכירות לתקופה נוספת ואם כן מה יהיו תנאיו .עם זאת ,כאמור
לעיל ,בחלק מהמקרים לחברה יש זכות סירוב ראשונה לתקופת שכירות נוספת בתום תקופת השכירות.
החברה מעריכה ,כי אי הארכת הסכמי השכירות ו/או שינוי בתנאי הסכמי השכירות לא ישפיעו מהותית לרעה
על רווחיות החברה.
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על ניסיון העבר של
החברה .אי חידוש מרבית הסכמי השכירות עלול להקטין את נתח השוק של החברה ולהשפיע לרעה על עסקי
החברה.
(ה)

תחנות תדלוק ללא זכות קניין (הסכמי אספקה)
תחנות תדלוק בהן אין לחברה זכות קניין ,זכות חזקה או זכות שימוש .בחלק מהמקרים מדובר בתחנות
תדלוק בהן הסתיימו זכויות הקניין של החברה ,בין מכח סיום תקופת החכירה המוסכמת ובין בעקבות ההסדר
עם הממונה משנת  ,1995כמפורט בפסקה (ב) לעיל ובסעיף  3.18.15.1להלן .בחלק מהמקרים מדובר
בתחנות תדלוק בהן מעולם לא היו לחברה זכויות קניין והן מופעלות על ידי הבעלים של מקרקעי תחנת
התדלוק או נציג מטעמו .בחלק מהמקרים החברה חתמה על הסכמים עם הבעלים של מקרקעי תחנת
התדלוק ,המבטיחים לה בלעדיות באספקת מוצרי הנפט לתקופות של שנה עד שלוש שנים ,ובחלק אחר
קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המסחריים .בחלק מהמקרים אין בטחונות מלאים לאספקת מוצרי הנפט.
במרבית המקרים מתחזקת החברה את תחנת התדלוק בהתאם לקריאה מתחנת התדלוק .לחברה  14תחנות
תדלוק ללא זכות קנין.
מנסיון העבר ולאור הקשרים עם בעלי תחנות תדלוק אלו ,החברה מעריכה ,כי לרוב תחנות תדלוק אלו
תימשך האספקה באמצעות החברה גם בתום תקופת הסכם האספקה ואולם ,אין וודאות כי שיעורי הרווחיות
בעת חידוש הסכמים אלו לא ישתנו .החברה מעריכה כי במקרה של אי הארכת הסכמים מסויימים ,תצליח
החברה להתקשר בהסכמי אספקה חלופיים.
הערכת החברה בדבר השפעת אי חידוש הסכמי האספקה על עסקי החברה הינה מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבססת על ניסיון העבר של החברה .אי חידוש הסכמי האספקה עלול להקטין
את נתח השוק של החברה באופן לא מהותי.
מובהר ,כי להערכת החברה ,ככל שלא יחודשו בו זמנית כלל ההסכמים שפורטו בסעיף  3.1.17.2זה על כל
סעיפי המשנה שבו (או מרביתם) ,הדבר עלול להקטין את נתח השוק של החברה ו/או לפגוע באופן משמעותי
ברווחיותה.
נוכח משבר הקורונה ,שיצר הגבלות חמורות על רמת הנסיעה ופגע בצורה קשה במכירות התחנות ,החל
ממחצית חודש מרץ  2020ועד לסוף חודש אפריל  2020התאימה פז את דמי השכירות ו/או דמי ההפעלה
לנסיבות החדשות שנוצרו כתוצאה ממשבר בלתי צפוי זה .מספר תחנות הגישו תביעות כספיות בגין הפחתה
ז ו ,ואחת מהן אף דורשת את ביטול הסכמי השכירות ו/או ההפעלה .במרבית המקרים נחתמו הסכמי פשרה
במסגרת ההליכים בהתאם להמלצות בתי המשפט שדנו בתיקים .למידע נוסף אודות משבר הקורונה ראה
סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר .2021

.3.1.17.3

סוגי תחנות תדלוק בהיבט ההפעלה  -כללי
מתוך כלל  264תחנות התדלוק של פז ,ב 206 -תחנות תדלוק מתבצעת המכירה הקמעונאית של מוצרי
הנפט לציבור באמצעות החברה .מתוכן  24תחנות תדלוק בהפעלה עצמית ,באמצעות חברת הבת ניתוב ו-
 182תחנות תדלוק מופעלות באמצעות אגוראים (כהגדרתם להלן) (להלן" :תחנות רשת") .ביתר  58תחנות
19

פרק ב' :עדכון תיאור עסקי התאגיד ביחס לדו״ח התקופתי לשנת 2021

התדלוק מתבצעת המכירה הקמעונאית של מוצרי הנפט לציבור באמצעות קמעונאים/זכיינים ,אשר רוכשים
מפז את מוצרי הנפט (להלן" :תחנות קשת") .ב 26 -תחנות מתוך תחנות קשת לחברה הזכות להפעלת
התחנות והחברה בחרה להפעילן באמצעות זכיינים המכונים" :קשתים בשליטה" כהגדרתם להלן.
(א )

תחנות רשת
מרבית תחנות רשת וחנויות הנוחות של  , Yellowהממוקמות בתחנות תדלוק אלו (ככל שקיימות) ,מופעלות
מטעמה של החברה על ידי מנהל בעל עסק עצמאי ,הנותן לחברה שירותי ניהול לרבות העסקת עובדי מתחם
התדלוק ,תמורת עמלה הנגזרת ממכירות מוצרים שונים באותה תחנת תדלוק (לעיל ולהלן" :אגוראי").
בהתאם להסכמים שנחתמים מעת לעת בין האגוראים לבין החברה ,מעניקה החברה לאגוראי ,למשך תקופת
זמן קצובה של עד כשלוש שנים (עם זכות הדדית לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של עד חודשיים),
זכות בלעדית לנהל תחנת תדלוק אחת או יותר ,כתחנת תדלוק ברשת תחנות התדלוק של החברה ,תוך
שימוש מוגבל (בהתאם להסכם) בסימני המסחר של קבוצת פז .האגוראי מתחייב למכור בתקופת ההסכם
מוצרי נפט של החברה בלבד .במסגרת התפעול השוטף של תחנת התדלוק נושא האגוראי בעלויות כוח
האדם לתפעול תחנת התדלוק .החברה נושאת בעלויות הקבועות ובכל יתר עלויות התחזוקה השוטפת והינה
הבעלים של הציוד ומלאי הדלקים במתחם התדלוק .האגוראי נותן לחברה בטחונות להבטחת קיום ההסכם.
בפסק דין שניתן בחודש מרץ  2014קיבל בית המשפט את עמדת החברה לפיה שיטת הפעלה באמצעות
אגוראי לא יוצרת יחסי עובד מעביד בין החברה לבין האגוראי.
במרבית תחנות רשת קיימת חנות  .Yellowבתחנות תדלוק אלו ,ההסכם עם האגוראי מעניק לאגוראי
הרשאה לנהל גם את חנות הנוחות  Yellowלתקופה זהה ,לרבות הרשאה לשימוש מוגבל (בהתאם להסכם)
בסימני המסחר ,במותגים ובשיטות העבודה של  .Yellowהחברה נושאת באופן מלא בעלויות הקמת החנות,
רכישת הציוד ותחזוקת החנות .האגוראי נושא בעלויות התפעול השוטפות .בשונה מתחנת התדלוק ,הבעלות
במלאי המוצרים בחנות עד למכירתם ללקוח היא של האגוראי ועוברת לבעלות החברה בסמוך לפני המכירה
לצרכן הסופי .בגין הזכות לנהל את החנות ומכלול השירותים שהוא מקבל מהחברה בקשר לחנות הנוחות,
משלם האגוראי לחברה דמי שירותים או דמי זיכיון שהינם תמורה שלרוב מורכבת מסכום קבוע ואחוז ממחזור
המכירות בחנות הנוחות  . Yellowהחברה מפקחת באמצעות מנגנון ממוחשב ,נהלי עבודה וכח אדם ,בין
היתר ,על מגוון ומלאי המוצרים ועל רמת השירות שבכל תחנת תדלוק וחנות.
כאמור לעיל ,במסגרת תחנות רשת נכללות  24תחנות תדלוק בהפעלה עצמית של החברה ,המתבצעת
באמצעות חברת הבת ניתוב ו 182 -תחנות תדלוק המופעלות על ידי אגוראי.

(ב )

תחנות קשת
התקשרויות החברה עם מפעילי תחנות קשת נחלקות לשלושה:
הסכם קשת בשליטה  -ב 26 -תחנות תדלוק ,הזכות לתפעול תחנת התדלוק היא של החברה ,בין מכח
בעלות של פז במקרקעי התחנה ובין לתקופה קצובה מכוח הסכם שכירות או הסכם להעברת הפעלה ,אך
החברה הקנתה את הזכות לתפעול תחנת התדלוק לתקופה קצרה של עד כשלוש שנים לזכיין (לעיל ולהלן:
"תחנות קשת בשליטה") .תחנות קשת בשליטה נבדלות מתחנות תדלוק המנוהלות על פי הסכם קמעונאי,
בין היתר ,במשך הזמן הקצוב והקצר של ההסכם במסגרתו מוענקת למפעיל הזכות להפעיל את תחנת
התדלוק.
הסכם קמעונאי  18 -תחנות תדלוק פועלות על פי "הסכם קמעונאי" .על פי ההסכם הקמעונאי ,הקמעונאי
מתחייב לשווק את מוצרי החברה בלבד בתחנת התדלוק והוא נוטל על עצמו את עיקר הסיכונים הכרוכים
בהחזקת מלאי הדלק שרכש מהחברה ,לרבות שינויים במחיר מכירת מוצרי הנפט לצרכן הסופי ולמעט
מכירות בהתקני תדלוק אלקטרוני .הקמעונאי מחוייב לשלם לחברה את תמורת מוצרי הנפט בתנאי האשראי
המוסכמים בינו לבין החברה .בחלק מהמקרים המכירה נעשית ללא בטחונות ו/או עם בטחונות חלקיים.
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הסכם אספקה  -ב 14 -תחנות תדלוק נחתם הסכם אספקה קצר מועד ,לתקופות שבין שנה לבין שלוש שנים.
בהסכמי האספקה בין החברה לבין מפעילי תחנות התדלוק מתחייבים האחרונים לרכוש מהחברה באופן
בלעדי ,במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים ,את כל מוצרי הנפט והמוצרים האחרים שישווקו בתחנת התדלוק
ולמכרם תחת סימני המסחר של החברה .מפעילי תחנות התדלוק מתחייבים למכור את מוצרי הנפט במסגרת
מגבלות הפיקוח על המחירים ובהתאם להנחיות החברה .בחלק מתחנות התדלוק ,הבעלות בציוד התת
קרקעי היא של החברה ,המשאילה את הציוד למפעיל תחנת התדלוק .החברה מתקינה בתחנת התדלוק את
הציוד העילי הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל הזכויות בתחנת התדלוק שירותי תחזוקה לציוד שבבעלותה
והדרכה מקצועית .בחלק מהמקרים אין בטחונות מספקים לאספקות.
בחלק מתחנות קשת יש חנויות  YELLOWשפועלת בשיטת הפעלה הדומה לאגוראים.

.3.2

מוצרים ושירותים בתחום הפעילות
בתחום פעילות האנרגיה לתחבורה ,לקבוצת פז הכנסות משלוש קבוצות מוצרים עיקריות )1( :דלקים בתחנות
התדלוק;( )2דלקים בשיווק ישיר; ( )3שירותי ונכסי תעופה.

.3.2.1

קבוצת המוצרים  -דלקים

.3.2.1.1

כללי
מוצרי הנפט המשווקים במתחמי התדלוק של החברה כוללים :בנזין לסוגיו ,סולר תחבורה ,גפ"מ אוטומטיבי,
אוריאה (מוצר משלים לסולר תחבורה) ושמני מנוע וסיכה המשמשים לכלי רכב.
מוצרי הנפט הנמכרים בשיווק הישיר כוללים :סולר הסקה ,סולר תחבורה ,בנזין לסוגיו (לתחנות תדלוק
פנימיות וללקוחות ישירים) ,גפ"מ ,דס"ל ,מזוט ,אוריאה וחומרי זינה.

.3.2.1.2

מחירי מוצרי הנפט בתחנות התדלוק
בתחנות התדלוק המופעלות על ידי החברה (תחנות רשת) ,נקבעים מחירי המכירה של מוצרי הדלק ללקוח
הסופי על ידי החברה.
מחיר המכירה לצרכן של בנזין  95אוקטן בתחנות תדלוק נמצא תחת פיקוח .לפרטים בדבר צו הפיקוח על
בנזין  95אוקטן ראה סעיף  3.2.1.3להלן.
לענין בחינת הטלת פיקוח על מרווח השיווק של סולר לתחבורה בתחנות התדלוק ראה סעיפים - 3.18.10.1
 3.18.10.2להלן.
הפער בין מחיר המכירה ללקוח הסופי (בניכוי בלו ומע"מ) לבין מחיר הדלק בשער בית הזיקוק ,מכונה מרווח
השיווק (להלן" :מרווח השיווק").
לפרטים אודות מרווח השיווק של בנזין  95אוקטן ראה סעיפים  3.18.10.2- 3.18.10.1להלן.
בתחנות התדלוק שאינן מופעלות על ידי פז (תחנות קשת) ,מסכמים פז ומפעיל תחנת התדלוק את מחיר
המכירה של מוצרי הנפט מפז למפעיל תחנת התדלוק .על פי ההסכם ,נוטל על עצמו מפעיל תחנת התדלוק
את הסיכונים הכספי ים הכרוכים בהחזקת מלאי הדלק שרכש מהחברה ובמתן אשראי ללקוחותיו ,וכן קובע
מפעיל תחנת התדלוק את מחיר המכירה של מוצרי הנפט לצרכן הסופי.
המרווח בין מחיר המכירה למפעיל ובין מחיר הרכישה של מוצרי הנפט על ידי החברה בשער בית הזיקוק
(לאחר תשלום הבלו והמע"מ) ,מכונה המרווח הסיטונאי.
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המחיר שמשלמים לקוחות השיווק הישיר נקבע בהסכמים בין החברה לבין הלקוחות או על פי מכרזים בהם
זוכה החברה.
המחיר שמשלמים לקוחות פזומט נקבע במשא ומתן בין לקוחות פזומט לבין פז ו/או במכרזים .במרבית תחנות
התדלוק מקבלים מפעילי תחנות התדלוק עמלות בגין מכירות פזומט ומשלמים עמלה לפז בגין השירות הניתן
על ידה באמצעות פזומט .בתחנות תדלוק אלו החברה נושאת בהנחות הניתנות ללקוחות כמו גם בסיכוני
האשראי .בחלק אחר מתחנות התדלוק ,מפעילי תחנות התדלוק משתתפים במרבית מהנחות פזומט ובנוסף
משלמים עמלה לפז בגין השירות הניתן על ידה .בכל בתחנות התדלוק נושאת פז בסיכוני האשראי שניתן
ללקוח.
בחלק מתחנות התדלוק של החברה נמכר גפ"מ אוטומטיבי שמחירו נקבע על-ידי החברה ואינו מפוקח.
.3.2.1.3

מחיר מירבי למוצרי נפט שבפיקוח
בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב( 2002-לעיל ולהלן:
"צו הפיקוח") ,נקבע המחיר המירבי לצרכן של בנזין  95אוקטן .לפרטים נוספים אודות מרווח השיווק של
בנזין  95אוקטן ראה סעיף  3.18.10.2להלן.
לענין בחינת הטלת פיקוח על מרווח השיווק של סולר לתחבורה בתחנות התדלוק ראה סעיף  3.18.10.1להלן.

.3.2.2

שרותי-תעופה
שרותי-תעופה מספקת שירותי תדלוק ואספקה של דס"ל ובנזין תעופתי לתדלוק מטוסים (לחברות תעופה,
למטוסים פרטיים ולחיל האוויר).

.3.2.3

נכסי-תעופה
נכסי -תעופה מספקת בנתב"ג את השירותים הבאים :שירותי אחסון ו/או הזרמת דס"ל (הדס"ל בבעלות
חברות הדלק המוכרות דס"ל בנתב"ג ,משרד הבטחון וחברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ) ,שירותי
אחזקה מסויימים של צנרת הדס"ל של רש"ת בנתב"ג ושירותי קליטה ,אחסון וניפוק של בנזין תעופתי עבור
לקוחות שונים.
בתחום הפעילות ,לקבוצה זכויות במקרקעין שחלקן בבעלות וחלקן בחכירה (לדורות) במקרקעין (כ23 -
דונם) ,עליהם בנויה חוות המיכלים של נכסי-תעופה בנמל התעופה בן גוריון.

.3.2.4

מוצרי פז-שמנים
פז-שמנים עוסקת ביצור ,יבוא ,יצוא ,שיווק ומכירה של שמנים וכימיקלים בשלושה תחומים עיקריים:
פעילות השמנים  -יצור ו/או יבוא ו/או שיווק ו/או יצוא של שמנים לתחבורה ולתעשייה ושמני סיכה
אוטומטיביים .כמו כן ,עוסקת פז -שמנים ביצור ושיווק של מוצרי עזר לרכב ,תוספים לדלקים ,משחות סיכה,
אוריאה וחומרי ניקוי לתעשייה.
פעילות הכימיקלים ומוצרי תהליך  -יצור ו/או יבוא ו/או שיווק ו/או ייצוא של ממסים שונים ,חומרי גלם לתעשיית
התמרוקים והדטרגנטים ,מוצרי תהליך לתעשיית האגרו (חומרי הדברה ודשנים) ושיווק של חומרי גלם
לתעשיית הצבעים ,הדפוס והבנייה .להשפעת הטלת בלו על ממסים ראה סעיף  3.1.11לעיל.
פעילות המיחזור  -יצור ושיווק של נוזל בעירה לתעשייה ולחימום ,שמן מחודש וממסים ממוחזרים.
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.3.3

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום הפעילות
להלן פרטים אודות ההכנסות בתחום הפעילות בחלוקה לקבוצות מוצרים :דלקים ושירותים בתחנות תדלוק,
דלקים בשיווק ישיר ומוצרי פז שמנים (הנתונים כוללים מכירות בין-מגזריות בקבוצה):
הכנסות
2021

דלקים ושירותים בתחנות תדלוק (כולל
פזומט)

2,923

שיעור מהכנסות הקבוצה
2021

25%

הרווח הגולמי
2021

700

דלקים בשיווק ישיר(*)
175
24%
2,763
56
2%
227
מוצרי פז שמנים(**)
931
51%
5,913
סה"כ
(*) כולל מוצרי שירותי תעופה ונכסי תעופה :בעיקר דס"ל ,שירותי איחסון וניפוק ושירותי תדלוק לחברות תעופה ולחיל
האוויר.
(**) מוצרי פז -שמנים (מיוצרים וקנויים) :בעיקר שמנים ,כימיקלים ,מוצרי מיחזור.

בשנת  2021ההכנסות ממכירת בנזין  95אוקטן וממכירת סולר היוו כ 74% -ממכירות המגזר (בהתאמה
לשינוי המגזרי המוצג בדוח זה) .שיעור הרווחיות הגולמית ממכירות הדלקים בתחנות התדלוק בש"ח לק"ל
של בנזין  95גבוה מזה של הסולר.
להשפעת משבר הקורונה על היקף הפעילות והרווחיות בשנת  2021ראה סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר  2021וביחס לרבעון הראשון לשנת  2022לדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022

.3.4

מוצרים חדשים בתחום הפעילות
לעניין אפליקציה סלולרית (ארנק הנאמנות הדיגיטלי של הקבוצה) שמאפשר כיום לשלם באמצעותו עבור
רכישת דלקים בתחנות התדלוק ו/או ברכישת מוצרים בחנויות הנוחות של  Yellowראה סעיף  4.1.1.2להלן.
בשנת  2020החלה החברה לפעול בתחום התדלוק הנייד של כלי תחבורה כבדים.

.3.5
.3.5.1

לקוחות בתחום הפעילות
לקוחות מתחמי התדלוק
לקוחות החברה בתחום פעילות מתחמי התדלוק ,הם ציבור הנוסעים  /המבקרים הפוקד את תחנות התדלוק,
לרבות לקוחות פזומט ,לקוחות חנויות הנוחות  ,Yellowלקוחות האפליקציה ,וכן מפעילי תחנות קשת של
תחנות התדלוק ושוכרי הנדל"ן במתחמים הקמעונאיים .לחברה אין תלות במי מלקוחות מתחמי התדלוק ולאף
אחד מלקוחות אלו אין השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של החברה .לפרטים בדבר לקוחות בתחום
קמעונאות המזון הרלוונטיים למתחמי התדלוק ראה סעיף  4.4.1להלן.

.3.5.2

לקוחות השיווק הישיר

.3.5.2.1

לקוחות קצה
החברה משווקת ומוכרת מוצרי נפט ,באמצעות פעילות הסחר ,ללקוחות מוסדיים ,ללקוחות עסקיים ,ללקוחות
על פי מכרזים ,ללקוחות פרטיים ולרשות הפלשתינאית .לקוחות החברה המוסדיים כוללים גם גופים
ממשלתיים וגופים המחויבים במכרזים מכוח הדין .הלקוחות העסקיים כוללים מפעלי תעשייה ,קיבוצים
ומושבים ,חברות תעופה ,חברות הובלה ,קבלני תשתיות וכדומה .החברה משווקת ללקוחות פרטיים סולר או
נפט ,באמצעות סוכנים או מפיצים.
המכירה של דס"ל לחברות תעופה מתבצעת על ידי פעילות הסחר או באמצעות סוכנים בינלאומיים Air BP
ו . QAS -החברה או הסוכן הבינלאומי משתתפים במכרזים ומתחייבים לאספקת הדס"ל .החברה מספקת
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בפועל את הדס"ל לחברות התעופה .חלק מהמכרזים לרכישת דס"ל כוללים גם שירותי תדלוק .הלקוח הגדול
ביותר של החברה לדס"ל הוא אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ.
לענין אשראי לקוחות שיווק ישיר ראה סעיפים  7.2.1.3ו 7.11.3.3 -לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח
התקופתי.
.3.5.2.2

הרשות הפלשתינאית
החל משנת  2006פז מספקת דלקים לרשות הפלשתינאית (להלן בסעיף זה" :הרשות" או "הרש"פ").
בחודש דצמבר  2020חתמה פז על הסכם עם הרשות לאספקת כ  50% -מתצרוכת הדלקים וכ80% -
מתצרוכת הגפ"מ בשטחי הגדה המערבית ועזה .תוקף ההסכם החל מיום  1בינואר  2021ועד ליום 31
בדצמבר  2022והוא ניתן לביטול בהודעה מוקדמת של שני הצדדים בת  90ימים .במסגרת ההסכם ,התחייבה
החברה ,בין היתר ,לספק לרשות שיר ותי תחזוקה ,ציוד והדרכה בתנאים הקבועים בהסכם .עוד נקבעו
בהסכם הסדרים לגבי תנאי התשלום והיקף האשראי .להבטחת תשלומי הרשות ,התחייבה הרשות לאפשר
לחברה לגבות את המגיע לה מכספי המיסים הקשורים לדלק ,המוחזקים עבור הרשות על ידי ממשלת
ישראל .בעניין זה יצויין כי החבר ה מעמידה לרשות אשראים בהיקפים מהותיים וכי היא אינה יכולה להעריך
את היכולת ואת משך הזמן שיידרש לה על מנת לגבות את הכספים מממשלת ישראל ,אם וככל שהחברה
תדרוש את הכספים מממשלת ישראל .להערכת החברה כספי המיסים הקשורים לדלק המוחזקים עבור
הרשות על-ידי ממשלת ישראל מבטיחים חלק מן האשראי שמעניקה החברה לרשות כאמור .לא הועמדו
לטובת החברה בטוחות נוספות .נסיון העבר מול הרשות מלמד על גביה רציפה ותקינה של תשלומי הרשות
לחברה והחברה אינה צופה שינוי בהמשך הגבייה מול הרשות.
ביום  13באפריל  2022חתמה החברה על תוספת להסכם מדצמבר  2020לפיה הוארך ההסכם הקיים עם
הרש"פ עד ליום  31בדצמבר  2025להמשך הספקת מוצרי נפט (לרבות גפ"מ) לרשות לפי צרכי הרשות,
לשטחי הגדה המערבית ולעזה ,בהיקף דומה שנקבע בהסכם מדצמבר  .2020עוד נקבעה בתוספת להסכם
מסגרת אשראי מוגדלת ,ביחס למסגרת הקיימת בהסכם מדצמבר  2020ותנאי תשלום ,הדומים לאלה
מההסכם מדצמבר  . 2020רווחיות החברה על פי התוספת להסכם לא צפויה להשתנות באופן מהותי אל מול
שנת  .2021לא חל שינוי בהסדרי הבטוחות המפורטים לעיל .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  13באפריל
( 2022אסמכתא מס'.)2022-01-039537 -
הערכות החברה לעניין הרווחיות הצפויה כאמור הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
הרווחיות עשויה להיות שונה מהערכת החברה לאור קיטון או גידול אפשריים במכירות לשטחי הגדה
המערבית ועזה .לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מימים  3ו 20-בדצמבר ( 2020אסמכתאות
מס'  2020-01-131655ו ,2020-01-137088 -בהתאמה) ומיום וכן  13באפריל ( 2022אסמכתא מס'
 )2022-01-039537וכן ביאור  31לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2021וביאור  6לדוחות הכספיים ליום
 31במרץ .2022
יצויין כי בשנת  2021סיפקה החברה לפחות  50%מצריכת מוצרי הנפט של הרשות ולפחות 75% -מצריכת
הגפ"מ ,הן לגדה המערבית והן לרצועת עזה.
בשנת  2021הרשות היתה הלקוח הגדול ביותר של החברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.5.6להלן.

.3.5.2.3

לקוחות סיטונאיים
לחברה התקשרויות עם לקוחות סיטונאיים (סוכנים ומפיצים) אשר רוכשים את מוצרי החברה ומוכרים אותם
ללקוחותיהם .המוצרים המשווקים על ידי הלקוחות הסיטונאים אינם מזוהים בהכרח עם מותגי החברה .לרוב,
החברה מתקשרת עם הלקוחות הסיטונאיים בהסכם לתקופה שאינה קצובה בזמן .ההסכם עומד בתוקפו,
אלא אם מי מהצדדים מודיע אחרת .לפרטים בדבר סוכני ומפיצי החברה ראה סעיף  3.6.4.1להלן.
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.3.5.2.4

לקוחות ציי הרכב
לק וחות ציי הרכב כוללים ,בין השאר ,לקוחות ממשלתיים ,עסקיים או מוסדיים אחרים ולקוחות פרטיים לרבות
לקוחות המאוגדים בוועדי עובדים או בארגונים שונים .הלקוחות הממשלתיים וחלק מהלקוחות המוסדיים
מחוייבים לקיים מכרזים על פי דין .במקרים בהם מתקבלת הצעת החברה במכרז ,היא מתקשרת עם מפרסם
המכרז בהסכם לאספקת מוצרים ,בנוסחאות מחיר ואשראי ,אשר בדרך כלל נקבעות מראש לכל תקופת
ההתקשרות .בין לקוחות אלו ניתן למנות את מינהל הרכב הממשלתי ,מגן דוד אדום ועוד .כן לחברה לקוחות
מוסדיים אחרים הרוכשים דלקים מהחברה לאחר משא ומתן מסחרי ולא על פי מכרז .לקוחות ציי הרכב
מתדלקים בתחנות התדלוק הציבוריות של החברה וחלקם מתדלקים גם בתחנות תדלוק פנימיות
שבחצריהם .הרכבים של לקוחות אלו מצויידים בהתקני תדלוק או באמצעי תדלוק "פזומט" (כגון כרטיסי
תדלוק או קודים דיגיטליים) ,המאפשרים תדלוק אלקטרוני וחיוב ישיר של הלקוח.
תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים להתקני תדלוק אוטומטיים כלליים) ,התשע"ב( 2011-להלן:
"התקנות") קובעות כי החל מיום החל מיום  1בינואר  ,2019תדלוק באמצעות התקן תדלוק יהיה אך ורק
באמצעות התקן תדלוק שהנו אוניברסלי .בהתאם לתקנות ,החברה התאימה את כל פיות התדלוק בכל
תחנות התדלוק של החברה ,לתדלוק בהתקן תדלוק אוניברסלי " -פזומט אוניברסלי" .בתחום התדלוק
בהתקני תדלוק קיימת בשוק תחרות .בשלב זה ,אין למעבר לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסלים השפעה
מהותית על תוצאות החברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.18.13להלן.
בשנת  2020זכתה החברה במכרז של רכבת ישראל לאספקת סולר לרכבת בדרום מדינת ישראל (קיים
זוכה נוסף לאיזור הצפון) לתקופה של שנתיים ,החל מיולי  .2020לרכבת ישראל נתונה האופציה להארכת
ההסכם בשלוש שנים נוספות.
בשנת  2020זכתה החברה במכרז של משטרת ישראל לאספקת דלקים לרכבי המשטרה ,הן בתחנות
פנימיות והן בתחנות ציבוריות באמצעות התקני תדלוק ,לתקופה של ארבע שנים .החל מחודש נובמבר 2020
החברה החלה לספק דלקים לשירות בתי הסוהר והחל מחודש פברואר  2021החלה לספק דלקים למשטרת
ישראל .למשטרת ישראל נתונה האופציה להארכת תקופת ההסכם בשלוש שנים נוספות.
ביום  27באפריל  2022החברה הוכרזה כאחת מהזוכות במכרז לתדלוק רכבים ,תחזוקת תחנות תדלוק
פנימיות ושטיפת רכבים עבור משרדי ממשלה ,יחידות סמך וגופים נלווים (להלן" :מנהל הרכש") .השירותים
במכרז חולקו ל 3-סלים ,כאשר החברה זכתה בסל מס'  1שעיקרו אספקת שירותי תדלוק של תזקיקים
בתחנות תדלוק ציבוריות בפריסה ארצית (כספק אחד מבין שניים) ובסל מס'  3שעיקרו אספקת שירותי
שטיפת רכבים (כספק יחיד) .תקופת ההתקשרות הצפויה על פי המכרז היא  36חודשים כאשר למנהל הרכש
אופציה להאריך את ההתקשרות במס' תקופות נוספות שלא יעלו יחד על  48חודשים נוספים.
בשנים האחרונות ניכרת ירידה בביקוש עובדים לרכב ממקומות העבודה ואיתה ירידה בכמות כלי הרכב
המתדלקים באמצעות התקני תדלוק ,ועליה בתדלוק של לקוחות מזדמנים.

.3.5.3

לקוחות בתחום הדס"ל והבנזין התעופתי
שרותי-תעופה מספקת שירותי תדלוק ומוכרת בנזין תעופתי לחברות תעופה בנתב"ג .עיקר לקוחותיה של
שרותי-תעופה הן חברות הדלק ,אשר מוכרות לחברות תעופה את הדלק יחד עם שירותי התדלוק.
בשדות התעופה הפנים ארציים ובמנחתים שונים ברחבי המדינה ,שרותי-תעופה מוכרת דס"ל ו/או בנזין
תעופתי ומספקת שירותי תדלוק לחברות תעופה ,בתי ספר לטיסה ולקוחות פרטיים.
כמו כן ,מספקת שרותי-תעופה שירותי תדלוק ואחסון לחלק מבסיסי חיל האוויר.
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.3.5.4

לקוחות בתחום האחסון והניפוק של הדס"ל והבנזין התעופתי
נכסי-תעופה מספקת שירותי אחסון וניפוק של דס"ל ובנזין תעופתי בנתב"ג לחברות דלק ,לחברות תעופה
ולחיל האוויר.

.3.5.5

לקוחות בתחום השמנים והכימיקלים
על לקוחותיה העיקריים של פז-שמנים נמנים בעיקר לקוחות עסקיים ,ביניהם מפעלי תעשייה ,מוסכים ,ציי
רכב ,גופים ממשלתיים ,לקוחות מוסדיים ,החברה ולקוחות ברשות הפלשתינאית.

.3.5.6

תלות בלקוח בודד
בשנת  2021הרשות הפלשתינאית היתה הלקוח הגדול ביותר של החברה (אך לא מהותי) .להערכת החברה
אין לה תלות בלקוח זה .זאת ,מכיוון שבמקרה של ביטול ההסכם עם הרשות הפלשתינאית תוכל החברה
להגדיל את מכירות מוצרי הנפט העודפים של פז"א לחברות דלק (בשל קרבת בז"א לאיזור מרבית הצריכה
בישראל) ו/או לייצא (ללא מע"מ ובלו) .עם זאת ,סביר להניח ,כי במקרה של ביטול ההסכם עם הרשות
הפלשתינאית ,תיפגע רווחיות החברה באופן משמעותי.
מכלול הסכמי הקבוצה ,עם לקוחותיה המוסדיים והעסקיים ,מהותי לפעילותה של החברה ואולם אין לחברה
תלות במי מלקוחותיה.

.3.5.7

התפלגות המכירות
להלן התפלגות המכירות ללא בלו ומע"מ של לקוחות המגזר (הנתונים אינם כוללים מכירות בין-חברתיות
בקבוצה):

(א )

לפי סוג הלקוח:
 %מסה"כ
מכירות במיליוני ש״ח
לשנת
מכירות במיליוני ש"ח
לשנת 2020
2021
לשנת 2021
סוגי הלקוחות(*)
1,991
46%
2,703
עסקי (ללא ציי רכב) (**)
100
3%
161
מוסדי ומכרזים (ללא ציי רכב)
542
14%
792
ציי רכב
1,386
37%
2,169
פרטיים
4,019
100%
5,825
סה"כ
(*) הנתונים סווגו לפי המכירות ללקוחות הסופיים (לרבות לקוחות המתדלקים בתחנות קשת).
(**) בין הלקוחות העסקיים נמנים :חקלאים ,מושבים וקיבוצים ,לקוחות תעשיה ,חברות תשתית ,יבואני רכב ,חברות
תובלה ,חברות הסעות ,ארגונים עסקיים ,חברות תעופה ,הרשות הפלשתינאית וסיטונאים.
 %מסה"כ
לשנת 2020
50%
2%
13%
35%
100%

מספר הלקוחות של הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות שבטבלה לעיל הינו רב .לקבוצה מאות לקוחות עסקיים,
עשרות לקוחות מוסדיים (הקונים במסגרת מכרזים) ,אלפי לקוחות ציי רכב ,לרבות לקוחות פרטיים המאוגדים
תחת ארגון ,ומיליוני לקוחות פרטיים (כלל הציבור).
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(ב )

לפי זכות הקנין ושיטת ההפעלה (בתחנות התדלוק):
שנת  2021מכירות במיליוני ש"ח:
קטגוריית תחנות תדלוק

רשת

קשת בשליטה

בעלות
נכים
ריאליות
שכירות
ללא זכות קנין
סה"כ

1,362
373
339
1,215
3,289

148
49
129
326

הסכם קמעונאי
פעיל
40
200
41
5
286

הסכם
אספקה
133
133

סה"כ
1,550
622
380
1,349
133
4,034

שנת  2020מכירות במיליוני ש"ח:
קטגוריית תחנות תדלוק
בעלות
נכים
ריאליות
שכירות
ללא זכות קנין
סה"כ

רשת
1,004
266
212
851
2,333

קשת בשליטה
82
25
103
210

הסכם קמעונאי
פעיל
19
106
29
10
164

הסכם
אספקה
72
72

סה"כ
1,105
397
241
964
72
2,779

שנת  2019מכירות במיליוני ש"ח:
קטגוריית תחנות תדלוק
בעלות
נכים
ריאליות
שכירות
ללא זכות קנין
סה"כ

(ג)

120
120

לפי ותק לקוחות של ציי רכב מתדלקים:
ותק
עד שנה
בין שנה ל5 -
שנים
מעל  5שנים
סה"כ

(ד)

רשת
1,354
380
270
1,177
3,181

קשת בשליטה
124
42
156
322

הסכם קמעונאי
פעיל
39
153
51
15
258

הסכם
אספקה

סה"כ
1,517
575
321
1,348
120
3,881

מכירות
במיליוני ש״ח
לשנת 2021
12
152

שיעור מסך
ההכנסות
לשנת 2021
2%
19%

מכירות
במיליוני ש"ח
לשנת 2020
5
73

שיעור מסך
ההכנסות
לשנת 2020
1%
14%

מכירות
במיליוני ש״ח
לשנת 2019
13
123

שיעור מסך
ההכנסות
לשנת 2019
1%
14%

628
792

79%
100%

464
542

85%
100%

761
897

85%
100%

לפי ותק לקוחות וסוגי לקוחות אחרים:
ותק ,שנים
לקוחות עסקיים
עד שנה
בין שנה ל 5 -שנים
מעל  5שנים
סה"כ
מוסדיים
לקוחות
ומכרזים
עד שנה
בין שנה ל 5-שנים
מעל  5שנים
סה"כ

מכירות
במיליוני ש״ח
לשנת 2021

 %מסה"כ
לשנת 2021

מכירות
במיליוני ש״ח
לשנת 2020

 %מסה"כ
לשנת 2020

1
277
2,197
2,475

0%
11%
89%
100%

7
219
1,528
1,754

1%
12%
87%
100%

10
371
2,982
3,363

0
11
120
131

0%
8%
92%
100%

25
11
35
71

35%
15%
50%
100%

0
19
45
64
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.3.6
.3.6.1

שיווק והפצה בתחום הפעילות
שיווק במתחמי התדלוק
מדיניות השיווק של פז מבוססת על חיזוק מעמדה של פז כחברה הגדולה והמובילה בישראל לשיווק מוצרי
נפט.
כחלק מפעילות השיווק ,החברה משקיעה ומתחזקת את מתחמי התדלוק באופן שוטף ובאיכות גבוהה .בשנת
 2021החברה המשיכה לפעול בהתאם לתכנית עבודה חדשה שגובשה בשנת  ,2020אשר התמקדה בשיפור
נראות ,ניקיון ואחזקת התחנות באופן כללי ובשיפוץ במתחמים נבחרים.
פז נותנת מעת לעת הנחות והטבות ללקוחותיה במתחמי התדלוק ,הנגזרות מהסביבה התחרותית בה
ממוקמת תחנת התדלוק .כמו כן מבצעת פז פעילות פרסום וקידום מכירות המותאמת לצרכי הלקוחות (כגון:
פרסום באמצעי מדיה שונים ,מבצעי פרסום ארציים ומקומיים ,עיתונים מוזלים ,מבצעי אפליקציה ,מבצעי
רחיצה למיניהם וכיו"ב).
המנפקות בתחנות התדלוק הנן מנפקות מודרניות ,ומותקן בהן מסך גדול המאפשר שיווק ,הצגה ותקשורת
נוחה יותר ללקוחות .כמו כן ,בשנתיים האחרונות התקינה החברה ,ברוב תחנות התדלוק שלה ,תאורה בעלת
יעילות אנרגטית גבוהה יותר ,אשר תרמה גם לשיפור רמת התאורה ונראות התחנה.
ההשקעות בתשתיות ובתפעול נועדו להפוך את חווית הקנייה במתחמי התדלוק ,תחנות התדלוק ובחנויות
הנוחות  Yellowלחווית קניה טובה יותר עבור הלקוחות .בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בתחנות התדלוק
על מנת שיעמדו בסטנדרט גבוה של תחזוקה ,עיצוב וניקיון ועל מנת להקנות להן ניראות מודרנית
ואטקרקטיבית ללקוחות.

.3.6.2

הפצה והובלה למתחמי התדלוק
הפצת והובלת מוצרי הנפט של החברה מאתרי הניפוק של החברה בבז"א ובחיפה ,מבז"ן בחיפה (לבנזין 98
אוקטן) ,ומאתרי ניפוק דלק של פי-גלילות ,בבאר שבע ובירושלים ,לתחנות התדלוק הציבוריות ,מבוצעת על
ידי מיכליות כביש של פז מוביל ו/או על ידי קבלני הובלה שונים.
מרבית פעילות הניפוק של מוצרי החברה מתבצעת במתקן הניפוק שבבז"א.

.3.6.3

שיווק בתחום השיווק הישיר
החברה משווקת ומוכרת את מוצרי הנפט השונים ,בין ישירות ובין באמצעות סוכנים ומפיצים.

.3.6.4

הפצה בתחום השיווק הישיר
הפצת מוצרי הנפט השונים ,נעשית באמצעות הפצה ישירה על ידי מיכליות כביש או על ידי סוכנים ומפיצים
או בהזרמה למתקני הניפוק ,המתבצעת באמצעות תשתית צנרת תת קרקעית ,הנמצאת בבעלות ק.מ.ד ו/או
תש"ן ו/או בז"ן ו/או פז"א (לעניין הזרמה בתשתית צנרת תת קרקעית ראה סעיף  5.6.1לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי) ,והינה חלק מתחום פעילות הזיקוק .מחירי ההזרמה בתשתית צנרת תת קרקעית
נקבעים בצו הפיקוח על מחירי התשתיות .לפרטים נוספים ראה סעיף  1.1.2.2לפרק תיאור עסקי התאגיד
בדו"ח התקופתי.
החל משנת  ,2020החברה פועלת גם בתחום התדלוק הנייד של כלי תחבורה כבדים.
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.3.6.4.1

סוכנים ומפיצים
שיווק מוצרי החברה אל מחוץ לתחנות התדלוק מבוצע גם באמצעות סוכנים ומפיצים עצמאיים .לחברה
התקשרויות עם כ 8 -סוכנים וכ 15 -מפיצים .במסגרת ההתקשרויות לקחו על עצמם הסוכנים והמפיצים את
הסיכונים הכרוכים בהחזקת המוצרים שרכשו מהחברה ,לרבות סיכוני מחיר ,מלאי וגביה (למעט אחריות
לטיב המוצר ,בה נושאת החברה עד למסירת מוצרי הנפט לחזקת הלקוח ,או עד למסירתו לסוכן  /מפיץ
במקרה שהסוכן  /מפיץ המבצע בעצמו את ההובלה) .הסוכנים  /המפיצים רוכשים מהחברה את מוצריה
בהתאם למחיר שנקבע בין הצדדים .המחיר ללקוח הסופי נקבע על ידי הסוכנים  /המפיצים .במסגרת
התקשרותה עם הסוכנים  /המפיצים והלקוח הסופי משאילה החברה ,במידת הצורך ,ללקוח הסופי ,ציוד
ייעודי שבבעלותה .ככלל ,אין בטחונות מלאים לאספקת הדלקים לסוכנים  /מפיצים ,אך היקף חשיפת
האשראי לכל סוכן  /מפיץ אינו מהותי לחברה.

.3.6.4.2

תלות בצינורות שיווק
לפז אין תלות במי מהסוכנים או המפיצים המשווקים את מוצרי הנפט בתחום השיווק הישיר ,אולם התקשרויות
החברה עם הסוכנים או המפיצים ,חשובות לחברה ,בשל הקשר שלהם עם חלק מהלקוחות הסופיים בתחום
השיווק הישיר .ככל ורוב הסוכנים או המפיצים יפסיקו את התקשרותם עם החברה ,תידרש החברה להרחיב
את מערך השיווק הישיר הקיים.

.3.6.5

שיווק והפצה של דס"ל ובנזין תעופתי
עיקר השיווק של דס"ל ובנזין תעופתי מתבצע מכוח הרשאה שנתנה רש"ת (על פי מכרז) לשרותי-תעופה
ולנכסי -תעופה ,ולרוב על פי התקשרויות עם חברות הדלק ומכרזים שמפרסמים משרד הביטחון וחברות
תעופה.

.3.6.6

שיווק והפצת שמנים וכימיקלים
שיווק והפצת שמנים וכימיקלים ללקוחות החברה נעשים באמצעות :פעילות השיווק וההפצה בפז-שמנים,
סוכנים עצמאיים ,מפיצים ,סוחרים ברשות הפלשתינאית ותחנות התדלוק של החברה .ההובלה מתבצעת
באמצעות פז-שמנים ,פזמוביל וחברות הובלה חיצוניות.

.3.7

צבר הזמנות בתחום הפעילות
צבר הז מנות אינו רלוונטי לבחינת תחום הפעילות וזאת לאור העובדה שבתחנות התדלוק ,המכירה היא
קמעונאית ,לרבות האספקה ללקוחות ציי הרכב .בפעילות השיווק הישיר ,לרבות לרשות הפלשתינאית,
מתקבלות ההזמנות עד כחודש לפני מועד אספקתן .לקוחות שהתחייבו לרכוש מהחברה מוצרי נפט,
במסג רת מכרזים לתקופות קצובות ,לא התחייבו להיקף כספי ,וההסכמים עימם בדרך כלל נוקבים בהערכה,
שאינה מחייבת ,של סכומים או כמויות רכישה.
כמו כן ,צבר הזמנות אינו רלוונטי לתחום פעילות פז שמנים ,לאור העובדה שמרבית ההזמנות נמסרות בתחום
זה עד שלושה חודשים לפני אספקת המוצרים.

.3.8

תחרות בתחום הפעילות

.3.8.1

תחרות במתחמי התדלוק
על פי נתוני מינהל הדלק ,בשוק הדלקים בישראל רשומות עשרות חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט
מבתי הזיקוק או לייבא מוצרי נפט .ארבע מתוך החברות הפעילות (כולל החברה) הינן חברות הדלק הגדולות,
המחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל .להערכת החברה ,נכון לתום שנת  ,2021למתחרותיה העיקריות
מספר תחנות תדלוק ציבוריות כדלהלן :דלק כ 241 -תחנות תדלוק ,סונול כ 240 -תחנות תדלוק ,קבוצת
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דור-אלון כ 215 -תחנות תדלוק ולחברה  262תחנות תדלוק ,המהוות ,להערכת החברה ,כ 21% -מכלל
תחנות התדלוק הציבוריות.
בשנים האחרונות ניכר גידול במספר תחנות התדלוק שאינן קשורות לארבע חברות הדלק הגדולות .להערכת
החברה ,נכון לתום שנת  2021קיימות כ 293 -תחנות תדלוק כאמור ,מתוכן כ 69 -תחנות תדלוק של חברת
טן חברה לדלק בע"מ.
להערכת החברה ,נכון לתום שנת  ,2021למתחרותיה העיקריות של החברה מספר חנויות נוחות במתחמי
התדלוק כדלהלן :דלק כ 196 -חנויות נוחות ,סונול כ 196 -חנויות נוחות ,דור-אלון כ 151 -חנויות נוחות
ולחברה  239חנויות נוחות.
בשנים האחרונות פועלת החברה ,כמו גם מתחרותיה ,לפתח את תחנות התדלוק ומתחמי התדלוק למתחמים
קמעונאיים המציעים מגוון שירותים ,הכוללים בין היתר ,חנויות נוחות ,מסעדות ובתי קפה .החברה מובילה
במספר המתחמים הקמעונאיים בתחנות תדלוק הפועלים ברחבי המדינה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2להלן
לעניין תחום פעילות קמעונאות מזון וסעיף  6לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
התחרות במתחמי התדלוק מתבטאת ,בין היתר ,בשלושה היבטים עיקריים :תחרות בתחום השיווק של מוצרי
הדלק לצרכן הסופי (לרבות במגוון השירותים הנלווים המוצעים ללקוחות ,ברמת השירותים ,בהנחות ,בתנאי
האשראי ובמבצעי קידום מכירות) ,תחרות על רכישת ו/או שכירת זכויות להקמת מתחמי תדלוק חדשים
ותחרות על התקשרויות עם תחנות תדלוק ותיקות (שתוקף חוזי השכירות או הסכמי אספקת הדלקים שלהן
פג).
לפרטים אודות "קול קורא" שפרסם משרד האנרגיה לענין הצורך להתערב בהסכמים בין חברות דלק לבין
מפעילי תחנות ,ראה סעיף  3.18.15.1להלן.
לפר טים אודות טיוטת דוח תחרות גיאוגרפית בין תחנות תדלוק שפרסמה הרשות לתחרות ראה סעיף 3.18.17
להלן.
החברה פעלה בשנים האחרונות להעברת תחנות תדלוק להפעלה עצמית .עם זאת ,החברה בוחנת את
המשך כדאיות ההפעלה העצמית בתחנות תדלוק מסוימות וזאת לאור רמת מרווחי השיווק ,ובחלקן ,במועד
סיום הסכם ההפעלה ,מוחזרת הפעלת תחנת התדלוק לקמעונאי ,בעל זכות ההפעלה.
בנוסף ,פועלת החברה להקמת תחנות תדלוק חדשות בהן ,לרוב ,זכויות ההפעלה הן של החברה מלכתחילה.
על אף התגברות התחרות בענף ,בשנים האחרונות פריסת תחנות התדלוק של החברה ,המיקומים העדיפים,
שיטות ההפעלה ,ההשקעות בשדרוג ומיתוג תחנות התדלוק והקמת מתחמים קמעונאיים ,כל אלה ,אפשרו
לחברה לשמור על מקומה המוביל בתחרות וליצור מקורות הכנסה נוספים ,מעבר למכירת מוצרי נפט.
תכנית הפעולה הקמעונאית של החברה הינה הקמת מתחמים קמעונאיים מודרניים על-ידי בנייה מחדש ו/או
שדרוג של בינוי קיים וזאת בהתבסס על התרומה הכוללת והסינרגיה בין פעילות מתחמי התדלוק לבין פעילות
המתחמים הקמעונאיים .התאמת סוג ומיתוג העסקים הנכון לכל מתחם ואופיו ,הינה נקודת מפתח ביכולת
לענות על מגוון צרכי הלקוחות הפוטנציאלים.
בתנאי המיזוג בין החברה לבין פז"א שנקבעו על ידי הממונה על התחרות ,קבועות מגבלות גיאוגרפיות על
פתיחת תחנות תדלוק על-ידי החברה ונקבע ,בין היתר ,כי במקרים מסויימים פז לא תתקשר בהסדר לקבלת
זכות בתחנת תדלוק ,לפני קבלת אישור הממונה.
לענין חקיקה והחלטות הממונה על התחרות ,לרבות תנאי המיזוג בין החברה לבין פז"א ,שיש בהן כדי להשפיע
על התחרות ראה סעיפים  3.18.15.1עד  3.18.16להלן.
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.3.8.2

תחרות בשיווק הישיר – במסגרת פעילות הסחר
השיווק הישיר משמש ,בין היתר ,כזרוע של פז"א למכירת מוצרי נפט לשוק המקומי (מחוץ לתחנות התדלוק
הציבוריות של החברה).
התחרות הגבוהה בתחום השיווק הישיר הינה פועל יוצא מכך שהשיווק הוא ישיר ללקוח ואינו תלוי במיקום
הפיזי של המשווק (לעומת תחנות התדלוק הציבוריות) ובדרך כלל אינו כרוך בהשקעה כספית גדולה
במתקנים .הלקוחות המוסדיים והעסקיים של השיווק הישיר מתאפיינים ברגישות גבוהה למחיר ולתנאי
תשלום וספקי הדלק נדרשים להעמיד ללקוחות אשראי גבוה ,תוך לקיחת סיכונים בשל העדר בטחונות
מלאים ולהקפיד על רמת איכות השירות .לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות
ראה סעיף  7.2.1.3לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
ככלל ,נאמנות לקוחות השיווק הישיר הינה נמוכה .חלק מהתקשרויות השיווק הישיר נעשות באמצעות
מכרזים לתקופה של מספר שנים ובתנאים תחרותיים ,וקיים סיכון שבתום ההתקשרויות ,החברה לא תזכה
במכרזים החדשים או בחלקם ו/או שהרווחיות שלה תפגע במקרה של שינוי בתנאים.
הגורמים המתחרים בפז בשיווק הישיר כוללים את כל חברות הדלק הגדולות (דלק ,סונול ודור-אלון) ,חלק
מחברות הדלק הקטנות יותר ,סוכני דלקים ומפיצים נוספים .החל מיום  1ביולי  ,2007רשאית בז"ן למכור
מוצרי נפט במישרין ללקוחות .פעילות זו הינה מתחרה לפעילות החברה בתחום השיווק הישיר בעיקר בקשר
עם מכירות לרשות הפלשתינאית .למיטב ידיעת החברה ,החל מחודש אוקטובר  2012ועד סוף שנת 2020
סיפקה בז"ן חלק מצריכת הדלקים של הרשות הפלסטינאית והחל מינואר  2021דור אלון זכתה במכרז
והחליפה את בז"ן כך שהיא מספקת כ 50%-מתצרוכת הדלקים וכ 20%-מתצרוכת הגז של הרשות
הפלשתינאית.

.3.8.3

תחרות בתחום התדלוק האלקטרוני
חברות הדלק משווקות דלקים לחלק מהלקוחות על ידי מערכת תדלוק אלקטרוני .החברה ,באמצעות פזומט,
מתמחה במתן שירותי תדלוק ממוחשב ללקוחות תדלוק אלקטרוני ,תוך מתן אפשרות לחברות המנהלות ציי
רכב לשלוט ולבקר על הוצאות התדלוק והרחיצה של ציי הרכב .התחרות בתחום זה מתמקדת בעיקר במחיר,
בתנאי האשראי ,בפריסת תחנות התדלוק ובשירותים נוספים כגון :דוחות ואמצעי מדיה אלקטרוניים ,אמצעים
לניהול ציי רכב ושירותים אחרים כגון רחיצת רכב .תחום התדלוק האלקטרוני מתאפיין בתחרות גבוהה
ובמעבר לקוחות מחברת דלק אחת לשניה .החל מיום  1ינואר  2019חל איסור למכור דלק באמצעות התקן
תדלוק שאינו התקן תדלוק אוניברסלי .המעבר לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסליים הסיר חסמי כניסה
והגביר את התחרות בתחום ציי הרכב.
אין למעבר האמור השפעה מהותית על תוצאות החברה המאוחדות (מעבר להוצאות החברה שהיו כרוכות
במעבר).
לפרטים נוספים לגבי תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים להתקני תדלוק אוטומטיים כלליים),
התשע"ב 2011-ראה סעיף  3.18.13להלן.

.3.8.4

שרותי-תעופה
המתחרה של שרותי -תעופה בתדלוק דס"ל למטוסים בנתב"ג הינה חברת מרקורי תעופה (ישראל) בע"מ.1
מכירת הדס"ל בנתב"ג (על ידי הקבוצה) מתבצעת במסגרת השווק הישיר והסחר בתחום הקמעונאות.
המתחרות העיקריות של החברה בפעילות זו הן חברות הדלק הגדולות .שרותי-תעופה היא החברה היחידה

1

למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה במרקורי תעופה (ישראל) בע"מ כוללים את קבוצת דור אלון ותאגיד גרמני זר.
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המחזיקה בהרשאה לאספקת דלקים בשדות התעופה הפנים ארציים .לפרטים בדבר ההרשאה של שרותי-
תעופה לאספקת דלקים ושירותי תדלוק בשדות התעופה הפנים ארציים ראה סעיף  3.1.4.1לעיל.

.3.8.5

נכסי-תעופה
נכסי -תעופה הינה ספקית בלעדית של שירותי אחסון והזרמת דלקים תעופתיים בנתב"ג .מחיר השירותים
המוענקים על ידה מפוקח מכח צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק
מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) ,התשס"ח.2008-

.3.8.6

פז-שמנים
בתחום השמנים ,פועלים מתחרים רבים והתחרות הינה גבוהה .הלקוחות המוסדיים ,העסקיים והפרטיים
מתאפיינים ברגישות גבוהה למחיר ולתנאי תשלום .השירותים המקצועיים וההנדסיים ,הניתנים ללקוחות
לצורך תכנון מערכות והתאמת ציוד ,מהווים גורם נוסף המשפיע על התחרות ,במיוחד אצל לקוחות מוסדיים
ועסקיים.
בתחום השמנים פועלות חברות הדלק העיקריות (סונול ודור אלון) ,דלק תעשיות בע"מ וגדות מסופים
לכימיקלים ( ) 1985בע"מ וכן יבואני שמנים .בתחום הכימיקלים קיימים ענפי פעילות שונים (דטרגנטים,
קוסמטיקה ,ממסים וכו') ,בהם פועלים ספקים רבים; בתחום הממסים פועלת קבוצת גדות מזה שנים.

.3.8.7

שיטות להתמודדות עם התחרות
על מנת להתמודד עם התחרות במתחמי התדלוק ,ובשל היות מיקום תחנת התדלוק פרמטר עיקרי בהחלטת
הלקוח לבחירת מקום התדלוק ,בוחנת החברה את התאמת הפריסה לשינויים בתוואי הכבישים ,בצירי
התנועה ובבינוי בארץ .לחברה יתרון מסוים על מתחרותיה עקב פריסת מתחמי התדלוק במיקומים מרכזיים.
החברה פועלת לשימור מעמדה כמובילה במספר תחנות התדלוק ובמיקומן ,בכפוף לתנאי הממונה למיזוג
בין החברה לבין פז"א ולחוק משק הדלק .לענין תנאי הממונה למיזוג ראה סעיף  3.18.16להלן.
כמו כן ,משקיעה החברה מאמצים רבים לשיפור נראות ,ניקיון ואחזקת התחנות באופן כללי ובשיפוץ
במתחמים נבחרים .החברה פועלת לשיפור רמת השירות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים ,לרבות
באמצעות גוון תמהיל החנויות המוצרים והשירותים המוצעים במתחמי התדלוק ,מוקד שירות לקוחות ,וחיזוק
הקשר של החברה עם לקוחותיה והגדלת נאמנותם של הלקוחות לשירותים הניתנים על-ידי החברה ,בין
היתר ,במסגרת מועדון הלקוחות המנוהל על ידי החברה ,מתן הטבות שונות ללקוחות החברה (כגון  -מבצעי
רחיצה ,מבצעי אפליקציה ותכניות צבירה ,הטבות בחנויות הנוחות  ,Yellowהטבות למועדון הלקוחות ,חלוקת
עיתונים וכד') וכן שירותי שליחויות מחנויות הנוחות באמצעות חברת .wolt
פעילות החברה בתחום מכירת מוצרי נפט ללקוחות המוסדיים והעסקיים כרוכה בסיכון גבוה יחסית בשל
חשיפה לסיכוני אשראי ו רווחיות נמוכה יחסית .לפרטים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות
ראה סעיף  7.2.1.3לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
צינורות השיווק השונים של החברה ,המבוססים ,בין היתר ,על סוכנים ומפיצים עצמאיים ,הקשורים עם פז
בהסכמים שחלקם ארוכי טווח והמהווים זרוע ארוכה של החברה ,אשר להם היכרות וקשרים עם לקוחות
השיווק הישיר ,הינם בעלי חשיבות בהתמודדות עם המתחרים של החברה בשיווק הישיר.
איתנותה הפיננסית של החברה ופעילות השיווק המפותחת שלה מועילים לחברה בהתמודדותה עם התחרות.
הניסיון המקצועי והמוניטין של שרותי-תעופה בתחומי פעילותה מהווים יתרונות תחרותיים.
איכות המוצרים הגבוהה ,המקצועיות ,המוניטין ,התמיכה בלקוחות ,פעילות התפעול וההפצה של פז-שמנים
וההשקעה המתמדת בפיתוח ושיפור המוצרים ,מאפשרים לקבוצה להתמודד מול המתחרים בענף .יכולתה
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של הקבוצה לתת אשראי ללקוחותיה העסקיי ם ומערכי השיווק המפותחים של פז שמנים ,מהווים גם הם
יתרונות תחרותיים .לענין מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף  7.2.1.3לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.

.3.9

עונתיות בתחום הפעילות
ככלל ,רמות הביקוש למוצרי נפט במתחמי התדלוק אינן משתנות משמעותית לאורך השנה הקלנדרית .עם
זאת ,קיימת צריכה מוגברת של דלק בחודשים יולי ואוגוסט.
הביקוש הגבוה למוצרי הנפט בתקופות אלו נובע מריבוי נסיעות ברכבים פרטיים לחופשות ולאירועים.
צריכת הדלקים בשנת  2021והושפעה ממגיפת הקורונה .לפרטים נוספים ראה סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון
ליום  31בדצמבר .2021
ככלל ,לא קיימת עונתיות מהותית בתחום השיווק הישיר .בתחום הדס"ל קיימת עליה משמעותית בצריכה
בחודשי הקיץ ובתקופות החגים.
בשרותי-תעופה ובנכסי -תעופה קיימת עליה משמעותית בפעילות בחודשי הקיץ ובתקופות החגים בנתב"ג
ובחודשי החורף בחלק משדות התעופה הפנים ארציים ,בשל גידול בכמות הטיסות.
בשנת  2021נפגעו מכירות הדס"ל באופן מהותי בשל מגיפת הקורונה .לפרטים נוספים בדבר השפעת מגיפת
הקורונה על מכירות הדס"ל ,ראה סעיף  1.4לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  .2021ברבעון הראשון
לשנת  2022מכירות הדס"ל המשיכו להיות מושפעות ממגיפת הקורונה אך עם התאוששות קלה .לפרטים
נוספים ראו סעיף  1.4בדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022

.3.10

כושר יצור בתחום הפעילות
לא רלוונטי לתחום הפעילות למעט ביחס לפז שמנים.
כושר היצור הפוטנציאלי של מפעל פז-שמנים בתחומי השמנים והכימיקלים הינו כ 80 -אלף טון לשנה .כושר
היצור הממוצע המנוצל בפועל של מפעל פז-שמנים בתחומי השמנים והכימיקלים הינו כ .58% -כושר היצור
הפוטנציאלי של מפעל פז-שמנים בתחומי המיחזור הינו כ 20 -אלף טון לשנה .כושר היצור הממוצע המנוצל
בפועל של מפעל פז-שמנים בתחומי המיחזור הינו כ.16% -

.3.11
.3.11.1

רכוש קבוע ,מקרקעין ומיתקנים בתחום הפעילות
כללי
לחברה זכויות קנייניות (בעלות ,חכיר ה ושכירות) במרבית תחנות התדלוק ובנכסי נדל"ן נוספים .קרקעות
ונכסים שבבעלות החברה (שבחלקם מושכרים לצד שלישי או לחברות בנות) ,דמי חכירה ששולמו מראש,
מבנים וציוד בתחנות תדלוק ,מהווים חלק מרכושה הקבוע של החברה.
בנוסף ,לחברה ציוד ומבנים (בתקופת הסכמי השכירות  /ההפעלה) גם בחלק מתחנות התדלוק בהן אין
לחברה זכויות קנייניות במקרקעין.
ציוד החברה בתחנות התדלוק כולל את כל הציוד הנדרש להפעלתן התקינה של תחנות התדלוק לרבות
מיכלים ,צנרת ,משאבות ,מערכות מחשוב ותקשורת ,ציוד משרדי ,מערכות חשמל וגנרטורים ,מערכות לכיבוי
אש ,לוקרים /תאים ,תאי שירותים ,ציוד לחנויות ה  ,Yellowעמודי פרסום ,תאורה וציוד ביטחון ובטיחות וכו'.
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במסגרת מדיניותה ,החברה מוכרת או פועלת לשינוי יעוד של תחנות תדלוק עם תרומת רווחיות נמוכה ושאינן
חיוניות לפריסת תחנות התדלוק של החברה .לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע למיצוי
הפוטנציאל הנכסי של החברה ראה סעיף  6.5לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
למידע נוסף אודות זכויות הקניין של החברה במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק ,ראה סעיף 3.1.17
לעיל.

.3.11.2

רכוש קבוע של שרותי-תעופה
לשרותי-תעופה כלי רכב יעודיים ,מיכליות תדלוק ,מיכלים לאחסון דלקים וציוד כללי.

.3.11.3

רכוש קבוע של נכסי-תעופה
בבעלות נכסי-תעופה חווה לאחסון דס"ל ובנזין תעופתי בשטח כולל של כ 23 -דונם בתחומי נתב"ג .לפרטים
נוספים ראה סעיף  3.1.5לעיל.

.3.11.4

מפעל פז-שמנים
לפז-שמנים מפעל בשטח כולל של כ 44 -דונם המצוי בסמוך למתקן הניפוק של החברה בחיפה .הקרקע
הינה בבעלות הקבוצה .המפעל כולל :מתקני ערבול שמנים ,מתקני מילוי אריזות ,מתקן למיחזור שמנים,
מתקן ליצור ממסים ומתקן למיחזור ממסים ,מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים ,מתקן מרכזי לטיפול בפליטות,
מחסנים ,מעבדות ,מבנים שונים ומשרדי פז-שמנים.
החל מחודש אפריל  2020עברה פז שמנים לשימוש בגז טבעי ,במהלך יוני  2021הסתיימה הסבת מתקן ה-
( RTOמתקן מרכזי לטיפול בפליטות ,המבוסס על טכנולוגיה של חמצון תרמי) לשימוש בגז טבעי.
בשטח מפעל פז שמנים ומתקני הניפוק בחיפה נמצאו מספר מבנים שאינם מחזיקים בהיתר בניה (חלקם נבנו
בתקופה שלפני קום המדינה) ובהתאם ,מזה מספר שנים מתנהל הליך להכשרתם.
בחודש נובמבר  2021התקבל היתר בניה המסדיר את המבנים בשטח מפעל פז שמנים ומתקן הניפוק חיפה
אשר לא החזיקו בהיתר בניה .בהתאם ,חזרה בה עיריית חיפה מבקשתה להוצאת צו הפסקת שימוש בקשר
עם המבנים הנ"ל ובית המשפט הורה על סגירת התיק שהתנהל בפניו בעניין.
בשנים האחרונות פועלים גורמים שונים (רשמיים ושאינם רשמיים) לקידום פינוי מפעלי התעשיה מאזור מפרץ
חיפה .עד כה לא נעשתה פניה רשמית אל החברה בנושא ,ולא ידוע לה האם מפעלה של פז שמנים ומתקני
הניפוק בחיפה נכללים בתוכניות הפינוי כאמור ,או אם תוכניות אלו כלל עתידות לצאת אל הפועל.

.3.12

מחקר ופיתוח בתחום הפעילות
לא רלוונטי לתחום הפעילות.

.3.13
.3.13.1

נכסים לא מוחשיים בתחום הפעילות
סימני מסחר
לפז סימני מסחר רשומים ותיקים ומוכרים המבדלים אותה מיתר מתחרותיה ומהווים נכס משמעותי
בפעילותה .הסימנים המרכזיים הינם :פז ,פזומט ,פז מוביל ,פז שמנים ,שרותי-תעופה ונכסי-תעופה.
פז משקיעה משאבים בפיתוח ושימור המוניטין והמודעות למותגיה.
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.3.13.2

רשיונות
החברה רשומה כחברת דלק במינהל הדלק ומורשית לעסוק בשיווק ,ייבוא ,ייצוא ,אחסון וניפוק דלקים.

.3.13.3

זכויות הפעלה בתחנות תדלוק
החברה רכשה את מרבית הזכויות הקמעונאיות בתחנות התדלוק שבבעלותה ,אשר במשך שנים הופעלו על
ידי קמעונאים לתקופה בלתי קצובה .רכישת הזכויות הקנתה לחברה יתרונות כלכליים הנובעים מהפעילות
הקמעונאית ומזכויות ההפעלה בתחנות התדלוק ,לתקופות המוערכות על-ידי החברה בכ 20 -שנים
בממוצע .נכון ליום  31בדצמבר  ,2021יתרת התמורה המופחתת בספרי החברה בגין רכישת זכויות אלה
מסתכמת בכ 42 -מיליוני ש"ח.
לפרטים נוספים אודות נכסים לא מוחשיים ראה ביאור  13לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2021

.3.14

הון אנושי בתחום הפעילות
ראה סעיף  7.1בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי וחלק תשיעי לדוח זה להלן.

.3.15
.3.15.1

חומרי גלם וספקים בתחום הפעילות
כללי
מרבית מוצרי הנפט הדרושים לחברה ,מסופקים על ידי פז"א.
בשנת  2020כ 95% -ממוצרי הנפט ששווקו על ידי החברה ללקוחותיה נרכשו מפז"א ומרבית היתרה נרכשה
מבז"ן (נתונים אלה אינם כוללים בנזין  98אוקטן שנרכש מבז"ן ,גפ"מ אשר נרכש על ידי פזגז מבתי הזיקוק
ומיבוא ,ביטומן שנרכש עבור פזקר מבז"ן ,ושמנים בסיסיים שנרכשים מספקים שונים) .להערכת החברה
היקף היצור של פז"א הינו כמחצית מהיקף היצור של בז"ן.
בז"ן ופז"א הינן יצרניות מוצרי הנפט היחידות בישראל ולצידן פועלות חברות המתמחות בסחר בינלאומי
במוצרי נפט .חלק מחברות הדלק הגדולות (דלק ,סונול ודור-אלון) מייבאות בנזין וסולר תחבורה לצרכיהן
ולשיווק לאחרים .בז"ן הוכרזה כמונופול בשירות זיקוק דלק ובאתילן.

.3.15.2

רכישות מבז"ן
רכישות מוצרי הנפט מבז"ן על ידי החברה וחלק מחברות הקבוצה ותנאי הרכישה מבז"ן ,מבוססים על נוהג
ארוך שנים הקיים בין בז"ן לבין חברות הדלק ,לפיו חברות הדלק מתקשרות בהסכם שנתי עם בז"ן ומידי חודש
מזמינות מראש את המוצרים לחודש השוטף .בהתאם לצורך (בתקופות שיפוץ ,עם קרות תקלות במתקני
היצור בבז"א וכו') רוכשת החברה מוצרי נפט מבז"ן גם ברכישות מזדמנות .ביום  23בנובמבר  2006אישר
הממונה על התחרות לחברה לבצע ,ללא צורך באישור נוסף ,רכישות שוטפות של מוצרי זיקוק מוגמרים מבז"ן
במתכונת המקובלת בבז"ן.
רוב מוצרי הנפט שרוכשת החברה ,נרכשים מפז"א למעט מוצרי ביטומן ,מזוט לצפון ,קרוסין וסולר הסקה
לצפון ובנזין  98אוקטן ,הנרכשים מבז"ן .גפ"מ נרכש מבתי הזיקוק ומיבוא ,דס"ל נרכש מפז"א ומיבוא ,ושמנים
בסיסיים נרכשים מספקים שונים.

.3.15.3

יבוא מוצרי נפט
ייבוא מוצרי נפט נעשה על ידי פז"א ,ככל שהדבר נדרש.
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.3.15.4

מערכת התקני זיהוי לכלי רכב
לפרטים בדבר התקשרות לרכישת מערכת התקני זיהוי לכלי רכב בקשר עם הסדר תדלוק פזומט ראה סעיף
 3.1.14לעיל.

.3.15.5

חומרי גלם וספקים עיקריים המשמשים את שרותי-תעופה ואת נכסי-תעופה
שרותי-תעופה רוכשת דס"ל מפז ובנזין תעופתי מספקים אחרים.
לשרותי-תעופה ולנכסי-תעופה תלות תפעולית בחברות התשתיות (תש"ן ודלק פי גלילות) המזרימות אליהן
דס"ל בצינורות מבתי הזיקוק.

.3.15.6

חומרי הגלם והספקים העיקריים של פז-שמנים
חומרי הגלם המרכזיים ,המשמשים את פז-שמנים בתהליכי יצור השמנים וחומרי הסיכה ,הינם שמנים
בסיסיים ,הנרכשים מספקים בחו"ל וכן תוספים שונים הנרכשים בעיקר מספקים בחו"ל .ספק השמנים
הבסיסיים המקומי של פז שמנים ,שמנים בסיסיים חיפה (שב"ח) בע"מ ,סיים את פעילות בתחום במהלך
הרבעון הראשון לשנת  ,2019וכפועל יוצא מכך ,פז-שמנים הגדילה את היקף היבוא שלה בתחום זה ,באופן
שאינו משפיע על פעילותה השוטפת ו/או על עלויותיה.
חומרי הגלם המרכזיים ,המשמשים את פז-שמנים בתהליכי יצור הכימיקלים ,הינם מוצרי נפט ,הנרכשים
מהחברה (על בסיס רכישות חודשיות) ועוברים תהליכי זיקוק ועיבוד נוספים במפעל פז-שמנים.
חומרי הגלם המרכזיים ,המשמשים את פז-שמנים בתהליכי המיחזור ,הינם שמנים וממסים משומשים,
הנאספים מספקים שונים בארץ ועוברים תהליכי זיקוק ועיבוד במפעל פז-שמנים וכן מוצרי נפט הנרכשים
מהחברה.
כן מייבאת פז-שמנים מגוון מוצרים מוגמרים נוספים מספקים בחו"ל.
לפז-שמנים אין תלות במי מספקיה בתחומי פעילותה העיקריים.

.3.16

השקעות בתחום הפעילות
במתחמי התדלוק השקיעה ומשקיעה החברה ברכישת ו/או בשכירת זכויות בתחנות תדלוק קיימות מצדדים
שלישיים ו/או בבניה מחדש ושדרוג של תחנות תדלוק קיימות ו/או בהקמת והרחבת תחנות תדלוק חדשות,
חנויות נוחות  Yellowומתחמים קמעונאיים.
בנוסף משקיעה החברה בפתרונות דיגיטליים ,באפליקציה הסלולרית ובטכנולוגיות לשיפור ושדרוג חווית
הקניה והשירות .בכוונת החברה להרחיב את השקעותיה בטכנולוגיות כאמור ,לשדרג את תכנית הנאמנות
שלה .לפרטים נוספים ראה סעיף  7.10.1לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
השקעות החברה בשיווק הישיר בשנים האחרונות היו בעיקרן בבניה ו/או בשיפוץ תחנות תדלוק פנימיות
בחצרות הלקוחות.
ברבעון הראשון של שנת  2022השקיעה החברה כ 4 -מיליוני ש"ח בתחום האנרגיה לתחבורה (סכום זה
כולל בתוכו גם את השקעות החברה בקיום הוראות איכות הסביבה כמפורט בסעיף  3.17להלן).
בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בהרחבת רשת תחנות התדלוק ,רשת חנויות הנוחות  Yellowוהמתחמים
הקמעונאיים ,הרחבת סגמנט המרקטים – לרבות באמצעות צמיחה ופיתוח שלו בתחנות ומחוצה להן ,הן
בפיתוח עצמאי והן ברכישת פעילויות בתחום ,לרבות בהתאם לתכנית האסטרטגית של החברה בתחום
הקמעונאות – ראה סעיף  4.1.1.2להלן.
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המידע בדבר ההשקעות המתוכננות הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,בהיותו מבוסס
על תוכניותיה העסקיות של החברה .יתכן שההשקעות בפועל תהיינה שונות ,בין היתר ,כתוצאה מהזדמנויות
עסקיות שיקרו בפני החברה ו/או כתוצאה מהעדר כדאיות כלכלית ו/או כתוצאה מקשיים בהשגת היעדים
ו/או כתוצאה מקשיים בהשגת ההיתרים לביצוע ההשקעות המתוכננות ועוד.

.3.17
.3.17.1

איכות הסביבה בתחום הפעילות  -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
סיכונים סביבתיים
מוצרי נפט הינם חומרים מסוכנים ו/או מזהמים מטבעם .העיסוק במוצרי נפט בתחום האנרגיה לתחבורה
עלול לגרום לסיכונים סביבתיים ,בעיקר לזיהום אוויר מאדי דלק ולזיהום קרקע ומי תהום ,העלולים להיגרם
כתוצ אה מפעילות תחנות התדלוק .הדרישות ההולכות וגוברות בתחום איכות הסביבה ,בין היתר ,כתנאי
לקבלת רישיונות והיתרים ,כרוכות בהוצאות והשקעות כבדות.

.3.17.2

השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על החברה
פעילות תחום -האנרגיה לתחבורה כפופה להוראות חקיקה שונות שיפורטו להלן:

.3.17.2.1

חוק המים ,התשי"ט( 1959-להלן" :חוק המים")
חוק המים נועד להגן על מקורות המים בישראל ,ומטיל אחריות פלילית על מי שבמעשה או במחדל גרם ו/או
עלול לגרום לזיהום מקורות מים .חוק המים מקנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבות ,ובכלל זה סמכות
למנהל רשות המים לדרוש ממי שגרם לזיהום לעשות כל הדרוש על מנת להפסיק את הזיהום ,להשיב את
המצב לקדמותו .במקרה שלא קוים הנדרש בצו ,רשאי מנהל רשות המים לעשות את הנדרש על פי הצו ולחייב
את המזהם ,מפר הצו ,בהוצאותיו .לפירוט השלכות החוק על ההשקעות שידרשו מהחברה במקרה של זיהום
מקורות מים ראה סעיפים  3.17.2.4, 3.17.6ו 3.17.6 -להלן.
להשלכות תקנות המים על החברה ראה סעיף  3.17.6להלן.

.3.17.2.2
(א )

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) ,התשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות המים")
כללי
תקנות המים כוללות הוראות מקיפות שנועדו למנוע זיהומי קרקע ומים מתחנות תדלוק והוראות בדבר דרכי
הדיווח והטיפול באתר שזוהם עקב דליפת דלק.
האחריות לקיום הוראות תקנות המים חלה על מפעיל תחנת התדלוק .מפעיל תחנת התדלוק מוגדר בתקנות
המים כבעל רישיון העסק ,או האדם שבהשגחתו ,הנהלתו או פיקוחו מופעלת תחנת התדלוק .קיימת אפשרות
שבית משפט יקבע ,כי לאור התנאים בהסכם בין החברה לבין בעל תחנת תדלוק ,המפעיל אותה ,יחשבו גם
החברה וגם בעל תחנת התדלוק למפעיל תחנת התדלוק.
אי קיום הוראות חוק המים ותקנות המים ,עלול להוות עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס גבוה ועונשים
כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת .החברה חשופה לסיכון של הגשת כתבי אישום בקשר עם חוק
המים ותקנות המים.

(ב )

התקנת אמצעי הגנה
במסגרת תקנות המים נקבעו ,בין היתר ,הוראות המחייבות מפעילי תחנות תדלוק לנקוט אמצעי הגנה הן
בשלבי הקמת תחנת התדלוק והן בשלבי הפעלתה .בתחנת תדלוק אשר הוקמה ו/או מוקמת לאחר כניסת
התקנות לתוקף ,יש לבנות ,בין היתר ,משטחים אטומים לחלחול דלקים ושמנים ,מערכת ניקוז ,מפריד דלק -
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מים ,מיכול משני ואמצעי ניטור לגילוי דליפות .כמו כן ,מחייבות תקנות המים את מפעיל תחנת התדלוק לערוך
ולבצע בדיקות אטימות תקופתיות למיכלים ולצנרת ,במועדים שנקבעו בתקנות המים .בתחנות תדלוק
שהוקמו טרם חקיקת תקנות המים היה צורך בביצוע התאמות למרבית הוראות תקנות המים .החברה סיימה
ליישם את כל דרישות תקנות המים בהליך הדרגתי שנמשך מספר שנים ,לפי סדר עדיפות ,שנקבע על ידי
המשרד להגנת הסביבה.
(ג)

התקנת אמצעי ניטור בתחנות התדלוק הוותיקות
בהתאם להוראות תקנות המים ,נדרשה החברה להתקין בכל תחנות התדלוק שהוקמו לפני שנת ( 1997להלן:
"תחנות התדלוק הוותיקות") ,אמצעי ניטור ,שמטרתו גילוי דליפת דלק בקרקע תחנת התדלוק .לחברה כ-
 180תחנות תדלוק ותיקות .החברה התקינה בכל תחנות התדלוק הוותיקות אמצעי ניטור מסוג  ATGומסוג
פיאזומטר.

(ד)

בדיקות אטימות
תקנות המים מחייבות ביצוע בדיקות אטימות תקופתיות (אחת לשלוש עד חמש שנים) לצנרת ולמיכלים בכל
תחנת תדלוק .החברה מבצעת את הבדיקות התקופתיות בהתאם לתקנות המים .עלות ביצוע בדיקות אטימות
בתחנות התדלוק אינה מהותית לחברה.
תקנות המים מחייבות את המפעיל לטפל בקרקע שזוהמה באחת מהשיטות המפורטות בתקנות המים .למידע
בנוגע לטיפול בזיהומי קרקע ראה סעיף  3.17.6להלן.
להשלכות תקנות המים על החברה ראה סעיף  3.17.6להלן.

(ה)

תנאים נוספים ברישיון עסק
המשרד להגנת הסביבה קבע תנאים נוספים ברישיונות העסק של מספר תחנות תדלוק של החברה,
המחייבים התקנת מספר אמצעי הגנה למניעת זיהומים ,מעבר לתנאים הנדרשים בתקנות המים .אמצעי
הגנה אלה כוללים :מערכת הגנה קתודית (למניעת קורוזיה במכלים התת קרקעיים) ,אמצעים למניעת מילוי
יתר ,אמצעים למניעת שפיכות ואיטום מתחת למנפקות.
החברה התקינה את אמצעי ההגנה שנדרשו על ידי המשרד להגנת הסביבה ,בכל תחנות התדלוק בהן היא
מחויבת לכך.

.3.17.2.3

חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג 1993 -
חוק החומרים המסוכנים נועד לשמור על הסביבה ועל בריאות הציבור מפני נזקים הכרוכים בעיסוק ברעלים
או בכימיקלים מזיקים ,ולמנוע אירוע חומרים מסוכנים המהווה סיכון לאדם ולסביבה .החוק קובע סנקציות
פליליות על הפרת הוראותיו.
בהתאם להוראות החוק ,בין היתר ,חל איסור לעסוק בחומרים מסוכנים ללא היתר רעלים מאת מי שמונה על
ידי השר להגנת הסביבה .כן נקבע כי גוף העוסק במכירת חומרים מסוכנים טעון רישוי בהתאם לחוק רישוי
עסקים.
מוצרי נפט מוגדרים כרעלים על פי חוק חומרים מסוכנים .לחברה היתר רעלים לעיסוק במסחר דלקים,
והחברה דורשת גם מלקוחותיה שרוכשים מוצרי נפט להיות בעלי היתרי רעלים מקום בו הדבר נדרש.
לא ור העובדה שכמות מוצרי הנפט המאוחסנת בכל תחנת תדלוק אינה עולה על הכמות הקבועה בתקנות
החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) ,התשנ"ו 1996-שהוצאו מכוח חוק החומרים המסוכנים (להלן" :תקנות
סיווג ופטור") ,ככזו המחיבת היתר רעלים ,לא נדרש היתר רעלים לכל תחנת תדלוק.
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לשרותי -תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה רמון שתוקפו עד לחודש ינואר  .2023לפרטים
נוספים ראה סעיף  3.17.3להלן.
לנכסי-תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בנתב"ג שתוקפו עד לחודש מאי  .2022לפרטים נוספים ראה
סעיף  3.17.4להלן.
לפז-שמנים יש היתר רעלים עבור יצור ,מסחר ואחסון הממסים והכימיקלים השונים ,המאוחסנים בשטח
המפעל ,שתוקפו עד לחודש ספטמבר  .2022לפז-שמנים וכימיקלים (שיווק ומסחר) בע"מ (חברת בת של
פז-שמנים) יש היתר ליבוא ,מסחר ושינוע רעלים שתוקפו עד לחודש ספטמבר  .2022לפרטים נוספים ראה
סעיף  3.17.2.1לעיל.
להערכת החברה ,אין לחוק חומרים מסוכנים השפעה מהותית על תוצאות החברה .מידע זה הינו מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .יתכן שבפועל ההשפעה של הוראות חוק חומרים מסוכנים תהיה שונה,
בין היתר ,לאור שינוי בהוראות החוק ו/או דרישות רגולטוריות חדשות.
.3.17.2.4

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"א( 2011-להלן" :כללי תאגיד המים
והביוב")
כללי תאגיד המים והביוב קובעים ,בין היתר :את הדרישות לטיפול בשפכים בהזרמת שפכים ממפעלים (לרבות
מתחנות תדלוק וממתחמים קמעונאיים) למערכת הביוב העירונית; את הדיווח שיינתן לרשויות על ידי
המפעלים; את סמכות הרשויות לדרוש ממפעלים לבצע טיפול מקדים ו/או ניטור לשפכים; את תהליכי
הביקורת והאכיפה; את העלויות שיוטלו על המפעלים בגין בדיקות השפכים ,המבוצעות על ידי הרשויות; ואת
התעריפים לתשלום בגין הזרמת שפכים באיכויות החורגות מהכללים .כללי תאגידי המים והביוב החמירו את
הדרישות לטיפול בשפכים ואת רמת הביקורת והאכיפה .החברה יישמה את כל הדרישות בתחנות התדלוק
ובחלק מהמתחמים הקמעונאיים ונערכת ליישום הדרישות ביתרת המתחמים הקמעונאיים .להערכת החברה,
לכללי תאגיד המים והביוב אין השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.

.3.17.2.5

פעילות שיווק השמנים והכימיקלים
פז -שמנים עוסקת ,בין היתר ,ביצור שמנים ,כימיקלים וממסים ,משכך חלק מהוראות הדין החלות על פעילות
תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המים ,חוק חומרים מסוכנים ,כללי תאגידי מים וביוב והצעת חוק מניעת
זיהום קרקע וקרקעות מזוהמות) חלות גם עליה ,בשינויים המחוייבים .לפרטים נוספים ראה סעיף 3.17.2.3
להלן.
לפז-שמנים היתר רעלים עבור יצור ,מסחר ואחסון שתוקפו עד לחודש ספטמבר  .2022לפז-שמנים
וכימיקלים (שיווק ומסחר) בע"מ (חברת בת של פז-שמנים) היתר ליבוא ,מסחר ושינוע רעלים שתוקפו עד
לחודש ספטמבר .2022
בפז -שמנים קיים מתקן לטיהור ביולוגי של שפכים היוצאים את המפעל (זאת לאחר שטופלו במתקן נוסף
הקיים בפז-שמנים).
בפז-שמנים קיים מתקן ( RTOמתקן מרכזי לטיפול בפליטות ,המבוסס על טכנולוגיה של חמצון תרמי).
לפז-שמנים יש רישיונ ות עסק בתנאים כמפורט להלן :רשיון עסק לאחסנה ולמכירה של חומרים מסוכנים
ורשיון עסק לפעילות העיבוד והיצור שלה שתוקפם עד לחודש דצמבר  2032ורישיון עסק למעבדת פז-
שמנים ,שתוקפו עד חודש דצמבר  .2027לפרטים נוספים ראה סעיף  3.18.5להלן.
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לפרטים נוספים ,אודות הסבת מפעל פז שמנים לשימוש בגז טבעי ראה סעיף  3.11.4לעיל.
(א )

חוק אוויר נקי בפז שמנים
חוק אוויר נקי ותקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) ,התשע"א ,2011-עוסקים ,בין היתר,
בקבלת היתרי פליטה ,בניטור איכות האוויר מפליטות מוקדיות ופליטות לא מוקדיות ,בסנקציות אותן
ניתן להטיל על גופים שיפעלו ללא היתר פליטה או יחרגו מתנאי היתר הפליטה וכו'.
המשרד להגנת הסביבה מחיל חלק מהוראות חוק אוויר נקי על התעשיה באמצעות קביעת תנאים
נוספים לרישיון עסק.
כאמור לעיל ,בפז-שמנים קיים מתקן ( RTOמתקן מרכזי לטיפול בפליטות המבוסס על טכנולוגיה של
חמצון תרמי) .כמו כן ,בהתאם להוראות חוק אוויר נקי ,בחודש מרץ  2022קיבלה פז-שמנים היתר
פליטה מפעלי לשבע שנים שתוקפו עד לחודש מרץ .2029
מפעל פז שמנים החל לפעול באמצעות גז טבעי החל מחודש אפריל  .2020במהלך יוני  2021הסתיימה
הסבת מתקן ה( RTO -מתקן מרכזי לטיפול בפליטות ,המבוסס על טכנולוגיה של חמצון תרמי) לשימוש
בגז טבעי.

.3.17.3

פעילות שרותי-תעופה
שרותי-תעופה עוסקת בניפוק של דלקים תעופתיים ובמתן שירותי תדלוק .משכך ,חלק מהוראות הדין החלות
על פעילות תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המים וחוק חומרים מסוכנים) חלות גם עליה .לפרטים נוספים
ראה סעיף  3.17.2.3לעיל.
לשרותי-תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה רמון ,שתוקפו עד לחודש ינואר  .2023ביתר
שדות התעופה הפנים ארציים אין צורך בהיתר רעלים וזאת לאור הכמות הקטנה של סולר ,קרוסין (דס"ל)
ובנזין תעופתי המאוחסנת בהם.

.3.17.4

פעילות נכסי-תעופה
נכסי -תעופה עוסקת באחסנה של דלקים תעופתיים בנתב"ג .משכך חלק מהוראות הדין החלות על פעילות
תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המים וחוק חומרים מסוכנים) חלות גם עליה .לפרטים נוספים ראה סעיפים
 3.17.2.3ו 3.17.2.4 -לעיל.
לנכסי-תעופה יש היתר רעלים שתוקפו עד לחודש מאי .2022
בבדיקות שבוצעו במהלך שנת  2005בקרקע של נכסי-תעופה בנתב"ג ,התגלה זיהום קרקע בעומק של כ-
 1מטר .במי התהום לא התגלה זיהום .נכסי-תעופה פועלת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בקשר
לזיהום זה וביצעה סקר קרקע וקידוח בארות לניטור מי תהום .לאור ממצאי ניטור מי התהום ,החל משנת
 2014נדרשת נכסי-תעופה לבצע בדיקות אחת לשנה ,חלף פעמיים בשנה.

.3.17.5

הצעות חוק בתחום איכות הסביבה
נכון לשנת  2021לא ידוע לחברה על קידום הצעות חוק מהותיות לחברה בתחום איכות הסביבה תחת פעילות
האנרגיה לתחבורה.
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.3.17.6

אירועים ועניינים אשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביבה

.3.17.6.1

ההסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנושא טיפול בזיהום קרקע ומים
בשנת  2007הגיעו החברה והמשרד להגנת הסביבה להסדר ביחס להוראות הקבועות בחוק המים ו/או
בתקנות המים (להלן" :ההסדר") ,לפיו תערוך החברה סקרי קרקע מקיפים בכל תחנות התדלוק הציבוריות
שלה ,שהוקמו לפני כניסת תקנות המים לתוקף (להלן" :תחנות התדלוק עליהן חל ההסדר") ,וזאת על מנת
לאתר תחנות תדלוק בהן קיים זיהום קרקע ו/או זיהום מי תהום ועל מנת לאמוד את היקפי זיהומי הקרקע
ו/או מי התהום ולאפשר הכנה וביצוע של תוכנית לשיקום הקרקעות וטיהור מי התהום ,ככל שיידרש.
במסגרת ההסדר סוכם ,כי עלויות שיקום הזיהומים לשנה קלנדרית ,בתחנות התדלוק עליהן חל ההסדר (הן
סקרים ,הן שיקום זיהומים שהתגלו בסקרי קרקע והן שיקום זיהומים שאותרו ו/או יאותרו באמצעים אחרים),
יהיו סך מירבי השווה למכפלת ( 1אחת) אג' בכמות הליטרים שתמכר בתחנות התדלוק הציבוריות של החברה
בשנה קלנדרית .יצויין כי סכומים אלו ישמשו לצורך שיקום הזיהומים בתחנות התדלוק בהן נמצא ו/או יימצא
זיהום מי תהום ו/או זיהום קרקע .החברה שמרה על זכותה לתבוע את האחראים בפועל לגרימת הזיהומים,
כגון מפעילי תחנות התדלוק.
הואיל ולא ניתן היה להעריך במועד עריכת ההסדר את היקפי הזיהומים ,סוכם בין המשרד להגנת הסביבה
לבין החברה כי ההסדר ימשך עד אשר המשרד להגנת הסביבה יאשר כי כל פעולות השיקום בכל תחנות
התדלוק עליהן חל ההסדר הושלמו .מאידך ,על פי ההסדר ,לא צפוי כי המשרד להגנת הסביבה ידרוש
מהחברה להוציא מדי שנה סכומים נוספים מעבר לסכומים האמורים לעיל לצורך שיקום זיהומים בתחנות
התדלוק.
החברה ביצעה סקרי קרקע בתחנות התדלוק עליהן חל ההסדר .עד כה התגלה חשד לזיהום ,או זיהום בפועל
של מי תהום ב 33 -תחנות תדלוק של החברה (כולן תחנות תדלוק עליהן חל ההסדר) .פעילויות הבדיקה
והשיקום ,ככל שנדרשות ,מתואמות עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה .החברה פועלת לשיקום של
מי התהום ב 10 -תחנות תדלוק .ב 20 -תחנות תדלוק נדרש דיגום תקופתי בלבד ,שמתבצע באופן שוטף,
וב 2 -תחנות תדלוק מתקיימת עדיין בדיקה של החברה ,בתיאום עם רשות המים ,בדבר היקף הזיהום של מי
התהום.
בדוחותיה הכספיים של החברה קיימת הפרשה ,בסך של כ 1 -מיליון ש"ח ,לשיקום מי תהום באותן  10תחנות
תדלוק בהן התגלה זיהום במי תהום ושהחברה פועלת לשיקומן .ההפרשה ,כאמור לעיל ,מבוססת על הניסיון
המצטבר של החברה ועל הערכות מומחים ויועצים של החברה ,המתבססים על מחקרים ומידע סטטיסטי
שהצטבר בעולם ,ובעיקר בארה"ב .החברה מעריכה כי ההפרשה שביצעה בספריה הינה נאותה ,ומשקפת
את העלויות הצפויות ,הניתנות להערכה בשלב זה ,לשיקום מי תהום בתחנות התדלוק הנ"ל ,על פי הנחיות
רשות המים .עלויות השיקום האמורות נכללות במסגרת הסכומים שבהסדר עם המשרד להגנת הסביבה.
יצוין ,כי העלויות הצפויות בתחום איכות הסביבה ,כמפורט לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססות בין השאר ,על הערכות החברה .יצויין כי ייתכן שהחברה תידרש לבצע השקעות
ולהוציא הוצאות כספיות בהיקפים רחבים יותר מהמפורט לעיל ,בקשר ל 10 -תחנות התדלוק בהן נדרשת
החברה לטפל בזיהום במי תהום ו/או בקשר ליתרת תחנות התדלוק ,כאמור לעיל ,זאת בשל העדר וודאות
לגבי היקף הזיהום במי התהום (בתחנות התדלוק שבבדיקה) ורמת הניקיון שתידרש על ידי הרשויות לצורך
קבלת אישור בדבר סיום השיקום.
עבודות השיקום ברוב תחנות התדלוק בהן התגלה זיהום במי התהום ,ושהחברה פועלת לשיקומן ( 10תחנות
תדלוק) ,החלו כבר בשנים  2003-2008ועיקר עלויות השיקום הוצאו בשנים אלו .ההפרשה הקיימת
בדוחו תיה הכספיים של החברה לשיקום מי תהום בתחנות התדלוק הללו מייצגת את יתרת עלויות השיקום
שטרם הוצאו וזאת ,בהתבסס על הערכות וחוות דעת המומחים והיועצים ,כאמור לעיל.
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בנוסף ,במספר תחנות תדלוק ,שהוקמו לפני כניסת תקנות המים לתוקף ,נמצא זיהום קרקע ברמות שונות.
החברה פ ועלת לפנות את הקרקע ו/או לשקם את הקרקע בסביבת תחנות תדלוק אלו .החברה מעריכה את
עלויות השיקום של תחנת תדלוק במקרה של זיהום קרקע בלבד (ללא זיהום מי תהום) כלא מהותיות .עלויות
השיקום האמורות נכללות במסגרת הסכומים שבהסדר עם המשרד להגנת הסביבה.
החברה מקיימת פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,עם גבול אחריות לכל מקרה ביטוח ,נכון למועד
הדוח .בסך  100מיליוני דולר ארה"ב (אך במצטבר ביחס לחבות המוצר) ,שמבטחת ,בין היתר ,את חבות
החברה על פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש מוחשי הנגרמים עקב זיהום תאונתי ובלתי צפוי .החברה
אינה מקיימת ביטוח המבטח חבות כלשהי הנובעת מזיהום שאינו פתאומי ובלתי צפוי ,כדוגמת הזיהומים
המפורטים בסעיף זה לעיל.
לפרטים בדבר זיהום הקרקע בקרקע של נכסי-תעופה ראה סעיף  3.17.4לעיל.
להערכת החברה ,המבוססת על תוצאות סקרי קרקע ועל תוצאות בדיקות נוספות שנערכו על ידי החברה,
עלויות הטיפול בזיהומי הקרקע הנ"ל לא צפויות להיות מהותיות לחברה.
המידע שלעיל ,בדבר הערכת החברה לגבי העלויות הצפויות ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומבוסס בין היתר על בדיקות החברה .יתכן כי העלויות בפועל יהיו גבוהות מהערכת החברה
וישפיעו לרעה על תוצאות שרותי-תעופה ו/או נכסי-תעופה ,וזאת בין השאר ,עקב ממצאים נוספים ו/או
דרישות רגולטוריות חדשות ו/או עלויות נוספות שלא נצפו מראש.

.3.17.7

הליכים משפטיים ומנהליים ועלויות סביבתיות שהוצאו או יוצאו בגינם

.3.17.7.1

הסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנושא טיפול בזיהום קרקע ומים
כמפורט בסעיף  17.6לעיל ,הגיעה החברה להסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לשיקום זיהומים
בתחנות התדלוק.

.3.17.7.2

חוק אויר נקי ותקנותיו ומערכת מישוב אדים
החברה התקינה בכל תחנות התדלוק מערכת מישוב אדים מסוג ( ,STAGE (Iכנדרש על פי רישיון העסק
שניתן לתחנות התדלוק .מערכת מישוב אדים ( STAGE (Iמונעת פליטת אדי בנזין ממכלי תחנת התדלוק
בעת אספקה ממכליות כביש.
כמו כן ,בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות (שאף עוגנה כתנאי נוסף בחלק
מרישיונות העסק של תחנות התדלוק) ,סיימה החברה בחודש אפריל  2017להתקין בתחנות התדלוק בהן
היא מחוייבת לכך ,מערכת מישוב אדים ( ,STAGE (IIשמטרתה למנוע פליטת אדי בנזין בעת תדלוק כלי רכב.
בחודש אוגוסט  2017פורסמו תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק) ,התשע"ז( 2017-להלן:
"התקנות") ,המעגנות בין הי תר :את דרישת המשרד להגנת הסביבה ברישיונות העסק לפעול למניעת פליטת
אדי בנזין מתחנות תדלוק באמצעות התקנת מערכות מישוב אדים מסוג ( Stage (Iו( Stage (II( -להלן:
"מערכות מישוב האדים"); הוראות לניטור; הוראות לביצוע בדיקת אטימות; הוראות לביצוע תחזוקה וטיפול
בתקלות במערכות מישוב האדים (לרבות חובה להשבית משאבת דלק שמערכת מישוב האדים המחוברת
אליה לא תקינה במשך תקופה העולה על  7ימים).
התקנות קובעות כי הפעלת תחנת תדלוק ללא מערכות מישוב האדים מהווה זיהום חזק או בלתי סביר.
כמו כן ,התקנות קובעות כי פליטת אדי דלק מתחנת תדלוק הגורמת לריח ,מתמשך או חוזר ונשנה ,של דלק
מחוץ לתחום תחנת התדלוק מהווה ריח חזק או בלתי סביר.
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כאמור לעיל ,החברה סיימה להתקין את מערכות מישוב האדים ( Stage (IIבתחנות התדלוק בהן היא מחויבת
בהתקנתן (לאחר שהשלימה לפני שנים את התקנת מערכות מישוב האדים (.Stage (I
.3.17.7.3

הליכים משפטיים פליליים שהסתיימו
בשנת  2021לא התנהלו ולא הסתיימו הליכים משפטיים פליליים כנגד החברה בתחום איכות הסביבה.

.3.17.7.4

כתבי אישום תלויים ועומדים
נכון למועד פרסום דוח זה ,לא קיימים כתבי אישום תלויים ועומדים כנגד החברה בתחום איכות הסביבה.

.3.17.7.5

הליכים אזרחיים תלויים ועומדים
לענין תביעות ובקשות להכיר בתובענות כיצוגית כנגד החברה ופז-שמנים ראה סעיף  7.8לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.
בחודש יוני  2015הוגשה כנגד  11נתבעים ,ובהם החברה וחברה בת בבעלותה המלאה ,תביעה ובקשה להכיר
בתביעה כייצוגית ,בגין טענה לכאורה לזיהום אוויר במפרץ חיפה ולנזקים הנגרמים כתוצאה ממנו לאוכלוסיית
מפרץ חיפה .לפרטים נוספים ראה סעיף  7.8לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
בחודש יולי  2019הוגשה כנגד  30נתבעים ,ובהם החברה וחברה בת בבעלותה המלאה ,תביעה ובקשה
להכיר בתביעה כייצוגית ,בטענה כי פליטות חומרים מזהמים גרמו לתחלואה עודפת בנפת חיפה בסרטן ריאה
וב .NHL-לפרטים נוספים ראה סעיף  7.8בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
אין הליכים אזרחיים מהותיים נוספים תלויים ועומדים כנגד החברה ומי מהחברות תחת מגזר אנרגיה
לתחבורה בתחום איכות הסביבה.

.3.17.7.6

הליכים אזרחיים שהסתיימו
בשנת  2021לא הסתיימו הליכים אזרחיים מהותיים כנגד החברה בתחום איכות הסביבה.

.3.17.8

מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים הסביבתיים
לענין מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים והאמצעים הננקטים על ידה להפחתת הסיכונים הסביבתיים
ראה סעיף  7.7.3לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.

.3.17.9

סכומים שנפסקו ,הפרשות ועלויות סביבתיות
בשנת  2021לא נפסקו סכומים כנגד החברה במסגרת הליכים משפטיים בתחום איכות הסביבה.
בשנת  2021הסתכמו ההשקעות והעלויות הסביבתיות של החברה בתחום פעילות האנרגיה לתחבורה,
לרבות עלויות השיקום בתחנות התדלוק בהן התגלה זיהום מי תהום ,בסכום של כ 18 -מיליוני ש"ח (לא כולל
השקעות בהקמת תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות איכות הסביבה) ,מתוכם כ 10 -מיליוני ש"ח הוצאו
לצורך מניעת פגיעה בסביבה וכ 8 -מיליוני ש"ח הוצאו לשיקום תחנות תדלוק שנמצא בהן זיהום.
כאמור לעיל ,החברה מבצעת הפרשה מתאימה ,בהסתמך על הערכת מומחים ויועצים בתחום איכות
הסביבה ,כאשר נדרש שיקום של זיהום מי תהום בתחנת תדלוק .יתרת ההפרשות לטיפול בשיקום מי תהום
ליום  31לדצמבר  ,2021הסתכמה בסך של כ 1 -מיליון ש''ח.
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להלן פירוט עלויות סביבתיות לשנת  2022ועלויות צפויות בשנים שלאחר מכן בתחום איכות הסביבה במגזר
האנרגיה לתחבורה:
 2021בפועל
במיליוני ש"ח
עלויות מהותיות
השקעות מהותיות
סה"כ במיליוני ש"ח

 2022תחזית
במיליוני ש"ח
8
7
15

8
10
18

תחזית ממוצעת בשלוש שנים
שלאחר מכן
(מדי שנה) במיליוני ש"ח
8
7
15

הואיל ולחברה כ 180 -תחנות תדלוק ותיקות שנבנו בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם כניסת תקנות
המים לתוקף ,והואיל והידע המצטבר כיום מלמד שהסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה אינם יכולים
להבטיח שלא נגרם נזק לקרקע ו/או למים ,אין ביכולת החברה להעריך האם איזו מתחנות התדלוק הוותיקות
שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע או מים בסביבתה בשל דליפה כלשהי .למיטב הערכת החברה ,אם וככל
שהחברה תידרש לבצע השקעות בשל זיהומים כאמור ,השקעות אלו עלולות להיות בסכומים מהותיים
לחברה ,שכן האומדן המוערך לשיקום זיהום מי תהום הינו כחצי מיליון דולר לתחנת תדלוק אחת והאומדן
המוערך לשיקום קרקע מזוהמת הינו בין  100,000ש"ח לבין  400,000ש"ח לתחנת תדלוק אחת.
הנזקים העלולים להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מהיבטי איכות הסביבה ,הכרוכים בפעילות מתחמי
התדלוק ,עלולים להיות בהיקפים כספיים משמעותיים ,ויכולים לחשוף את הקבוצה לתביעות בסכומים
מהותיים.
יצוין ,כי העלויות הצפויות בתחום איכות הסביבה ,כמפורט לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססות בין השאר ,על הערכות החברה .ייתכן כי העלויות וההשקעות בפועל יהיו שונות ,באופן
משמעותי מהמצוין לעיל ,כתוצאה מסי בות שונות וביניהן :הצבת דרישות נוספות ו/או סיכומים נוספים ו/או
אחרים עם המשרד להגנת הסביבה ,שינויים בדיני איכות הסביבה ,לרבות בעקבות כניסת הצעת חוק שיקום
קרקעות לתוקף ,הגברת/הקטנת הפיקוח של דיני איכות הסביבה ועוד.

.3.18

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות
להלן יתוארו ההוראות העיקריות המטילות מגבלות ופיקוח על תחום האנרגיה לתחבורה .יצויין כי ההוראות
המפורטות להלן אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות החוק והתקינה החלות על החברה.

.3.18.1

תקני איכות
בשנת  2018קיבלה פז שמנים אישור הסמכה לתקן .ISO 9001 :2015
בשנת  2018קיבלה פז-שמנים אישור הסמכה לתקן .ISO 14001 :2015
למפעל היצור של פז-שמנים מערכת ניהול איכות ,התואמת ומוסמכת על-ידי מכון התקנים הישראלי
לדרישות תקן.ISO 9001 :2008 :
פז-שמנים קיבלה אישור על עמידה בת"י ( ISO 14001 :2004איכות הסביבה) .בחודש אוקטובר 2020
קיבלה אישור על עמידה בת"י ( ISO 45001 :2018בטיחות) ,אשר החליף את ת"י ISO 18001 :2007
(בטיחות).
ביום  20ביוני  2018פורסמה אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התשע"ח  ,2018 -המכריזה על תקן ישראלי
 6294כתקן רשמי .עניינו של התקן בבקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי (שירותי תדלוק ,מסופי דלק ויצור,
אחסון והפצה של דלקים) .תחילתה של האכרזה הינה  90יום ,מיום פרסומה .נכסי תעופה ושרותי-תעופה
פועלת בהתאם להוראות התקן עוד בטרם הוכרז כתקן רשמי.
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שרותי-תעופה ונכסי-תעופה פועלות על פי תקנים בינלאומיים ()JIG – JOINT INSPECTION GROUP
ומחזיקות בתו תקן  .ISO 9001 :2008בקרת איכות התפעול של דס"ל כפופה לת"י  ,6294ואיכות הדס"ל
כפופה להוראות תקן ישראלי .5563

.3.18.2

אישור המכס והבלו
חוק הבלו על הדלק ,התשי"ח( 1958-להלן" :חוק הבלו") קובע ,כי לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק במכירתו,
אלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל המכס והבלו" .יצור" מוגדר כמגוון פעולות הקשורות בדלק ,לרבות
החזקת דלק לשם מסחר בו בסיטונות .לחברה הוצא רישיון לייצור דלק כאמור והיא פועלת לחדשו מדי שנה.
לפי הוראות חוק הבלו ,דלק המיוצר בישראל חב בבלו (למעט דס"ל לתעופה) .סכום הבלו נקבע בצו המוצא
על-ידי שר האוצר .על-פי צו הבלו על דלק (פטור מחובת קבלת רישיון ואישור) ,התש"ך ,1960-נקבע פטור
מקבלת רישיון יצור ,בין היתר ,ליצרנים ומחזיקים של דלק שקיבלו את הדלק ,לאחר שהבלו שולם בגינו ,וזאת
בהתקיים תנאים מסויימים .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.2.7לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.

.3.18.3

אישור לפעול כחברת דלק והחזקת מלאי חירום
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,)2001התשס"א( 2001-להלן" :חוק ההסדרים") ,נקבע כי חברת דלק תירשם לפני תחילת עיסוקה במרשם
המנוהל על ידי מנהל מינהל הדלק ותוכל לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במרשם .חברת דלק מוגדרת
בחוק ההסדרים כחברה העוסקת בזיקוק ו/או ביצוא ו/או ביבוא ו/או בשיווק של דלק ו/או במתן שירותי
תשתית של דלק .החברה רשומה כחברת דלק במרשם מנהל מינהל הדלק.
בחוק ההסדרים נקבעה ,בין היתר ,החובה על חברת דלק לרכוש על חשבונה ולהחזיק עבור מדינת ישראל
מלאי דלקים לסוגיו כמלאי חירום בטחוני ,כפי שייקבע על ידי שר האנרגיה ,בהתייעצות עם שר הביטחון
והאוצר (להלן" :מלאי חירום בטחוני").
מכח חוק ההסדרים הותקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( )2001החזקת מלאי ומלאי בטחוני של דלק) ,התשס"א.2001-
נכון למועד דוח זה ,החברה אינה נדרשת להחזיק מלאי חירום בטחוני .ככל והחברה תידרש להחזיק מלאי
חירום בטחוני בכמות משמעותית עשויה להיות לכך השפעה על סעיף המימון בדוחות הכספיים של החברה,
שבשלב זה אינה ניתנת להערכה.

.3.18.4

ספק מוכר למשרד הביטחון
פז ,פז שמנים וכן שרותי-תעופה ונכסי-תעופה אושרו כספק מוכר על ידי הוועדה המשרדית לאישור ספקים
מוכרים למשרד הביטחון.

.3.18.5

רישוי עסקים (והיתרי בניה)
למפעל פז שמנים ומתקני הניפוק חיפה התקבלו רשיונות עסק .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.17.2.1לעיל.

.3.18.6

הגבלות על תכנון והקמה של תחנות תדלוק
הליך הרישוי וההקמה של תחנות תדלוק מוסדר במספר רב של חוקים ,שהעיקריים שבהם הינם:
על פי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן" :חוק התכנון והבניה") כל בניה ו/או שימוש בקרקע
טעונים היתר .לעתים קרובות כרוך היתר בנייה לתחנת תדלוק גם בשינוי הייעוד של הקרקע.
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מכוחו של חוק התכנון והבניה אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה את תוכנית המתאר הארצית לתחנות
תדלוק תמ"א  ,18התשמ"ו( 1986-להלן" :תמ"א  ,)"18הקובעת ,בין היתר ,תנאים וקריטריונים להקמתן של
תחנות תדלוק תוך מניעת מפגעים בטיחותיים ,תחבורתיים וסביבתיים; מרחקים מינימליים בין תחנות תדלוק;
מרחק מזערי בין מיכלי הדלק ובין משאבות התדלוק לבין בנייני מגורים ומבני ציבור; ומרחק מזערי של תחנות
תדלוק מצומת או ממחלף.
על פי תיקון מס'  4לתמ"א  18מוסמכות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה לאשר הקמת תחנות תדלוק בכל
איזור בנוי ,לרבות הקמת תחנות לתדלוק בגפ"מ ובגז טבעי דחוס (גט"ד) ,באיזור המיועד למגורים ,למשרדים,
למסחר ועוד (בעוד שקודם לכן הסמכות של הוועדות המקומיות היתה באיזורי תעשייה או איזורים משולבים
לתעשיה ולמסחר) .כמו כן מאפשר תיקון מספר  4לתמ"א  18להקים תחנות תדלוק זעירות אשר דורשות
השקעה הונית נמוכה יותר להקמתן ,מההשקעה הנדרשת כיום להקמתן של תחנות תדלוק ציבוריות.
במקרים בהם ,על מנת להקים תחנת תדלוק ,יש לערוך שינוי יעוד של המקרקעין עליהם תוקם תחנת
ה תדלוק ,ובמקרים בהם נקבעו הוראות מפורשות בענין הקמת תחנת תדלוק בתוכנית מתאר מחוזית ,דרושים
בנוסף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,אישורים ורשיונות למתן
היתר ו/או לרישוי של תחנת התדלוק ,כגון :אישור משרד התחבורה ,אישור מכבי אש ,אישור נציבות המים,
אישור המשרד להגנת הסביבה ,אישור משרד הבריאות ,אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית
(כשתחנת התדלוק מוקמת על קרקע חקלאית) וכיו"ב.

.3.18.7

הגבלות על הפעלת תחנת תדלוק– רישוי עסקים
הפעלת תחנת תדלוק מחייבת קבלת רישיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים .על פי צו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) ,התשנ"ה , 1995-תחנת תדלוק ,הינה עסק הטעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים .לצורך קבלת
רישיון עסק לתחנת תדלוק יש לקבל ,בין היתר ,את אישורם של הגורמים העיקריים הבאים :משטרת ישראל,
המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה ,שירותי הכבאות ואישור הוועדה הרלבנטית לתכנון ובניה .מכוח
חוק רישוי עסקים הותקנו תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) ,התשל"ז( 1976-להלן" :תקנות רישוי
עסקים ") ,שקובעות ,בין היתר ,כי מתקן לאחסנת נפט ,בכמויות העולות על הקבוע בתקנות רישוי עסקים,
כולל תחנת תדלוק ציבורית או פנימית או חוות מיכלי דלק או גפ"מ ,טעון רישיון מאת המפקח הראשי הממונה
על-ידי שר הכלכלה .אחסנת הנפט תיעשה על-פי תנאי הרישיון ובהתאם לתקנות רישוי עסקים .בנוסף,
קובעות התקנות מפרטים טכניים לאופן בניית המיכלים בתחנות תדלוק ציבוריות ופנימיות ובחוות מיכלים.
על-פי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ,התשנ"ג ,1993-עסק ,אשר בו מאחסנים ,מייצרים ,מעבדים
או מוכרים חומרים מסוכנים ,טעון רישיון מיוחד לכך ועל אותו עסק לעמוד בהוראות בטיחות הקבועות בחוק
או מכוחו.
על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג 2013-והתיקון לו (להלן" :הצו") ,תוקף רישיון עסק
לתחנות תדלוק הינו למשך  5שנים.
בחודש אוקטובר  2015פורסמו מפרטי רישוי אחידים ,בין היתר ,לתחנות תדלוק .תחולת הוראות המפרטים
האחידים ,לגבי עסקים שביום פרסום המפרטים האחידים לא היה להם רישיון עסק קבוע או זמני ,הינה מחודש
אוקטובר  , 2015ולגבי עסקים שביום פרסום המפרטים האחידים היה להם רישיון עסק קבוע או זמני ,הינה
מסוף חודש דצמבר .2018
בשל העדר הסדרה תכנונית בשדות התעופה חיפה ונתב"ג קיימים רשיונות עסק זמניים לפעילותן של שירותי
ונכסי תעופה שם .נכסי תעופה קיבלה היתר בניה בנתב"ג ופועלת לקבלת היתרי בנייה ולאחריהם רשיונות
עסק קבועים .שדות התעופה מגידו והרצליה אינם מוסדרים תכנותית בכללותם .על אף האמור ,ניתן רשיון
עסק זמני למתקני שירותי תעופה במגידו ,אך טרם ניתן בהרצליה.
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.3.18.8

הגבלות על מיקום תחנות תדלוק
בחוק משק הדלק (קידום התחרות) ,התשנ"ד ,1994-נקבע כי חברת דלק לא תתקשר בחוזה להקמת תחנת
תדלוק או בחוזה בלעדיות (למעט חוזה בלעדיות המתייחס לתחנת תדלוק המצויה במקרקעין שבבעלות
חברת הדלק או בחכירה של חברת הדלק מרשות מקרקעי ישראל) אם במרחק אווירי של  1ק"מ (בדרך
עירונית) או  10ק"מ לאורך כבישים (בדרך אחרת) ,מהמקום שבו נמצאת או תוקם תחנת התדלוק ,נמצאת
תחנת תדלוק אחרת ,שבה נמכר דלק של אותה חברת דלק .הוראה זו בתוקף עד ליום  31ביולי  .2024בנוסף,
נקבעו בתמ"א  , 18הוראות לענין מרחק מזערי בין תחנות תדלוק לבין מגורים ומוסדות ומרחק מזערי מצומת
או ממחלף .לפרטים נוספים ראה סעיף  3.18.6לעיל.
לפירוט המגבלות שהוטלו על החברה מכח תנאי המיזוג של החברה עם פז"א ראה סעיף  3.18.16להלן.

.3.18.9

הגבלות ייחודיות בנוגע להקמת תחנות תדלוק פנימיות
ביחס לתחנות תדלוק פנימיות ,הממוקמות בקיבוצים או במושבים ,קובעת הוראת האגף החקלאי ברשות
מקרקעי ישראל ,כי ניתן להקים בתחום משבצת ישוב חקלאי נקודת תדלוק פנימית שאיננה מסחרית
(שמטרתה לשרת רכבים חקלאיים של האגודה ורכבים שבבעלות האגודה) ,ללא תשלום לרשות מקרקעי
ישראל ,וזאת בכפוף לתנאים מסויימים .הקמת תחנות תדלוק פנימיות טעונה היתרי בנייה ואישורי הפעלה.

.3.18.10

הגבלות על מחירי המכירה של מוצרי הנפט

.3.18.10.1

פיקוח על מחירי המוצרים בתחום הפעילות
בעקבות פיצול בז"ן ובהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן)
(תיקון) ,התשס"ו ,2005-ביום  1בינואר  2007הוסר הפיקוח על מחירי מוצרי הנפט בשער בתי הזיקוק ,פרט
לפיקוח על רווחיות גפ"מ (למעט על גפ"מ שאינו מכיל מרקפטן  -גז ללא ריח) ועל מחיריהם של מוצרי הנפט
שלמעלה מ 50% -מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי אחד מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ15% -
מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי בית הזיקוק השני.
מחירו של בנזין  95אוקטן ,הנמכר ללקוחות בתחנות התדלוק ,מפוקח מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב( 2002-להלן" :צו הפיקוח" או "המחיר המרבי" ,לפי
הענין).
בחודש יולי  2012פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על סולר לתחבורה וקביעת
רמת פיקוח) ,התשע"ב ,2012-המחיל על סולר לתחבורה פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז'
לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו.1996-

.3.18.10.2

על פי צו הפיקוח ,המחיר המרבי לבנזין  95אוקטן ,בתחנות תדלוק ציבוריות ,שווה לסכום המצטבר של
הרכיבים הבאים:

(א )

רכיב שער בית הזיקוק  -המחיר הממוצע של בנזין  95אוקטן שנקבע לפי  5ימי פרסום ב Platts European -
( Marker Scan Cargoesלהלן" :פלאטס") של מחירי  ,CIF W MEDשהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה
ליום עדכון המחירים כאמור להלן ,בתוספת או בניכוי סכומים כמפורט במסמך הקרוי "מבנה מחיר" ,שמפיץ
מינהל הדלק לחברות הדלק .לא פורסם בפלאטס מחירו של בנזין  95אוקטן ,יקבע מינהל הדלק ,באישור שר
האנרגיה ,את המחיר המירבי בהתחשב במחירו של מוצר דומה (להלן" :רכיב שער בז"ן").

(ב )

בלו  -על פי חוק הבלו על דלק ,התשי"ח( 1958-ראה סעיף  2.2.7לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח
התקופתי) וכל מס אחר המוטל על פי דין (להלן" :רכיב המיסים").
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(ג)

סל הוצאות שיווק בנזין  95אוקטן  -שנקבע בצו הפיקוח בגין מכירת בנזין  95אוקטן בשירות עצמי בתחנת
תדלוק של חברת דלק (להלן" :סל ההוצאות").
ביום  30באפריל  2018הומצאו לחברה החלטת וועדת המחירים במשרד האנרגיה (להלן" :ההחלטה") ,וצו
הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק)( ,תיקון) התשע"ח ( 2018 -להלן:
"הצו") הקובעים ,בין היתר ,כי סל ההוצאות לליטר בנזין  95לתדלוק עצמי יופחת ויעמוד על סך של כ 55.6 -
אג' לליטר (לא כולל מע"מ) והוא יעודכן על פי סל תשומות שהומלץ על ידי הוועדה הכולל מקדם התייעלות
שנתי של  . 0.39%מועדי עדכון הסל יהיו מידי מרץ וספטמבר .בהתאם ,מרווח השיווק נכון ליום 31.12.2021
עמד על  56.201אג' לליטר.

(ד)

מס ערך מוסף  -כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו( 1965 -להלן" :רכיב המע"מ").
בבנזין  95אוקטן ,הנמכר בשירות מלא (דהיינו ,במשאבה המיועדת לתדלוק על ידי עובדי תחנת התדלוק),
מותר לגבות בנוסף למחיר המרבי את הרכיבים הבאים:
תוספת תשלום בעד שירות מלא בסכום שנקבע בצו הפיקוח (להלן" :תוספת בעד שירות מלא"); התוספת
בעד שירות מלא לא תגבה מרכב הנושא תו נכה .נכון למועד הדו"ח ,התוספת בעד שירות מלא הנה  21אג'
לליטר (הסכום כולל מע"מ).
תוספת בעד מכירת בנזין בתחנות תדלוק בין השעות  20:00ל 06:00 -ובימי המנוחה ,כמשמעותם בסעיף
18א (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח 1948-וביום העצמאות ,כמשמעותו בחוק יום העצמאות,
תש"ט.1949-
נכון למועד פרסום דוח זה ,בהתאם לצו הפיקוח ,קיימת חובה לפיה בכל תחנות התדלוק לפחות שליש
מהמשאבות תהיינה בשירות עצמי.
ביום  4באוקטובר  , 2018התקבלה במשרדי החברה פניית מינהל הדלק לשימוע ציבורי בנושא מדיניות
הפיקוח על מחיר בנזין  95בתחנות תדלוק ,בשני עניינים :הצורך בפיקוח על תדלוק בשירות מלא והשפעת
המחיר המפוקח על יוזמות להקמת תחנות חדשות ועל כמות התחנות החדשות המוקמות בפועל .פז הגישה
את עמדתה ,לפיה מן הראוי להסיר את הפיקוח על תדלוק בשירות מלא ,וכי לא יהיה בכך כדי להשפיע על
יוזמות להקמת תחנות תדלוק חדשות .בשלב זה ,טרם התקבלה החלטת מינהל הדלק בנושא.
ביום  30ביוני  , 2020הודיע מינהל הדלק לחברות הדלק ,כי הוא שוקל להטיל פיקוח על המחיר המירבי של
סולר ללקוחות מזדמנים בעיתות חירום בהן נעשה שימוש במלאי ,שכן בתקופה זו לשיטתו ,עלולות חברות
הדלק להפקיע מחירים .פז העבירה למנהל הדלק את עמדתה לפיה ככלל ,הפיקוח האמור לא נדרש ,אך אם
יוחלט להטילו ,הרי ששיטת הפיקוח הנכונה היא על בסיס מרווח הסולר בחודש שקדם ל"אירוע החירום".

.3.18.11

מעבר לתדלוק בגז
לענין המעבר לתדלוק כלי רכב בגז ראה סעיף  3.1.16לעיל.

.3.18.12

הפעלת מתחמי התדלוק בשבתות
מרבית מתחמי התדלוק של החברה פועלים בימי שבת .על פי סעיף  9לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א-
( 1951להלן" :חוק שעות עבודה ומנוחה") ,העסקת עובדים יהודים ביום השבת ,הכלול במנוחה השבועית
על -פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,טעונה היתר של שר הכלכלה .בנוסף ,בחוק שעות עבודה ומנוחה ,נקבע
בין היתר ,כי בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט ,התש"ח ,1948-לא יקיים בעל
חנות מסחר בחנותו.
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אי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הינו עבירה פלילית (שבצידה עונש מאסר וקנס) ועבירה מנהלית
[שבצידה קנס מינהלי על-פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -שעות עבודה ומנוחה) ,התשנ"ח-
.]1998
קיימים חוקי עזר של רשויות מקומיות ,לפיהם אסורה פתיחת עסקים מסוימים בשבת ,בחגי ישראל ובחלק
מהמקרים אף בשעות הלילה ,אולם לפי פסיקת בג"צ חוקי העזר האמורים אינם חלים על תחנות תדלוק.
החברה רואה בהפעלת תחנות תדלוק בשבת ובחגי ישראל צורך חיוני למשק.
בנוסף ,לחברה היתר מיוחד להעסקה במנוחה השבועית ,לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,של עובדים וכוננים
לתקלות קריטיות ,סביבתיות ובטיחותיות בתחנות התדלוק .תוקף ההיתר הינו עד לחודש יוני .2023
עד כה לא היו למגבלות הנובעות מחוק שעות עבודה ומנוחה ומחוקי העזר שמגבילים את הפעלת חנויות
הנוחות בימי המנוחה השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה ,ולהערכת החברה,
המבוססת על ניסיון העבר ועל הוראות חוק המרכולים ,כאמור לעיל ,לא תהיינה למגבלות אלו השפעה
מהותית לרעה על תוצאות החברה גם בעתיד.
מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .יתכן שלמגבלות האמורות תהיינה השפעה
לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה ,בין היתר מהסיבות הבאות :שינויי חקיקה והגברת האכיפה,
שעלולים להביא לסגירת מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים בימי המנוחה (שבתות וחגים).

.3.18.13

התקן תדלוק אוניברסלי
במהלך חודש ינואר  , 2019פורסמו תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים להתקני תדלוק אוטומטיים
כלליים) ,התשע"ב( 2011-להלן" :התקנות") ,לפיהן חברת דלק לא תמכור דלק באמצעות התקן תדלוק
שאינו אוניברסלי .כמו כן ,חברת דלק לא תסרב סירוב בלתי סביר להתקשר עם לקוח בהסכם לרכישת דלק
באמצעות התקן תדלוק אוניברסלי .בהתאם לכך ,החברה התאימה את כל פיות התדלוק בכל תחנות התדלוק
של החברה ,לתדלוק בהתקן תדלוק אוניברסלי וחדלה להשתמש בתשתיות הפזומט הקיימות.
החברה סבורה כי אבטחת המידע של התקן התדלוק האוניברסלי (של כלל חברות הדלק בשוק) איננה
מיטבית ,דבר העלול לגרום ללקוחות חברות הדלק נזק.
המעבר לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסליים הסיר חסמי כניסה והגביר את התחרות בתחום ציי הרכב
לרבות הגדלת מספר הלקוחות שעברו מחברה לחברה ו/או לקוחות שמתדלקים במקביל אצל יותר מחברת
דלק אחת באמצעות התקני תדלוק אוניברסיליים.
למעבר האמור לא היתה השפעה מהותית על תוצאות החברה המאוחדות (מעבר להוצאות החברה שהיו
כרוכות במעבר).

.3.18.14

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בשיווק דס"ל ובנזין תעופתי
המחיר שגובה נכסי-תעופה מלקוחותיה קבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית
לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) ,התשס"ח 2008-והתיקון לו :צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
(מחירי שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון) ,התשע"ב ,2012-שחוקקו מכוח חוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשנ"ו.1996-
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) ,התשנ"ו-
 , 1996קובע את המחיר המירבי ,אשר ניתן לגבות בנמל התעופה בן גוריון ,עבור מתן שירותי תדלוק מטוסים
באמצעות מיכליות תדלוק או באמצעים אחרים.
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מחיר בנזין תעופתי ,שגובה שרותי-תעופה ,מפוקח על פי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) ,התשע"א ,2011-כפי שתוקן בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (תיקון) ,התשע"ג.2013-
צו הבלו על דלק (פטור והישבון) ,התשס"ה( 2005-להלן" :הצו") קובע ,בין היתר ,כי לא תחול חובת תשלום
בלו על דס"ל ועל בנזין תעופתי לתצרוכת כלי טייס .הפטור לבנזין תעופתי על פי הוראת שעה מכוח הצו פקע
ביום  31בדצמבר  .2017צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה) ,התשע"ח 2018 -האריך את הפטור
לבנזין התעופתי עד ליום  27בפברואר  .2018החל מיום  28בפברואר  2018חלה חובת תשלום בלו על בנזין
תעופתי .ביום  1.3.2018תוקן צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים לבנזין התעופה)
תשע"א –  2011כך שהבלו על בנזין תעופתי יכלל במחיר המירבי .להערכת החברה ,תשלום בלו על בנזין
תעופתי לא צפוי לגרום לפגיעה מהותית ברווחיות שרותי-תעופה.

.3.18.15
.3.18.15.1

הגבלות על פעילות החברה מכח חוק התחרות הכלכלית
הסדרי בלעדיות לרכישת דלקים בתחנות התדלוק.
בשנת  1993קבע הממונה על התחרות כי הסכמי הבלעדיות ארוכי הטווח בין החברות פז ,דלק וסונול לבין
מפעילי תחנות תדלוק ,שאינן בבעלותן הבלעדית של חברות הדלק ,מהווים "הסדר כובל לא פטור"
כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית .זאת ,בין השאר ,משום שהסכמים אלו חוסמים את הדרך בפני חברות
דלק חדשות ופוגעים בתחרות.
בשנת  1995עדכן הממונה את קביעתו ,באופן שהחריג מקביעתו תחנות תדלוק לגביהן מתקיים "הסכם
חכירה מקובל" ,זאת מבלי שהדבר ימנע ממפעילי תחנות תדלוק פרטניים לפנות לערכאות משפטיות ולטעון
אחרת" .הסכם חכירה מקובל" הוגדר כהסכם חכירה שדמי החכירה המשולמים או תמורה אחרת הניתנת
על פיו הינה ריאלית ,דהיינו בסכום שאינו נמוך מדמי החכירה אותם גובה רשות מקרקעי ישראל בגין תחנת
תדלוק שהיקף מכירותיה דומה .בתחנות תדלוק בהן לא היה "הסכם חכירה מקובל" ,הוסכם שחברות הדלק
יראו את הסדר הבלעדיות והסכם החכירה כאילו פקע .כמו כן קבע הממונה כי במידה וחברת הדלק תתקשר
בעתיד בהסכם אספקות עם תחנות תדלוק אלו ,אזי תקופת הסכם האספקה הבלעדית לא תעלה על שנה
אחת בכל פעם.
חלק מתחנות התדלוק ,בהן לא התקיים "הסדר חכירה מקובל" ,קשורות כיום עם החברה בהסכמי אספקה
בלעדית קצרי טווח או שבעלי הזכויות בקרקעות אלו העבירו לחברה את הזכות לנהל ו/או להפעיל בעצמה
ו/או באמצעות מי מטעמה את תחנות התדלוק לתקופות קצובות.
לגבי תחנות תדלוק חדשות נקבע ,כי תקופת האספקה הבלעדית לא תעלה על  3שנים .עם זאת ,נקבע כי
תקופת הסכם אספקה בלעדית ,המתייחסת לתחנת תדלוק אשר במסגרת כריתתו התחייבה חברת הדלק
לשאת במלוא או כמעט במלוא מימון הקמת תחנת התדלוק ,יכולה להגיע ל 14 -שנים ממועד פתיחת שירותי
תחנת התדלוק לציבור הרחב .כן נקבע כי תקופת הסכם לאספקה בלעדית המתייחסת לתחנת תדלוק ,שבה
יבוצעו ,במימונה של חברת הדלק ,עבודות שיפוץ ו/או עבודות חידוש משמעותיות או שיפורים מהותיים דומים,
יכולה להגיע ל 7-שנים ממועד תחילת האספקה על ידי חברת הדלק .הסדרי הבלעדיות בתחנות התדלוק
החדשות יובאו לאישור בית הדין לתחרות ובית הדין לחוזים אחידים.
עוד נקבע ,לענין התקשרות חברות הדלק בהסדרים המתייחסים לנכי צה"ל לא יחולו הכללים האמורים ויחולו
כללים ייחודיים .כללים כאלו טרם נקבעו.
בחודש מרץ  2017פרסם משרד האנרגיה "קול קורא" לקבלת התייחסות חברות הדלק ומפעילי תחנות
תדלוק לענין הצורך להתערב בהסכמים בין חברות דלק לבין מפעילי תחנות תדלוק שתקופת ההתקשרות
שלהם הינה מעל  6שנים ואשר כוללים תנאים כלכליים מגבילים.
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בחודש מאי  2017העבירה החברה התייחסות ראשונית ל"קול קורא" שפרסם המשרד .במסגרת התייחסותה
הראשונית של החברה ,טענה החברה ,בין היתר ,לחוסר סמכות המשרד בסוגיה זו ולהיקף הבחינה שבדעת
המשרד לקיים .עד למועד פרסום דוח זה טרם התקבל מענה פורמלי מהמשרד לעמדת החברה.
לפרטים בדבר דוח הרשות לתחרות לענין תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק ראה סעיף  3.18.17להלן.
לענין הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה על ידי מפעילי תחנות תדלוק בעקבות ההסדר המוסכם
ראה סעיף  7.8לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.

.3.18.16

מגבלות שהוטלו על החברה בקשר עם תחנות התדלוק מכח המיזוג של החברה עם פז"א:
תנאי המיזוג בין החברה לבין פז"א קובעים ,בין היתר ,שבכל אחד מהמקרים המנויים להלן ,פז לא תתקשר,
במישרין או בעקיפין ,בכל הסדר לקבלת ,בין היתר ,זכות מכח הסכם חכירה או שכירות ,זכות החזקה
במקרקעין מכח מעמד "בר רשות" ,זכות דיירות מוגנת ,זכות להפעיל את תחנת התדלוק או להשפיע על
הפעלתה ,זכות מכח הסכם אספקה בלעדית ,או כל זכות אחרת המקנה לפז ,במישרין או בעקיפין השפעה
על רכישה או מכירה של מוצרי נפט בתחנת תדלוק (להלן" :זכות בתחנת תדלוק") ,אלא אם קיבלה את אישור
הממונה על התחרות מראש ,שינתן אם ימצא כי אין בהתקשרות כדי להגביל את התחרות:
לגבי תחנות תדלוק שהיו קיימות ביום  27בספטמבר  ,2006ואשר לפז לא היתה זכות בהן (להלן" :תחנות
תדלוק קיימות") ,ולגבי תחנות תדלוק שיוקמו לאחר יום  27בספטמבר ( 2006להלן" :תחנות תדלוק
חדשות ") ,אם תחנות התדלוק הקיימות או תחנות התדלוק החדשות מצויות בשטח המוניציפלי של ירושלים
או של תל אביב  -יפו .למען הסר ספק ,לא נדרש אישור הממונה להתקשרות עתידית בין פז לבין תחנת תדלוק
בתל אביב  -יפו או בירושלים אשר ביום  27בספטמבר  ,2006היתה לפז זכות בתחנת התדלוק ,היינו :תחנת
תדלוק שנשאה את סמלי פז בתאריך האמור.

(א )

לגבי תחנות תדלוק קיימות נוספות ,ביתר חלקי מדינת ישראל ,החל מהמועד בו הוקנו לפז זכויות בחמש
תחנות תדלוק קיימות ,תביא פז לאישור הממונה על התחרות כל הסדר המקנה לה זכות בתחנת תדלוק
קיימת .טרם הוקנו לפז זכויות בחמש תחנות תדלוק קיימות .אישור הממונה יינתן אם ימצא כי אין חשש
לפגיעה בתחרות.

(ב )

לגבי תחנות תדלוק קיימות ו/או תחנות תדלוק חדשות תחול מגבלה במקרה שתחנת התדלוק סמוכה לתחנת
פז .סמיכות משמעה מרחק של ק"מ אחד בקו אווירי בדרך עירונית ומרחק של  10ק"מ ,הנמדד לאורכם של
כבישים ,בדרך אחרת.

(ג)

הגיע שיעור תחנות התדלוק של פז ל 33% -ומעלה מכלל תחנות התדלוק הציבוריות בישראל ,תביא פז
לאישור הממונה כל הסדר המקנה לה זכות בתחנת תדלוק חדשה .אישור הממונה יינתן אם ימצא כי אין בו
להקים חשש לפגיעה בתחרות.
על פי מרשם מינהל הדלק ,תחנות התדלוק של פז ,מהוות כ 22% -מכלל תחנות התדלוק הציבוריות בארץ.
ההגבלות הנ"ל פגעו וצפויות לפגוע בתכניות ההתרחבות של פז בכל הקשור לתחנות תדלוק חדשות ,בעיקר
באיזור תל אביב  -יפו וירושלים.
לפרטים אודות "קול קורא" שפרסם משרד האנרגיה ראה סעיף  3.18.15.1לעיל.
לפרטים בדבר דוח הרשות לתחרות לענין תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק ראה סעיף  3.18.17להלן.
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.3.18.17

דוח הרשות לתחרות בעניין בחינת התחרות הגאוגרפית של תחנות תדלוק
ביום  9ביולי  2017התפרסמה טיוטה להערות הציבור של דוח הרשות לתחרות (להלן" :הרשות") שעניינו:
"תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק :הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין" (להלן" :הדוח").
על פי הדוח ,מהניתו ח של הרשות ,עולה לכאורה תמונה כללית של העדר תחרות משמעותית בין ארבע
חברות הדלק הגדולות ,קיומם של חסמי כניסה גבוהים בדמות רגולציה נרחבת ומחסור בשטחים וקרקעות
בהם ניתן להקים תחנות תדלוק עבור שחקנים חדשים.
לאור האמור לעיל ,ממליצה הרשות להלן:
ליצור מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות במקום תחנות התדלוק הקיימות  -באזורים
בהם קיימת ריכוזיות של חברת דלק גדולה כך שחברת דלק גדולה לא תוכל להתקשר בכל סוג של הסכם
מבלי לקבל תחילה היתר פרטני מהרשות.
באזורים בהם ישנה נוכחות של חברת דלק גדולה אחת ,ממליצה הרשות כי המדינה תשקוד במיוחד על איתור
קרקעות להקמת תחנות תדלוק חדשות ותקצה אותן לחברות דלק קטנות.
עמדת הרשות היא שהסכמים של חברות הדלק לענין תחנות תדלוק (לרבות הסכמים לאספקה בלעדית עם
מפעילי תחנות והסכמי שכירות במקרקעין) עלולים להיחשב כהסדרים כובלים .הרשות סבורה כי יש לנקוט
מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים של חברות דלק בנוגע לתחנות תדלוק ולתחום את משך ההתקשרות
של הסכמי הבלעדיות לתקופה של עד  3שנים ,למעט הסכמים בהם חברת הדלק נושאת בעלויות שיפוץ
תחנת התדלוק או בעלויות ההקמה של תחנת התדלוק ,שאז תעמוד תקופת הבלעדיות על עד  6שנים.
בד בבד ממליצה הרשות לבטל את ההסדרים הפרטניים שנקבעו בצו השכירויות (צו מוסכם בין הממונה על
התחרות לבין דלק ,מחודש נובמבר  ,)2003בתנאי המיזוג שבין החברה לבין פז"א ,מחודש יוני  2006ובחוק
משק הדלק (קידום התחרות) ,התשמ"ד.1994-
בחודש מרץ  2018העבירה החברה (במסגרת הליכי שימוע בכתב) את התייחסותה לטיוטת הדו"ח וזאת על
אף שהרשות לא פרסמה ו/או העבירה לחברה את כל המידע ,המסמכים והנתונים העומדים בבסיס הדו"ח.
במסגרת המענה מטעמה ,הנתמך בחוות דעת כלכליות ומשפטיות ,הצביעה החברה על שורה של שגגות
מהותיות בעבודת הרשות ,הן ביחס לנתוני הבסיס ששימשו את הרשות ,הן ביחס לניתוח הנתונים והן ביחס
לממצאים האמפיריים שנתקבלו בגדרם .כמו כן ,הצביעה החברה על שורה של פגמים משפטיים בעבודת
הרשות ובכלל זה ,טענה שבדוח לא מוצג הבסיס המשפטי לחלק מן ההמלצות מרחיקות הלכת הקבועות בו
וכן שהמלצות אלו חורגות באופן מהותי מסמכותה של הרשות ,בפרט שעה שהן מבקשות לאיין זכויות קנייניות
של החברה בחלק מתחנות התדלוק ,ללא הסמכה כנדרש ולשיטתה של החברה ,אף בניגוד לדין .בנוסף,
הצביעה החברה על הפגמים שנפלו בעבודת הרשות ,בכל הנוגע להעדר ניתוח לפי חוק התחרות הכלכלית
וכן שההמלצות עצמן מנותקות מהניתוח הכלכלי המוצג בדו"ח.
במסגרת שימוע בעל פה שנערך לחברה בחודש יוני  ,2018חזרה החברה על טענותיה שפורטו במענה בכתב.
טרם התקבלה עמדת הרשות לטענות החברה.
במסגרת צו המיזוג בין פז לבין פז"א ,קבעה רשות התחרות כי על נכסי-תעופה יחולו הוראות פרק ד' לחוק
התחרות הכלכלית והחובות החלות על בעל מונופולין לכל דבר וענין ,לרבות איסור על סירוב בלתי סביר
לספק את שירותי ה ,איסור התנית מתן שירותיה בתנאים אשר מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים אינם
נוגעים לנושא ההתקשרות ,איסור קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות ,איסור עריכת הבחנה בין
לקוחותיה על פי זהותם וכיוצ"ב.

52

פרק ב' :עדכון תיאור עסקי התאגיד ביחס לדו״ח התקופתי לשנת 2021

.3.18.18

חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) ,התשס"ה2004-
חוק משק הדלק מטיל איסור על מכירה ואספקת דלקים לתחנת תדלוק ציבורית ,אלא אם היא כלולה
ברשימת תחנות תדלוק ציבוריות מורשות ,שמפורסמת על ידי מינהל הדלק .ברשימה שפורסמה על ידי מנהל
מינהל הדלק מופיעות מרבית תחנות התדלוק הציבוריות של החברה (למעט תחנות תדלוק בשטחי יהודה
ושומרון ,לגביהן החוק לא חל).

.3.18.19

מפעל חיוני
החברה ותחנות התדלוק שלה הוכרזו כמפעל חיוני באישור שניתן על ידי משרד הכלכלה .בהתאם לאישור
כאמור ,במצב חירום ,ציי הרכב ומתקני הניפוק והמילוי של החברה מגויסים לטובת המשק לשעת חירום ,על
מנת לאפשר אספקה סדירה של דלקים וגז .לענין צו אינטרסים חיוניים שהוצא לפז"א אגב הליכי ההפרטה
ראה סעיף  5.18.5לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
כמו כן ,נכסי-תעופה ,שרותי-תעופה ופזמוביל הוכרזו כמפעל חיוני באישורים שניתנו להן על ידי משרד
העבודה .בהתאם לאישורים כאמור ,במצב חירום ,מתקני הניפוק והמילוי של פזגז ומתקני נכסי-תעופה
ושרותי -תעופה מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה סדירה של גז ושל דלקים
תעופתיים.

.3.18.20

איכות הסביבה
לפרטים בדבר מגבלות רגולטוריות בתחום איכות הסביבה ראה סעיף  3.17לעיל.

.3.18.21

חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' ( )3הגברת האכיפה במכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן),
התשס"ט2008-
על פי החוק ,מוטלת חובה על כל מפעיל תחנת תדלוק לבצע לפחות שש בדיקות שנתיות לתקינות הדלק,
בכל משאבה ,באמצעות מעבדה מוסמכת .החוק מגדיל בצורה משמעותית את הסנקציה שתוטל בגין דלק
שאינו עומד בתקן ,לרבות אפשרות לצווי סגירה מינהליים ,פרסום שמות תחנות תדלוק שמוצריהן נמצאו לא
תקינים והחמרה משמעותית בקנסות .לחוק אין השפעה מהותית על פעילותה של החברה ,שכן החברה
נוקטת באמצעים סבירים וראויים כדי למנוע מכירת דלקים שאינם עומדים בתקן.

.3.18.22

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) ניפוק דלק במיכליות ,התשס"ח2007-
הצו מטיל אחריות על כל המשתתפים בשרשרת ניפוק מוצרי הנפט  -חברת הדלק ,מתקן הניפוק ,מפעיל
תחנת תדלוק וחברת ההובלה  -לכך שהמיכליות שמובילות דלק לתחנות תדלוק ציבוריות תהיינה מצויידות
בחותם אלקטרוני אשר עומד בתנאים הקבועים בתוספת לצו.

.3.18.23

עבודה מועדפת
מעת לעת מופצים עדכונים ותיקוני חוק מוצעים במסגרתם מוצע להסיר את ענף תחנות הדלק מרשימת
העבודות המזכות במענק עבודה מועדפת .מדובר ביוזמות חוק פרטיות ונכון למועד פרסום הדו"ח לא הופצה
יוזמה ממשלתית בנושא .החברה אינה יכולה להעריך אם תיקונים מסוג זה יאושרו ובאיזו מתכונת וכיצד
ישפיעו על מצבת עובדי תחנות התדלוק ,על פעילות תחנות התדלוק ועל החברה ,ככל שיאושרו.
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.3.19

הסכמים מהותיים בתחום הפעילות
ככלל ,בתחום מתחמי התדלוק אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכויות במקרקעין ואופן ההפעלה של תחנות
התדלוק ,אך מערכת ההתקשרויות בקשר לתחנות התדלוק ,המפורטת בסעיף  3.1.17לעיל ,הינה מהותית
לחברה.
לענין ההסדר בין החברה לבין הממונה על התחרות משנת  1995ראה סעיף  3.18.15.1לעיל.
לענין תנאי המיזוג פז  -פז"א ראה סעיף  3.18.16לעיל.
ככלל ,מערכת התקשרויות החברה עם המובילים והסוכנים השונים של מוצריה חשובה לחברה ,ואולם אין
הסכם אחד להובלה והפצה שהינו מהותי לחברה .לענין התקשרויות של החברה עם המובילים ,המפיצים
והסוכנים של החברה ראה סעיפים  3.6.2ו 3.6.4.1 -לעיל.
לענין ההסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לשיקום זיהומים בתחנות תדלוק שהוקמו לפני כניסת
תקנות המים לתוקף ראה סעיף  3.17.6לעיל.
לענין ההתקשרות בין החברה לבין הרשות הפלשתינאית ראה סעיף  3.5.2.2לעיל.
לענין רכישות החברה מבז"ן ראה סעיף  3.15.2לעיל.
לענין ההסכם בין רש"ת לבין נכסי-תעופה ולענין אחריות לטיב הדלק ראה סעיף  3.1.5לעיל .לפרטים בדבר
הסיכון הביטוחי הכרוך באחריות לטיב הדלק ראה סעיף  7.11.3.4לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח
התקופתי.
לענין הסכם ההרשאה בין נכסי-תעופה לבין רש"ת ראה סעיף  3.1.5לעיל.
לענין ההסכם בין שרותי-תעופה לבין רש"ת למכירת דס"ל ,בנזין תעופתי ושירותי תדלוק בשדות תעופה פנים
ארציים ראה סעיף  3.1.4.1לעיל.
לענין ההסכם בין שרותי -תעופה לבין רש"ת לאספקת שירותי תדלוק ושירותים נלווים בנתב"ג ראה סעיף
 3.1.4.1לעיל.

חלק רביעי :קמעונאות מזון
.4.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

.4.1.1

הפעילויות הכלולות בתחום הפעילות

.4.1.1.1

כללי
תחום קמעונאות המזון כולל את פעילות רשתות הסופרים שנרכשו על ידי החברה (סופר יודה ופרשמרקט
כמפורט להלן) ואת חנויות הנוחות ,והמרקטים שפועלים ברובם בתחנות התדלוק ומתחמי הקמעונאות.
הפעילות כוללת  -שיווק ,הפצה ומכירה של מוצרי צריכה שונים בחנויות ובמתחמי התדלוק הפרוסים ברחבי
הארץ ,הכוללים את המותג  - Yellowחנויות הנוחות  ,Yellowחנויות  Yellowמרקט( Yellow mini ,להלן:
"חנויות  "Yellowאו "חנויות הנוחות ") וכן בסופרמרקטים ,את המותג "סופר יודה" (פעילות שנרכשה על
ידי החברה במהלך שנת  2021כמפורט בסעיף  7.10.9.1לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי) ורשת
פרשמרקט הכוללת את המותגים "פרש מרקט" "מחסני מזון"" ,מחסני להב"" ,היפר דודו"" ,סופר דוש" ו"טיפ
טופ" (להלן" :פרשמרקט ") (לפרטים אודות רכישת מלוא מניות פרשמרקט במיזוג משולש הופכי ראה סעיף
 7.10.9.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי) (כולם יחד להלן" :הסופרמרקטים") .בנוסף ,החברה
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פועלת להקמה ,הרחבה וגיוון של מתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים בדרך של אספקת שרותי דרך,
הצעת מזון מהיר ומוצרים נוספים וכן בתחזוקת המתחמים ,התשתיות והציוד וניהול מלאי הציוד להקמה
ואחזקה של חנויות הנוחות ,המתחמים הקמעונאיים והסופרמרקטים.
החברה מפעילה אפליקציה המאפשרת ,בין היתר ,רכישת דלקים ,מוצרי מזון ו ,Non Food-מוצרים פיננסיים,
שירותים ומוצרים נוספים באמצעות שימוש בטלפון הסלולרי.
כאמור ,בחודש מאי  2021השלימה החברה את רכישת פעילות רשת הסופר מרקטים השכונתיים "סופר יודה"
והחל מינואר  , 2022היא גם בעלת רשת הסופרמרקטים "פרשרמקט" .בנוסף לאמור ,החברה פורסת
ומפעילה מקררים חכמים/מכונות ממכר אוטומטיות לממכר מוצרי מכולת ,שתיה ומוצרי מזון אחרים,
המוצבים במגדלי מגורים תחת המותג .Mini Yellow2
במתחמי התדלוק של החברה נמכרים ללקוחות הקבוצה תחת חנויות הנוחות ,בין היתר ,מוצרי רכב ,מוצרי
מזון ושתיה ומוצרי צריכה .החברה ממשיכה במהלך התרחבות והעמקה של פעילות המסחר הקמעונאי בין
היתר במתחמי התדלוק ,במטרה לספק לצרכנים חווית קניה משופרת במתחמי התדלוק .מרבית מתחמי
התדלוק וחנויות הנוחות פתוחים  7ימים בשבוע 24 ,שעות ביממה .במתחמים הקמעונאיים ,פז משכירה
שטחים מסחריים לעסקים שונים כגון :מסעדות ובתי קפה.
נכון ליום  31במרץ  ,2022בבעלות החברה  307חנויות נוחות וסופרמרקטים .מתוך  264תחנות תדלוק
ציבוריות הפרוסות ברחבי ישראל ,ישנן  242תחנות תדלוק בהן פועלות חנויות נוחות (מתוכן  2חנויות מחוץ
לתחנות) 23 ,סופרמרקטים שכונתיים מרשת "סופר יודה" ו 42-מרשת "פרשמרקט" .מתוך סך תחנות
התדלוק  62תחנות תדלוק מהוות גם מתחם קמעונאי (הכולל בין היתר ,בתי-קפה ,חנויות ומסעדות).
להערכת החברה ,לחברה מספר חנויות נוחות ומתחמים קמעונאיים הגדול ביותר מבין חברות הדלק בישראל.
להלן פרטים נוספים על חנויות הנוחות והסופרמרקטים ליום  31במרץ  ,2022לפי הענין:
שטח מכירה
(אלפי מ"ר)*

מכירות למ"ר לחודש
(אלפי ש"ח)

רווח גולמי (באחוזים)

שיעור המחזור בתחום
קמעונאות המזון

חנויות
הנוחות**
64%
35.2%
3.5
הסופרמרקטים 42
מגזר
סה"כ
100%
35.6%
4.1
55
קמעונאות
שטח מכירה נטו.
*
** ביחס לשיעור מחזור המכירות בחנויות הנוחות ,מחזור המכירות כולל זכיינים שמחזור המכירות שלהם מיוחס
לחברה בדוחות הכספיים באופן חלקי בהתאם למודל הזכיינות בינם לבין החברה; ביחס לרווחיות הגולמית בחנויות
הנוחות ,הרווחיות הגולמית כוללת זכיינים ומבוססת על מחירי מכירה פחות מחירי קנייה (ולא על הרווחיות הגולמית
על פי הדוחות הכספיים).
13

36.3%

5.9

36%

לפרטים אודות מתחמי התדלוק של החברה ראו סעיף  3.1.2לדוח זה לעיל.
לגבי שיטות ההפעלה וזכויות החברה במתחמי התדלוק בהן מופעלות חנויות הנוחות ,ראה סעיף  4.1.10להלן.

2

ביום  24בדצמבר  2020רכשה החברה  70%ממניות חברת המזווה הכי קרוב בע"מ ("המזווה") .חברת המזווה עוסקת ,בין היתר ,בפריסה והפעלה
של מקררים חכמים/מכונות ממכר אוטומטיות לממכר מוצרי מכולת ,שתיה ומוצרי מזון אחרים ,המוצבים במגדלי מגורים ,בנייני משרדים ועסקים.
כיום השירות פועל תחת תחת המותג  . Mini Yellowכפועל יוצא מהסכם הרכישה יוסדה חברת ריטיילור טכנולוגיות בע"מ (להלן" :חברת המקררים")
כאשר פז מחזיקה ב 49% -ממניותיה .חברת המקררים פועלת בתחום הרכש ,הפיתוח ,הייצור ,המכירה ,ההרכבה ,ההתקנה (לרבות באתר הלקוח)
והתחזוקה של מקררים חכמים בישראל .בין המקררים והמזווה הסדרי שיתוף פעולה ,מכירה וקניה וכיו"ב.
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.4.1.1.2

חנויות הנוחות
החברה מעניקה לצדדים שלישיים (מפעילי תחנות התדלוק) זיכיונות ,לתקופות זמן קצובות ,להפעלת חנויות
נוחות תחת המותג  Yellowלצד תחנות התדלוק של החברה .חלק מחנויות הנוחות  Yellowמופעלות על ידי
קבוצת פז בעצמה ורוב החנויות מופעלות על ידי צדדים שלישיים במנגנון לפיו משולמת לחברה תמורה קבועה
ו/או שיעור מההכנסות .חנויות הנוחות  Yellowפועלות כרשת ומתמחות במכירת מוצרי נוחות ,הכוללים
מוצרי מזון לדרך (קפה ,כריכים ,דברי מאפה ,חטיפים ,משקאות קלים מקוררים ,גלידות וכיו"ב) ,במכירת
מוצרי מזון אחרים לקניה משלימה ,לרבות ,פירות וירקות בחלק מן החנויות ,במכירת מוצרי עישון ,במכירת
מוצרי ( Non-Foodכגון :מוצרי חשמל וטואלטיקה) ובמתן שירותים מתקדמים (כאמור בסעיף  4.1.1.4להלן).
רוב חנויות הנוחות  Yellowפועלות  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .החברה פועלת לפתיחת חנויות נוחות
 Yellowנוספות ולהגדלת פעילות חנויות הנוחות ,בין היתר תחת המותג  Yellowמרקט וזאת לרבות על ידי
הגדלת מגוון המוצרים לקניה משלימה ומתן שירותים מתקדמים ,הרחבת הפעילות גם תחת המותג Yellow
מרקט נעשית גם באמצעות מיתוג מחודש ,הסבת חנויות נוחות  Yellowלסגמנט Yellowמרקט והרחבת
מגוון מוצרי המכולת בהן .החברה רואה בחנויות הנוחות מנוע צמיחה של החברה וחלק מפעילות משלימה
במתחמי התדלוק.
במסגרת התכנית האסטרטגית של החברה שגובשה ועיקריה פורסמו ביום  23בפברואר  ,2020החליטה
החברה כי בתחום קמעונאות המזון  -מנועי הצמיחה העיקריים שלה יתמקדו בחנויות הנוחות ,בסופרמרקטים
(בפרט –סופרמרקטים שכונתיים) כמפורט להלן ,ובכלל זה בשיפור והרחבת שטחי החנויות ,באופטימזציה
של המתחמים המסחריים וביישום שיטות שונות להענקת הצעות ערך רלוונטיות ומשופרות ללקוחות .במהלך
הרבעון הראשון לשנת  2022החברה המשיכה ביישום התכנית האסטרטגית והעמיקה בפרטי הטיפול בה.
פעילות זו התמקדה במספר כיוונים ובהם :שדרוג יכולות הקמעונאות של החברה ועליית מדרגה בכל הקשור
בניהול החנויות ,הסגמנטים והמדפים; בהתאם לאמור ,החברה ביצעה חלוקה מחודשת של חנויות הנוחות
למספר סגמנטים ,תוך התאמת המגוון הנכון והמתאים לכל סגמנט ,והיא ממשיכה לבחון שיתופי פעולה
להגברת התנועה למתחמים ,לרבות שילוב מזון ומזון מהיר ,שיפור המכר הצולב באמצעות הגברת תנועת
הלקוחות מתדלוק לחנויות הנוחות ולהפך ( ,)cross sellשימוש בטכנולוגיות חדשניות דוגמת שימוש בבינה
מלאכותית ובתשתיות ענן ועוד .בנוסף ,פועלת החברה בתחום נוסף של הגעה לבית הלקוח באמצעות מיזמים
מתאימים ובניהם באמצעות מיזם "המזווה הכי קרוב בע"מ"  -החברה מפעילה ופורסת מקררים
חכמים/מכונות ממכר אוטומטיות ,לממכר מוצרי מכולת ,שתיה ומוצרי מזון אחרים ,המוצבים במגדלי מגורים.
כיום השירות פועל תחת המותג  .Mini Yellowפעילות זאת ייחודית לחברי המועדון של אפליקציית Yellow
ומתופעלת באמצעות האפליקציה .יתר התחומים בהם מתמקדת החברה תחת הסופרמרקטים מפורטים
בסעיף  4.1.1.3להלן.

.4.1.1.3

דיגיטל ,נאמנות ושירותים מתקדמים ונוספים בחנויות הנוחות
במהלך חודש מאי  2018השיקה החברה לציבור הרחב אפליקציה סלולארית (להלן" :ארנק הנאמנות
הדיגיטלי" או "אפליקצית הנאמנות הדיגיטלית") המאפשר כיום לשלם באמצעותו עבור רכישת דלקים
בתחנות התדלוק של החברה ו/או ברכישת מוצרים בחנויות הנוחות  .Yellowהאפליקציה מקנה הטבות
ללקוחות ומעודדת צריכה ונאמנות לחברה ,באמצעות צבירת כסף למימוש בחנויות הנוחות.
לחברי מועדון הלקוחות המשתמשים בארנק הנאמנות הדיגיטלי ,ניתנות הטבות צבירה ()Cash back
קבועות ,והטבות נוספות המשתנות מעת לעת ,אשר להערכת החברה מעודדות נאמנות וצריכת מוצרים.
החברה שמה דגש חזק על פיתוח ארנק הנאמנות הדיגיטלי ,כמנוע צמיחה עתידי ,לרבות בחינת שיתופי
פעולה בתחומים רבים ושונים אשר מציעים ערך חדש ללקוחות ומחזקים את תכנית הנאמנות של הלקוחות
לחברה ומייצרים עבורה גם מקורות הכנסה חדשים .לפרטים אודות שיתופי פעולה בתחום הפעילות ראה
סעיף  4.19.1להלן.
אפליקצית הנאמנות הדיגיטלית הנה פלטפורמה מרכזית בפעילות הקבוצה בתחום החדשנות הדיגיטלית
והטכנולוגית הפונה לצרכנים ,ומנועי הצמיחה העיקריים של הפעילות מתמקדים בשדרוג תכנית הנאמנות
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לתוכנית פרסונלית מבוססת דאטה ,שדרוג חווית הלקוח באפליקציה ויצירת חווית לקוח מבדלת ,הוצאת
ה"ארנק" אל מחוץ לגבולות מתחמי התחנה (לדוגמא סופר פארם) וחנויות הנוחות לרשתות קמעונאיות
נוספות ולשאר החברות הקמעונאיות בקבוצה והשקת מערכות מתוחכמות לרכישה און ליין והזמנה לאיסוף
עצמי.
במרבית חנויות הנוחות שבתחנות התדלוק ניתנים ,בין היתר ,שירותים מתקדמים כגון :שירותי משיכת
מזומנים ("כספומן") ,משיכת מזומנים ממכשירי ( ATMבחלק מהמתחמים הקמעונאיים ו/או בחלק ממתחמי
התדלוק ו/או בחלק מחנויות הנוחות) ,ובמרבית מתחמי התחנה המרכזיים פועל שירות  – Yellow Boxמתקני
לוקרים אוטומטיים לאסוף ושילוח חבילות שהוזמנו און ליין באתרי סחר שונים בשירות עצמי המופעלים על ידי
צד שלישי .בנוסף ,חנויות הנוחות מכבדות כרטיסי סיבוס ותן-ביס ושירותי טעינת רב-קו.
ניתן לרכוש את מוצרי חנויות הנוחות באופן מקוון באינטרנט ( )e-commerceבאמצעות אתר הרשת ו/או
באמצעות חברת  Woltהמספקת שירות משלוחים לבית הלקוח.
.4.1.1.4

הסופרמרקטים
הסופרמרקטים של החברה ,פועלים תחת מספר מותגים שונים ,וכוללים את המותג "סופר יודה" במסגרת
הפעילות שנרכשה על ידי החברה במהלך שנת  2021ואת המותגים "פרשמרקט" "מחסני מזון"" ,מחסני
להב"" ,היפר דודו"" ,סופר דוש" ו"טיפ טופ" שנרכשו במסגרת מיזוג משולש הופכי בחודש ינואר 2022
כמפורט בסעיף  7.10.9.2בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
הסופרמרקטים מציעים לצרכנים מגוון רחב של מוצרים :מוצרי מזון; ירקות ופירות; בשר ודגים ,מוצרי
טואלטיקה; מוצרי ניקוי וכלי בית .סופרמרטים הפועלים תחת המותג "סופר יודה" הם סופרמרקטים בשטח
מכירה של  150-400מ"ר ונמצאים בעיקר בתל אביב ולאחרונה פעילותן הורחבה גם לערים נוספות בגוש דן
והשרון .חלק מהסופרמרקטים פועלים  24שעות  7ימים בשבוע .החברה פועלת לפתיחת סופרמרקטים
נוספים תחת המותג "סופר יודה" בערים וישובים נוספים מחוץ לתל-אביב .החברה רואה בסופרמרקטים תחת
המותג "סופר יודה" כמנוע צמיחה בתחום קמעונאות המזון והסופרמרקטים השכונתיים .הסופרמרקטים
הפועלים תחת המותגים שנרכשו במסגרת עסקת פרשמרקט ,פועלים בעיקר בתוך הערים ובקרבה לשכונות
מגורים ,רובם בעלי שטח מכירה של  600-1000מ"ר ,הסופרמרקטים מעניקים דגש מיוחד להיצע הגדול
והמגוון בהם ,וכן למחלקות שירות טריות ,לרבות מעדניה ואטליז ,המוכרות מגוון רחב של מוצרים ,אשר
בחלקם נחתכים במקום ,כגון  -נקניקים וגבינות .החברה רואה בסופרמרקטים אלו כמנוע צמיחה שלה
בתחום קמעונאות המזון והסופרמרקטים גם במרכז הארץ רבתי וגם באזורים נוספים מחוץ למרכז הארץ.
בנוסף ,ניתן לרכוש את מוצרי הסופרמרקטים באופן מקוון באינטרנט ( )e-commerceבאמצעות אתר הרשת
ו/או באמצעות חברת  Woltהמספקת שירות משלוחים לבית הלקוח מחלק מהסניפים.
במהלך הרבעון הראשון לשנת  , 2022החברה השיקה אפליקציה נוספת עבור הסופרמרקטים תחת המותג
"סופר יודה" הכוללת צבירת הטבות לארנק הנאמנות הדיגיטלי של הקבוצה ("הארנק המשותף") .באמצעות
האפליקציה והארנק המשותף ,יוכלו המשתמשים לרכוש גם בחנויות  ,Yellowסופרמרקטים "סופר יודה" ואף
לתדלק בתחנות הדלק פז,כמפורט לעיל.
הרחבת פעילות החברה לתחום הסופרמרקטים כאמור לעיל הינה כחלק מהתכנית האסטרטגית של החברה,
כאמור בסעיף  4.1.1.2לעיל.
במהלך הרבעון הראשון החלה החברה בקליטה של פרשמרקט ,על מותגיה בחברה ,בתחילת יצירת חיבורים
וסינרגיות בין פעילות קמעונאות המזון של הקבוצה ובשילובה של פרשמרקט בכלל פעילות הקבוצה.
המידע בדבר עיקרי התכנית האסטרטגית כמפורט בסעיף  4.1.1.2לעיל בתחום הקמעונאות ,השיווק ,חנויות
הנוחות והסופרמרקטים הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך והתממשות ו/או אי התממשות
עיקרי התכנית כאמור לעיל ,עלולים שלא לקרות בפועל כתוצאה מתנאים כלכליים ומצב כלכלי ,מצב ענף
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הקמעונאות ,התפתחות התחרות ושינויים בתנאי התחרות ,שינויים רגולטורים ,שינוים בהעדפות צרכנים
והרגלי צריכה ,שיקולי כדאיות כלכלית וכתוצאה מקשיים ואילוצים שונים.

.4.1.2

התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפרטים ראה סעיף  4.7להלן.

.4.1.3

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפרטים ראה סעיפים  4.16ו 4.17 -להלן.

.4.1.4

שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות
ראה סעיף  3לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2021וסעיף  3לדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022
לפרטים אודות חתימה על הסכם לרכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ ,המפעילה את רשת
הסופרמרקטים "סופר יודה" ,ראה סעיף  4.1.10.1להלן.
לפרטים אודות רכישת מלוא מניות פרשמרקט במיזוג משולש הופכי ראה סעיף  7.10.9.2לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.

.4.1.5

התפתחויות בשווקים ושינויים במאפייני לקוחות
בשוק קמעונאות המזון בישראל פועלות רשתות שיווק ,המחזיקות בנתח שוק מהותי בתחום הפעילות ,ולצידן
פועלים מינימרקטים ,חנויות מכולת ,חנויות נוחות עירוניות ובתחנות דלק ,הפועלות לרוב במתכונת של שעות
פעילות רציפות לאורך כל השבוע ,שווקים פתוחים וחנויות מתמחות כגון אטליזים ,חנויות למכירת יינות,
מעדניות ,חנויות למזון אורגני וכדומה.
בעשור האחרון מתרחשת מגמה של פיתוח תחנות תדלוק למתחמי תדלוק ולמתחמים קמעונאים ,כאשר כל
אחת מחברות הדלק הגדולות פיתחה רשת חנויות נוחות ממותגת .בשנים האחרונות חברות הדלק הגדולות
המתחרות בחברה (דלק ,סונול ודור אלון) ,מצמצמות פערים הקיימים בינן לבין החברה ,בכמות תחנות
התדלוק וחנויות הנוחות המופעלות על ידן .בין היתר השיקו סונול ודלק אפליקציה סלולרית ,הדומה
לאפליקצית הנאמנות הדיגיטלית שהשיקה החברה בשנת  .2018כמו כן ,בשנים האחרונות המגמה של
הקמת תחנות תדלוק ,שאינן של אחת מחברות הדלק הגדולות ,מקבלת תאוצה גבוהה ,תוך יצירת מותגים
פרטיים בשוק .משבר הקורונה הביא גם לעליה בצריכה השוטפת וברמת הביקוש למוצרי מזון בעיקר
בתקופות הסגר ובתקופות של "גלי תחלואה".
בקרב רשתות שיווק המזון ,בעשור האחרון ניכרת מגמה של התחזקות בהשוואה למינימרקטים ,מכולות
ושווקים פתוחים .מגמה נוספת המסתמנת במהלך השנים האחרונות ,היא הפיכתם של חלק מהמכולות
והמינימרקטים ל"רשת פרטית גדולה" .כך ,רשתות צומחות חיזקו את מעמדן בשוק והגדילו את נתח השוק
שלהן ,בין היתר ,באמצעות רכישת סניפים.
תחום קמעונאות המזון בכללותו נתון לתחרות עזה בשנים האחרונות ,המובילה לשחיקה מתמשכת ברווחיות
ולקשיים אשר הובילו לסגירתן ,מכירתן ,קיטון בהיקף פעילותן ,סגירת סניפים או צמצום שטחי מסחר במספר
רשתות קמעונאיות ,כך שנתח השוק של הרשתות הקמעונאיות הארציות הגדולות הצטמצם ומעמדן של
רשתות קמעונאיות צומחות התחזק ,בין היתר ,עקב רכישות של סניפים כאמור.
מגמה נוספת שניכרת בשנים האחרונות היא שינוי בטעמים הצרכניים .המודעות הציבורית לנושא המחיר
התרחבה ,והובילה את הצרכנים לרכישת סלי קניות ממוקדים יותר ולמעבר מהמותגים המובילים בשוק
למותגים תחליפיים (מותגים קטנים ,פחות ידועים ומותגים פרטיים ,שמחיריהם נמוכים יותר) .בשנים
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האחרונות ,התחזקה תודעת הבריאות אצל הציבור ובכך גדלו המכירות של מוצרי הטבעונות והמוצרים
האורגניים ,ועל כן ,הביקוש למוצרים הנתפסים כבריאים עלה .במענה לביקושים אלו ,רשתות שיווק רבות
מקצות יותר ויותר שטחי מדף עבור מוצרי בריאות .יצוין ,כי החברה מוכרת בסופרמרקטים ,ואף בחנויות
הנוחות מוצרים הנתפסים כבריאים ,כגון מוצרים עשירים בוויטמינים ,מוצרים ללא גלוטן או ללא סוכר .בנוסף,
שינויים בהרגלי האכילה – כדוגמת רכישה בערוצים אלטרנטיביים (כגון באמצעות האינטרנט ובTake -
 ,) Awayבחנויות מתמחות (לרבות ,מאפיות ,קצביות וירקנים) וכן בשווקים פתוחים ,כמו גם שינויים דמוגרפיים
אחרים – כגון הזדקנות האוכלוסייה (בממוצע ההוצאות לנפש של אוכלוסיה ותיקה על מוצרי צריכה שוטפת
נמוכות מאלו של משפחות עם ילדים) והשפעת התכווצות ההכנסה הפנויה לנפש בישראל ,יש בהם כדי
להשפיע על הביקושים למוצרי צריכה שוטפת .כמו כן ,השנים האחרונות מאופיינות בגידול מהיר בשטחי
המסחר במזון בישראל ,בעיקר בשטחי המסחר של הרשתות הקמעונאיות הקטנות ובגידול בתחרות בכל
אזורי הפעילות.
בתקופת משבר הקורונה בשנתיים האחרונות ,ניכרה עליה בצריכה השוטפת וברמות הביקוש למוצרי מזון
כמתואר לעיל.
השפעת הגידול המהיר בשטחי המסחר במזון בישראל כאמור לעיל ,על הסופרמרקטים ,עיקרה ביצירת
תחרות גדולה יותר לחברה אשר מובילה לירידת מחירים עקב מתן הנחות משמעותיות יותר על מנת למשוך
את קהל הצרכנים.

.4.1.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
בחנויות הנוחות ובמתחמים הקמעונאיים ,ניתן למנות ,בין היתר ,את הגורמים הבאים :פריסה ארצית במיקומים
אסטרטגים; איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות; הרחבת רשת חנויות  ;Yellowהגדלת שטחי מסחר
והקמת מתחמים קמעונאיים; תשתית דיגיטלית מתקדמת ומועדון נאמנות דיגיטלי גדול; גמישות ויכולת
התאמה מהירה לשינויים בהעדפות הצרכנים; שיפור מתמיד באיכות השירות ושמירה על רמת שירות גבוהה
וניראות המתחמים ,חנויות  ;Yellowקיומן של זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויים המתחמים
הקמעונאיים; ושימור המשאב האנושי המקצועי בחברה.
בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הסופרמרקטים ניתן למנות ,בין היתר ,את הגורמים הבאים :מיקום
אטרקטיבי של הסניפים ופרישתם הגיאוגרפית ,שעות פתיחה ושעות פעילות ארוכות בסניפים (בחלקם אף 7
ימים בשבוע 24 ,שעות ביממה) ,שמירה על רמת שירות גבוהה ונראות וחווית קנייה איכותית ,סל מוצרים רחב,
מגוון מדויק ועשיר של מוצרים ,מחירים אטרקיביים ומבצעים ,מוניטין ,ניהול יעיל ואפקטיבי ,תשתית לוגיסטית
ואספקה מרכזית המאפשרים זמינות ומגוונים ייחודיים ,תשתית ארגונית וכח אדם ניהולי ואיכותי ,איתנות
פיננסית ,מערכות דאטה ואנליזה מתקדמות (לרבות מידע בזמן אמת) ,מערכת סחר מרכזי ויכולות סחר,
בפרט בהיקף פעילות גדול.

.4.1.7

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם
עם רכישת סופר יודה בחודש מאי  2021הפכה החברה "לקמעונאי גדול" כהגדרתו של מונח זה בחוק המזון,
והחל משנת  2022חלות עליה הוראות החוק בעניין זה .על מנת להתאים את פעילותה להוראות ולמגבלות
החלות בחוק ,שינתה פז את אופן ההתקשרות עם ספקי מוצרי המזון והנוחות לחנויות הנוחות ולסופרמרקטים
תחת רשת "סופר יודה" ואת אופן ההתקשרות עם הזכיינים המפעילים את החנויות ,באופן שפז היא שרוכשת
את מוצרי המזון והנוחות ישירות מן הספקים עבור הזכיינים בחנויות ,כאשר הספקים הם שמפיצים את
המוצרים ישירות לחנויות הנוחות.
נכון למועד דוח זה ,ביחס לסופרמרקטים "פרשמרקט" שבבעלות החברה מחודש ינואר  ,2022מערך
האספקה מתנהל כפי שהיה בטרם השלמת הליך המיזוג ,כך שמרבית מוצרי סניפי פרשמרקט נרכשים
מספקים חיצוניים ומשווקים תחת שם המותג של הספקים/יצרנים .עבור הסופרמרקטים שנרכשו בעסקת
פרשמרקט ,קיים מרכז הפצה של ירקות ופירות בלבד ,המרכז אליו את מלוא רכישות הירקות והפירות
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שמבצעת החברה באופן מרוכז מהמגדלים ומסיטונאי פירות וירקות עבור סניפי פרשמרקט ,ואשר ממנו
מוע ברים הירקות והפירות לסניפי פרשמרקט ,בהתאם לדרישה ולצורך .נכון למועד הדוח ,החברה מפעילה
מערך מכירות מקוון באחד מסניפי פרשמרקט ,כאשר החברה עדיין פועלת להרחבת מערך המכירות המקוון
(בהשקעה שאינה מהותית לחברה) ,אשר יאפשר ללקוחות הסופרמרקטים של החברה ביצוע רכישה מקוונת
באזורי הפעילות של הסופרמרקטים של החברה בלבד ואשר צפוי בנוסף ,להוות חלופה לביצוע רכישות
בסופרמרקטים עצמם עבור לקוחות פוטנציאליים באזורי הפעילות ,אשר נוהגים לבצע רכישות מקוונות
ממתחרים .מובהר ,כי אין הכרח שמערך המכירות המקוון יופעל בכל אזורי הפעילות של החברה .עוד מובהר,
כי ביישובים בהם קיימים מספר סופרמרקטים של החברה ,מערך המכירות המקוון יכול שיופעל בסניף
סופרמרקט אחד בלבד באותו היישוב (אם יופעל) ,אך ישרת את כל תושבי היישוב.
לפרטים נוספים אודות הספקים בתחום קמעונאות המזון ראה סעיף  4.14להלן.

.4.1.8

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בו
מרבית חנויות הנוחות ממוקמות במתחמי התדלוק .לפרטים בדבר חסמי הכניסה והיציאה בקשר למתחמי
התדלוק ראה סעיף  3.1.15לעיל.
בתחום הסופרמרקטים חסמי הכניסה העיקריים הנם ,בין היתר ,קושי באיתור מיקומים מתאימים
ו אטרקטיביים להפעלת סופרמרקטים ,עם הסכמי שכירות לטווח ארוך יחסית; השגת אישורי הרשויות
הרלבנטיות וההיתרים הנדרשים לצורך פתיחתם והפעלתם של הסופרמרקטים ,לצד עלויות ההשקעה
הכרוכות בפתיחה ושדרוג מרקטים הדורשות מקורות מימון ועלויות השיווק והפרסום; שימור והגדלת נתחי
השוק נוכח מבנה השוק הצומח של הסופרמרקטים; שחיקה במחירי המוצרים וברווחיות הגולמית לאור היקפו
המוגבל של שוק המזון הישראלי והתחרות הרבה בתחום קמענואות המזון; קושי ליצירת בידול בשוק
קמעונאות המזון אל מול המתחרים; בנוסף ,קיימות מגבלות רגולטוריות בתחום קמעונאות המזון והצרכנות,
ובכלל זה עמידה בהוראות החוק לקידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד 2014-והתקנות שהוצאו מכוחו
(לפרטים נוספים ראו סעיף  4.17.3להלן) .חסם היציאה העיקרי הוא התקשרות בחוזים ארוכי טווח בין החברה
ובין בעלי הנכסים.

.4.1.9

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
בשוק המזון נמכרים אלפי מוצרים אשר לרובם ישנם תחליפים שונים .החברה מעריכה ,כי מרבית מוצריה
ניתנים לרכישה גם ברשתות קמעונאיות מתחרות ואף בחנויות נוחות של חברות הדלק המתחרות.

.4.1.10

שיטות ההפעלה וזכויות החברה במתחמי חנויות הנוחות והסופרמרקטים
לפרטים אוד ות סוגי מתחמי התדלוק של החברה לרבות חנויות הנוחות בהיבט זכויות במקרקעין ,ראו סעיף
 3.1.17לדוח זה לעיל.
הסופרמרקטים מופעלים בנכסים שבבעלות צדדים שלישיים ,אשר הושכרו לחברה לתקופות שונות .להלן
פרטים בנוגע לזכויות החברה בסופרמרקטים ,נכון ליום  31במרץ :2022
סוג הזכות בנכס (זמן
שנותר)
סופרמרקטים פעילים
שכירות לתקופה
של  3שנים ויותר
שכירות לתקופה
הקצרה מ 3-שנים
סה"כ שכירות

נכון ליום  31במרץ 2022
שטח (אלפי מ"ר)
---

נכון ליום  31במרץ 2022
מספר הנכסים
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.4.1.10.1

סוגי והסופרמרקטים בהיבט ההפעלה
לפרטים בדבר היבט ההפעלה של חנויות הנוחות במתחמי התדלוק ראו סעיף  3.1.17לדוח זה לעיל.
רשת הסופרמרקטים סופר יודה מופעלת על ידי החברה באמצעות סופר זול בן גוריון בע"מ (בבעלות מר
יהודה גואטה) – ממנו נרכשה הרשת (להלן" :סופר זול")  -כזכיין ,הנותן לחברה שירותי ניהול לרבות העסקת
עובדי החנות .בהתאם להסכם שנחתם מול סופר זול ,העניקה החברה לסופר זול ,למשך תקופת זמן קצובה
של עד כשלוש שנים ממועד השלמת עסקת הרכישה של הרשת ,זכות לנהל את הסופרמרקטים ברשת סופר
יודה ,במסגרת הפעלת הסופרמרקטים נושא הזכיין בעלויות כוח האדם המועסק על ידו בסופרמרקטים.
החברה נושאת בעלויות הקמת הסופרמרקט ,בעלויות הקבועות ובכל יתר עלויות התחזוקה השוטפת והינה
הבעלים של הציוד בסופרמרקטים .סופר זול העמיד לחברה בטחונות ,בין היתר להבטחת קיום הסכם
הזכיינות.
הסופרמרקטים של פרשמרקט מופעלים על ידי החברה.

.4.2

מוצרים ושירותים בתחום הפעילות
ראה סעיף  4.1.1לעיל.

.4.3

מוצרים חדשים בתחום הפעילות
במהלך שנת  2020החברה החלה ביישום תכנית אסטרטגית חדשה הכוללת ,בין היתר ,תכניות להגדלת
מגוון המוצרים שימכרו בחנויות הנוחות  Yellowוהתאמתם לסגמנטים השונים של חנויות ה.Yellow-
לענין אסטרטגיית החדשנות בתחום חנויות הנוחות ובחנויות  Yellowראה סעיף  4.1.1.2לעיל.
לענין מתן שירותים מתקדמים בחנויות הנוחות  Yellowראה סעיף  4.1.1.2לעיל.
לענין השקת אפליקציה עבור הסופרמרקטים "סופר יודה" (הכוללת צבירת הטבות לארנק הנאמנות הדיגיטלי
של הקבוצה כארנק משותף) ראה סעיף  4.1.1.4לעיל.
כמתואר לעיל ,במהלך שנת  2021החלה פז בהקמה של רשת סופרמרקטים מחוץ לתחנה – בין באמצעות
רכישות (כגון רכישת רשת סופר יודה ופרשמרקט) ובין באמצעות הקמת סופרמרקטים בשטחים שהחברה
שוכרת מצדדים שלישיים .להרחבה ראו סעיף  4.1.1.1לעיל.

.4.4
.4.4.1

לקוחות בתחום הפעילות
לקוחות חנויות הנוחות
לקוחות החברה במתחמים הצמודים למתחמי התדלוק ,הם ציבור הנוסעים  /המבקרים הפוקד את מתחמי
התדלוק ,החנויות הצמודות למתחמי התדלוק וחנויות  ,Yellowלקוחות האתר ,מפעילי תחנות קשת של
תחנות התדלוק וכן שוכרי הנדל"ן במתחמים הקמעונאיים .לקוחות אלה הינם בעיקרם לקוחות מזדמנים
המשלמים עבור רכישותיהם במזומן ,בכרטיסי אשראי או באמצעות אפליקציית  ,Yellowאשר בחלקם מגיעים
למתחם התחנה לשם תדלוק רכבם ו/או שימוש בשירותים אחרים המוצעים במתחמי התדלוק וכן לקוחות
מזדמנים אחרים בפריסה ארצית המגיעים למתחמי התדלוק בשל מיקומם בצד הדרך.
לפרטים אודות מועדון הלקוחות של חנויות הנוחות וסופר יודה באמצעות אפליקציות  Yellowוסופר יודה ראו
סעיפים  4.1.1.2ו 4.1.1.4 -לעיל.
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.4.4.2

לקוחות הסופרמרקטים
החברה מוכרת את מוצריה בסופרמרקטים לכלל האוכלוסייה בתחומי פעילותה .להערכת החברה ,לקוחות
הסופרמרקטים אינם בעלי מאפיינים ייחודיים או קבועים ,זולת העובדה שחלקם תושבי האזורים בהם
ממוקמים סופרמרקטים של החברה ,מה שמוביל  -להערכת החברה לכך כי חלק מלקוחותיה הם גם לקוחות
חוזרים ולא רק לקוחות מזדמנים ,אשר גרים בסמיכות לסופרמרקט מסוים ,ואף לעיתים משתמשים בשירות
משלוחים עד לבי ת הלקוח הכרוך בתשלום נוסף ,דרך האתר המקוון או באמצעות שיתוף הפעולה של החברה
עם רשת  .Woltלפרטים ראו סעיף  4.1.1.4לעיל.

.4.4.2.1

מועדוני לקוחות ברשתות הסופרמרקטים
לפרטים אודות מועדון הלקוחות של חנויות הנוחות וסופר יודה באמצעות אפליקציות  Yellowוסופר יודה ראו
סעיפים  4.1.1.2ו 4.1.1.4 -לעיל.

.4.4.3

תלות בלקוח בודד
לחברה אין תלות במי מלקוחות תחום פעילות קמעונאות המזון ,ולהערכת החברה אין לה לקוח מהותי ,הן
בחנויות הנוחות והן בסופרמרקטים וזאת נוכח מאפייני פעילותה ,ובכלל זה ,גיוון לקחותיה ופיזורם .לאף אחד
מלקוחות אלו אין השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של החברה.

.4.5
.4.5.1

שיווק והפצה בתחום הפעילות
שיווק חנויות הנוחות
מדיניות השיווק של פז בחנויות הנוחות מבוססת על חיזוק מעמדה של פז כחברה הגדולה והמובילה בישראל
לשיווק ולמכירת מוצרים בחנויות נוחות.
כחלק מפעילות השיווק ,החברה משקיעה ומתחזקת את חנויות הנוחות מתחמי התדלוק באופן שוטף ובאיכות
גבוהה.
חנויות הנוחות  Yellowפועלות ב 240 -מתחנות התדלוק של החברה .פז קבעה לעצמה סטנדרט גבוה
למתחמי התדלוק ,לחנויות ולתאי השירותים ,כך שיהיו נגישים גם לאנשים עם מוגבלויות ובהתאם
לסטנדרטי ם שנקבעו בחקיקה .כמו כן ,לחברה אפליקציה סלולארית המקנה הטבות למועדון לקוחותיה
כמפורט בסעיף לעיל.
לפרטים נוספים ראו גם סעיף  3.6.1לעיל.

.4.5.2

שיווק בסופרמרקטים
כחלק מפעילות השיווק ,החברה משקיעה ומתחזקת את הסופרמרקטים שלה באופן שוטף ובאיכות גבוהה.
ההשקעה כוללת שיפוץ ושדרוג הנראות וחווית הקנייה ,מיתוג מחדש ,ושמירה על רמת הניקיון ואחזקת
הסופרמרקטים בסטנדרט גבוה .החברה מפרסמת ומקדמת את הסופרמרקטים באמצעות שילוט סביבם,
קידום ייעודי בדיגיטל וברשתות החברתיות ,פרסום מבצעים וחוברות הנחות בתוך הסופרמרקט ,ובאופן חלקי
בעיתונות מקומית ,רדיו ,דיוור ישיר ופעילויות נקודתיות .תוכן הפרסום מושפע מעונתיות ומהתפתחויות בשוק.

.4.5.3

הפצה והובלה לחנויות הנוחות והסופרמרקטים
הפצה והובלת מוצרים ל חנויות הנוחות ולסופרמרקטים מבוצעת ברובה ישירות על ידי הספקים ,ובחלקה על
ידי החברה מהמחסנים הראשיים שלה.
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נכון למועד דוח זה ,החברה מפעילה  2מחסנים ראשיים המשמשים להפצת מוצרים לחנויות הנוחות
והסופרמרקטים ששטחם הכולל הינו של כ 5.2-אלפי מ"ר .מחסנים אלה מושכרים על ידי החברה מצדדים
שלישיים.

.4.6

צבר הזמנות בתחום הפעילות
צבר הזמנות אינו רלוונטי לבחינת תחום הפעילות וזאת לאור העובדה שבחנויות הנוחות ובסופרמרקטים,
המכירה הינה קמעונאית.

.4.7
.4.7.1

תחרות בתחום הפעילות
תחרות בחנויות הנוחות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים
להערכת החברה ,נכון לתום הרבעון הראשון לשנת  ,2022למתחרותיה העיקריות של החברה בתחום
האנרגיה לתחבורה ,קיימות גם חנויות נוחות במתחמי התדלוק כמפורט כדלהלן :דלק כ 198 -חנויות נוחות,
סונול כ 196 -חנויות נוחות ,דור-אלון כ 153 -חנויות נוחות .לחברה  242חנויות נוחות במתחמי התדלוק.
בשנים האחרונות פועלת החברה ,כמו גם מתחרותיה ,לפתח את תחנות התדלוק ומתחמי התדלוק למתחמים
קמעונאיים המציעים מגוון שירותים ,הכוללים בין היתר ,חנויות נוחות ,מסעדות ובתי קפה .החברה מובילה
במספר המתחמים הקמעונאיים בתחנות תדלוק הפועלים ברחבי המדינה.
לפרטים נוספים לגבי התחרות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים ראו סעיף  3.8.1לעיל .יצוין כי על
אף התגברות התחרות בענף ,בשנים האחרונות פריסת תחנות התדלוק של החברה ,המיקומים העדיפים,
שיטות ההפעלה ,ההשקעות בשדרוג ומיתוג מתחמי התדלוק ,לרבות חנויות הנוחות ,והקמת מתחמים
קמעונאיים  -כל אלה ,איפשרו לחברה לשמור על מקומה המוביל בתחרות וליצור מקורות הכנסה נוספים,
מעבר למכירת מוצרי נפט.
תכנית הפעולה הקמעונאית של החברה בתחום קמעונאות המזון הינה הקמת מתחמים קמעונאיים מודרניים
על -ידי בנייה מחדש ו/או שדרוג של בינוי קיים וזאת בהתבסס על התרומה הכוללת והסינרגיה בין פעילות
מתחמי התדלוק לבין פעילות המתחמים הקמעונאיים .התאמת סוג ומיתוג העסקים הנכון לכל מתחם ואופיו,
הינה נקודת מפתח ביכולת לענות על מגוון צרכי הלקוחות הפוטנציאלים.

.4.7.2

תחרות בסופרמרקטים ושיטות להתמודדות עם התחרות
בכל הנוגע לסופרמרקטים – התחרות בתחום גוברת ומתעצמת בשנים האחרונות ,הן ברמת המחירים והן
לאור התפתחותן של רשתות מזון נוספות אשר מגדילות את כמות והיקף הפעילות ,שטחי המסחר ונתח השוק
שלהן ופתיחת חנויות דיסקאונט לצד החנויות הרגילות שלהן ,וכן גידול בכמות והיקף הפעילות של חנויות
מתמחות.
המתחרים העיקריים של החברה הינם חנויות עצמאיות ,או סופרמרקטים השייכים לרשתות הגדולות כגון:
"שופרסל" ומותגי שופרסל כגון "שופרסל אקספרס"" ,"AM-PM" ,טיב טעם בעיר"" ,רמי לוי" והמותג "רמי לוי
בשכונה"" ,יוחננוף" ו"-ויקטורי".
התחרות בשוק קמעונאות המזון בשנת  2021הושפעה בעיקר כתוצאה מהמשך התחרות מול רשתות השיווק,
בדגש על מתחמי תחרות אזוריים ,והיא צפויה להמשיך גם בשנת  .2022כמו כן ,במהלך שנת  ,2021הגבירו
רשתות השיווק בשוק הדיסקאונט את מאמציהן לכניסה ופתיחת חנויות במרכזי ערים.
כמו כן ,חוק המזון כולל ,בין היתר ,כללים והוראות שמטרתם  -הגברת התחרות באזורים גאוגרפיים ,אשר
עשויים להשפיע על מידת התחרותיות בענף.

63

פרק ב' :עדכון תיאור עסקי התאגיד ביחס לדו״ח התקופתי לשנת 2021

להערכת החברה ,נכון למועד זה ,נתח השוק של החברה בתחום הסופרמרקטים מתוך סך שוק קמעונאות
המזון המבורקד בישראל ,אינו מהותי.

.4.7.3

שיטות להתמודדות עם התחרות
החברה מתמודדת עם התחרות בתחום הסופרמרקטים ,באופנים שונים ,בין היתר ,באמצעות ייחוד ובידול
במגוון המוצרים בסופרמרקטים ,תוך הדגשת חווית הקניה ושימת דגש על פעילויות מיוחדות ללקוחות
המועדון וחוויית קניה דיגיטלית באמצעות האפליקציה; איכות וטריות המוצרים; מחירים תחרותיים; שעות
פתיחה וימי פעילות ארוכים ,ובחלק מהסופרמרקטים ,לרבות שבתות וחגים; כן מתמודדת החברה עם
התחרות גם באמצעות תמחור תחרותי של חלק ממוצריה ביחס למחירים המוצעים על ידי הרשתות האחרות
באזורים בהם היא פועלת ועל ידי ביצוע סקירה יום יומית של מחירי המוצרים אצל המתחרים; פתיחת
סופרמרקטים חדשים; שימוש באתרי מכר מקוונים ושיתוף פעולה עם חברת השליחיות .Wolt
כמו כן ,החברה מתמודדת עם התחרות בתחום הקמעונאות והשינויים החלים בו באמצעות יישום התכנית
האסטרטגית של החברה כמפורט בסעיפים  4.1.1.2ו 4.1.1.4 -לעיל ,בין היתר באמצעות השקעתה בהרחבת
הסופרמרקטים ,לרבות באמצעות צמיחה ופיתוח עצמאי והן ברכישת סופרמרקטים נוספים.
כמו כן ,ביחס לחנויות במתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים ,משקיעה החברה מאמצים רבים בשיפור
נראות ,ניקיון ואחזקת מתחמי התדלוק באופן כללי ובשיפוץ במתחמים נבחרים ,שיפור רמת השירות ,לרבות
באמצעות גיוון תמהיל החנויות המוצרים והשירותים המוצעים במתחמי התדלוק ,מוקד שירות לקוחות ,תוך
חיזוק הקשר של החברה עם לקוחותיה והגדלת נאמנותם של הלקוחות לשירותים הניתנים על-ידי החברה,
בין היתר ,במסגרת מועדון הלקוחות המנוהל על ידי החברה באמצעות מתן הטבות שונות ללקוחות החברה
(כגון  -מבצעי רחיצה ,מבצעי אפליקציה ותכניות צבירה ,הטבות בחנויות הנוחות  ,Yellowהטבות למועדון
הלקוחות ,חלוקת עיתונים וכד') וכן שירותי שליחויות בחלק מחנויות הנוחות והסופרמרקטים באמצעות חברת
.Wolt
איתנותה הפיננסית של החברה ופעילות השיווק המפותחת שלה מועילים לחברה בהתמודדותה עם התחרות.
בין הגורמים החיוביים ,המשפיעים או העשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום קמעונאות
המזון ניתן למנות את הסינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה  -שילוב יכולות הנובעות מהיקף הפעילות
שלה ,אשר הוא בעל השלכות על ההיבטים המסחריים ,הלוגיסטיים והדיגיטליים.

.4.8

עונתיות בתחום הפעילות
היקף המכירות והרווחים הרבעונים בסופרמרקטים מושפעים מעונתיות בשל מאפייני צריכה מוגברים של
המשק בסמוך לתקופות חגי תשרי ופסח ,מחד ,ובשל היקפי צריכה פחותים משמעותית במהלך תקופות חול
המועד ,מאידך ,נוכח שהייתם של תושבים רבים מחוץ לישראל בתקופות אלו .בשל המגמות הסותרות כאמור
ובשל העו בדה כי חגי תשרי ופסח חלים ברבעונים שונים בשנים שונות ,לא ניתן לאפיין באופן מובהק את
השפעתם של חגי תשרי ופסח על מכירות החברה ורווחיה.
למוצרי הצריכה והמזון בחנויות הנוחות ביקוש גבוה יותר בחודשי הקיץ ובתקופות חגי תשרי ופסח ,הנובע
מריבוי נסיעות ברכבים פרטיים לחופשות ולאירועים.

.4.9

כושר יצור בתחום הפעילות
לא רלוונטי לתחום הפעילות.
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.4.10
.4.10.1

רכוש קבוע ,מקרקעין ומיתקנים בתחום הפעילות
חנויות הנוחות
לחברה זכויות קנייניות (בעלות ,חכירה ושכירות) במרבית מתחמי התדלוק ובנכסי נדל"ן נוספים .קרקעות
ונכסים שבבעלות החברה (שבחלקם מושכרים לצד שלישי או לחברות בנות) ,דמי חכירה ששולמו מראש,
מבנים וציוד בתחנות תדלוק ,מהווים חלק מרכושה הקבוע של החברה.
בנוסף ,לחברה ציוד ומבנים (בתקופת הסכמי השכירות  /ההפעלה) גם בחלק מתחנות התדלוק בהן אין
לחברה זכויות קנייניות במקרקעין.
למידע נוסף אודות זכויות הקניין של החברה במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק ,ראה סעיף 4.1.10
לעיל וסעיף  3.1.17לדוח זה לעיל.

.4.10.2

הסופרמרקטים
החברה שוכרת את השטחים המשמשים לפעילות הסופרמרקטים (להלן" :השטחים המושכרים") מצדדים
שלישיים ,ועיקר השקעותיה ברכוש קבוע הן השקעות בגין התאמת השטחים המושכרים והשקעות בציוד.
השטחים המושכרים ,כוללים שטחי מסחר וכן שטחי משרדים ,אחסנה וחניה .בבעלות החברה רכוש קבוע
נוסף ,כגון ,מקררים ,ציוד חשמלי ,ציוד אלקטרוני ,מחשבים ,ריהוט ,קופות רושמות וכדומה וכן כלי רכב.
נכון ליום  31במרץ  2022סך השטחים המושכרים (לא כולל שטחי אחסנה ,חניה ומשרדים) משתרעים על
שטח כולל של כ 50,336.8-מ"ר נטו.
תקופות השכירות על פי הסכמי השכירות הן שונות ,כאשר לרוב ניתנות לחברה אופציות להארכת תקופות
השכירות או לקיצורן ,כתלות במשך תקופת השכירות הראשונה .כמדיניות ,החברה שואפת להתקשר
לתקופות שכירות ארוכות טווח ,תוך שמירה על גמישות במהלך תקופת השכירות .ככלל ,הסכמי השכירות
הינם בגובה סכום קבוע ,כאשר במספר הסכמים נקבע מנגנון תשלום דמי שכירות המבוסס על אחוזים
מהפדיון (או מהמכירות) או סכום קבוע ,הגבוה מבניהם .במרבית הסכמי השכירות קיים מנגנון על פיו דמי
השכירות מתעדכנים בעקבות מימוש אופציות לתקופות שכירות נוספות .ככלל ,כחלק מההתקשרות מעמידה
החברה ערבויות בנקאיות או שטרי חוב כבטוחות להבטחת עמידתה בהתחייבויותיה .לפרטים אודות השטחים
המושכרים ,נכון ליום  31במרץ  2022ראו סעיף זה  4.1.10לעיל.
סך דמי השכירות לצדדים שלישיים בהם נשאה החברה בגין השטחים המושכרים בתחום הפעילות בשנת
 2021וברבעון הראשון לשנת  2022עמדו על סך של כ 106-מיליוני ש"ח וכ 28 -מיליוני ש"ח בהתאמה.
נכון לתקופת הדוח ,לחברה אין חנות נוחות או חנות מרקט אשר הכנסותיה ממנה מהווה למעלה מ10%-
מסך הכנסותיה של החברה.

.4.11

מחקר ופיתוח בתחום הפעילות
לא רלוונטי לתחום הפעילות.

.4.12
.4.12.1

נכסים לא מוחשיים בתחום הפעילות
סימני מסחר
לפז סימני מסחר רשומים ותיקים ומוכרים המבדלים אותה מיתר מתחרותיה בתחום קמעונאות המזון ומהווים
נכס משמעותי בפעילותה .הסימנים המרכזיים הינם :פז ,Yellow ,סופר יודה ,פרשמרקט ,היפר דודו ,טיפ
טוב ,מחסני להב ,סופר בבלי טיפ טוב וסופר דוש.
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פז משקיעה משאבים בפיתוח ושימור המוניטין והמודעות למותגיה.

.4.13

הון אנושי בתחום הפעילות
ראה סעיף  7.1בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי וחלק תשיעי לדוח זה להלן.

.4.14

ספקים בתחום הפעילות
החל מחודש ינואר  - 2022אופן ההתקשרות עם הספקים ,בחנויות הנוחות ובסופרמרקטים ,כפי שבא לידי
ביטוי בהסכמים המסחריים ,תואם את הוראות חוק המזון בענין "קמעונאי גדול" .במסגרת זו ,החברה היא
שרוכשת את המוצרים מן הספקים עבור חנויותיה וחנויות הזכיינים שברשתותיה .לפרטים אודות הוראות חוק
המזון השונות ,ראה סעיף  4.17.3להלן.

.4.14.1

שיעור רכישות מספקים עיקריים
מוצרים בתחום הפעי לות הנמכרים בחנויות הנוחות ובסופרמרקטים נרכשים על ידי החברה ממאות ספקים
שונים בישראל ,לרבות יצרנים ,יבואנים ומפיצים.
המוצרים אשר נרכשו עבור חנויות הנוחות והסופרמרקטים מעשרת הספקים הגדולים של החברה היוו ברבעון
הראשון לשנת  2022כ 46%-מסך הקניות מספקים בגין התקופה כאמור.
החברה מתקשרת עם ספקים בהסכמי סחר ,בדרך כלל בכתב ולתקופה של שנה ,הכל בהתאם להוראות
הדין ובפרט להוראות חוק המזון ,התקנות והכללים מכוחו .הסכמי ההתקשרות כאמור ,אינם כוללים
התחייבות של החברה לרכישת כמות מינימאלית של מוצרים (כמות או סוג) וכן אינם מגבילים את החברה
ביחס לכמות הנרכשת .הובלת המוצרים לסניפי החברה מתבצעת לרוב על ידי הספקים השונים ,הנושאים
בעלויות הכרוכות באספקה ובאחריותם.
תנאי הסחר הראשיים נקבעים בין החברה לספקיה ,בהמשך למשא ומתן שמנהלים גורמי המטה האמונים על
הסחר עם הספקים ,בעוד אספקת המוצרים המוזמנים ,מתבצעת במישרין על ידי הספקים לחנויות הנוחות
והסופרמרקטים ,בהתאם לתנאי הסחר הראשיים כפי שסוכמו מראש עם הנהלת החברה.
לחברה אין תלות בספק כלשהו המספק את המוצרים לחנויות והסופרמרקטים בתחום קמעונאות המזון .על
אף האמור לעיל ,נכון למועד הדוח ,החברה רוכשת את מרבית מוצרי החלב אותם היא משווקת ללקוחותיה,
מתנובה ,אשר מחזיקה בעמדה מובילה בשוק מוצרי החלב המקומיים .בנסיבות אלה ,מקום שתנובה תחדל
מלספק לחברה מוצרי חלב ,מכל סיבה שהיא ,תוכל החברה לקבל אספקה חלקית בלבד של מוצרי חלב
מספקים אחרים ,ולפיכך לחברה ישנה תלות מסויימת בתנובה לעניין מוצרי החלב.

.4.15

השקעות בתחום הפעילות
החברה מתמקדת בהקמת ,הרחבת ושדרוג חנויות נוחות  Yellowבתוך מתחמי התדלוק כחלק מהשקעתה
במתחמי התדלוק כמפורט ביתר פירוט בסעיף  3.16לעיל ,וכן בגיוון תמהיל המוצרים הנמכרים בהן ,תוך
הצעת ערך מוסף ללקוח.
בנוסף ,החברה ממשיכה להשקיע בהרחבת הסופרמרקטים – לרבות באמצעות צמיחה ופיתוח עצמאי והן
ברכישת סופרמרקטים נוספים ,לרבות בהתאם לתכנית האסטרטגית של החברה בתחום הקמעונאות – ראה
סעיף  4.1.1.4לעיל.
בנוסף משקיעה החברה בפתרונות דיגיטליים ,באפליקציה הסלולרית ובטכנולוגיות לשיפור ושדרוג חווית
הקניה והשירות .בכוונת החברה להרחיב את השקעותיה בטכנולוגיות כאמור ,לשדרג את תכנית הנאמנות
שלה .לפרטים נוספים ראה סעיף  7.10.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
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ברבעון הראשון לשנת  2022השקיעה החברה כ 14 -מיליוני ש"ח בתחום קמעונאות המזון.
המידע בדבר ההשקעות המתוכננות הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,בהיותו מבוסס
על תוכניותיה העסקיות של החברה .יתכן שההשקעות בפועל תהיינה שונות ,בין היתר ,כתוצאה מהזדמנויות
עסקיות שיקרו בפני החברה ו/או כתוצאה מהעדר כדאיות כלכלית ו/או כתוצאה מקשיים בהשגת הייעדים
ו/או כתוצאה מקשיים בהשגת ההיתרים לביצוע ההשקעות המתוכננות ועוד.
לפרטים אודות חתימה על הסכם לרכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ ,המפעילה את רשת
הסופרמרקטים "סופר יודה" ,ראה סעיף  4.1.10.1להלן.
לפרטים אודות רכישת מלוא מניות פרשמרקט במיזוג משולש הופכי ראה סעיף  7.10.9.2לדוח תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.

.4.16
.4.16.1

איכות הסביבה בתחום הפעילות  -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
סיכונים סביבתיים
פעילות החברה בתחום קמעונאות המזון כפופה לקבלת רישיונות עסק עבור חנויות Yellowוהסופרמרקטים
של החברה .לצורך כך נדרשת החברה ,בין היתר ,לעמוד בדרישות שמירה על איכות הסביבה ,בהתאם
להוראות המשרד לאיכות הסביבה ,משרד הבריאות ומחלקת התברואה של הרשות המקומית וכן בהוראות
חקיקה וחוקי עזר כגון :פקודת בריאות העם לעניין השפעה על מערכות מי השתייה; חוק המים ,התשי"ט-
 ;1959חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א 2001-והכללים מכוחו ,בכל הקשור לאיכות השפכים המוזרמים
לביוב; פקודת העיריות [נוסח חדש] וחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-תקנותיו והצווין מכוחו ,בין היתר
לעניין פינוי אשפה; חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ,התשנ׳׳ג 1993-לעניין דחסני קרטונים; חוק הפיקדון על
מכלי משקה ,התשנ״ט 1999-לעניין איסוף ומחזור מכלי משקה; חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א-
 ,2011החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות ,התשע"ו ,2016-ועוד .בנוסף ,כפופה פעילות
החברה לחוקי עזר עירוניים בנושא שמיר ת הסניטציה והתברואה בחנויות החברה .בנוסף ,משום שהחברה
מחזיקה ומפעילה משאיות כחלק מפעילותה ,היא כפופה להוראות שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה
מכוח חוק אוויר נקי ,תשס"ח ,2008-בנושא צמצום זיהום האוויר מצי רכב כבד.
למידע נוסף לגבי איכות הסביבה במתחמי התדלוק (בחלקם קיימות חנויות  )Yellowראו סעיף  3.17לעיל.
למדיניות החברה לגבי ניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתתם ראו סעיף  7.7.3לדוח תיאור
עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
להשלכות שיש להוראות הדין על החברה בענין זה ראו סעיף  4.17.5להלן.

.4.16.2

הצעות חוק בתחום איכות הסביבה
נכון למועד הדוח לא ידוע לחברה על קידום הצעות חוק מהותיות לחברה בתחום איכות הסביבה תחת פעילות
תחום קמעונאות מזון.

.4.16.3

אירועים ועניינים אשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביבה
לנושא זה ראו סעיף  3.17.6לעיל.
יצוין כי לחברה מדיניות בנושא ניהול והפחתת סיכונים סביבתיים והיא ומעבירה הדרכות לעובדים בנושאים
אלו ,וזאת בנוסף לחוברת נהלים המופצת בחנויות החברה ובסופרמרקטים המפרטת את מדיניות החברה
בניהול ובהפחתה של סיכונים סביבתיים.
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להערכת החברה ,נכון למועד הדוח ,היקף תחולת דיני איכות הסביבה החל על תחום פעילות קמעונאות
המזון אינו מהותי .החברה עומדת בדרישות הרשויות ככל שהן מופנות אליה.

.4.17

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות
פעילותה של החברה בתחום קמעונאות המזון כפופה לחוקים שונים ,בעיקרם חוקי צרכנות וחוקים בתחום
דיני העבודה .בין החוקים המהותיים המשפיעים על פעילותה של החברה ניתן למנות ,בין היתר ,את חוק הגנה
על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו ;2015-חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד ,2014 -חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש״ם ;1980-חוק הגנת הצרכן ,התשמ״א 1981-והתקנות שהותקנו מכוחו (מדובר ,בין
היתר ,בהוראות בדבר איסור הטעיית צרכנים ,הוראות בדבר סימון טובין והצגת מחירים והוראות בדבר ביטול
עסקה); חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו ,1996-וחוקים שונים בדיני העבודה ובכלל זה – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ״ו ,1996-חוק הגברת האכיפה על דיני עבודה ,התשע״ב ,2011-חוק שכר מינימום ,התשמ״ז1987-
ועוד.
להוראות נוספות בקשר למתחמי התדלוק (בחלקם קיימות חנויות  )Yellowראו סעיף  3.18לעיל.
למיטב ידיעת החברה ,ככלל ,עומדת החברה בדרישות והוראות החקיקה והתקינה השונות שחלות עליה.
להלן יתוארו ההוראות העיקריות המטילות מגבלות ופיקוח על תחום קמעונאות המזון .יצויין כי ההוראות
המפורטות להלן אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות החוק והתקינה החלות על החברה.

.4.17.1

רישוי עסקים
בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח( 1968-להלן :״חוק רישוי עסקים״) ,טעונה פעילותם של
הסופרמרקטים רישיון עסק .החברה מגישה בקשה לרישיון עסק טרם פתיחתו של סניף חדש או בסמוך לאחר
רכישת פעילות של סניף קיים ,ועומדת בקשר עם רשויות הרישוי .רשיונות העסק לסניפי החברה נדרשים
לחידוש מעת לעת בהתאם לצורך .על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג 2013-והתיקון לו,
תוקף רישיון עסק לבית אוכל הינו למשך  10שנים ותוקף רשיון עסק למרכול הינו ל 15-שנים .החברה פועלת
אל מול הרשויות הרלוונטיות ,לרבות רשויות מקומיות ורשויות כיבוי אש ,לצורך חידוש רישיונות עסק אשר
תוקפם הסתיים .יצוין כי הפעלת חנויות נוחות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים מחייבת אף היא
קבלת רישיונות נפרדים (כך לדוגמא ,לחנויות נוחות נדרש ,בין היתר ,אישור משרד הבריאות).
בחודש אוקטובר  2015פורסמו מפרטי רישוי אחידים ,בין היתר ,לבתי אוכל .תחולת הוראות המפרטים
האחידים ,לגבי עסקים שביום פרסום המפרטים האחידים לא היה להם רישיון עסק קבוע או זמני ,הינה מחודש
אוקטובר  , 2015ולגבי עסקים שביום פרסום המפרטים האחידים היה להם רישיון עסק קבוע או זמני ,הינה
מסוף חודש דצמבר  .2018למרבית תחנות חנויות  ,Yellowהמופעלות על-ידי פז ,הוצאו רישיונות עסק או
היתרים זמניים .ביחס לחנויות  Yellowהאחרות ,פועלת החברה להוצאת רישיונות עסק או היתרים זמניים.
נכון למועד פרסום הדוח ל 57 -מבין  65הסופרמרקטים ישנם רישיונות עסק או היתרים זמניים לפעולה.
החברה פועלת להסדרה ורישוי מלאים של כלל הסופרמרקטים.
לענין זה ביחס למתחמי התדלוק וחנויות הנוחות של החברה ראו סעיף  3.18.7לעיל.

.4.17.2

הפעלה בשבת
מרבית חנויות  Yellowבמתחמי התדלוק וחלק מהסופרמרקטים פועלים בימי שבת .על פי סעיף  9לחוק שעות
עבודה ומנוחה ,התשי"א( 1951-להלן" :חוק שעות עבודה ומנוחה") ,העסקת עובדים יהודים ביום השבת,
הכלול במנוחה השבועית על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,טעונה היתר של שר הכלכלה .בנוסף ,בחוק שעות
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עבודה ומנוחה ,נקבע בין היתר ,כי בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט ,התש"ח-
 ,1948לא יקיים בעל חנות מסחר בחנותו.
אי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הינו עבירה פלילית (שבצידה עונש מאסר וקנס) ועבירה מנהלית
(שבצידה קנס מינהלי על-פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -שעות עבודה ומנוחה) ,התשנ"ח-
.)1998
קיימים חוקי עזר של רשויות מקומיות ,האוסרים על פתיחת עסקים מסויימים בשבת ,בחגי ישראל ובחלק
מהמקרים אף בשעות הלילה .החברה רואה בהפעלת מתחמי תדלוק בשבת ובחגי ישראל צורך חיוני למשק.
בחודש ינואר  2018אושר החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של
עסקים בימי מנוחה) ,התשע"ח–( 2018להלן" :חוק המרכולים") .חוק המרכולים קובע כי חקיקת או תיקון
חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה יהיו טעונים הסכמה של שר הפנים לצורך פרסום
ברשומות ,וכי הסכמת שר הפנים תינתן רק אם פתיחת העסקים בימי המנוחה כמוצע בחוק העזר נדרשת
כדי לספק צרכים שהם ,לדעת השר ,צרכים חיוניים .לעניין זה ,חוק המרכולים מגדיר "עסקים" כ-כל
המוסדות או המקומות המנויים כיום בסעיף  )20(249לפקודת העיריות (נוסח חדש) ובכלל זה חנויות ,אך
למעט ,בין היתר ,מסעדות ,בתי קפה ,בתי תה ,בתי משקה וכל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או
משקאות לצריכה במקום ,ובהם חנויות במתחמי התדלוק ,שנועדו לשרת את משתמשי מתחמי התדלוק,
שנמצאים בהן מרכזי הפעלה וקופות התשלום של תחנות התדלוק .כמו כן ,לחלק מחנויות  Yellowניתן רישיון
עסק להפעלת "בית אוכל" .על פי היתר משנת  ,1951העסקת עובדים ב"בית אוכל" מותרת במנוחה השבועית.
עד כה לא היו למגבלות הנובעות מחוק שעות עבודה ומנוחה ומחוקי העזר שמגבילים את הפעלת חנויות
 Yellowבימי המנוחה השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה ,ולהערכת החברה,
ה מבוססת על ניסיון העבר ועל הוראות חוק המרכולים ,כאמור לעיל ,לא תהיינה למגבלות אלו השפעה
מהותית לרעה על תוצאות החברה גם בעתיד.
מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .יתכן שלמגבלות האמורות תהיינה השפעה
לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה ,בין היתר מהסיבות הבאות :שינויי חקיקה והגברת האכיפה,
שעלולים להביא לסגירת מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים בימי המנוחה (שבתות וחגים).

.4.17.3

חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד"( 2014 -חוק המזון")
ביום  27למרץ  2014נחקק חוק המזון .מטרת החוק הינה להגביר את התחרות בענף המזון לשם הפחתת
המחירים לצרכן במסגרת שלושה ערוצים עיקריים :הסדרת פעילות ספקים וקמעונאים (לרבות במסגרת
תקנות קידום התחרות בענף המזון (דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים) ,התשע"ד,)2014-
הגברת התחרות באזורים גיאוגרפיים ושקיפות מחירים (לרבות במסגרת תקנות לקידום התחרות בענף המזון
(שקיפות מחירים) ,התש"ה .)2014-החוק קובע את מערכת היחסים שבין ספק בכלל וספק גדול בפרט ,לבין
קמעונאי בכלל וקמעונאי גדול בפרט ,ובין היתר ,אוסר מעורבות של ספק גדול בקביעת מחיר המכירה לצרכן;
אוסר על סידור מדפים על ידי ספק גדול אצל קמעונאי גדול; אוסר על ספק גדול להתנות מכירת מצרך
ברכישת מצרך אחר; ואוסר על ספק להעביר תשלומים לקמעונאי גדול .כמו כן ,קובע החוק כי הממונה על
התחרות יפרסם רשימת ספקים גדולים באינטרנט וכן ,רשימת ספקים גדולים מאד ,לצורך הגבלת שטחי
המדף המוקצים לאותם ספקים אצל קמעונאים גדולים; החוק קובע כי הממונה על התחרות יוסמך ליתן
הוראות לקמעונאי גדול לענין מותג פרטי בנסיבות מסוימות; קובע חובות דיווח לממונה על התחרות של
ספקים גדולים וקמעונאים גדולים; קובע כי הממונה על התחרות יגדיר אזורי ביקוש וקבוצת תחרות לצורך
הגבלת פתיחת חנויות ע ל ידי קמעונאי גדול; קובע כי קמעונאי גדול יפרסם לציבור באינטרנט ,בנפרד לכל
חנות ,את המחיר הכולל העדכני לכל מוצר ועוד .בנוסף ,החוק קובע עונשי מאסר ועיצומים שונים .יצוין כי
בחודש דצמבר  2015פרסם הממונה על התחרות גילוי דעת בדבר התחולה המקבילה של חוק התחרות
הכלכלית ,תשמ"ח( 1988-להלן" :חוק התחרות הכלכלית") (בשעתו ,חוק ההגבלים העסקיים) וחוק המזון.
גילוי הדעת מונה מקרים אשר לגביהם יחולו הוראות חוק המזון בלבד ולא תידרש הסדרה נוספת בהתאם
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לחוק התחרות הכלכלית :הסדרים או פעולות הפטורים לפי סעיף (7ב) לחוק המזון או לפי כללים שהותקנו
מכח סעיף ( 7ג) לחוק המזון (סדרנות מוצרים) ,אינם הסדר כובל לפי חוק התחרות הכלכלית וכי ההסדרה
בחוק המזון לגבי סידור מצרכים היא הסדרה ממצה; הנחיות בדבר אי הצורך ,תחת תנאים מסוימים ,בהגשת
הודעת מיזוג לממונה במקרה של פתיחה של חנות חדשה או רכישה של חנות קיימת.
בעקבות רכישת פעילות רשת סופר יודה על-ידי החברה במהלך שנת  ,2021הפכה החברה ל"קמעונאי גדול"
לפי חוק המזון והוראות חוק זה חלות עליה בתוקף מחודש ינואר  ,2022אשר במהלכו גם השלימה החברה
גם את מיזוגה עם רשת פרשמרקט .לפי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה ,עד לרכישת "סופר יודה"
לא נכנסה החברה תחת הגדרת "קמעונאי גדול" .החברה נערכה להחיל על עצמה את הוראות החוק בהתאם
והחל מחודש ינואר  2022היא פועלת בהתאם להן .חוק המזון והחלטות ופעולות של הממונה על התחרות
עשויים להשפיע על פעילותה של החברה ,הן בהגבלת אפשרויות התרחבות באמצעות רכישת סניפים וחברות
אחרות ופתיחת סניפים חדשים והן ביחס לדרכי רכש ,מכירה ושיווק .החוק קובע עונשים פליליים ומנהליים
(לרבות עיצומים כספיים) על הפרה של הוראות חוק המזון.

.4.17.4

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ט2019-
ביום  8בינואר  ,2019נחקק תיקון לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ט-
 2019אשר חלקו נכנס לתוקף בחודש מרץ  .2019מטרת התיקון ,להקטין את חשיפת הציבור למוצרי עישון
ולפרסומות לאותם מוצרים .התיקון קובע ,בין היתר ,איסור כולל על פרסומת למוצרי עישון (למעט רשימת
חריגים מצומצמת של פרסומות מותרות); הגבלות ואיסורים נוספים לגבי שיווק מוצרי עישון ,ובכלל זה איסור
הצגת מוצרי עישון למכירה (למעט בחנויות ייעודיות או בחלק נפרד בחנות שאינו גלוי לעין); הגדלת שטחי
האזהרה שחובה לכלול בפרסומות מותרות ועל גבי אריזות מוצרי העישון; חובה לייצר ולשווק מוצרי עישון
בחפיסות ובאריזות אחידות; ואוסר על מכירת מוצרים בעלי ריכוז ניקוטין גבוה.
בהתאם ,החל ממרץ  2019הוסרו שלטי פרסומת למוצרי עישון בחנויות החברה .החל מיום  8לינואר 2020
מאוחסנים מוצרי הטבק באופן שהם לא גלויים לעיני הלקוחות.

.4.17.5

להלן סקירת חוקים מהותיים נוספים בתחום דיני הצרכנות המשפיעים על פעילותה של החברה בתחום
קמעונאות המזון

.4.17.5.1

חוק הגנת הצרכן ,התשמ״א "( 1981-חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו  -כוללים הוראות בדבר
איסור הטעיית צרכנים ,בדבר סימון טובין והצגת מחירים ,הוראות בדבר ביטול עסקה ועוד.

.4.17.5.2

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו – "( 2015חוק הגנת המזון")  -נועד ,בין היתר ,להסדיר את
האחריות של יצרני מזון ויבואני מזון ,וכן להסדיר את אחריותו של משווק מזון וחובותיו בכל שלב משלבי העברת
המזון מעת ייצורו ,דרך ייבואו ועד מקום המכירה לצרכן וכן לקבוע אמות מידה לאיכות ,תקינות ובטיחות המזון
בישראל .חוק הגנת המזון כולל גם מערכת הוראות המסדירות את סמכויות הפיקוח והאכיפה הנתונות מכוחו,
הכוללות בין היתר אכיפה פלילית ואכיפה מנהלית (הטלת עיצומים כספיים) .הוראות חוק הגנת המזון החלות
על משווק רלבנטיות לפעילות החברה כמשווקת מזון.

.4.17.5.3

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) ,התשע"ח – 2017-נועדו להנגיש מידע לצרכנים ,בדבר
הערך התזונתי של מזון ארוז מראש ,באופן ברור ,לרבות באמצעות סמלים המיידעים את הצרכן כי המזכון
מכיל כמות גבוהה של נתרן ,סוכרים או ח ומצות שומן רווי ,כדי לאפשר לצרכן בחירה מושכלת של מזונו.
הוראות תקנות אלה חלות בעיקרן על יצרנים או יבואנים .הוראותיהן החלות על משווק מזון רלבנטיות לפעילות
החברה כמשווקת מזון.

.4.17.5.4

חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט 1999-קובע הוראות לעניין חובת גביית פיקדון בגין מכירת מכלי
משקה והחזר הפיקדון לצרכן המחזיר מכל משקה ריק ומסומן .החברה מקפידה לזכות את לקוחותיה ככל
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שהם מחזירים מכלי משקה כאמור ,לחנויות החברה .החל מיום  31.12.21חוק הפיקדון חל הן על מיכלי משקה
קטנים והן על מיכלי המשקה הגדולים ( 1.5ליטר).
.4.17.5.5

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו 1996-קובע מחירי מקסימום למוצרים מסוימים הנמכרים
על ידי החברה ,בעיקר בתחום מוצרי המזון הבסיסיים .מספר המוצרים עליהם עדיין חל פיקוח כאמור במועד
הדוח הינו זניח ולכן השפעת החוק כאמור אינה מהותית לחברה] .כמו כן ,קובע החוק ,בין היתר ,כי צרכן או
ארגון צרכנים ,רשאים לתבוע בשם קבוצת צרכנים ,תביעה ייצוגית בגין נזקים הנגרמים להם בשל העילות
הקבועות באותו חוק.

.4.17.5.6

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח 1957-מסדיר ייצור של מצרכים ושירותים ובכלל זה הובלתם
ומכירתם ,לרבות הטלת איסורים ,הגבלות ,פיקוח ותנאים לקבלת רישיון .מכוחו של חוק זה הוצאו תקנות
וצווים בנושאים שונים ובכלל זה לעניין איכות המזון ,הסחר בו ,ייצורו ,החסנתו ועוד.

.4.17.5.7

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם ,חלב ומוצריו,
ביצים ומלח) ,התשע "ז ,2017-קובע כי קמעונאי גדול ,המוכר מצרך מן המצרכים המפורטים בצו ,יהיה חייב
להעביר למפקח דיווח ,לצורך בחינת הרווחיות במכירת המצרכים.

.4.17.5.8

חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות ,התשע"ו( 2016-להלן" :חוק השקיות") -נועד ,בין היתר
להפחית את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בשקיות כאמור ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות
של פסולת זו ,בין השאר ,באמצעות הגבלת החלוקה של שקיות נשיאה חד-פעמיות בידי עוסקים בלא תמורה
ובאמצעות הטלת היטל בעד מכירתן .קמעונאי גדול נדרש לשלם היטל בעד שקיות שמכר וכפוף לעיצומים
כספים ככל שלא גבה תשלום מהלקוח בגין שקית נשיאה ,לא ניהל רישום מפורט או לא הגיש דוח הנוגע
להתנהלות התאגיד בהתאם להוראות החוק.

.4.17.5.9

תקנות המים וכללי תאגיד המים והביוב  -לאופן יישום החברה את דרישות כללי תאגיד המים והביוב במתחמי
התדלוק (בחלקם קיימות חנויות  )Yellowובחלק מהמתחמים הקמעונאיים והערוכותה ליישום הדרישות
ביתרת המתחמים הקמעונאיים ראו סעיף  3.17.2.4ו 3.17.2.6 -לעיל.

.4.17.5.10

תקני אבטחת איכות  -החברה נדרשת לעמוד בדרישות אבטחת איכות שונות בנוגע למוצרים הנמכרים
בחנויות החברה .אבטחת האיכות הינה באחריות מנהלי הסניפים .מפעם לפעם נקבעים בישיבות הנהלת
החברה נהלי עבודה בחנויות החברה לעניין תברואה ,הדברה ,הדרכת עובדי החברה ,טיפול בתלונות לקוחות
וכדומה.

.4.17.5.11

לפרטים אודות חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש״ם 1980-ראה סעיף  7.11.3.4לדוח תיאור עסקי
התאגיד בדו"ח התקופתי.
יצוין כי ככלל ,האחריות למוצר לפי דין מוטלת על היצרן ו/או היבואן .מקום בו לא ניתן לזהות יצרן ו/או יבואן,
יכול ותוטל האחריות על המשווק .כשירות ללקוח ,החברה נוהגת לתת מענה מלא ללקוחותיה בטיפול
במקרים ,בהם נמצאים פגמים בטיב המוצרים הנמכרים בחנויות החברה.
למיטב ידיעת החברה ,ככלל ,עומדת החברה בדרישות והוראות החקיקה והתקינה השונות שחלות עליה.

.4.18

הון חוזר
ההון החוזר התפעולי של החברה כולל בעיקר מלאי ,אשראי לקוחות וחייבים ,אשראי ספקים וזכאים כמפורט
להלן:
מלאי :עיתוי הרכישות למלאי והכמויות הנרכשות על-ידי החברה נעשים בחלוקה לפי מוצרים ,על סמך ניסיון
העבר של החברה וביחס לקצב ולנפח המכירות בחנויות החברה והסופרמרקטים ,תוך התחשבות בעונתיות
ובניצול הצעות רכש אטרקטיביות .ברבעון הראשון לשנת  ,2022החזיקה החברה מלאי מוצרים ,לשם
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מכירתם בחנויות הנוחות ובסופרמרקטים ,לתקופה ממוצעת של כ 27-ימים .המלאי מוצג בדוחות הכספיים
במחירי עלות או שווי מימוש נטו ,לפי הנמוך מביניהם .לחברה קיימים הסכמים מול חלק מספקיה אשר אינם
מאפשרים החזרה של מוצרים שפג תוקפם או מוצרים שלא נרכשו על -ידי ציבור הצרכנים .סך ההוצאה נטו
שנרשמה בדוחות הכספיים ,בגין כל המוצרים הפגומים ,פגי תוקף ו/או מוצרים שלא נרכשו על-ידי ציבור
צרכני החברה ושלא ניתן היה להחזירם לספקים ,הסתכמה בסכום לא מהותי ביחס לרכישות .בנוסף ,ביחס
לחלק מסוים מספקיה ,שמורה לחברה הזכות להחזיר מוצרים לספק .במקרים אלה מזכה הספק את החברה
בסכום רכישת המוצר.
אשראי ספקים :הקבוצה מקבלת אשראי מספקיה בהתאם להסכמות עם הספקים השונים ,לתקופות
משתנות ,בהתאם לסוג ההתקשרות ,שעיקרן ,ברבעון הראשון לשנת  2022הינן לתקופות ממוצעות של שוטף
 42+ימים.
אשראי לקוחות :עיקר מכירות החברה בתחום הפעילות הינה ללקוחות פרטיים ,כנגד מזומן וחיוב כרטיסי
אשראי .תנאי האשראי ללקוחות הינם כמקובל בשוק ,בהתאם לאמצעי התשלום ולסכום הקניה .יתרת
החובות המסופקים למועד הדוח מוערך בסך של כ 3-מיליוני ש"ח.

.4.19

הסכמים מהותיים בתחום הפעילות
לפרטים בדבר ההסכם במסגרתו רכשה החברה את מלוא מניות "פרשמרקט" בדרך של מיזוג משולש הופכי,
ראו סעיף  7.10.9.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
לפרטים אודות ההתקשרויות הכלליות של החברה עם ספקיה בתחום הפעילות ראו סעיף  4.14להלן.

.4.19.1

הסכמי שיתוף פעולה בתחום הפעילות
החברה מנהלת מגעים על מנת להתקשר בהסכמי שיתופי פעולה ,אשר יאפשרו לה להרחיב ולגוון את
הצעותיה לצרכן ולהגדיל את נאמנותו לחברה ,תוך התמקדות בתחומי הטכנולוגיה ,הצרכנות והפיננסים.
במהלך חודש מרץ  2020השיקה החברה שיתוף פעולה עם חברת השליחויות  Woltהמספקת שירותי
משלוחים ממספר חנויות נוחות  Yellowעד לבית הלקוח .בהתאם ,חברת השליחויות מספקת משלוחים גם
ממספר חנויות סופר יודה.
ביום  20בפברואר  2022חתמה החברה על הסכם לשיתוף פעולה עם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ וכ.א.ל.
(מימון) בע"מ (להלן ביחד" :כ.א.ל") לשיווק הלוואות שיועמדו על-ידי כ.א.ל ובאחריותה ,באמצעות אפליקציית
 ,Yellowללקוחות מועדון  .Yellowתקופת ההסכם היא לשלוש שנים ולחברה ניתנה האופציה להאריך את
תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת .ניתן יהיה לסיים את ההסכם מוקדם יותר
בהתקיים עילות מסוימות הנוגעות להיקפי הפעילות .ההסכם מסדיר את התמורה שתשלם כ.א.ל לחברה,
הנגזרת מרווחי כ.א.ל בפועל מההלוואות שיועמדו במסגרת הפעילות .ההתקשרות האמורה נעשתה כחלק
מפעילותה של החברה להרחבת קשת הצעות הערך לחברי מועדון הלקוחות שלה ,בדגש על העולמות
הפיננסיים ,אשר כוללים עד כה גם שיתוף פעולה עם הראל חברה לביטוח בע"מ .החברה ממשיכה לפעול
לפיתוח והרחבת עסקיה בתחומים אלה .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  20בפברואר ( 2022אסמכתא
מס'.)2022-01-017355 -
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חלק חמישי :תחום פעילות נדל"ן
אין עדכונים מהותיים ביחס לתחום פעילות נדל"ן כפי שהוצג בחלק השישי לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח
התקופתי.

חלק שישי :תחום פעילות גז ואנרגיות מתחדשות
בחלק זה יפורטו עדכונים להלן לעומת פרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
סעיף  - 4.5לקוחות בתחום הפעילות
סעיף  - 4.5.8התפלגות המכירות לפי סוגי לקוחות
להלן פרטים אודות המכירות ,ללא בלו ומע"מ ,בחלוקה לסוגי לקוחות (הנתונים אינם כוללים מכירות בין-
חברתיות בקבוצה) במיליוני ש''ח

לקוחות עסקיים
לקוחות מוסדיים
לקוחות פרטיים
סה"כ

מכירות לשנת
2021

שיעור
מהמכירות
לשנת 2021

מכירות לשנת
2020

שיעור
מהמכירות
לשנת 2020

340
25
241
606

56%
4%
40%
100%

297
23
264
584

51%
4%
45%
100%

לקוחות פרטיים  -לקוחות קצה פרטיים .לקוחות מוסדיים – כגון :משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ,עיריות,
מועצות ,קיבוצים ומושבים ,עמותות ובתי חולים .לקוחות עסקיים  -כל שאר החברות והעסקים שלא נכללו
בקטגוריות לעיל .מרבית לקוחות החברה העסקיים והפרטיים הנכללים תחת מגזר זה הם לקוחות ותיקים
של למעלה מחמש שנים .לקוחות מוסדיים ומכרזיים נוהגים להתקשר עם החברות במגזר זה לתקופות
קצובות של שנה או מספר שנים בודדות .תחת מגזר זה ישנם אלפי לקוחות עסקיים ומוסדיים ,ומאות אלפי
לקוחות פרטיים.

סעיף  - 4.11רכוש קבוע ,מקרקעין ומיתקנים בתחום הפעילות
סעיף  - 4.11.2.1מתקני אחסון ,מילוי וניפוק בתחום הגפ"מ
מתקן קרית אתא
למתקן קרית אתא ,היתר רעלים שתוקפו עד ליום  7ביוני  ,2022היתר הפעלה שתוקפו עד ליום  30באפריל
 2027ואישור כיבוי אש בתוקף ,כל עוד למתקן רישיון עסק בתוקף.
סעיף  - 4.15חומרי גלם וספקים בתחום הפעילות
סעיף  - 4.15.1התקשרויות עם ק.צ.א.א .לשירותי ניטול ,איחסון ומילוי של פזגז
פזגז שוכרת מק.צ.א.א ,.בהסכמים ארוכי טווח ,קיבולת אחסון גפ"מ של  3,000טון .קיבולת זו נועדה לאפשר
לפזגז אחסון של גפ"מ מיובא .תקופת השכירות מסתיימת בין השנים  2021ועד ( 2038בהתאם לתקופות
שכירות המכלים מק.צ.א.א .).פזגז מייבאת גפ"מ לישראל ומקבלת שירותי פריקה ,איחסון וניפוק (להלן:
"שירותי ניטול ") מק.צ.א.א .וזאת על פי הסכם שנחתם בין הצדדים ואשר תוקפו עד לתקופה שמסתיימת
בשנת  .2038בנוסף ,מקבלת פזגז שירותי מילוי מיכלי גז מיטלטלים על פי הסכם שנחתם בין הצדדים ואשר
תקף עד לתקופה שמסתיימת בשנת .2025
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סעיף  - 4.17.6סכומים שנפסקו ,הפרשות ועלויות סביבתיות
לא קיימות עלויות סביבתיות מהותיות לשנת  2021ולא ידוע על עליות צפויות בשנים שלאחר מכן בתחום
איכות הסביבה במגזר גז ואנרגיות מתחדשות.
סעיף  - 4.18מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות
סעיף  - 4.18.4פיקוח על מחירי הגפ"מ
בחודש אפריל  , 2022פורסם עדכון בצו פיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת
מרכזית) ,תשמ"ט( 1989-להלן" :צו הפיקוח") ביחס למחירים המפוקחים לגבייה על ידי ספקי גז ובכללם
תעריפי חיבור וניתוק בגין חוב של צרכן גפ"מ ,משלוח מכתב התראה על חוב לצרכן ,מסירת הודעה לצרכן
בדבר הפסקת אספקה וגבייה במועד האספקה עקב חוב .כמו כן ,נקבע בצו הפיקוח מנגנון הצמדה לתעריפים
אלו.
בחודש יוני  2020ובחודש אפריל  2022התקבלו במשרדי פזגז פניות מינהל הדלק והגז לשימוע ציבורי בדבר
מחיר גפ"מ בשעת חירום .על פי הפניות ,מוצע לקבוע בצו מנגנון לחישוב מחיר גפ"מ שיימכר (להלן" :מנגנון
חישוב המחיר") מספק גז אחד לאחר ב"שעת חירום" (למשל – אם יופסק או יקטן יצור גפ"מ בבתי הזיקוק,
או אם תופסק או תקטן הספקת הגז הטבעי .פזגז הגישה את עמדתה בעניין ,לפיה עצם כפיית מכירה עומדת
בניגוד לחופש העיסוק וזכות הקניין של ספקי הגז וכי ההמלצות לעניין מנגנון חישוב המחיר ,לוקות בחסר.
בשלב זה ,טרם התקבלה החלטת מנהל הדלק והגז בנושא.

חלק שביעי  -תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה
בחלק זה יפורטו עדכונים להלן לעומת פרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
סעיף  - 5.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
סעיף  - 5.1.2פיצול פז בית זיקוק אשדוד בע"מ מהחברה בדרך של חלוקת דיבידנד בעין
ביום  30בדצמבר  2021הגישו החברה ופז"א ,לרשות ניירות ערך ,טיוטה ראשונה של תשקיף לחלוקת מניות
פז"א כדיבידנד בעין לבעלי המניות בפז ורישום למסחר של מניות פז"א בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
על בסיס הדוחות הכספיים של פז"א ליום  30בספטמבר  .2020לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 2
בינואר ( 2022אסמכתא מס' .)2022-01-000312 -ביום  24במרץ  2022הגישה פז"א בקשה נוספת
לרשות ניירות ערך למעבר רבעון להגשת התשקיף ועדכנה את הרשות כי בכוונתה להגיש טיוטה מעודכנת
המבוססת על הדוחות הכספיים ליום  31במרץ .2022
סעיף - 5.1.5מגמות בתחום הזיקוק בישראל ובעולם
במהלך שנת  ,2020בעיקר בהשפעת מגיפת הקורונה ,קטן באופן משמעותי היקף הביקוש לבנזין ,סולר
ודס"ל בעולם .כתוצאה מכך ,נחלשו מאד מרווחי הזיקוק .רמות המרווחים הנמוכות במהלך שנת  2020גרמו
לסגירה מואצת של בתי זיקוק ברחבי העולם (בעיקר בארה"ב ובאסיה) -תהליך אשר השפעתו בטווח הבינוני
צפויה להיות חיובית .במהלך שנת  ,2021עם הפחתת מגבלות התנועה במדינות רבות בעולם נרשמה
התאוששות ברמת הביקוש לתזקיקים והתאזנות במלאי המוצרים בעולם .כתוצאה מכך ,גם מרווחי הזיקוק
החלו להתאושש ולחזור לרמות ממוצעות היסטוריות .בתחילת שנת  2022החל משבר בין אוקראינה לרוסיה
אשר החריף בחודש מרץ .בעקבות הלחימה הוטלו סנקציות כנגד חברות רוסיות או חברות בעלות קשר
לרוסיה .מאחר ורוסיה הינה יצואנית גדולה של נפט ,גז טבעי ,סולר ונפטא ,כתוצאה מכך ,מחירי האנרגיה
לרבות מחיר נפט ,גז טבעי וסולר ,זינקו לרמות קיצוניות .השפעות אלו גרמו בין היתר לעליה במחיר החבית,
ולהעמקת הבקוורדיישן ומחיר ה ( DTDביחס ל  -)ICEהשפעות אלו התמתנו במהלך הרבעון השני .בהמשך
לכך הביאו השפעות אלו לעלייה חסרת תקדים במרווחי הזיקוק – השפעה שהחלה בחציון השני של חודש
מרץ ונמשכה לתוך הרבעון השני .להשפעת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על מחיר הנפט ועל מרווח הזיקוק
ראה סעיף  1.3.2לדו"ח הדירקטוריון ליום  31במרץ .2022
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סעיף  - 5.6שיווק והפצה בתחום הפעילות
סעיף  - 5.6.2תלות בתשתית ההזרמה ובאחסון
לפז"א תלות תפעולית בחברות התשתיות (ק.צ.א.א ,.תש"ן ,ק.מ.ד וחח"י) המזרימות את המוצרים בצינורות
ממתקני בז"א ואליהם .בנוסף לפז"א תלות בק.צ.א.א .באחסון נפט גולמי .תש"ן וק.מ.ד כפופות להוראות וצווים
המחייבים אותן ליתן את השירותים לבתי הזיקוק ולחברות הדלק ,ואילו ק.צ.א.א .וחח"י אינן כפופות להוראות
וצווים אלו .ק.צ.א.א .הינה בעלת מונופולין מקומי בהזרמת נפט גולמי מנמל ק.צ.א.א .באשקלון לבז"א ובאחסון
נפט גולמי.
בחודש ינואר  2021התקבל בחברה העתק מכתבו של מר רני עמיר ,מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה
הימית במשרד להגנת הסביבה ,הממוען לחברת החשמל ,לפיו המשרד להגנת הסביבה אינו מאשר לחברת
החשמל את המשך הפעלת הצינור "( 24הצינור הימי המוליך מזוט אל ומהמקשר הימי של חברת החשמל)
מעבר לחודש דצמבר  . 2022ככל שלא יינתן אישור להמשך הפעלת הצינור מעבר למועד זה או לחילופין
יוקם צינור חדש חלף הקיים ,לא תוכל החברה לייצא את עודפי המזוט שהיא מייצרת ובהיעדר חלופה הדבר
עלול להשפיע על המשך הרציפות התפעולית של בית הזיקוק .בחודש מרץ  ,2021עודכנה החברה על ידי
חברת החשמל כי החלו העבודות להחלפת הצינור " 24ועל פי התכנון ,ההחלפה (שתאפשר את המשך
הפעילות במקשר) ,צפויה להסתיים בחודש אפריל  .2022בחודש דצמבר  2021התקבל מכתבו של מנכ"ל
חברת החשמל למנכ"ל משרד האנרגיה לפיו פרויקט העתקת צינור " 24הוקפא וכי הוא מבקש את תמיכתו
מול המשרד להגנת הסביבה להמשך הפעלת הצינור במתכונתו הנוכחית מעבר לדצמבר  .2022בחודש
אפריל  2022התקבל מכתב נוסף מאת מנכ"ל חברת החשמל למנכ"ל משרד האנרגיה ,לפיו חברת החשמל
נערכת להתקשרויות מתאימות לתכנון והקמת המקשרים החדשים ונמצאת במו"מ לשם התקשרות עם קבלן
וקביעת לוחות זמנים לפעולתו .עוד על פי המכתב ,להערכת חברת החשמל המועד המוקדם ביותר להשלמת
הפרויקט הינו סוף שנת  2023ולפיכך מבקשת חברת החשמל את התערבות משרד האנרגיה מול המשרד
להגנת הסביבה על מנת שזה יאשר המשך הפעלת המקשרים עד להשלמת הפרויקט .החברה פועלת
ובכוונתה להמשיך ולפעול מול כלל הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים ,למציאת פתרון לנושא ,ולהערכתה
יימצא פתרון.
סעיף  - 5.11רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים בתחום הפעילות
סעיף  - 5.11.5קרקע בית הזיקוק
פז"א הינה בעלת הזכויות להרשם כבעלים וכחוכרים לדורות בשטח של כ 1,080,000 -מ"ר המצויים
באשדוד ,עליהם נמצא ,בין היתר ,בז"א (להלן" :מקרקעי פז"א") .מקרקעי פז"א משמשים לפעילות מגזר-
הזיקוק ,לרבות ליצור ,לאחסון ,לשירותים ולצרכים מנהליים .כ 1,030 -דונם משמשים את בית הזיקוק
לפעילותו הנוכחית .בנוסף קיימת יתרת קרקע בגודל של כ 50 -דונם שיכולה לשמש את החברה לפיתוח
עתידי .זכות הבעלות במקרקעי פז"א כפופה לרישום זיקת הנאה לטובת המדינה ,בענין התחייבות להימנע
משינוי ייעוד או ניצול של קרקעות פז"א ,ללא הסכמת החשב הכללי ,מנכ"ל משרד האנרגיה ורשות מקרקעי
ישראל .פז"א פועלת לרישום הזכויות על שמה .בחודש פברואר  2022השלימה פז"א את הליך רישום האיחוד
וחלוקה של מקרקעי פז"א.
סעיף  - .5.16השקעות בתחום הפעילות
סעיף  - 5.16.1השקעות בביצוע
שיפוץ תקופתי בשנת 2022
בשל עיכובים הנובעים ממשבר גלובאלי בשרשרת האספקה של מוצרים ,ציוד וחומרים שונים (בין היתר
בעקבות הלחימה בין רוסיה לאוקריאנה) ,נדחה מועד התחלת השיפוץ בכ-שבועיים ויחל בחודש יוני .2022
לפרטים נוספים ראה סעיף  5.16.1לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי.
סעיף  - 5.17איכות הסביבה בתחום הפעילות  -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
סעיף  - 5.17.4.3הליכים אזרחיים תלויים ועומדים
בשנת  2021לא היו הליכים אזרחיים מהותיים תלויים ועומדים כנגד פז"א בתחום איכות הסביבה ,למעט
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד פז"א ביום  2באוגוסט  2020לבית המשפט המחוזי בבאר שבע
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("הבקשה ") .על פי הנטען בבקשה ,החברה אחראית לחשיפה מתמשכת של תושבי העיר אשדוד למזהמים
מסוג בנזן TOC ,וחומרים נדיפים ללא מתאן שנפלטו ,כך לפי הטענה ,מארובות בית הזיקוק שבבעלות החברה
בעיר ,במהלך השנים  ,2017-2018במהלכן לא עמדה החברה בדרישות הסביבתיות הקבועות בחוק.
במסגרת הבקשה צוין ,בין היתר ,אירוע מיום  20באפריל  ,2017אז לפי הטענה נפלט מאחד הלפידים בבית
הזיקוק עשן שחור ,המורכב לכאורה מחלקיקים של חומרי בעירה ותוצרי נפט .לאור האמור ,נטען בבקשה כי
יש לחייב את החברה בפיצוי חברי הקבוצה אשר ניזוקו מהמפגעים .המבקש מעריך כי הקבוצה כוללת כ-
 15%מתושבי אשדוד ,ובסה"כ כ 38,960-אנשים .לכל אחד מחברי הקבוצה נגרמו נזקים בסך של 1,000
 ,₪ובסה"כ  .₪ 38,960,000להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,בשלב מקדמי זה ,יהיה זה סביר יותר
מאשר לא ,שהבקשה תתקבל והתובענה תאושר כייצוגית .במקרה זה ,להערכתם ,יהיה זה סביר יותר מאשר
לא שפס"ד נגד החברה בתובענה לגופה יהיה בסכום שאינו מהותי.
סעיף  - 5.18מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות
ביום  4באפריל  2022פרסם משרד האנרגיה את תזכיר חוק משק הדלק (חירום) ,התשפ"ב – ( 2022בסעיף
זה" :החוק") .מטרת החוק היא הערכות לשעת חירום במשק הדלק ובפרט החזקת מלאי חירום ומלאי תפעולי
לצד מתן סמכויות לשר ולמשרד האנרגיה לניהול המשק בחירום ובמצבי כשל .מעיון ראשוני ,נראה כי לתזכיר
החוק במתכונתו הנוכחית עשויות להיות השלכות נרחבות על החברה ועל יתר חברות הדלק הגדולות.
החברה לומדת את פרטי התזכיר והוראותיו והיא צפויה להגיב לו ולהשלכותיו ולנהל שיח בענין מול משרד
האנרגיה.
סעיף  - 5.19הסכמים מהותיים בתחום הפעילות
סעיף  - 5.19.4הסכמים לרכישת גז טבעי
ביום  15במרץ  2022נחתם הסכם נוסף לרכישת גז טבעי בין פז"א לשותפים במאגר לוויתן לתקופה של כ-
 30חודשים .ההסכם כולל מנגנון  Take or Payונותן מענה משלים לצרכי הגז הטבעי של בית הזיקוק לאורך
כל תקופת ההסכם .לפרטים נוספים אודות הסכם לרכישת גז"ט בין פז"א לשותפים במאגר לוויתן ,ראה
הדו"ח התקופתי.

חלק שמיני :תחום פעילות אחר
אין עדכונים מהותיים ביחס לפעילות פזקר כפי שהוצגה בחלק הרביעי לפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח
התקופתי.

חלק תשיעי :מידע נוסף ברמת התאגיד
סעיף  - 7.1הון אנושי
סעיף  7.1.2כמות העובדים* המועסקים בקבוצת פז לפי תחומי פעילות:
תחום פעילות
אנרגיה לתחבורה
קמעונאות מזון
גז ואנרגיות מתחדשות
נדל"ן
זיקוק ולוגיסטיקה
אחר
עובדי מטה** שלא יוחסו לתחומי הפעילות
סה"כ עובדים***
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* מאחר שישנם עובדים שתפקידם בחברה נכלל תחת יותר מתחום פעילות אחד ,הנתונים בטבלה מוצגים
לפי מונחי משרה.
** עובדי מטה הינם עובדים שתפקידם בחברה הינו במסגרת יחידות המטה כגון משפטית ,כספים וכו'.
*** מספר העובדים ללא עובדי חברת ניתוב ,נכון ליום  31במרץ  ,2022הינו .3,520
סעיף  7.1.5תוכניות תגמול לעובדים
סעיף  7.1.5.1אופציות לעובדים
ביום  31במרץ  2022הוקצו כתבי אופציות לנושאת משרה בחברה .לעניין שווי כל אופציה ,ראו ביאור  6לדוחות
הכספיים ליום  31במרץ  2022כן ראו דיווחים מידיים מיום  31במרץ  2022אסמכתאות מס'2022-01- -
 034485ו.)2022-01-034488 -
סעיף  7.1.6הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
הסכמי העסקה
פרשמרקט
מרבית עובדי פרשמרקט מועסקים על פי הסכמי העסקה גלובליים או שעתיים וחלקם (בעיקר עובדים ותיקים)
מועסקים על פי הודעה לעובד.
רוב עובדי הקבוצה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים .חלק מעובדי פז"א ,פזקר ,פזגז ניתוב ופרשמרקט
מועסקים על פי הסכם עבודה קיבוצי מיוחד .בנוסף התקשרה החברה בהסכמים עם מספר חברות כח אדם
המספקות לחברה שירותי כוח אדם.
סעיף  – 7.1.9הסכמי עבודה בפרשמרקט
על העסקתם של עובדי חברת פרשמרקט חלים ההסכמים הקיבוציים הבאים:
הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות המעו״ף לבין לשכת המסחר תל
אביב ,חטיבת רשתות השיווק (החל על פרשמרקט מכוח חברותה בלשכת המסחר) .הסכם קיבוצי זה מסדיר
את תנאי ההעסקה של עובדי רשתות שיווק המזון ,כהגדרתם בהסכם הקיבוצי ,וקובע תנאים שונים.
חברת פרשמרקט נעזרת בשירותי חברות כוח אדם באופן קבוע לצורכי אבטחה ואחזקה בהיקף משתנה ,וכן
מעת לעת נעזרת פרשמרקט בשירותי חברות כוח אדם אחרות לצורך גיוס עובדים לתקופות קצובות .העסקת
עובדים כאמור מוסדרת ,בין היתר ,במסגרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ״ו1996-
(״חוק העסקת עובדים״).
שונות – נושאים נוספים המדווחים לפי תקנות הדיווח
החלטות אסיפה כללית מיוחדת (תקנה (29ג) לתקנות הדיווח)
ביום  5באוקטובר  2021החליטה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות לאשר את( :א) תנאים למתן
מענק מיוחד למר עמית כרמל ,מנכ"ל פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן" :פז"א") ,חברת בת בבעלות מלאה
של החברה ,בסך של  12משכורות חודשיות ,בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה; (ב)
תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות( .ג)( )1הענקת כתב
פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה ,לרבות המנכ"ל ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה לרבות התיקונים הנלווים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה; (ג)()2
הענקת כתב פטור כללי מאחריות על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר כיהנו ו/או מכהנים
ו/או יכהנו במקביל כנושאי משרה בפז"א ,לרבות מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א .לפרטים
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נוספים ראה דיווחים מיידיים מימים  3במרץ  7 ,2022באפריל  11 ,2022באפריל  2022ו 14 -באפריל 2022
(אסמכתאות מס' 2022-01-038484 ,2022-01-037167 ,2022-01-021906 -ו2022-01-040209-
(בהתאמה)).
ביום  11במאי  2022פרסמה החברה דוח זימון אסיפה מיוחדת ליום  20ביוני  .2022על סדר יומה של האסיפה
( ) 1בחירה ומינוי של דירקטורית אחת מבין שתי מועמדות לכהונת דירקטורית רגילה ,לתקופת כהונה אשר
תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת ,2025
בכפוף להוראות תקנון החברה .המועמדות הנן – גב' מיכל מרום בריקמן וגב' לורי הנובר; ( )2בחירה ומינוי
של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור רגיל ,לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור
האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת  ,2025בכפוף להוראות
תקנון החברה .המועמדים הנם – מר אורן מוסט ומר חזי צאיג )3( .אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל
החברה בגובה של  3משכורות חודשיות (קרי סך של  450,000אלפי ש"ח) ,בדרך של חריגה ממדיניות
התגמול לנושאי משרה בחברה .לפרטים נוספים ראה דוח זימון מתקן מיום  12במאי ( 2022אסמכתא מס'-
 .)2022-01-047067לאור ש תי פניות נפרדות משני בעלי מניות שונים של החברה ,בבקשה להוסיף לסדר
היום של האסיפה שזומנה בדוח זה ,מועמדים מטעם כל אחד מבעלי מניות אלה ,לכהונה כדירקטור
בדירקטוריון החברה( ,סאמיט אחזקות נדלן בע"מ ,המחזיקה בכ 4.74%-בחברה (לא כולל אחזקה בנגזרים
פיננסים) (בהתאם לעדכון סאמיט ונכון ליום  )17.5.22הציעה כמועמד את מר אמיר ברטוב; ומר שלמה אמיר
המחזיק בכ 3.32% -ממניות החברה (בהתאם לעדכון מר אמיר ונכון ליום  ,)17.5.22הציע כמועמד את מר
אבי בן חמו ).דיווחה החברה ביום  25במאי  2022כי היא נדרשת להיערך בהתאם ולפיכך ,זימון האסיפה
הכללית כאמור בדוח זה מבוטל .החברה תזמן אסיפה כללית חדשה למינוי דירקטורים ,אשר תכלול גם את
שני המועמדים החדשים מטעמם של שני בעלי המניות כאמור .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  25במאי
( 2022אסמכתא מס'.)2022-01-052035 -
פוליסת ביטוח נושאי משרה (תקנה 29א( )4לתקנות הדיווח)
בימים  22במרץ  2022ו 23 -במרץ  2022אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון (בהתאמה) (להלן" :האורגנים
המוסמכים של החברה") ,את התקשרות החברה בהסכם לרכישת פוליסת ביטוח נושאי משרה (כולל
דירקטורים ומנכ"ל החברה) ,המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ,ובדרך כלל בחברות בנות שלה
והמכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות קשורות שלה (להלן" :פוליסת הביטוח") ,וזאת בהתאם
לתקנה 1ב 1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס 2000-ובהתאם להוראות מדיניות
התגמול לנושאי משרה של החברה כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום  5באוקטובר
( 2021אסמכתא מס' ( )2021-01-083749להלן" :מדיניות התגמול") .תנאי פוליסת הביטוח ,כפי שאושרו
על ידי המבטח ביום  22במרץ  ,2022יהיו בתוקף מיום  1באפריל  2022ועד ליום  31במרץ ( 2023להלן:
"תקופת הביטוח") .גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסת הביטוח הינו  110מיליון דולר לתביעה ובמצטבר
לתקופת הביטוח .עלות הפרמיה שתשולם בגין פוליסת הביטוח לתקופת הביטוח הינה בסך של כ 930 -אלף
דולר .ההשתתפות העצמית בגין כל תביעה במסגרת הפוליסה תעמוד על סך של  100אלף דולר .בגין תביעה
הקשורה בדיני ניירות ערך בסך  150אלף דולר .תנאי הביטוח מכוח פוליסת הביטוח זהים לגבי כלל
הדירקטורים ונושאי המשרה ,כולל מנכ"ל החברה .האורגנים המוסמכים של החברה קבעו כי ההתקשרות
בפוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה משרתת את טובת החברה .כן אושר כי תנאי פוליסת
הביטוח תואמים את המסגרת שנקבעה במסגרת מדיניות התגמול של החברה ,וכי ההתקשרות אינה עשויה
להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה .בנוסף נקבע כי ההתקשרות הנה בתנאי
שוק ,בין היתר ,בהתא ם למידע וייעוץ שהתקבל מיועצי הביטוח של החברה .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי
מיום  24במרץ  ,2022אסמכתא מס'.)2022-01-029160 -
נושאי משרה בכירה (תקנה 26א לתקנות הדיווח)
ביום  15במרץ  2022החלה גב' איילת צור לכהן כסמנכ"לית כספים בחברה.
ביום  1ביוני  2022יחל מר יואב שיזף לכהן כמנכ"ל פרשמרקט בע"מ.
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2

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

3

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

5

תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים

6

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

7

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

9

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

11

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
פז חברת נפט בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של פז חברת נפט בע"מ וחברות בנות שלה (להלן – הקבוצה),
הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  31במרץ  2022ואת הדוחות
התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל ,שינויים בהון ותזרימי המזומנים
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים
לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34
"דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע
מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים
הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי
פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 30במאי2022 ,

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
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פרק ג' :דוחות כספיים  -תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

ליום  31במרץ
2022
(בלתי מבוקר)

ליום  31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)

ליום  31בדצמבר
( 2021מבוקר)

במיליוני ש"ח
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי

1,359
2,178
287
1,590

1,400
1,522
154
948

2,678
1,655
158
921

השקעות אחרות
נכסי מסים שוטפים
סה"כ נכסים שוטפים

1
29
5,444

26
7
4,057

14
5,426

פיקדון בנאמנות עבור הטבות עובדים
השקעות אחרות לזמן ארוך
הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע ,נטו
נכסי זכות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו**
נכסי מסים נדחים
סה"כ נכסים בלתי שוטפים
סה"כ נכסים

30
29
108

30
73
107

30
42
107

50

34

50

10
548
4,845
1,760
2,295
85
9,760
15,204

8
502
4,686
1,065
145
69
6,719
10,776

8
549
4,744
1,128
328
78
7,064
12,490

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח
**ראה ביאור 6.1

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

ג3 -

פרק ג' :דוחות כספיים  -תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ
2022
(בלתי מבוקר)

במיליוני ש"ח
התחייבויות
הלוואות ואשראי לזמן קצר ,לרבות
חלויות שוטפות של אגרות חוב
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירות
ספקים
זכאים אחרים
התחייבויות מסים שוטפים
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אגרות חוב
התחייבות לזמן ארוך בגין חכירות
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
התחייבויות מיסים נדחים
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות
הון
זכויות שאינן מקנות שליטה
הון מניות
מניות באוצר
קרנות הון
יתרת עודפים
קרן הפרשי תרגום
סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
סה"כ הון
סה"כ התחייבויות והון

____________
הראל לוקר
יו"ר הדירקטוריון

ליום  31בדצמבר
2021
(מבוקר)

ליום  31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)

663
274
3,067
669
1
26
4,700
1,100
3,848
1,463
59
82
202
6,754
11,454

243
190
1,665
588
9
25
2,720
3,810
846
49
74
176
4,955
7,675

640
204
2,097
604
2
25
3,572
550
3,828
915
58
76
185
5,612
9,184

1
199
()386
2,232
2,050
4,095
()346
3,749
3,750
15,204

2
194
()386
1,813
1,824
3,445
()346
3,099
3,101
10,776

1
194
()386
1,817
2,026
3,651
()346
3,305
3,306
12,490

____________
ניר שטרן
מנהל כללי

____________
איילת צור
סמנכ"לית כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 30 :במאי 2022

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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פרק ג' :דוחות כספיים  -תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

במיליוני ש"ח
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות תפעול
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
רווח לתקופה
מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לתקופה
רווח למניה
רווח בסיסי למניה (בש"ח)
רווח מדולל למניה (בש"ח)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

4,174
3,638
536
362
69
()1
430
106
2
79
77

2,207
1,875
332
220
43
()9
254
78
1
39
38

11,546
9,943
1,603
999
206
()79
1,126
477
6
195
189

*
29
13
16

1
41
11
30

2
290
67
223

16
*
16

30
*
30

224
()1
223

1.5
1.4

3.2
3.2

23.5
22.9

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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פרק ג' :דוחות כספיים – תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים

במיליוני ש"ח
רווח לתקופה
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע שסווגו
כנדל"ן להשקעה
מיסים בגין פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא יועברו
לרווח והפסד
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח
והפסד ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה
סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ רווח כולל לתקופה

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

16

30

223

6

1

1

-

-

5

()1

-

()1

5
21

1
31

5
228

21
21

31
31

229
()1
228

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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פרק ג' :דוחות כספיים  -תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

במיליוני ש''ח
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ ( 2022בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2022
סה"כ רווח כולל לתקופה
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה
עסקאות עם בעלים ,שנזקפו ישירות להון וחלוקות
לבעלים
הנפקת מניות
תשלומים מבוססי מניות
יתרה ליום  31במרץ 2022

במיליוני ש''ח
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ ( 2021בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2021
סה"כ רווח כולל לתקופה
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה
עסקאות עם בעלים ,שנזקפו ישירות להון וחלוקות
לבעלים
תשלומים מבוססי מניות
יתרה ליום  31במרץ 2021

הון
מניות

קרן הון
בגין
הפרשי
תרגום

קרנות הון

מניות
באוצר

סה"כ

יתרת עודפים

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

194

1,817

()346

()386

2,026

3,305

1

3,306

-

-

-

-

16
5
21

16
5
21

-

16
5
21

5
199

415
2,232

()346

()386

3
2,050

420
3
3,749

1

420
3
3,750

הון
מניות

קרן הון
בגין
הפרשי
תרגום

קרנות הון

מניות
באוצר

סה"כ

יתרת עודפים

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

194

1,813

()346

()386

1,793

3,068

2

3,070

-

-

-

-

30
1
31

30
1
31

-

30
1
31

194

1,813

()346

()386

*
1,824

*
3,099

2

*
3,101

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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פרק ג' :דוחות כספיים  -תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

במיליוני ש''ח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2021מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2021
סה"כ רווח כולל לתקופה
רווח (הפסד) לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה
עסקאות עם בעלים ,שנזקפו ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות
יתרה ליום  31בדצמבר 2021

הון
מניות

קרן הון
בגין
הפרשי
תרגום

קרנות הון

מניות
באוצר

סה"כ

יתרת עודפים

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

194

1,813

()346

()386

1,793

3,068

2

3,070

-

4
4

-

-

224
1
225

224
5
229

()1
()1

223
5
228

194

1,817

()346

()386

8
2,026

8
3,305

1

8
3,306

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח
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במיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה
התאמות:
פחת והפחתות
פחת נכסי זכות שימוש
הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע ונדלן להשקעה
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
עסקאות תשלום מבוססי מניות
הוצאות מימון ,נטו
הפרשי שער
הוצאות מיסים על הכנסה
רווח לתקופה לאחר התאמות לרווח
גידול בלקוחות ובחייבים אחרים לזמן קצר וארוך
גידול במלאי
גידול בספקים ובזכאים אחרים
גידול (קיטון) בהפרשות
גידול (קיטון) בהטבות עובדים
קיטון (גידול) במכשירים פיננסיים נגזרים בגין סחורות
מס הכנסה ששולם
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום
31.12.2021
(מבוקר)

16

30

223

93
69
1
*

92
55
( )6
()1

371
228
()26
()2

3
77
18
13
290
)(535
)(607
788
1
*
1
()352
)(43

*
38
26
11
245
()168
()203
356
*
(*)
()21
()36
()15

()35
8
189
()26
67
997
()319
()168
815
()11
317
()80

)(105

194

1,234

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח
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במיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
רכישת פעילות
תמורה ממימוש רכוש קבוע ,נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי
מוחשיים
מסים ששולמו בגין מימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות והשקעות אחרות
השקעה בחברות מוחזקות
מתן הלוואות לחברות מוחזקות
רכישת חברה בת ,בניכוי המזומנים שנרכשו**
מתן הלוואות למפעילי תחנות תדלוק ,סוכנים ,עובדים,
חברות דלק ואחרים
פירעון הלוואות שניתנו למפעילי תחנות תדלוק ,סוכנים,
עובדים ,חברות דלק ואחרים
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
ריבית שנתקבלה
תמורה ממימוש נכס פיננסי
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

במיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אג"ח נטו ,בניכוי הוצאות הנפקה
פירעון אגרות חוב
פירעון התחייבות בגין חכירה
ריבית ששולמה בגין התחייבות בגין חכירה
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
גידול באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
השפעת שינויים בשע"ח על מזומנים ושווי מזומנים
המוחזקים במטבע חוץ
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
**ראה ביאור 6.1

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום
31.12.2021
(מבוקר)

)(92
)(23

()56
-

()345
()223

*
)(2
)(1,530

44
*
-

75
()2
1
()16
()2
-

-

()2

()2

1
( )3
1
()1,648

2
()2
*
()14

13
()9
2
17
()491

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

()64
()12
550
( )8

()50
()7
()206
() 6

605
()217
()204
()32
550
()205
()92

466
)(1,287
2,678

()269
()89
1,505

405
1,148
1,505

)(32
1,359

()16
1,400

25
2,678
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ביאור  - 1הישות המדווחת
.1.1

הישות המדווחת
פז חברת נפט בע"מ (להלן – "החברה") הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית
היא יורופארק ,איזור תעשיה יקום ,קיבוץ יקום .תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  31במרץ
 , 2022כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד – "הקבוצה") ,וכן את זכויות הקבוצה
בחברות כלולות ובהסדרים משותפים.
החל מיום  18בספטמבר  ,2016לאחר שהחזקות בעלי השליטה בחברה ירדו מתחת ל 30%-ובעלי השליטה
לשעבר ובעלי הזיקה אליהם התפטרו מדירקטוריון החברה ,נכנס לתוקף היתר השליטה שניתן לחברה ,לשליטה
ולאחזקה באמצעי השליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ .החל ממועד זה החברה הפכה לחברה ללא גרעין
שליטה.
קבוצת פז היא הקבוצה הגדולה בישראל בענף האנרגיה במרבית תחומי העיסוק העיקריים שלה .הקבוצה
מפעילה רשת תחנות תדלוק ,רשת חנויות נוחות ורשת סופרמרקטים שכונתיים וכן מתחמים קמעונאיים ,עוסקת
בשיווק ישיר של מוצרי נפט (כולל גפ"מ באמצעות פזגז) לתעשיה ולצריכה פרטית ובבעלותה אחד משני בתי
הזיקוק בישראל ,השני בגודלו .קבוצת פז פעילה גם בתחומים תעשייתיים משיקים :ביצור שמנים לתעשיה ולרכב,
ביצור מוצרי איטום ועוד.
ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
 .2.1הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה
כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום
ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2021להלן " -הדוחות השנתיים") .כמו כן ,דוחות אלו נערכו בהתאם
להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל – .1970
תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  30במאי .2022

 .2.2שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש
בשיקול דעת בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים
והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
הה ערכות ושיקול הדעת ,בהם השתמשה ההנהלה לצורך יישום המדיניות החשבונאית והכנת הדוחות הכספיים
ביניים הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

ג11 -

פרק ג' :דוחות כספיים – ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ 2022

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
למעט המפורט להלן ,המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ,הינה
המדיניות שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2021
יישום לראשונה של תיקונים לתקנים
תיקון ל ,IFRS 3 -צירופי עסקים  -התיקון מחליף את הדרישה להכיר בהתחייבויות בצירופי עסקים בהתאם
למסגרת המושגית .התיקון מוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבויות ב .IFRS 3 -בהתאם לחריג ,התחייבויות
תלויות יוכרו בהתאם לדרישות של  IAS 37ושל  IFRIC 21ולא בהתאם למסגרת המושגית.
התיקון יושם החל מיום ה 1 -בינואר .2022
ליישום התיקון לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
תיקון ל ,IAS 37 -הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים – עלויות לקיום חוזה  -על פי התיקון ,בבחינה
האם חוזה הינו מכביד ,העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתייחסות במישרין לחוזה,
הכוללות עלויות תוספתיות וכן הקצאה של עלויות אחרות הקשורות במישרין לקיום חוזה (כגון הוצאות פחת של
רכוש קבוע המשמש למילוי חוזה זה וחוזים נוספים אחרים).
התיקון יושם באופן רטרוספקטיבי החל מיום  1בינואר  ,2022עבור חוזים אשר הישות טרם סיימה את מחויבויותיה
בגינם.
ליישום התיקון לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ביאור  – 4דיווח מגזרי
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2022עם השלמת רכישת פרשמרקט ,חל שינוי באופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות
של הקבוצה בוחן את תחומי הפעילות שלה כך שמבנה הפעילות של הקבוצה כיום מורכב משישה תחומים ,מתוכם
חמישה מוכרים כמגזרים ברי דיווח (חלף ארבעה תחומים בדוחות הכספיים לשנת  )2021כמפורט להלן ,בנוסף החלה
החברה להקצות את עלויות המטה שלה בין תחומי הפעילות השונים ,השינויים האמורים בוצעו גם במספרי ההשוואה.
אנרגיה לתחבורה – במסגרת מגזר זה מנוהלים מתחמי התדלוק ,לרבות  -הובלה ,שיווק ,הפצה ומכירה של דלקים
וכן טעינה חשמלית .כמו כן בתחום זה כלול גם השווק הישיר של דלקים (סחר)  -ללקוחות מסחריים ,תעשייתיים
ומוסדיים (המשווקים בעיקר לחצר הלקוח) ,שיווק דלקים ללקוחות התדלוק האלקטרוני (פזומט) ושיווק דלקים לרשות
הפלשתינאית .תחום זה כולל גם את חברות הבנות שירותי ונכסי תעופה שעיקר עיסוקן בשירותי תדלוק ואחסון של
דלק סילוני ,וכן את חברת הבת פז שמנים שמייצרת ומשווקת בין השאר שמנים לתחבורה ,ממיסים ושמנים ממוחזרים.
קמעונאות מזון – במסגרת מגזר זה מנוהלים חנויות הנוחות והסופרמרקטים השכונתיים של החברה הפרוסים
ברחבי הארץ .תחום זה כולל שיווק ומכירה של מוצרים שונים לרבות מוצרי מזון ונוחות באמצעות רשת חנויות ,YELLOW
ובאמצעות רשתות סופרמרקטים שכונתיים שכוללים מספר מותגים תחת חברת פרשמקרט ,החל מינואר  2022וכן את
רשת "סופר יודה" שבבעלות החברה החל מחודש מאי .2021
פז נדל"ן  -מגזר זה פועל למיצוי הפוטנציאל הנדל"ני לרבות על ידי שינוי ייעוד והשבחת המקרקעין שבבעלות ו/או
בחכירת החברה .מגזר זה פועל באמצעות שתי זרועות :האחת תפעול נדל"ן והשניה ייזום נדל"ן המתמקד בהרחבת
הבסיס הקמעונאי של החברה על ידי איתור ופיתוח קרקעות לצורך הקמת תחנות תדלוק ,חנויות נוחות ומתחמים
קמעונאיים נוספים .הזרוע השניה כאמור עוסקת גם בניהול שוטף של הסכמים הכרוכים בפעילות זו ובהשכרת נכסים.
גז ואנרגיות מתחדשות – מגזר זה כולל בעיקר את חברת הבת פזגז שעוסקת בשיווק ,הפצה ומכירה של גפ"מ
לבישול ,להסקה ,לחימום ולתדלוק כלי רכב המותאמים לגפ"מ ,ללקוחות מוסדיים ,עסקיים ופרטיים; בשיווק ,הפצה
ומכירה של מכשירים צורכי גפ"מ (מכשירי הסקה ,מחממי מים ומייבשי כביסה) וכן בביצוע הסבות של מפעלים לעבודה
באמצעות גז טבעי ,בחלקם בגיבוי גפ"מ .בנוסף בשנת  2021קיבלה פזגז רישיון להספקת חשמל ללא ייצור והחלה
לבחון אפשרות להיכנס לתחום שיווק חשמל ללקוחות פרטיים וניהול מרכזי אנרגיה ללקוחות מסחריים.
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פז זיקוק ולוגיסטיקה (להלן" :פז-זיקוק") – מגזר זה כולל את חברת הבת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן:
"פז"א") ועוסק בניהול בית הזיקוק שבבעלותה הממוקם באשדוד ,בייבוא נפט גולמי ומוצריו ,בייצור תזקיקי נפט ,ביצור
חשמל וקיטור לשימוש עצמי וביצור חשמל למכירה ללקוחות חיצוניים .פז-זיקוק מרכזת את השירותים הלוגיסטיים
בקבוצת פז לרבות איחסון דלקים ,ניפוק (בחצרי בית הזיקוק ,במתקני האחסון והניפוק בחיפה ומחוצה להם) והזרמה.
כל המלאי של הנפט הגולמי ומוצריו ,למעט מלאי תפעולי בתחנות התדלוק ,מנוהל על ידי פז-זיקוק.
אחר – כולל את חברת פזקר בע"מ שאינה מוכרת כמגזר בר דיווח.
להלן מידע על הרווח והפסד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ ( :2022בלתי מבוקר)
גז
ואנרגיות
קמעונאות
אנרגיה
זיקוק
נדל"ן מתחדשות
מזון
לתחבורה
במיליוני ש"ח
1,299
238
14
*658
1,908
הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין
1,464
138
33
18
המגזרים
2,763
376
47
658
1,926
הכנסות המגזר
()40
35
35
40
רווח (הפסד) תפעולי 31
פחת הפחתות ותשלום
50
9
9
41
55
מבוסס מניות
10
44
44
81
86
EBITDA

אחר
57

התאמות
למאוחד
-

סה"כ
מאוחד
4,174

57
5

()1,653
()1,653
-

4,174
106
165
271

1
6

מכירות בשוק המקומי
מכירות מחוץ
לישראל**
סה"כ מכירות
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ ( :2021בלתי מבוקר)
גז
ואנרגיות
קמעונאות
אנרגיה
זיקוק
נדל"ן מתחדשות
מזון
לתחבורה
במיליוני ש"ח
663
182
11
*208
הכנסות מחיצוניים 1,109
הכנסות ממכירות
772
88
29
16
בין המגזרים
1,435
270
40
208
1,125
הכנסות המגזר
רווח (הפסד)
()50
49
29
22
24
תפעולי
פחת הפחתות
ותשלום מבוסס
57
11
14
12
52
מניות
7
60
43
34
76
EBITDA
בשוק

מכירות
המקומי
מכירות מחוץ
לישראל**
סה"כ מכירות

2,834
1,340
4,174

אחר
34

התאמות
למאוחד
-

סה"כ
מאוחד
2,207

34

()905
()905

2,207

4

-

78

1
5

147
225

1,607
600
2,207
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לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( :2021מבוקר)

במיליוני ש"ח
הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין
המגזרים
הכנסות המגזר
רווח (הפסד) תפעולי
פחת הפחתות
ותשלום מבוסס מניות
שינויים בשווי הוגן
נדל"ן להשקעה
EBITDA
מכירות בשוק המקומי
מכירות מחוץ
לישראל**
סה"כ מכירות

גז
ואנרגיות
מתחדשות
606

זיקוק
3,815

אחר
180

88
5,913
163

1,069
77

118
169
171

291
897
112

4,339
8,154
()71

180
25

221

68

43

40

233

3

608

384

145

()35
179

152

162

28

()35
1,050

אנרגיה
לתחבורה
5,825

קמעונאות
מזון
*1,069

נדל"ן
51

התאמות
למאוחד
-

סה"כ
מאוחד
11,546

()4,836
()4,836

11,546
477

7,873
3,673
11,546

* הסכום אינו כולל מחזור מכירות באמצעות זכיינים.
** כולל מכירות תזקיקי נפט של פז"א לסוחרים .תזקיקי הנפט נטענים לאוניות בנמל אשדוד ויעדן במועד המכירה אינו מוגדר סופית .בנוסף,
כולל מכירות לרשות הפלשתינאית ,מכירות דס"ל לחברות תעופה ומכירות אחרות.
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ביאור  - 5התחייבויות תלויות
5.1

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדן הליכים
משפטיים שונים ,לרבות דרישות כספיות אשר טרם התגבשו לכדי תביעות משפטיות (להלן בסעיף זה" :תביעות
משפטיות") .לדעת הנהלות חברות הקבוצה המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות ,נכללו בדוחות
הכספיים הפרשות נאותות ,במקום בו נדרשו הפרשות ,לכיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
הסכום הכולל ליום  31במרץ  ,2022של התביעות המשפטיות נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ,ואשר
ההסתברות להתממשותן אינה צפויה ,הסתכם לסך כולל של כ 1,045-מיליוני ש"ח.
הסך הנ"ל וכל הסכומים בביאור זה אינם צמודים למדד המחירים לצרכן והינם לפני תוספת ריבית לפי חוק
פסיקת ריבית והצמדה.
קבוצת
תביעות
הסדרים כובלים

הליכים מול
רשויות מקומיות
וכתבי אישום
תביעות ייצוגיות

תביעות שונות
סה"כ

מהות
התביעות
בעיקר תביעות הצהרתיות לביטול הסכמים להפעלת
תחנות תדלוק ,בטענה להסדר כובל ו/או הכולל תנאים
מקפחים בחוזה אחיד
בעיקר מחלוקות בגין שומות ארנונה ,אגרות והיטלים
שוטפים ורטרואקטיביים .כתבי אישום בגין העדר רישיון
עסק ,חריגות והיתרי בניה
בקשות שונות להכרה בתביעות כייצוגיות כנגד החברה
ו/או חברות בנות שלה ,בין היתר ,בטענות לכאורה
בדבר :אי עמידה בהוראות החוק ,פגיעה באיכות
הסביבה ,גביית תשלומים שונים ,הטעיית צרכנים וכדומה
בעיקר תביעות או דרישות כספיות

סך הפרשה
במיליוני ש"ח
0

סך חשיפה
במיליוני ש"ח
17

0

26

2

(888א)

18
20

134
( 1,065ב)

הערות:
בתביעות בהן לא ניתן להעריך את סכום התביעה הספציפי של הקבוצה חושב סכום התביעה לפי חלקה היחסי
(א)
של הקבוצה בשוק הרלוונטי .תביעות שלא הוגדר בהן סכום התביעה או שלא ניתן להעריך את חלקה היחסי
של הקבוצה בסכום התביעה לא כלולות בסך התביעות .כך ,בין היתר ,סכום זה אינו כולל תביעה ובקשה להכיר
בתביעה כייצוגית בגין זיהום אוויר במפרץ חיפה בסך של  14.4מיליארד ש"ח (כנגד חברות תעשייתיות במפרץ
חיפה ביניהן גם כנגד החברה ופז שמנים) .בתביעה זו ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה,
ובשים לב לשלב הראשוני בו מצוי ההליך ,ניתן להעריך כי סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מ.50%-
(ב)

מתוך סכום החשיפה ,סך של כ 846 -מיליוני ש"ח הן תביעות שלגביהן הוגשה בקשה להכיר בהן כתביעות
ייצוגיות שבשלב זה לא ניתן להעריך האם הבקשות לאישור כתביעות ייצוגיות אכן יאושרו.
סך של כ 600-מיליוני ש"ח מתוך הסכום הנ"ל הינם בגין בקשה להכרה בתביעה כייצוגית בתביעה שעניינה
בטענה לאי אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים במתחמים הצמודים לחנויות הנוחות בתחנות הדלק.
הנהלת החברה ויועציה המשפטיים סבורים כי הסיכוי שתאושר הבקשה ובמסגרתה תחויב החברה בסכומים
בסדרי הגודל של הסכומים הנתבעים הוא נמוך מ.50%-
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ביאור  - 6אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה
 .6.1כחלק מהתכנית האסטרגית של החברה בתחום הקמעונאות ושאיפתה להרחיב את רשת חנויות הסופרמרקרטים
השכונתיים שלה ברחבי הארץ ,החברה הודיעה ביום  4באוגוסט  2021כי התקשרו החברה ,חברה בת בהקמה
בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הייעודית") ,ופרשמרקט בע"מ ("פרשמרקט") ,בהסכם במסגרתו תרכוש
החברה את מלוא מניות פרשמרקט ( )100%בדרך של מיזוג משולש הופכי בין החברה הייעודית לבין פרשמרקט,
בתמורה במזומן ובמניות ("הסכם המיזוג") .ההתקשרות בהסכם המיזוג אושרה בידי דירקטוריון החברה
ודירקטוריון פרשמרקט.
ביום  2בינואר  2022התקיימו כל התנאים המתלים ובהתאם הושלם המיזוג.
תרומתה של הפעילות הנרכשת להכנסות הקבוצה לתקופת הדוח הסתכמה בכ 373 -מיליוני ש"ח.
תמורת העסקה  -התמורה הכוללת במזומן ששולמה לבעלי המניות בפרשמרקט עמדה על סך כולל של כ1,562 -
מיליוני ש"ח .התמורה הכוללת במניות שהועברה לבעלי המניות בפרשמרקט ,עמדה על כמות של 1,090,390
מניות רגילות בנות  5ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה ,שלפי שער סוף יום ה 2-בינואר  2022משקפת תמורה של
כ 420 -מיליוני ש"ח כך שסך כל תמורת העסקה הינה כ 1,982 -מיליוני ש"ח.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,טרם סיימה החברה את יחוס עודפי העלות לנכסים ולהתחייבויות המזוהים.
לצורך הדוחות הכספיים ביניים ,יוחס עודף העלות שנקבע באופן ארעי ,בעיקר לנכסים בלתי מוחשיים וכן לנכסי
זכות שימוש על פי אומדן אורך החיים הצפוי של עודפי העלות ליום הרכישה.
להלן נתונים בדבר הנכסים וההתחייבויות שהוכרו במועד הרכישה:
נכסים והתחייבויות מזוהים שנרכשו (בהתאם לערכים ארעיים):

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים
מלאי
רכוש קבוע ,נטו
נכסי זכות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
התחייבות בגין חכירות
ספקים וזכאים אחרים
התחייבויות מיסים נדחים
נכסים מזוהים ,נטו

ערכים שהוכרו במועד
הרכישה במיליוני ש"ח
33
110
62
103
585
73
)(563
)(281
)(17
105

תזרים מזומנים אשר נבע לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה:
סך התמורה ששולמה במזומן
בניכוי מזומנים ושווי מזומנים של החברה הבת
מזומנים נטו ששולמו

במיליוני ש"ח
()1,562
32
()1,530

קביעת השווי ההוגן
 .1רכוש קבוע -השווי ההוגן של פריטי רכוש קבוע מבוסס על שווים בשוק.
 .2נכסים בלתי מוחשיים – השווי ההוגן של המותג ,מבוסס על הערך המהוון של אומדן התמלוגים אשר נדרש היה
לשלם ,אלמלא הבעלות על המותג.
 .3נכסי זכות שימוש – השווי ההוגן של נכס זכות השימוש ,מבוסס על הערך המהוון של התשלומים בגין חכירה,
ומשקף תנאים עדיפים או תנאים נחותים של החכירה בהשוואה לתנאי שוק.
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מוניטין
בעקבות הרכישה הוכר מוניטין כמפורט להלן (בהתאם לערכים ארעיים):
תמורה שהועברה
בניכוי שווי הוגן של הנכסים המזוהים,
נטו
מוניטין

במיליוני ש"ח
1,982
)(105
1,877

 .6.2בהמשך לביאור  1.7בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  2021ביום  30בדצמבר  2021הגישו החברה ופז"א,
לרשות ניירות ערך ,טיוטה ראשונה של תשקיף לחלוקת מניות פז"א כדיבידנד בעין לבעלי המניות בפז ורישום
למסחר של מניות פז"א בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ על בסיס הדוחות הכספיים של פז"א ליום 30
בספטמבר  .2021ביום  24במרץ  2022הגישה פז"א בקשה נוספת לרשות ניירות ערך למעבר רבעון להגשת
התשקיף ועדכנה את הרשות כי בכוונתה להגיש טיוטה מעודכנת המבוססת על הדוחות הכספיים ליום  31במרץ
.2022
ביום  7בפברואר  2022הגישה פז ,בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (להלן" :בית
המשפט") ,במסגרתה מבקשת החברה את אישור בית המשפט לביצוע חלוקה לפי סעיף (303א) לחוק החברות,
שאינה מקיימת את מבחן הרווח (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ,אך המקיימת את מבחן יכולת הפירעון (להלן:
"הבקשה") .נושי החברה רשאים לפנות לבית המשפט ולהתנגד לבקשה בתוך שלושים ( )30ימים ממועד הגשת
הבקשה או תוך מועד מאוחר יותר כפי שיקבע בית המשפט .ביום  14במרץ  2022הגישה החברה הודעה משלימה,
בהתאם לבקשת רשות ני"ע.
במקביל ממשיכה החברה לבחון אפשרויות נוספות שישולבו במהלך הפיצול או יבוצעו בנפרד ממנו ,להכנסת
משקיעים/שותפים לבית הזיקוק.
מובהר ,כי אין בבחינת החלופות וביצוע הפעולות כאמור כדי להבטיח ביצוע פעולה נוספת כלשהי על ידי החברה
בקשר עם החזקות החברה בבית הזיקוק ,לרבות בנוגע לקבלת החלטה על פיצול וחלוקת בז"א כדיבידנד בעין,
וכי האמור מותנה ותלוי בגורמים רבים ושונים ובבדיקות שתבוצענה ,לרבות אישורים רגולטוריים נדרשים ועוד.
 .6.3במהלך תקופת הדוח (סוף חודש פברואר) פרצה מלחמה בין רוסיה ואוקראינה .השפעות המלחמה הביאו לעליה
במחיר חבית נפט ,ובהמשך  -לזינוק במרווחי הזיקוק האינדיקטיביים ,אשר החל במחצית השניה של חודש מרץ
ונמשך לתוך הרבעון השני .מגמה זו נמשכת גם במועד פרסום הדוח.
העליה האמורה במרווחי הזיקוק האינדיקאטיביים לא הספיקה להשפיע באופן חיובי על תוצאות החברה בתקופת
הדוח (בעיקר משום שמחירי התזקיקים בכל חודש מושפעים ממרווחי הזיקוק בחודש שקדם לו).

 .6.4השפעת הקורונה
בחודש ינואר  2020התפרץ בעולם ובארץ נגיף הקורונה ,בחודש מרץ  2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על
המגפה כפנדמיה (מגפה עולמית).
להשפעת המגפה על פעילויות החברה השונות בשנת  ,2021ראה ביאור  1.2לדוחות הכספיים לשנת .2021
ההשפעה העסקית על תחומי הפעילות השונים של החברה ברבעון הראשון של השנה נבעה בעיקר מוריאנט
האומיקרון והייתה כדלקמן:
 .1במתחמי התדלוק – בחודש ינואר  2022רמת הצריכה הייתה נמוכה במעט בהשוואה לתקופה המקבילה
בשנת ( 2019ירידה חד ספרתית נמוכה) .להערכת החברה ,האומיקרון הוביל לירידה של כ 5%-3%-למשך
כחודשיים ביחס לצריכה הצפויה אלמלא התפשטות הוריאנט .החל מפברואר  2022חלה התאוששות
בביקושים וחזרה למגמת צריכה שקדמה להתפרצות הוריאנט.
 .2במכירות הדס"ל בשיווק ישיר וכן בנכסי ושירותי תעופה – היקף המכירות המשיך להיות נמוך משמעותית
גם ברבעון הראשון של השנה ביחס לתקופה שטרום המשבר בשל הירידה המתמשכת בהיקף הטיסות.
השפעת התפשטות זן האומיקרון הורגשה בעיקר בחודש ינואר  2022עם עצירה במגמת הגידול בצריכה
וחזרה לרמות של כ 50%-ביחס לשנת  .2019החל מחודש פברואר חזרה מגמה של התאוששות וגידול
בביקושים לרמות של כ 75%-70% -ביחס לשנת .2019
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 .3ניהול סיכוני אשראי  -החברה בוחנת באופן שוטף את סיכוני האשראי הכוללים של לקוחותיה .להערכת
החברה ,בשלב זה אין לחברה סיכון אשראי משמעותי .החברה תמשיך לבצע מעקב הדוק אחר חובות
הלקוחות בדגש על לקוחותיה הגדולים לרבות לקוחות בענפי התעופה ,ההסעות וכו'.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון התפשטות מחודשת של הנגיף ,המשך
התפשטותו בעולם או בלימתו עשויים להשפיע על הערכות הקבוצה לעניין השלכות האירוע על עסקי
הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות
על תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
6.5

ביום  13באפריל  2022חתמה החברה על תוספת להסכם מדצמבר  2020לפיה הוארך ההסכם הקיים עם
הרשות הפלשתינאית (להלן בסעיף זה" :הרשות") עד ליום  31בדצמבר  2025להמשך הספקת מוצרי נפט
(לרבות גפ"מ) לרשות לפי צרכי הרשות ,לשטחי הגדה המערבית ולעזה ,בהיקף דומה שנקבע בהסכם מדצמבר
 . 2020עוד נקבעה בתוספת להסכם מסגרת אשראי מוגדלת ,ביחס למסגרת הקיימת בהסכם מדצמבר 2020
בתנאי תשלום ,הדומים לאלה מההסכם מדצמבר  .2020רווחיות החברה על פי התוספת להסכם לא צפויה
להשתנות באופן מהותי אל מול שנת  .2021כמו כן ,לא חל שינוי בהסדרי הבטוחות הקיימים.

ביאור  – 7מכשירים פיננסיים
.7.1

מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים אחרים,
השקעות אחרות לזמן קצר ,פיקדון בנאמנות עבור הטבות עובדים ,הלוואות ואשראי לזמן קצר ,ספקים וזכאים
אחרים ,התחייבויות בגין חכירה ודמי הרשאה ,תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של יתר הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי ,הינם
כדלקמן:
במיליוני ש"ח
נכסים שאינם שוטפים
הלוואות למפעילים וסוכנים
התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אג"ח (כולל ריבית צבורה וחלויות
שוטפות)
במיליוני ש"ח
נכסים שאינם שוטפים
הלוואות למפעילים וסוכנים
התחייבויות שאינן שוטפות
אג"ח (כולל ריבית צבורה וחלויות
שוטפות)
במיליוני ש"ח
נכסים שאינם שוטפים
הלוואות למפעילים וסוכנים
התחייבות שאינן שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אג"ח (כולל ריבית צבורה וחלויות
שוטפות)

שווי הוגן
ליום  31במרץ 2022

הערך בספרים
ליום  31במרץ 2022
73

78

1,100
4,508

1,100
4,597
שווי הוגן
ליום  31במרץ 2021

הערך בספרים
ליום  31במרץ 2021
83

86

4,050

4,266
שווי הוגן
ליום  31בדצמבר 2021

הערך בספרים
ליום  31בדצמבר 2021
73

79

550

550

4,467

4,739
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 .7.2היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ,תוך שימוש בשיטת הערכה.
הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
רמה  :2נתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
ליום 31
במרץ
2022
רמה 1

במיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
1
נכסים פיננסיים – מכשירים נגזרים
29
השקעה במניות סחירות

30

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד:
5
התחייבויות פיננסיות  -מכשירים נגזרים

ליום  31במרץ
2022
רמה 2

ליום  31במרץ
2022
רמה 3

ליום  31במרץ
 2022סה"כ

-

-

1
29
30

8
8

5

13
13

-

ליום  31במרץ
2021
רמה 1

ליום  31במרץ
2021
רמה 2

ליום  31במרץ
2021
רמה 3

ליום  31במרץ
 2021סה"כ

99

-

-

26
73
99

במיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
26
נכסים פיננסיים – מכשירים נגזרים
73
השקעה במניות לא סחירות
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד:
התחייבויות פיננסיות  -מכשירים נגזרים

1
1

-

במיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
נכסים פיננסיים – מכשירים נגזרים
42
השקעה במניות סחירות

ליום 31
בדצמבר
2021
רמה 1

42

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד:
4
התחייבויות פיננסיות  -מכשירים נגזרים
4

ליום 31
בדצמבר
2021
רמה 2

*
-

1
1

1
1
ליום 31
בדצמבר
2021
רמה 3

-

-

ליום 31
בדצמבר
 2021סה"כ

*
42
42

5
5

למידע בדבר טכניקת הערכה לקביעת שווי הוגן הנמדדים ברמה  2ראה באור  30.5בדוחות הכספיים השנתיים.
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פרק ד׳
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה עצמה

מידע כספי נפרד
ליום  31במרץ 2022

תוכן העניינים
עמודים
דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים של מידע כספי נפרד

2

נתונים על המצב הכספי

3

נתונים על רווח והפסד

5

נתונים על הרווח הכולל

6

נתונים על תזרימי מזומנים

7

מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

9

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

לכבוד
בעלי המניות של פז חברת נפט בע"מ
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל  1970 -של פז חברת נפט בע"מ (להלן – החברה) ,ליום  31במרץ
 2022ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד
הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע
הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים
הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים
הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל – .1970

סומך חייקין
רואי חשבון
 30במאי2022 ,

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
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במיליוני ש"ח
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
נכסי מיסים שוטפים
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים
הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעות אחרות לזמן ארוך
יתרה בגין חברות מאוחדות
השקעות בחברות כלולות
הלוואות לחברות מוחזקות
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע ,נטו
נכסי זכות שימוש ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סה"כ נכסים

ליום  31במרץ
2022

ליום  31במרץ
2021

ליום  31בדצמבר
2021

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

(מבוקר)

1,093
1,488
1,196
14
38
3,829
78
29
3,871
50
320
514
1,596
1,072
257
7,787
11,616

1,349
1,057
1,101
1
25
3,533
83
73
1,967
34
262
472
1,530
923
57
5,401
8,934

2,527
1,194
885
5
47
4,658
79
42
2,014
50
194
515
1,597
1,018
239
5,748
10,406

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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ליום  31במרץ
2022

ליום  31במרץ
2021

(בלתי מבוקר)

(בלתי מבוקר)

ליום  31בדצמבר
( 2021מבוקר)

במיליוני ש"ח
התחייבויות
הלוואות ואשראי לזמן קצר ,לרבות חלויות
שוטפות של אגרות חוב
ספקים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות

661
464
515
189
18
1,847

240
262
420
164
19
1,105

640
409
453
181
17
1,700

התחייבויות לתאגידים בנקאיים
אגרות חוב
התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים
התחייבויות מסים נדחים
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות

1,100
3,848
886
38
4
144
6,020
7,867

3,810
750
29
4
137
4,730
5,835

550
3,828
838
37
4
144
5,401
7,101

199
()386
2,232
2,050
4,095
()346
3,749
11,616

194
()386
1,813
1,824
3,445
()346
3,099
8,934

194
()386
1,817
2,026
3,651
()346
3,305
10,406

הון
הון מניות
מניות באוצר
קרנות הון
יתרת עודפים
קרן הפרשי תרגום
סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
סה"כ התחייבויות והון

_____________
הראל לוקר
יו"ר הדירקטוריון

_____________
ניר שטרן
מנהל כללי

_____________
איילת צור
סמנכ"לית
כספים

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 30 :במאי 2022

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

במיליוני ש"ח
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי

2,154
1,849
305

1,292
1,043
249

6,802
5,607
1,195

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות תפעול
רווח תפעולי

205
36
1
242
63

168
24
()6
186
63

775
131
()60
846
349

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

14
69
55

11
37
26

26
156
130

רווח לאחר הוצאות מימון ,נטו

8

37

219

רווח (הפסד) מחברות מוחזקות

12

( )2

48

רווח לפני מסים על הכנסה

20

35

267

הוצאות מסים על הכנסה

4

5

43

רווח המיוחס לבעלים של החברה

16

30

224

* נמוך מ 0.5 -מיליוני ש"ח

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

במיליוני ש"ח
רווח המיוחס לבעלים של החברה
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
רווח כולל בגין חברות מוחזקות

16

30

224

5

*
1

()1
1

קרן הערכה מחדש לגבי פריטי רכוש קבוע שסווגו כנדל"ן
להשקעה

-

-

5

*

*

()1

5

1

4

21

31

228

מסים בגין פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו
לרווח והפסד
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח
והפסד ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לשנה המיוחס
לבעלים של החברה
* נמוך מ 0.5 -מיליוני ש"ח

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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פרק ד' :מידע כספי נפרד ליום  31במרץ  – 2022תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים

במיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח המיוחס לבעלים של החברה
התאמות:
פחת והפחתות
פחת נכסי זכות שימוש
הוצאות מימון ,נטו
הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
עסקאות תשלום מבוסס מניות
הפסד (רווח) מחברות מוחזקות
הוצאות מסים על הכנסה
רווח לתקופה לאחר התאמות לרווח

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2021
(מבוקר)

16

30

224

28
48
55
1
3
()12
4
143

27
47
26
() 6
*
2
5
131

112
196
130
()25
()31
8
()48
43
609

קיטון (גידול) במלאי
גידול בלקוחות וחייבים אחרים
גידול בספקים וזכאים אחרים
גידול (קיטון) בהטבות לעובדים
גידול (קיטון) בהפרשות

9
()595
138
1
()447

()5
()145
29
*
(*)
()121

()19
()357
188
( )2
()190

מס הכנסה ששולם

()13

( )2

()33

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת

()317

8

386

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
ריבית שנתקבלה
תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה

12
*

10
42

44
71

מסים ששולמו בגין מימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש נכס פיננסי
מתן הלוואות למפעילי תחנות תדלוק ,סוכנים ,עובדים,
חברות דלק ואחרים
פירעון הלוואות למפעילי תחנות תדלוק ,סוכנים,
עובדים ,חברות דלק ואחרים
רכישת פעילויות
השקעה ברכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
פירעון (מתן) הלוואות לחברות מוחזקות

-

-

( )2
17

(*)

( )2

( )2

1
()23
()23
()1
()43

2
()24
()1
()27

11
()223
()156
()5
43

()1,563
30

*
125

*
()16
413

125

195

דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות והשקעות אחרות
השקעה בחברות מוחזקות
קיטון ביתרות חובה עם חברות מוחזקות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
()1,610
השקעה

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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פרק ד' :מידע כספי נפרד ליום  31במרץ  – 2022תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים

במיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אג"ח נטו ,בניכוי הוצאות הנפקה
גיוס הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
פירעון אג"ח
קיטון באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
פרעון התחייבות בגין חכירה
ריבית ששולמה בגין התחייבות בגין חכירה
גידול ביתרות זכות עם חברות מוחזקות
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון
גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2022
(בלתי מבוקר)

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
31.3.2021
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ב31.12.2021-
(מבוקר)

550
()45
() 7
2
() 7

()200
()48
() 6
3
( )4

605
550
()217
()198
()178
()24
23
()86

493
()1,434
2,527
1,093

()255
()122
1,471
1,349

475
1,056
1,471
2,527

* נמוך מ 0.5 -מיליוני ש"ח

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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פרק ד' :מידע כספי נפרד ליום  31במרץ  – 2022תמצית מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

.1

כללי

 .1.1להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  31במרץ
( 2022להלן" :הדוחות המאוחדים") המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים המיוחסים לחברה עצמה
(להלן" :תמצית מידע כספי נפרד ביניים") ,אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה  38ד' והתוספת
העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל –  .1970יש לקרוא אותו ביחד עם המידע
הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר  2021וביחד עם הדוחות המאוחדים.
בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה:
החברה– פז חברת נפט בע"מ.
חברות מוחזקות – כהגדרתן בביאור  1לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2021
.2

מדיניות חשבונאית
המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2למידע הכספי הנפרד של
החברה ליום  31בדצמבר  ,2021פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בביאור  3לתמצית הדוחות
הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ  2022המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה.

.3

התחייבויות תלויות
ראה ביאור  5לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בדבר הליכים משפטיים והתחייבויות תלויות
אחרות.

.4

ארועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה
ראה ביאור  6לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה.

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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פרק ה׳
דו"ח פרופורמה

פז חברת נפט בע"מ
וחברות מאוחדות שלה
דוחות כספיים ביניים מאוחדים
פרופורמה
ליום  31במרץ 2022

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה פרופורמה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
פז חברת נפט בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של פז חברת נפט בע"מ וחברות בנות שלה (להלן
– "החברה") ,הכולל את הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על הרווח והפסד ועל
הרווח הכולל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  .2021הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם
להוראות תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל ,1970-וזאת על
בסיס ההנחות המפורטות בביאור  .2אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה
לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור  2למידע כספי
פרופורמה.
סומך חייקין
רואי חשבון
 30במאי2022 ,

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  , K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב רה א נ ג ל י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ 2021
במיליוני ₪
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות תפעול
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
הוצאות מסים על הכנסה
רווח לתקופה
מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לתקופה
רווח (הפסד) למניה
רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)
רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)

_____________
הראל לוקר
יו"ר הדירקטוריון

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

2,207
1,875
332
220
43
()9
254
78
1
39
38

400
257
143
92
11
103
40
*
13
13

2,607
2,132
475
312
54
()9
357
118
1
52
51

1
41
11
30

27
6
21

1
68
17
51

30
*
30

21
21

51
*
51

3.2
3.2

1.6
1.6

4.8
4.8

_____________
ניר שטרן
מנהל כללי

_____________
איילת צור
סמנכ"לית כספים

ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ 2021
לפני אירוע
הפרופורמה

במיליוני ש"ח
רווח לתקופה
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
קרן הערכה מחדש לגבי פריטי ר"ק שסווגו
כנדל"ן להשקעה
מיסים בגין פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא
יועברו לרווח והפסד
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח
והפסד ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה
סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ רווח כולל לתקופה

התאמות בגין נתוני
הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

30

21

51

1

*

1

-

-

-

1
31

*
21

1
52

31
31

21
21

52
52

*סכום נמוך מ 0.5-מיליון ש''ח

ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021
במיליוני ₪
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות תפעול
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
רווח לפני מסים על הכנסה
הוצאות מסים על הכנסה
רווח לשנה
מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה
רווח (הפסד) למניה
רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)
רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)

לפני אירוע
הפרופורמה

התאמות בגין
נתוני
הפרופורמה

נתוני
הפרופורמה

11,546
9,943
1,603
999
206
()79
1,126
477
6
195
189

1,564
1,005
559
352
48
8
408
151
55
55

13,110
10,948
2,162
1,351
254
()71
1,534
628
6
250
244

2
290
67
223

96
24
72

2
386
91
295

224
()1
223

72
72

296
()1
295

23.5
22.9

4.3
4.3

27.8
27.2

ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021
לפני אירוע
הפרופורמה

במיליוני ש"ח
רווח לתקופה
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
קרן הערכה מחדש לגבי פריטי ר"ק שסווגו
כנדל"ן להשקעה
מיסים בגין פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא
יועברו לרווח והפסד
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח
והפסד ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה
סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ רווח כולל לתקופה

התאמות בגין נתוני
הפרופורמה

נתוני הפרופורמה

223

72

295

1

-

1

5

-

5

()1

-

()1

5
228

72

5
300

229
()1
228

72
72

301
()1
300

ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ה5-

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה :
.1

כללי
דוחות כספיים פרופורמה אלו נערכו בהתאם לתקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -ומתייחסים לרכישת השליטה בחברת פרשמרקט בע"מ שהושלמה ביום 2
בינואר .2022

.2

הנחות ששימשו לעריכת דוחות הפרופורמה
הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעולות של החברה
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2021ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2021

הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:
()1

הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
והדוחות הכספיים של החברה שנרכשה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ 2021
ולשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  ,2021אשר נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

( )2

דוחות רווח והפסד ורווח כולל אחר מאוחדים פרופורמה נערכו תחת ההנחה כי עסקת הרכישה בוצעה
ביום  1בינואר .2019

התאמות הפרופורמה:
(א )

עודף עלות הרכישה על הנכסים המזוהים נטו בספרי החברה הנרכשת חושב על נתוני  31בדצמבר
 .2021עודף העלות הסתכם לסך של כ 1,718 -מיליוני ש"ח .נכון ליום אישור הדוחות הכספיים ,טרם
סיימה החברה את ייחוס עודף העלות לנכסים ולהתחייבויות המזוהים .לצורך הדוחות הכספיים ביניים
המאוחדים פרופורמה יוחס עודף העלות שנקבע באופן ארעי בעיקר לנכסים בלתי מוחשיים וכן נכסי
זכות שימוש והופחת בדוחות רווח והפסד מאוחדים על פי אומדן אורך החיים הצפוי של עודפי העלות
ליום הרכישה.

(ב )

עלות הרכישה מומנה ממקורות ההון של החברה .בדוחות רווח והפסד פרופורמה נכללו הוצאות מימון
רעיוניות לפי הריבית על אגרות החוב של החברה מסדרה ח' שמהווה את שיעור הריבית של החברה
בגיוסים האחרונים ,על מנת לשקף בדוחות את ההשפעה אילו גיוס המימון כאמור נעשה ביום  1בינואר
.2019

ה6-

פרק ו׳
דוח תקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג

דוח רבעון ראשון של שנת  2022בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לפי תקנה 38ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל 1970 -

מצורף בזאת דוח רבעון ראשון של שנת  2022בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי לפי תקנה  38ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – .1970
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ (להלן – התאגיד) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה
של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,ההנהלה כוללת את:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ניר שטרן ,מנהל כללי
שלומי פרילינג ,משנה למנכ"ל
איילת צור ,סמנכ"לית כספים
עמית כרמל ,מנכ"ל פז"א -פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
יפעת פוגל ,סמנכ"לית ,יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה
ישראל קלפר ,סמנכ"ל סחר וסיטונאות ומנכ"ל פז שרותי תעופה בע"מ ופז נכסי תעופה בע"מ
אורי כחלון ,סמנכ"ל מערך נדל"ן
עינת שחר יציב ,סמנכ"לית משאבי אנוש ומנהל
ראובן יהושע סמנכ"ל מכירות וניהול תחנות
אופיר ענבר סמנכ"ל שיווק וסחר
מוטי קירשנבאום סמנכ"ל מערכות מידע
רונן בר שלום מנכ"ל פזגז בע"מ
יניב קמחי סמנכ"ל תפעול

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את
התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק בטחון סביר בהתייחס למהימנות
הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות
שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים,
בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2021להלן :הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון) ,העריכו
הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד .בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת
התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ,ליום  31בדצמבר  2021אפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת
האפקטיביות של הבקרה הפנימית ,כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על האמור בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע שהובא
לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

ו1-

הצהרת מנהלים
(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)()1
הצהרת מנהל כללי
אני ,ניר שטרן ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוח הרבעוני של פז חברת נפט בע"מ (להלן  -התאגיד) לרבעון הראשון של שנת 2022
(להלן  -הדוחות).

( )2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות.

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;

()5

אני ,לבד או יחד עם האחרים בתאגיד:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,2010 -מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח
התקופתי ליום  31בדצמבר  )2021לבין מועד דוח זה ,אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של
התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 30במאי 2022

______________________
ניר שטרן ,מנכ"ל

ו2-

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)()2
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,איילת צור ,מצהירה כי:
()1

בחנ תי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של פז
חברת נפט בע"מ (להלן  -התאגיד) לרבעון הראשון של שנת ( 2022להלן – "הדוחות" או "הדוחות
לתקופת הביניים").

( )2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות.

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

()5

(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע
הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו
של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק
במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-

(ב)

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי;

אני ,לבד או יחד עם האחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,2010 -מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג)

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח
התקופתי ליום  31בדצמבר  )2021לבין מועד דוח זה ,המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל
מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים ,אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של
התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 30במאי 2022

______________________
איילת צור
סמנכ"לית כספים
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