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  הדירקטוריון של החברהדוח

 2003 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 
 
 העסקית סביבתוואור התאגיד ת
וכן , ל"בישראל ובחוקידום ופיתוח של עסקים , ינה חברת השקעות הפועלת ביזוםה)  החברה-להלן (מ "חברה לישראל בעה

 .מעורבת בניהול חברות הקבוצה
בחודש . 20% -מ בשיעור של כ"ומי לישראל בעאידי בנק ל- ועל60% -ידי קבוצת עופר בשיעור של כ-חברה מוחזקת עלה

ראה בפרק אירועים שונים בתקופת (ידי הצדדים השונים בקבוצת האחים עופר - שונה מבנה האחזקות על2003פברואר 
 ). אחריוהדוח ול

תוך מגמה להרחיב , לחברה אסטרטגיה שנועדה להתאים את המבנה העסקי של החברה למציאות העסקית בישראל ובעולם
 .את פריסתה וחדירתה של הקבוצה לשווקים בינלאומיים בתחומי הייצור והשיווק

נקטה הקבוצה , ולם ולאור ההאטה בכלכלת הע2001 בספטמבר 11 -מהלך התקופה האחרונה ובפרט לאחר ארועי הב
אשר ננקטו בחברות הקבוצה , ונוקטת באמצעים לצמצום עלויות וחסכון בהוצאות במסגרת תכניות התייעלות רחבות היקף

פעלה ופועלת הקבוצה לשיפור תזרים , כמו כן. ותוצאות פעולות אלו באות לידי ביטוי בתוצאותיהן, טרם האטה זו
 .המזומנים בחברות

 להטכנולוגיה המתקדמת והתקשורת באמצעות מערך ש, האנרגיה, הספנות, בענפי הכימיקליםקבוצה פועלת בעיקר ה
שרותי ניהול וכן מעורבות פעילה בתכנון , באמצעות חברה מאוחדת בשליטה מלאה, מטה החברה מספק. תחברות מוחזקו

 .האסטרטגי ופיתוח עסקי בחברות המוחזקות
 

 שינויים בתיק ההשקעות
 
 ) טאואר-להלן (מ "קטור בעטאואר סמיקונד .א

, ) אייסיטק-להלן (מ "בע) איסיטק( טכנולוגיות -החברה לישראל , הגיעו טאואר, 2003בחודש פברואר  )1(
להסכמה לתיקון )  המשקיעים-להלן (השותפים האסטרטגיים העיקריים בטאואר ושותף נוסף בטאואר 

 .  מליון דולר41.0 -בסך כולל של כ, תהסכמיהם עם טאואר בקשר עם התשלום בגין אבן הדרך החמישי
 מליון דולר בהון 24.6 -ישקיעו המשקיעים סך של כ, עם קבלת האישורים הנדרשים, על פי התיקון להסכם

 מליון דולר תושקע 16.4 -יתרת התשלום בסך של כ).  מליון דולר על ידי אייסיטק4.4 -מתוכם סך של כ(טאואר 
 . 2003 בדצמבר 31לא יאוחר מיום ,  מליון דולר22 -ף על ידי טאואר בסך של כבהון טאואר בכפוף לגיוס הון נוס

יקבלו המשקיעים מניות רגילות של טאואר לפי ,  מליון דולר24.6 -בתמורה להשקעה הראשונית בסך של כ
 ימי המסחר שקדמו להחלטת דירקטוריון 30 -המהווה ממוצע שערי מניות טאואר ב( דולר 3 -מחיר מניה של כ

יקבלו המשקיעים ,  מליון דולר16.4 -בגין יתרת התשלום בסך של כ). טאואר על התיקון להסכם ההשקעה
מניות רגילות של טאואר לפי מחיר מניה שיתבסס על מחיר המניה על פיו תגייס טאואר את הסכום הנוסף של 

 . מליון דולר22 -כ
 מליון 13.2סך של עד , 2006לך חודש ינואר במה, כן ניתנה לשותפים האסטרטגיים העיקריים אופציה להמיר

למניות רגילות של טאואר במחיר שיתבסס , דולר מתוך הסכומים שנזקפו כמקדמות על חשבון רכישת מוצרים
התיקון כפוף . 2005 בדצמבר 31 ימי מסחר הקודמים ליום 30על המחיר הממוצע של מניות טאואר בתקופה של 

 .רכז ההשקעות ולאישור הבנקים לתיקון ההסכםבין השאר של מ, לאישורים נוספים
העבירו ,  מליון דולר33בעקבות הסכמת הבנקים להעמיד לטאואר אשראי ביניים בסכום של , 2003בחודש מאי  )2(

מתוכם סך של ( מליון דולר על חשבון התשלום הראשון בגין אבן הדרך החמישית 13.4 -המשקיעים סכום של כ
 ).י אייסיטק מליון דולר על יד2.4 -כ

הפסד ההון שנגרם לקבוצה בסך . 27.5% - לכ28.5% -ירד חלקה של אייסיטק בטאואר מכ, בעקבות ההשקעה
 .2002נכלל בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , ח" מליון  ש6 -של כ

הייתה , )2002שתוקנו במהלך שנת  (FAB2בהתאם להסכמי האשראי של טאואר עם הבנקים בקשר עם הקמת  )3(
טאואר לא , 2003 ביוני 30עד ליום . לעמוד ביחסים פיננסיים מסוימים והתחייבויות מסוימות, אמורה טאואר

טאואר לא עמדה , כמו כן.  מליון דולר שהיתה אמורה לגייס ממקורות מימון אחרים24 -גייסה סכום של כ
 .6 ולא צפויה לעמוד בלוח הזמנים של אבן דרך 5בלוח הזמנים של אבן דרך 

כך שישקף את התוכנית , לאחר תאריך המאזן הגיעו טאואר והבנקים להבנות לפיהן יתוקן הסכם האשראי )4(
הסכמה על שיעור עליה מתון יותר בכושר הייצור , בין היתר, התוכנית העדכנית כוללת. FAB2העדכנית להקמת 

 . והתאמת גיוס הכספים לשיעור העליה האמורFAB2של 
 מליון דולר ממקורות מימון נוספים עד 150 -על טאואר לגייס סך של כ, ת העדכניתבהתאם לתוכני, כמו כן 

, הבנקים דרשו מבעלי המניות העיקריים בטאואר. על פי אבני דרך שיסוכמו עם הבנקים, 2005לחודש דצמבר 
ר מתוך סך  מליון דול50להבטחת גיוס של עד )  ההתחייבות-להלן (מתן מכתב לבנקים ובו התחייבות , בין היתר

מימוש ההתחייבות הינו לפי החלטת . וזאת באם טאואר לא תצליח לגייסו ממקורות אחרים, הגיוס הנדרש
יהיה עליהם להגדיל את קו האשראי ביחסים שיקבעו , אם הבנקים יחליטו לדרוש מימוש ההתחייבות. הבנקים

 .כאמור לעיל, אותו יש לגייס, לשם כיסוי חלק מהסכום
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 )המשך (ההשקעותשינויים בתיק 
 
 ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

טאואר תפנה לגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לבעלי , במידה והבנקים ידרשו לממש את ההתחייבות 
 50והחברה לישראל תתחייב לממש את חלקה בזכויות ואת יתרת הזכויות שלא מומשו עד לסכום של , מניותיה

 ).לקה של החברה בזכויותכולל ח(מליון דולר 
 .דירקטוריון החברה לישראל אישר את מתן ההתחייבות כפוף לסיכום ההסכם

כפופים להשלמת ההסכמים על כל פרטיהם , תיקון הסכם האשראי בין טאואר לבין הבנקים וההתחייבות
 .ולקבלת אישורים נדרשים נוספים

 .בנקים צפוי להתגבש לכלל הסכםכי המשא ומתן עם ה, הנהלת טאואר והנהלת החברה מעריכות
העבירו המשקיעים סכום נוסף ,  מליון דולר נוספים40לאחר שהבנקים העבירו לטאואר , 2003בחודש אוגוסט  )5(

 מליון דולר 0.5 -מתוכם סך של כ( מליון דולר על חשבון התשלום הראשון בגין אבן הדרך החמישית 2.5 -של כ
 ).על ידי אייסיטק

לאור העובדה שתקופת , FAB2למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את התוכנית העדכנית להקמת טאואר פנתה  )6(
 . שנים ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות5 - תארך מעל לFAB2ההשקעות של 

 .הנהלת טאואר מעריכה כי ימצא הסדר מניח את הדעת עם מרכז ההשקעות
 מליון 22 -מתוכו סך של כ(ח " מליון ש41 -ואר בסך של כבתקופת הדוח כללה החברה את חלקה בהפסדי טא )7(

 ).ח ברבעון השני"ש
 מליון 180 - כללה החברה הפרשה לירידת ערך השקעתה בטאואר בסכום של כ2002בדוחות הכספיים לשנת 

ערך השקעת החברה בטאואר לפי . ח" מליון ש132 -כלולה טאואר בספרי החברה לפי ערך של כ, לפיכך. ח"ש
 .ח" מליון ש271 - הינו כ2003 ביוני 30מנית טאואר בבורסה ביום מחיר 

 
(את  מלוא  אחזקותיה  ) 1 קול -להלן (מ "בע.) ל.ח( השקעות בתקשורת 1מכרה קול , ברבעון הראשון של תקופת הדוח .ב

וואות  מליון אירו החזר הל3.2מזה ( מליון אירו 14 - בתמורה לסך של כRSL COM FINLAND OYבחברת )  40%
 .ח" מליון ש44.4 -בסך של כ, לאחר מס,  נוצר רווח נטו1לקול ). בעלים

 
 -להלן . ( מליון דולר בהון המניות של אורן סמיקונדקטור אינק1.5השקיעה החברה סך של , לאחר תאריך המאזן  .ג

עקבות ההשקעה והמרת ב. למניות של אורן,  מליון דולר2.5 -המירה החברה הלוואת בעלים בסך של כ, בנוסף). אורן
 2.8 - ונוצר עודף עלות של שווי מאזני בסכום של כ23.5% - לכ17.7% -עלה חלקה של הקבוצה בהון אורן מכ, ההלוואה

לפי שיטת העלות והחל  ממועד זה תוצג ההשקעה , עד העליה בשיעור ההחזקה, ההשקעה באורן הוצגה. מליון דולר
 .לפי שיטת השווי המאזני

 
 . כהלוואת בעלים.PSINET EUROPE B.V - מליון דולר ל5.5 -יך המאזן העבירה החברה סכום של כלאחר תאר .ד
 
 .ראה בפרק השפעת גורמים חיצוניים ואחרים, מ"בדבר מימוש האופציה למכירת בתי זיקוק לנפט בע .ה
 

   
 המצב הכספי 

ח ליום " מליון ש16,976 - לעומת סכום של כ,ח" מליון ש14,802 - הסתכם בסכום של כ2003 ביוני 30סך המאזן ליום  -
 .2002 ביוני 30

ח לעומת " מליון ש1,464 - הסתכם בסך של כ2003 ביוני 30הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך ליום , סעיף ההשקעות -
 .2002 ביוני 30ח ליום " מליון ש1,802 -סך של כ

 בדצמבר 31 ליום 2,019 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש1,989 - הסתכם בכ2003 ביוני 30ההון העצמי של החברה ליום  -
2002. 

ח " מליון ש28 -לעומת הון חוזר שלילי של כ, ח" מליון ש44 - הסתכם בכ2003 ביוני 30ההון החוזר של החברה ליום  -
 .2002 בדצמבר 31ליום 

 779 -ח לעומת סך של כ"מליון ש 1,226 -תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ -
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מליון ש

 
  של החברה וחברות המטהמקורות המימון

 ביוני 30ליום )  חברות המטה-להלן (היקף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה וחברות המטה שבבעלות ובשליטה מלאה 
 .ח" מליון ש2,190 - הינן כ2003

המושקעים ברובם ,  ח" מליון ש624 -השקעות באמצעים נזילים סכום של כ, 2003 ביוני 30ם ליו, לחברה ולחברות המטה יש
 .במלוות ממשלתיים שקליים וצמודי מדד ובאגרות חוב דולריות לתקופות בינוניות

 .ח" מליון ש158 -בתקופת הדוח פרעו החברה וחברות המטה חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בסך של כ
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 פעילותתוצאות ה
ח בתקופה המקבילה " מליון ש67 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש159 -החברה סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ

 .אשתקד
 :להלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח

 -ח  של כלעומת  רוו, ח" מליון ש259.9 - סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-) ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש208.7

לעומת , ח" מליון ש24.6  - סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-)  צים-להלן (ם "צים חברת השיט הישראלית בע .ב
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש62.9 -הפסד של כ

 69.3 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש213.0 -ווח של כ סיימה את תקופת הדוח בר-) ן" בז-להלן (מ "בתי זקוק לנפט בע .ג
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מליון ש

ח לעומת הפסד " מליון ש134.4 - סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ-)  טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .ד
 -בסך של כ,  שלא הוונוFAB2 -בהפסד נכללו הוצאות הקשורות ל. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש100.5 -של כ

 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש62.6 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש118.7
, ללא ההוצאות החד פעמיות. ח" מליון ש8 -בסכום של כ, נטו, בתוצאות לתקופת הדוח נכללו הוצאות חד פעמיות .ה

, ללא הוצאות חד פעמיות, ח" מליון ש33 - כלעומת הפסד של, ח" מליון ש167 -מסתכם הרווח בתקופה בסכום של כ
 .בתקופה המקבילה אשתקד

בשל הירידה בשיעור הריבית הדולרית ובשל הרווח , הוצאות המימון בחברות הקבוצה העיקריות ירדו בתקופת הדוח .ו
. לרבחלק מהחברות הירידה בהוצאות המימון נבעה בשל התיסוף הריאלי בשער הדו. בתיק ההשקעות בניירות ערך

 מליון 215 -ח לעומת סכום של כ" מליון ש65 -בדוח המאוחד הסתכמו הוצאות המימון בתקופת הדוח בסכום של כ
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

ח ברבעון " מליון ש11 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש64 -את הרבעון השני של תקופת הדוח סיימה החברה ברווח של כ
 .המקביל אשתקד

 :ם שהשפיעו על התוצאות ברבעון השני של תקופת הדוחלהלן הגורמי
ח ברבעון המקביל " מליון ש122.1 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש147.4 - סיימה את הרבעון ברווח של כ-ל "כי .א

 .אשתקד
 .אשתקדח ברבעון המקביל " מליון ש28.9 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש14.8 - סיימה את הרבעון ברווח של כ-צים  .ב
 .ח ברבעון המקביל אשתקד" מליון ש27.4 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש80.4 - סיימה את הרבעון ברווח של כ-ן "בז .ג
ח ברבעון המקביל " מליון ש48.7 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש72.6 - סיימה את הרבעון בהפסד של כ-טאואר  .ד

 35.0 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש64.3 -בסך של כ,  שלא הוונוFAB2 -בהפסד נכללו הוצאות הקשורות ל. אשתקד
 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש

ח ברבעון המקביל " מליון ש116 -לעומת סכום של כ, ח" מליון ש35 -הוצאות המימון הסתכמו ברבעון בסכום של כ .ה
 .אשתקד

הפסדים חד /רות המוחזקות שלה וכן מרווחיםמושפעות התוצאות הכספיות של החברה מתוצאות החב, כחברת השקעות
 .פעמיים

 
 :להלן הסבר תמציתי על התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות העיקריות

 
  מ"כימיקלים לישראל בע

ח בתקופה המקבילה " מליון ש208.7 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש259.9 -ל סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ"כי
 .אשתקד

ח ברבעון " מליון ש122.1 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש147.4 -ל ברווח של כ"שני של תקופת הדוח סיימה כיאת הרבעון ה
 .המקביל אשתקד

חומרי גלם , ל להתמודד עם ההאטה בכלכלה העולמית ועם ההתייקרויות במחירי האנרגיה"בתקופת הדוח המשיכה כי
ל משיפור "נהנתה כי, מאידך. לצד התיסוף בשער השקל לעומת הדולר, ומחירי ההובלה הימית) בייחוד הגופרית(עיקריים 

וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה , ט והין לעומת הדולר"הליש, מסויים בביקושים במגזר הדשנים ומהתיסוף בשער האירו
 .מהירידה בשערי הריבית הדולרית, ל"כן נהנתה כי. אשתקד

גיוון , התמקדות בשיפור תזרימי המזומנים, יצור לתנאי השוק העולמיל נוקטת צעדים להתאמת מדיניות השיווק והי"כי
 .מקורות המימון והתמדה בנקיטת פעולות להתייעלות ולחסכון

ח בתקופה " מליון ש4,175 -לעומת סכום של כ, ח" מליון ש4,831 -ל בתקופת הדוח הסתכמו בסכום של כ"מכירות קבוצת כי
 .15.7% -המהווה עליה של כ, המקבילה אשתקד
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 )המשך( מ"כימיקלים לישראל בע
ברובו כתוצאה מעליות מחירים , ל משקף בעיקר עליה במחזור הפעילות של מגזר הדשנים"הגידול במכירות קבוצת כי

שתוצאותיה , )CPL -להלן  (.Cleveland Potash Ltdבחלקו עקב איחוד חברת , בדשנים ובאשלג ומגידול כמותי במכירת אשלג
 .המקבילה אשתקד רק החל מחודש מאינכללו בתקופה 

 .תרם אף הוא לגידול בהכנסות ממכירות באירופה, התיסוף בשער האירו לעומת הדולר
הוצאות המכירה והשיווק והוצאות ההנהלה והכלליות גדלו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת עקב 

תייקרות עלויות ההובלה הימית והשפעת התיסוף בשער השקל ה, CPLהגידול בכמויות ובכלל זה עקב איחוד התוצאות של 
 .ל"חלק מהגידול בהוצאות קוזז על ידי פעולות התייעלות בקבוצת כי. והאירו לעומת הדולר
ח " מליון ש119.9 -בהשוואה לסכום של כ, ח" מליון ש82.6 -ל הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ"הוצאות המימון של כי

מירידת שיעור הריבית הדולרית הממוצעת לתקופה , בעיקר, הירידה בהוצאות המימון נובעת. קדבתקופה המקבילה אשת
 . ח ביתרת ההלוואות הממוצעת" מליון ש267 -ומירידה של כ

הגידול במכירות .  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד7.3% -ל גדלו בשיעור של כ"מכירות כי, ברבעון השני של תקופת הדוח
התיסוף . זורי הפעילות ובפרט כתוצאה מעליות מחירים במגזר הדשנים וגידול כמותי במכירות אשלגמשקף גידול במח

 .בשער האירו לעומת הדולר תרם אף הוא לגידול בהכנסות ממכירות באירופה
כן חלה עליה בהוצאות המכירה והשיווק והוצאות ההנהלה והכלליות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וזאת עקב עליה 

התייקרות עלויות ההובלה הימית והשפעת התיסוף בשער השקל והאירו לעומת , מויות המכירה של חלק מהמוצריםבכ
 .2002 רק החל מחודש מאי CPLברבעון המקביל אשתקד נכללו תוצאות של . הדולר

 
  מ"צים חברת השיט הישראלית בע

ח בתקופה המקבילה " מליון ש62.9-סד של כח לעומת הפ" מליון ש24.6 -ח ברווח של כ"צים סיימה את תקופת הדו
ח " מליון ש28.9 -ח לעומת הפסד של  כ" מליון ש14.8 -את הרבעון השני של תקופת הדוח סיימה צים ברווח של כ. אשתקד

 . ברבעון המקביל אשתקד
בתקופה ח " מיליארד ש3.3 -ח לעומת סך של כ" מיליארד ש4.1 -ח בסכום של כ"הכנסות צים הסתכמו בתקופת הדו

ח " מיליארד ש2.2 -ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכמו הכנסות צים בסכום של כ. 24% -גידול של כ, המקבילה אשתקד
 .ח ברבעון המקביל אשתקד" מיליארד ש1.7 -לעומת סך של כ

שיעור ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב"גדלה כמות המכולות שהובלה בתקופת הדו, למרות תנאי התחרות הקשים
הוצאות דמי .  לעומת התקופה המקבילה אשתקד20% -ההוצאות המשתנות בתקופת הדוח גדלו בשיעור של כ. 25.9% -של כ

 .  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד22.5% -החכירה גדלו בתקופת הדוח בשיעור של כ
 בדמי חכירת אניות ורמת מחירי בתקופת הדוח המשיכה החברה בהתייעלות תפעולית והשיפור בתוצאות בא על אף העלייה

 . הדלק הגבוהים
ח " מליון ש109.4 -ח לעומת סכום של כ" מליון ש72.9 -הוצאות המימון של צים הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ

 .בתקופה המקבילה אשתקד
קופה וכן  שנים עם אופציה להארכת הת10בתקופת הדוח התקשרה צים בחוזים לחכירת שתי אניות מכולה לתקופה של 

 .  2005- ו2004האניות ייכנסו לשרות במהלך השנים . לרכישת אניה אחת בסידרה זו
  
 מ " סמיקונדקטור בעטאואר

ח בתקופה המקבילה " מליון ש100.5 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש134.4 -טאואר סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ
 .אשתקד

ח " מליון ש48.7 -ח לעומת הפסד של כ" מליון ש72.6  -ואר בהפסד של כאת הרבעון השני של תקופת הדוח סיימה טא
 .ברבעון המקביל אשתקד

ח " מליון ש62.6 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש118.7 - שלא הוונו בסך של כFAB2 -בתקופת הדוח נכללו הוצאות בקשר ל
 .בתקופה המקבילה אשתקד

אשר קוזזו , והכלליות והוצאות מחקר ופיתוח ועליה בעלות המכרההנהלה , בתקופת הדוח חל גידול בהוצאות השיווק
 .נטו, ידי עליה במחזור המכירות וירידה בהוצאות המימון-בחלקן על

ח בתקופה " מליון ש86.4 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש109.8 -בתקופת הדוח הסתכמו המכירות של טאואר בסכום של כ
 .המקבילה אשתקד

עלות המכר גדלה , ח" מליון ש23.4 -על אף הגידול במכירות בסכום של כ. FAB1גידול במכירות הגידול במכירות נובע מ
 .ח בלבד" מליון ש3.4 -בשיעור קטן של כ

 מליון 50.1 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש55.5 -ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכמו המכירות של טאואר בסכום של כ
 .ח בלבד" מליון ש0.4 -מכר ברבעון השני גדלה בסכום של כעלות ה. ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

 FAB2 -לייצור שבבים ב, בתקופת הדוח קיבלה טאואר כמה הזמנות ראשוניות משותפיה האסטרטגיים ומאחרים
 . ברבעון השלישי של השנהFAB2טאואר צפויה להתחיל במכירות מוצרי .  מיקרון0.18בגיאומטריית 

 .ראה בפרק שינויים בתיק ההשקעות, אבן הדרך החמישיתבדבר תיקון ההסכמים בגין 
 .ראה בפרק אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריו, החברה לישראל ודירקטורים בטאואר, בדבר תביעה כנגד טאואר
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
קופה המקבילה ח בת" מליון ש69.3 -ח לעומת הפסד של כ" מליון ש213.0 -ן סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ"בז

 .אשתקד
ח ברבעון " מליון ש27.4 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש80.4 -ן ברווח של כ"את הרבעון השני של תקופת הדוח סיימה בז

 .המקביל אשתקד
חלה עליה בצריכת הדלקים ,  והתגברות המיתון בשוק המקומי2000לראשונה מאז האירועים הבטחוניים שהחלו בספטמבר 

 .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעת בעיקרה מעליה בצריכת המזוט וסולר הסקההנו, 4.5% -בכ
ח בתקופה " מליון ש100 - של כלהפסדח בהשוואה " מליון ש89 - מפעולות של כברווחבתקופת הדוח סיים מקטע הזיקוק 

 .המקבילה אשתקד
בדומה לתקופה ,  דולר לטון25-26ברמה של  נשמר ברבעון השני של השנה BRENTהמחיר הממוצע של חבית נפט גלמי מסוג 

 דולר לטון ברבעון הראשון של השנה 21 - דולר לטון ברבעון הראשון של השנה וכ31 -זאת לעומת כ. המקבילה אשתקד
 .הקודמת

 )דולר לטון (-המרווח מפעולות זיקוק 
   מרס-ינואר   יוני-אפריל   יוני-ינואר 

 
    20.1 

 
    17.5 

 
    23.0 

 
2003 

    8.1     13.2     4.0 2002 
ח " מליון ש49 -ח בהשוואה להוצאות מימון של כ" מליון ש176 -בתקופת הדוח הסתכמו הכנסות המימון בסכום של כ

ח לעומת " מליון ש146  -ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכמו הכנסות המימון בסכום של כ. בתקופה המקבילה אשתקד
מהשפעת פיחות , בעיקר, התנודתיות הגבוהה בסעיף המימון נובעת. ח ברבעון המקביל אשתקד"ון ש מלי24 -הכנסות של כ

 .8.5% -בתקופת הדוח חל תיסוף ריאלי של כ. או תיסוף ריאלי של השקל ביחס לדולר
מליון  26 -בהשוואה לכ, ח" מליון ש55 -בסכום של כ, בתקופת הדוח, ן ברווחי החברות המוחזקות הסתכם"חלקה של בז

 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
 .ח" מליארד ש1.4 -סך של כ, ן באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב"ברבעון הראשון של תקופת הדוח גייסה בז

 
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם
 31וריון ליום בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי מאוד ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם כפי שדווח בדוח הדירקט

 .2002בדצמבר 
 
 

 השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
 
 ן"בזזכיון  .א

. להפעיל ולתחזק מתקנים ומפעלי עזר למטרת זקוק שמנים מינרליים, ן פועלת בהתאם לזכיון שקיבלה לבנות"בז 
הוא עד אוקטובר תוקף הזכיון . 1938אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-הזכיון קיבל תוקף של חוק על

2003. 
, על פי ההסדר. הממשלה והחברה לישראל בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום הזכיון, ן" נחתם הסדר בין בז2.12.02ביום  

ייכנס לתוקפו הסדר לפיו בכפוף , ן הנובעות מכוח הזכיון"יסתיימו כל זכויות בז, )18.10.03(בתום תקופת הזכיון 
ן רשאית להמשיך ולהחזיק בנכסים שהחזיקה ערב תום הזכיון "תהא בז,  להלןשעיקריהם מפורטים, לתנאי ההסדר

ן או אם תפוצל לשני "לבז).  התקופה הראשונה-להלן  (18.10.03 שנים החל מיום 25 -ההסדר נערך ל).  הנכסים-להלן (
,  שנים נוספות25 -ל ב"הוקנתה אופציה להאריך את התקופה הנ,  לכל אחד מבתי הזקוק הנפרדים-בתי זקוק נפרדים 

 .ובלבד שתודיע על כך לממשלה לא יאוחר משנתיים לפני סיום התקופה הראשונה
ן "בהסדר נקבע כי כל צד שומר לעצמו את הזכות לפנות לבית משפט לבירור המחלוקת בשאלה האם כל נכסי בז 

 כל הכרעה שתתקבל בעניין זה תיושם, אך בכל מקרה, לבעלות המדינה חינם אם לאו, מכוח הזכיון ההיסטורי, חוזרים
יהא כל צד רשאי ליישם את , אם יינתן פסק דין חלוט). לפי העניין,  שנים50 שנים או 25(רק בתום תקופת ההסדר 

הוראותיו לעניין רישום הזכויות בנכסים ובלבד שעצם הרישום לא יהיה בו כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסדר 
ההסדר הקנה למדינה . בכפוף להוראות ההסדר, הנכסים במהלך העסקים הרגיל שלהן לשעבד את "ובזכותה של בז

בכפוף . על כל נכסי המקרקעין ולמחוק הערת אזהרה כאמור בכל עת, זכות לרשום הערת אזהרה על תוכנו של ההסדר
כסים במהלך ן לבצע פעולות בנ"בתקופת ההסדר רשאית בז. לא יבוצע שינוי כלשהו ברישום הנכסים, להוראות אלה

ן "העסקים הרגיל וההכרעה במחלוקת לגבי הנכסים תחול גם על התמורות מפעולות כאמור וכן על נכסים שתרכוש בז
טעונה אישור החשב , שאינו עולה על תקופת ההסדר, למעט שעבוד במהלך העסקים הרגיל, עסקה בנכסים. בעתיד
ן רשמו הערות אזהרה "המדינה ובז. 25.11.02 מיום 2796' אשר יפעל בעניין זה בהתאם להחלטת ממשלה מס, הכללי

 .על המקרקעין נשוא ההסדר
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 )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
 
 )המשך (ן"בזזכיון  .א

ן לממשלה דמי הרשאה שנתיים בסכום קבוע של שלושה מליון דולר וסכומים "במהלך תקופת ההסדר תשלם בז 
 40-0 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 8%: כדלקמן, ן"י של בזהתלויים ברווח השנת, שנתיים נוספים

 מהרווח 12%ובנוסף ;  מליון דולר70-40 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 10%, ובנוסף; מליון דולר
י בכל מקרה לא יעלו הסכומים המשולמים למדינה כדמ.  מליון דולר90-70השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 

 4.80ח בהתאם לשער של "כל הסכומים יתורגמו לש.  מליון דולר11.6של ) כולל התשלום הקבוע(הרשאה על סכום 
הרווח השנתי לפני מס יוגדר וימדד על פי דוחות ). 2002מדד בסיס מאי (ח לדולר וצמודים למדד המחירים לצרכן "ש

רווח או בהפסד של חברות בנות ומוחזקות בעלות ן ב"יכלול את חלקה של בז, כספיים שנתיים מאוחדים ומבוקרים
ל או מימוש "למעט רווחים או הפסדים מפעילות באמצעות חברות הפועלות בחו, פעילות נפרדת וכן רווחי והפסדי הון

 .ל"החזקות של חברות הפועלות בחו
תקופת הזכיון לתקופת ן למעבר נטול הפרעות מ"היא תסייע לבז, התחייבה המדינה כי ככל ואם הדבר ניתן, בהסדר 

 ).הקמת מועצה תעשייתית, הליכי רישוי ובניה מוסדרים, הכרה בבניה קיימת(ההסדר 
לדיני , ואילך) 18.10.03( החל ממועד תחילת ההסדר -ן  כפופה "תהיה  בז,  ן על פי הזכיון"עם  סיום  כל  זכויות בז

ל משרד הפנים " מינה מנכ2002במהלך שנת . ק חיפהבכל הנוגע לבית זקו, התכנון והבניה ודינים מקומיים נוספים
עם . הועדה טרם סיימה עבודתה. זבולון ושטח בתי הזקוק, נשר וקרית אתא, ועדת חקירה לגבולות העיריות חיפה

 .ן לשאת בתשלומי ארנונה גם בגין בית זקוק חיפה"צפויה בז, ן בתחומה של רשות מקומית כלשהי"הכללת קרקעות בז
אשר יכול , לרבות רגולציה,  בהסכם כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלקן הצהירה"בז 

 .אם כי אין כוונה שתשפיע על היבטי ההסדר הנוגעים לנכסים ולדמי ההרשאה, ותשפיע על ההסדר
מפורט בנספח ן כ"ן כי ידוע לה שהממשלה והחברה לישראל מסכימות לפעול לעניין פיצול בז"כמו כן הצהירה בז 

 . אשר נכרת ביניהן ואשר היווה חלק בלתי נפרד מן ההסדר בין הממשלה לבין החברה לישראל, להסכם
עתירה לבית הדין הגבוה לצדק למתן צווים על תנאי , י התנועה למען איכות השלטון בישראל"בתקופת הדוח הוגשה ע 

, מנהל רשות החברות הממשלתיות, ות הלאומיותשר התשתי, שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, וצווי ביניים
. או מדוע לא יפעלו לביטולו של ההסדר/לנמק מדוע לא יימנעו מלפעול על פי ההסדר ו, החברה לישראל ואחרים, ן"בז

בהעניקו , בצדק החלוקתי ועוקף את דיני המכרזים, נימוקי העותרת העיקריים הינם כי ההסדר פוגע בעקרון השוויון
בית המשפט סירב .  פגמים שונים- לטענת העותרת -טיים הרשאה לשימוש בנכסי המדינה בהליך שנפלו בו לגורמים פר

 . אשר ימנעו את מימוש ההסדר עד להחלטתו בעתירה, לבקשת העותרת לקבל צווי ביניים
 בתגובתה ן"בז. החברה לישראל הגישה את תגובתה לעתירה שבמסגרתה היא הביעה את עמדתה כי אין יסוד לעתירה 

 .התנגדה לעתירה ולנימוקיה ותמכה ביישומו של ההסדר
לנקוט בצעדים לקבלת פטור : שבה העותרת והגישה בקשה לצווי ביניים אשר ימנעו מן הממשלה, לאחר תאריך המאזן 

ן ולערוך הסכם חדש או תיקונים "או מניות של החברה לישראל בבז/לרכוש או למכור זכויות ו, ממכרז להסדר
 .רבהסד

  לבעלויות נפרדותן"בזפיצול מתקני  .ב
תחרות בין בין היתר יצירת ,  החליטה הממשלה לאמץ מדיניות לענין מבנה משק הדלק הכוללת1999בחודש אוגוסט 

עוד מתייחסת ההחלטה לנושאי פעילות בית . תוך הפרדת הבעלות עליהם, בית הזקוק חיפה לבית הזקוק אשדוד
 .כימיה ולפיקוח על מחירי מוצרי דלקהזקוק במקטע השיווק והפטרו

י רשות החברות הממשלתיות להתייחס להצעת החלטה לועדת שרים " ען"בז נתבקש דירקטוריון 1999בחודש נובמבר 
 ביקש הבהרות ן"בזדירקטוריון . לענייני הפרטה בנושא פיצול בתי הזקוק והעברת בית זקוק אשדוד לחברה לישראל

 ).לדוחות הכספיים. א.3 ביאור גם ראה ( לגבש עמדתו מנת שיוכל בשורת נושאים על
ובשנת  ן"בז את שאלת פיצול 2000-2001בחנה מחדש במהלך השנים , ועדה שמינו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות

הועדה המליצה שלא להמתין לתום הזכיון ולהסדיר לאלתר את הסוגיות הקשורות לתום .  הגישה את מסקנותיה2001
סבורה הועדה כי אין מקום לשנות את מדיניות הממשלה ביחס , ן"בזל הנוגע למבנה משק הדלק ולפיצול בכ. הזכיון

יחד עם זאת במידת הצורך . 22.8.99כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה מיום , למבנה משק הדלק העתידי
במקטע השיווק והפטרוכימיה  כניסה לתחומי פעילות ן"לבז, לדעת הממשלה, תתוקן החלטת הממשלה באופן שיאפשר

 ועם החברה לישראל על מנת להסדיר את ן"בזהועדה המליצה לבוא בדברים עם . והסרה של הפיקוח על המחירים
של סוגיית , בין היתר, תוך הסדרה, ן"בזמערכות היחסים עימן באופן שיקל על יישום החלטת הממשלה  בדבר פיצול 

 .  בנכסים עם תום הזכיוןתום הזכיון ומציאת הסדר לנושא הטיפול
התחייבה החברה , י הממשלה והחברה לישראל"נספח שנחתם ע, ן" בנושא זכיון בז2.12.2002להסדר מיום ' בנספח ג

עוד ). חיפה ואשדוד(ן לשני בתי זיקוק נפרדים "לשם פיצול בז, לישראל לשתף פעולה ככל שיידרש על ידי הממשלה
 -ן " במקרה של פיצול בז-ן או "נגנון לעניין מכירת מניות החברה לישראל ב בזנקבע מנגנון לביצוע הערכות שווי ומ

החברה לישראל תשלם למדינה או , במקרה זה. י החברה לישראל של אחד משני בתי הזיקוק המפוצלים"רכישה ע
קוק לבין שווי בית הזי) 26%(ן "תקבל ממנה את סכום ההפרש שבין שווי חלקה היחסי של החברה לישראל בבז

 .על פי הערכות השווי המתבצעות על פי ההסדר, המפוצל שבו תבחר
האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל על פיה שוויה הכולל .  הכוללותהערכות השווי 2 בתקופת הדוח הוגשו 

 מליון 2,143ן הינו "ח והאחרת של מעריך שווי מטעם המדינה על פיה שוויה הכולל של בז" מליון ש2,234ן הינו "של בז
  .ח"ש
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 )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
 )המשך ( לבעלויות נפרדותן"בזפיצול מתקני  .ב

ממשלה לענין השתתפות ההמשא ומתן עם שכי נוכח העובדה  לממשלה  הודיעה החברה לישראל 5.8.2003ביום 
 החליטה שלא לממש את האופציה  היא, ונוכח המועדים שנקבעו בנספח להסדר ,החברה לישראל בפיצול לא מוצה

 לשני בתי זיקוק נפרדים ולפיכך תחולנה בענין זה הוראות סעיף ן"בזלהשתתף בפיצול , להסדר' שהוקנתה לה בנספח ג
 שבבעלות החברה ן"בזאת כל מניות , לפיהן החברה לישראל תמכור לממשלה או למי שהממשלה תורה,  לאותו נספח4

ן  וזאת בכפוף להתאמות "בזהמהווה ממוצע בין שתי הערכות השווי הכוללות של במחיר ,  יום30בתוך , לישראל
 .כספיות מסוימות

יחד עם זאת החברה לישראל תהא נכונה להמשיך את המשא ומתן עם הממשלה לענין השתתפות החברה לישראל  
 .בפיצול

 .6.6.2003ה על שנתיים מיום הממשלה רשאית להורות על דחיית מועד ביצוע עסקת המכר לתקופה נוספת שלא תעל
 :לנושאים הבאים, בין היתר, בשים לב, החברה לישראל הבהירה כי בשלב זה אין לדעת אם העיסקה תצא לפועל

כמוסבר לעיל בסעיף (תוצאות ההכרעה המשפטית בעתירה שהוגשה על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל  .1
 ).ן"זכיון בז

 .לרבות פטור ממכרז, נדרשים לפי דין) עליה חולקת החברה לישראל(מדת הממשלה הצורך באישורים שלפי ע .2
עם הממשלה בכל הנוגע לדבר השתתפותה של החברה לישראל בפיצול ) אם וככל שייערך(תוצאות המשא ומתן  .3

 .האחד במפרץ חיפה והאחר באשדוד, ן לשני בתי זקוק נפרדים"בז
, ן"תהיה השפעה מהותית על בז, אם יוחלט ליישמו ואכן ייושם, עניין ההסדרלכל האמור בביאור זה ל, ן"להערכת בז

 .ן"ן להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי של בז"אך בשלב זה אין באפשרות בז
 .ן"הנהלת החברה לישראל מאמצת את הערכות בז

הצריכה של המתיל ברומיד לחיטוי יופחתו הייצור ו, שישראל צד לה, "פרוטוקול מונטריאול"בהתאם לאמנה המכונה  .ג
 ,2005 יחול האיסור בשנת ןהלגבי ,בתקופת הדוחהמכירות סך . 2005שנת  לקרקע בארצות מפותחות בהדרגה לאפס עד

 מכירות המתיל ברומיד לחיטוי קרקע .מיליון דולר 2.2 -ליון דולר והרווח התפעולי בגינן הינו כ מי11.4 -הינו כ
 .2015 להמשך עד צפויות "ארצות מתפתחות"ל

(או הסגר )  Pre shipment treatment(טיפול קדם משלוח : כגון, חוץ מאשר חיטוי קרקע, למתיל ברומיד שימושים נוספים
Quarantine( ,חומר גלם או חומר ביניים לייצור חומר או מוצר אחר )Feedstock( , שימוש לצורכי מיחזור או שימוש חוזר)

Recycle or reuse .(של החטיבה החקלאית מכירות סך ה". פרוטוקול מונטריאול"ים אלו אינם מפוקחים על פי שימוש
 ייצור לא יחול איסור, לפי הידוע היום,  לשימושים ולקוחות אשר עליהםבמגזר המוצרים התעשייתיים בתקופת הדוח

 .דולר מיליון 4.4 -ת אלו היה כן מכירו הרווח התפעולי בגי. דולרמיליון  17.6 - הינו כ2005 כאמור גם בשנת ושיווק 
, אי לכך.  ליישום זה הינה להישאר בתחום חיטוי הקרקע גם לאחר איסור השימוש במתיל ברומידל"כי יתאסטרטגי

תחליפים למתיל ברומיד בשוק ו ים חדשיישומים רישוי ושיווק של,  לפיתוחמוקדשים מאמצים, בשנים האחרונות
 .חשוב זה

, כמו גם נגד אחרים) ה" מי-להלן (מ "הגישה נגד מפעלי ים המלח בע)  קונטרקליין-להלן  (מ"חברת קונטרקליין בע .ד
א שעילתה העיקרית הפרת פטנט בהקשר לדוברה לקצירת פטריות בים המלח "תביעה לבית המשפט המחוזי בת

 .ופגיעה בזכויות נטענות אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה
הליכי . על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ה הפרה פטנט"ן כי מיבית המשפט המחוזי קבע בפסק די

 .גישור בין הצדדים לא עלו יפה והתיק תלוי ועומד בערעור
ה בבית המשפט המחוזי בסך של "הגישה קונטרקליין תביעה כספית נגד מי, ל"במקביל לערעור ועל יסוד פסק הדין הנ 
אשר אישר , קונטרקליין ביקשה פטור מאגרת בית המשפט. פסד שנגרם לההה/ מיליון דולר בגין הנזק52 -כ

על ההחלטה הוגשו .  מיליון דולר20ח לגבי סכום תביעה של עד " אלפי ש10לקונטרקליין לשלם אגרה סימלית של 
 .מתן החלטה בערעורים אלו נדחה עד לאחר הכרעה בערעורים שבבית המשפט העליון. ערעורים מטעם שני הצדדים

בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ובהתחשב בהתפתחות , אשר להערכתה, ה כללה הפרשה בספריה"מי
 .סביר להניח שיש בה כיסוי לחשיפה מהליכים אלו, ההליכים כאמור לעיל

 תביעה, כמו גם נגד נתבעים אחרים)   דשנים-להלן (מ " הוגשה נגד דשנים וחומרים כימיים בע2001 במאי 29ביום  .ה
בתביעה נטען כי הנתבעות מזהמות . 1992 -ב "תשנ, )תביעות אזרחיות(ייצוגית מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים 

התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת הזרמת שפכים לקישון וכן על שיקום הנחל . את נחל הקישון
 .למצב שהיה קודם לתחילת הזרמת השפכים

הוגשו כנגד דשנים ונתבעים , 2003 במרס 20 וביום 2002 בדצמבר 31ביום , 2002 במאי 22 ביום, 2001 ביוני 13יום ב
לטענת , בגין הזרמת שפכים לנחל הקישון אשר,  מיליון דולר30 -רבים אחרים תביעות כספיות על סך כולל של כ

 . גרמה למחלת הסרטן בה חלו, ובעיםתה
שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים שנגרמו , בין היתר כנגד דשנים, תביעות אלו מתווספות לתביעות נוספות שהוגשו
 . גם דשנים אחראית בגינו, לטענת התובעים, אשר, לתובעים לטענתם כתוצאה מזיהום נחל הקישון

עדיין לא ניתן להעריך את , ת היועצים המשפטיים המטפלים בתביעותעהמתבססת על חוות ד, לדעת הנהלת דשנים
 .ביעות ולכן לא נעשתה  כל הפרשה בגינן בדוחות הכספייםהסיכון הקיים בת
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 אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריו
 
חתמו על  דיווחה  לחברה כי הצדדים השונים בקבוצת האחים עופר )  מילניום-להלן (מ "מילניום השקעות אלעד בע .א

 . מהון המניות של החברה לישראל50.6% -מילניום מחזיקה בכ.  לישראלשינוי במבנה האחזקות בחברההסכם בדבר 
 מהון 80% -ב)  משט-להלן (מ "בע) השקעות( הושלמה עיסקת המכירה ובעקבותיה מחזיקה משט 2003בחודש פברואר 

 . מההון של מילניום20% -מ מחזיקה כמקודם ב"בע) אחזקת אוניות(ועופר , המניות של מילניום
מוחזקת מ "בע) אחזקת אוניות(עופר . עידן עופר ובני משפחתואשר נהניה הם זרה משט נשלטת על ידי נאמנות 

 .ל'דורון עופר ואודי אנג, )בשליטת אייל עופר(מ "בע) אחזקות(ן .י.בחלקים שווים על ידי ל
וזאת , הפכה למניה רגילה של החברה) 1סדרה (אוחדו מניות החברה לישראל באופן שכל מניה רגילה , בתקופת הדוח .ב

 -ט "התשכ, מ"אשר תיקן את חוק החברה לישראל בע, 2002 -ב "תשס, 132' לפקודת מס הכנסה מסבעקבות התיקון 
על פי התיקון בוטלו חלק מהטבות המס שניתנו במסגרת חוק החברה לישראל ).  חוק החברה לישראל-להלן  (1969

 הואיל והדרישה להפרדה בין . בין סדרות המניות השונות2001אין עוד צורך בהבחנה שנעשתה בהנפקה בשנת , ולפיכך
אשר אישרה בפניה , פנתה החברה לנציבות מס הכנסה, סדרות המניות השונות נבעה מדרישות נציבות מס הכנסה

הודיעה , בנוסף. כי אין מניעה לאיחוד סדרות מניות החברה הנסחרות בבורסה לצרכי מס הכנסה, בין היתר, בכתב
להם היתה ,  לא תפגע בפטורים ובהטבות2003ידי החברה משנת המס -ת עלכי הנפקת מניו, נציבות מס הכנסה לחברה

 .זכאית החברה במסגרת חוק החברה לישראל
ח מיקי "מכהן רו, החל מתאריך זה. ח יהודה עזרא לכהן בתפקיד מבקר הפנים של החברה"חדל רו, 2003בחודש ינואר  .ג

 .בלומנטל כמבקר הפנים של החברה
על פי . לשנות את תנאי תוכנית האופציות של עובדי החברה, יבל דירקטוריון החברה החלטהק, 2003בחודש ינואר  .ד

או יועברו אליו מניות המוחזקות על ידי החברה או על ידי חברה (בעת מימוש האופציות יוקצו לניצע מניות , השינוי
או לא ישלם כל (ו בפועל בלבד והניצע ישלם את ערכן הנקוב של המניות המוקצות ל, בשווי ההטבה בלבד) בשליטתה

ולא את , )חלף הקצאת מניות,  במקרה של העברת מניות המוחזקות על ידי החברה או על ידי חברה בשליטתה-סכום 
 .מחיר המימוש של כלל המניות אשר לגביהן ניתנה על ידו הודעת מימוש

באופן שתקופת המימוש , כנית האופציותכמו כן הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לשנות את תקופת המימוש על פי ת
 . חודשים כקבוע בתנאים הקיימים של תכנית האופציות24 חדשים במקום 36תעמוד על 

החל מתאריך זה משמש מר כרמל . 2003לים בטאואר החל מחודש יוני "בתקופת הדוח נמסרה הודעה על החלפת המנכ .ה
 .ל בפועל של טאואר"ר הדירקטוריון ומנכ"ורניה יו

 .טרם נקבע יושב ראש חדש. מ"בתקופת הדוח סיים מר עובדיה עלי את כהונתו כיושב ראש בתי זקוק לנפט בע .ו
. ח" מליון ש100 - החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ביניים במזומן בסכום כולל של כ2003 במרס 27ביום  .ז

 .2003 באפריל 24הדיבידנד חולק ביום 
. ח" מליון ש36 - החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום כולל של כ2003  באוגוסט26ביום  .ח

 .2003 באוקטובר 2הדיבידנד יחולק ביום 
 ). חליף למר עידן עופר(בתקופת הדוח חדל לכהן מר יחיאל בורוכוף כדירקטור בחברה  .ט
עם השתתפות החברה במסגרת הליך המכירה של לאחר תאריך המאזן הגישה החברה את המסמכים הנדרשים בקשר  .י

 .מ"מניות המדינה בצים חברת השיט הישראלית בע
הגישו בעלי מניות מסוימים בטאואר תביעה לבית משפט בארצות הברית כנגד , 2003בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן .יא

. ביניהם החברה לישראל, יםשותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימ, דירקטורים מסוימים שלה, טאואר
 העלו טיעונים מכוח החוק למסחר בניירות ערך - שביקשו בין היתר להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית -התובעים 

בנוגע לדיווחים לא מדויקים והשמטת מידע שנעשה על ידי הנתבעים בחומר שנשלח לבעלי , 1934האמריקאי משנת 
ע לאישור תיקון הסכמי ההשקעה של טאואר עם השותפים האסטרטגיים  בנוג2002המניות של טאואר בחודש אפריל 
 .שלה והמשקיעים העיקריים בהון

 .לחברה לישראל ולדירקטורים מטעם החברה לישראל טרם הומצאה התביעה, לטאואר
 .טאואר והחברה מאמינים שלתביעה אין כל בסיס והן מתכוונות להתנגד לה בתוקף
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 ירת רואי החשבוןמידע נוסף הכלול בדוח סק
 

 :להלן ציטוט מתוך דוח סקירת רואי החשבון

 :אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים האמורים להלן

-להלן(מ "בתי זקוק לנפט בע,  של פיצול מתקניה של חברה כלולהבאשר לאפשרותלדוחות הכספיים . א3 בבאורכאמור  .א
אשר לא ניתן להעריכן בשלב ,  לגבי השפעות מהותיותן"בזשל הערכותיה ובאשר ל ,לשני מפעלים בבעלויות נפרדות, )ן"בז
 .ן"בזל על מצבה הכספי של "של הנושא הנ, זה

להלן (מ "של כימיקלים לישראל בעמותנות התחייבויות אי הוודאות באשר ל בדבר לדוחות הכספיים .ה-. א4כאמור בבאור  .ב
בדוחות הביניים המאוחדים של  נכללואלה מותנות ייבויות בגין חלק מהתח.  ושל חברות מאוחדות מסויימות שלה)ל" כי-
שלא מותנות לגבי התחייבויות ; מהןכתוצאה יש בהן כדי לכסות את ההתחייבות שעלולה להיווצר ה הפרשות שלדעתל "כי

 .ל"לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של כי,  לאמוד את סכומיהן או להעריך את תוצאותיהן, בשלב זה,ניתן

 
 
 
 
למנהלים ולעובדים בקבוצה על תרומתם להשגת יעדי הקבוצה הכוללים , דירקטוריון מודה למנהלי החברה ולעובדיהה

 .פעולות התייעלות והשגת יעדים שנקבעו בחברות, ביצוע האסטרטגיה העסקית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________         __________________ 
  רוזן       ייוס                                                                              עידן עופר             

  נהל כללי מ                                                                                                       ר הדירקטוריון "      יו
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 לכבוד
 וריון של הדירקט

  מוגבלןבערבוהחברה לישראל 
 
 
 

 2003 ביוני 30 ליום )בלתי מבוקרים(ביניים מאוחדים  כספיים סקירת דוחות: הנדון
 

 הרווח וההפסד דוחות ואת 2003 ביוני 30 מוגבל ליום ןבערבוסקרנו את מאזן הביניים המאוחד של החברה לישראל , לבקשתכם
 שישה חודשים ושלושה  שלות על תזרימי המזומנים לתקופים המאוחדותן העצמי והדוח על השינויים בהוותהדוח, יםהמאוחד

 .חודשים שנסתיימו באותו תאריך

 קריאת הדוחות הכספיים ,הנהלים כללו בין השאר. סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל
ינים יושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לענקריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות , ל"הנ

 .הכספיים והחשבונאיים

 30אשר נכסיהן ליום , הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות מאוחדות מסויימות
 מכלל 90.8% - וכ90.6% -והכנסותיהם מהוות כ, ביניים המאוחד מכלל הנכסים הכלולים במאזן ה73.6% - מהווים כ2003ביוני 

, ההכנסות הכלולות בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים לתקופות של שישה חודשים ושלושה חודשים שנסתיימו באותו תאריך
ות בחברות המתייחסים לשווי המאזני של ההשקעוהנתונים הכלולים בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים , כמו כן. בהתאמה

מבוססים על דוחות כספיים ,  המוצגים על בסיס השווי המאזני, כלולות ולחלקה של הקבוצה בתוצאות העסקיות של חברות אלו
 .נסקרו על ידי רואי חשבון אחריםשרובם 

דעה על אין אנו מחווים , תקני ביקורת מקובליםל בהתאםמאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה 
 .דוחות הביניים המאוחדים

שיש צורך בשינויים , לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בבצוע סקירתנו
' ובהתאם להוראות פרק ד, חשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםיכדי שיוכלו לה, מהותיים בדוחות האמורים

 .1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(תקנות ניירות ערך של 

 :אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים האמורים להלן
, )ן"בז-להלן(מ "בתי זקוק לנפט בע,  של פיצול מתקניה של חברה כלולהבאשר לאפשרותלדוחות הכספיים . א3 בבאורכאמור  .1

של , אשר לא ניתן להעריכן בשלב זה,  לגבי השפעות מהותיותן"בז של הערכותיהובאשר ל ,לשני מפעלים בבעלויות נפרדות
 .ן"בזל על מצבה הכספי של "הנושא הנ

 -להלן (מ "של כימיקלים לישראל בעמותנות התחייבויות אי הוודאות באשר ל בדבר לדוחות הכספיים .ה-. א4כאמור בבאור  .2
ל "בדוחות הביניים המאוחדים של כי נכללואלה מותנות חייבויות בגין חלק מהת.  ושל חברות מאוחדות מסויימות שלה)ל"כי

 ,שלא ניתןמותנות לגבי התחייבויות ; מהןכתוצאה יש בהן כדי לכסות את ההתחייבות שעלולה להיווצר ה הפרשות שלדעת
 .ל"לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של כי,  לאמוד את סכומיהן או להעריך את תוצאותיהן,בשלב זה

 
 
 , בוד רבבכ
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון
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  מאוחד ליוםמאזן
ם לשקל שלאמות  

 
 

   ביוני30  בדצמבר31
2002 2002 2003  

  בלתי מבוקר מבוקר
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

    
 

 ף שוטרכוש   
    

 ם ושווי מזומניםניוממז  173  189  149
  ערך סחיריםותירני  611  734  679

 רצ קמןז לתואוווהל ותנודקפ  87  112  59
 ותוחלק  968  1,917  1,652

 ה חובתרות וייםיבחי  899  934  866
 אימל  2,242  * 2,162  * 2,329
5,734  6,048  4,980   

    
    
 ארוך זמןובה ליתרות חולוואות ה, ותקעהש   
    

  בחברות מוחזקות תוקעהש  1,256  1,313  1,111
  בחברות אחרותותקעהש  57  289  284

 לזמן ארוךה ובח תרויתאות וווהל, ותנודקפ  74 103  69
 מלאי 77   *97   *111

1,575  1,802  1,464   
    
    

 רכוש קבוע  7,511  8,134  8,207
    

 דחותנ ותוהוצא ר אחושרכ  847  992  945
    
    

16,461  16,976  14,802   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 אבישר פז

 ל כספים"סמנכ
 יוסי רוזן 

 ללי כהלנמ
 פרעון דיע 

  הדירקטוריוןר"יו
 
 

 2003 באוגוסט 26:  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 סווג מחדש*  
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 2003 ביוני 30
 2003 יוני חודש

 
 

   ביוני30  בדצמבר31
2002 2002 2003  

  בלתי מבוקר מבוקר
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

    
 

 התחייבויות שוטפות   
    

 ם ומנותני אשראי אחריםיקאיבנ םיגיד מתאיראאש  2,476  2,908  3,152
 אגרות חוב הניתנות להמרה למניות חברה מאוחדת 328 - 363

 םיתותני שרונלים וקפסויות ליבחיהת  982  932  1,058
 ויתרות זכותם איזכ  1,150  1,153  1,189
5,762  4,993  4,936   

    
    
    
 התחייבויות לזמן ארוך   
    

 ולאחרים םייא בנקםדיילתאג תובויחייהת  4,084  5,632  4,858
  ניתנות להמרהבחות רואג  185  538  182

  נטו, םדחינ יםסמ  1,083  977  1,050
 ונט, דיעבמ-חסי עובדום י בשל סיתיבויויחתה  725  717  717

6,807  7,864  6,077   
    
    

  המיעוטותויזכ  1,800  1,853  1,873
    

 ימעצ ןהו  1,989  2,266  2,019
    
    
    

16,461  16,976  14,802   
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 רווח והפסד מאוחד דוח
 2003 דש יוניום לשקל של חאמות

 
 

 שנסתיימה לשנה
  בדצמבר31 םביו

 םיודשחושה לשל
  ביוני30יימו ביום תשנס

 םיודשחלשישה 
  ביוני30יימו ביום תשנס

 

2002 2002 2003 2002 2003  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש
      

 

 9,497   2,469   2,286   4,689   4,915  
 דותובע עצוב, ותכיר ממותנסהכ
 רותים ש  ו

 םירות והשותדוהעב, רותמכי הותעל  3,308   3,199   1,471   1,619   6,523 
 יולמ גוחרו  1,607   1,490   815   850   2,974 

      
 נטו, תוחיפו רקח מותצאהו  66   69   32   38   134 
 קוו מכירה שינוע ושיותצאהו  802   736   382   389   1,503 
 ותלי הנהלה וכלותצאהו  219   195   109   107   421 
 תת רגילוומפעולח רוו  520   490   292   316   916 

      
 נטו,  מימוןותצאהו )65( )215( )35( )116( )363(
 נטו, ותרחהוצאות א )15( )60( )19( )51( )325(
 נסהכ ההל עיםמס ינלפ וחרו  440   215   238   149   228 

      
 נסהל ההכע יםמס )172( )92( )100( )76( )192(
  על ההכנסהיםמס רחלא וחרו  268   123   138   73   36 

      

)149( )23( )5( )88(  16  
 )הפסדי(חלקה של הקבוצה ברווחי 

 נטו,   חברות כלולות

)190( )61( )69( )102( )125( 
 ,תוחדואמרות חבי וחובר יעוטחלק המ

 ו  נט
      
 נקי לתקופה )הפסד( וחרו  159  )67(  64  )11( )303(

      
      
  ח"ש ח"ש  ח" ש ח"ש ח"ש
  בסיסי ומדולל -ה ילמנ )הפסד(ווח ר     
      

)44.02( )1.58( 9.30 )9.67( 23.02 
וב של ך נקרע ח"ש 1 -ל ) הפסד (ווחר
 יה  נמ
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 על השינויים בהון העצמי דוח
 2003 דש יוניום לשקל של חאמות

 
 

 עודפים סך הכל

 דיבידנד מוצע
 לאחר תאריך

 המאזן

 בעותונות המתאה
 וחותד םוגמתר

 של פייםסכ
  ותזקברות מוחח

 מניות החברה
 המוחזקות

 על ידי חברה
 מאוחדת

 תומניון ה
  וןהות קרנו

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש
       

 

      
 םויימו ביתסים שהשדולשישה ח

 קרבומי  בלת- 2003 יוני 30
     תקופהה לתיחות לתרתי  1,490  )13( )71( 100   513   2,019 
 פהקולת קינ רווח  -  -  -  -  159   159 
 דיבידנד ששולם  -  -  -  )100( 1  )99(
 יך המאזןדיבידנד מוצע לאחר תאר -  -  -  36  )36( - 
 םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה  -  -  )90( -  -  )90(
 הנפקת הון )1( 1  -  -  -  - 
 פהקו התףוות לסרתי  1,489  )12( )161( 36  637   1,989 
       

      
 םויימו ביתסים שהשדולשישה ח

 קר מבו בלתי- 2002 יוני 30
 פהקוהת חילת לתתורתי  1,494  )21( )94( -   916   2,295 
  לתקופה הפסד נקי  -  -  -  -  )67( )67(
 םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה  -  -  36  -   -   36 
 מימוש קרנות עקב מימוש השקעה  -  -  )1( -   -  )1(
 הנפקת הון )2( 5  -  -   -   3 
 ההתקופ ףוות לסרתי  1,492  )16( )59( -   849   2,266 
       

      
 םויימו ביתסים שהשדוושה חלשל

 קרבומי  בלת- 2003 יוני 30
     תקופהה לתיחות לתרתי  1,490  )13( )86( -  609   2,000 
 פהקולת קינ רווח  -  -  -  -  64   64 
 דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן -  -  -  36  )36( - 
 םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה  -  -  )75( -  -  )75(
 הנפקת הון )1( 1  -  -  -   - 
 פהקו התףוות לסרתי  1,489  )12( )161( 36  637   1,989 
       

      
 םויימו ביתסים שהשדוושה חלשל

 קר מבו בלתי- 2002 יוני 30
 פהקוהת חילת לתתורתי  1,492  )16( )68( -   860   2,268 
  לתקופה הפסד נקי  -  -  -  -  )11( )11(
 םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה  -  -  10  -   -   10 
 מימוש קרנות עקב מימוש השקעה  -  -  )1( -   -  )1(
 התקופה ףוות לסרתי  1,492  )16( )59( -   849   2,266 
       

      
 יום בהימית שהסנהשל

 רקוב מ- 2002 ברמדצ ב31
 לת השנהחירות לתית  1,494  )21( )94( -   916   2,295 
 הנשלנקי  הפסד  -  -  -  -  )303( )303(
 דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן  -  -  -  100  )100(  - 
 םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה  -  -  28  -   -   28 

)5(  -   - )5(  -  -  
 מימוש והפחתת קרנות עקב ירידת ערך

 ה  השקע
 הנפקת הון )4( 8  -  -   -   4 
 ה השנףסולרות תי  1,490  )13( )71( 100   513   2,019 
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 םיומנז תזרימי המעלמאוחד  דוח

 2003 דש יוניום לשקל של חאמות
 
 

 לשנה שנסתיימה
  בדצמבר31 םביו

 םיודשחלשלושה 
  ביוני30יימו ביום תשנס

 םיודשחלשישה 
  ביוני30יימו ביום תשנס

 

2002 2002 2003 2002 2003  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש
      

 
 ת שוטפתוליע מפניםמ מזוימירתז     
 ינק) הפסד(רווח   159  )67( 64  )11( )303(

 1,961   513  273  846  1,067  
 תלהציג אשות כדי  הדרוותמהתא

 )א (תוטפות שפעילמומנים זמה י  תזרימ
      
 תפשוט ותל מפעיועבטו שננ יםמנזומ  1,226  779  337  502   1,658 

      
  השקעהתוליעפלמנים ימי מזורתז     
 ותחרוא בחברות מוחזקות השקעות )12( )56( )11( )51( )150(
 חר אושרכ ועבוקכוש רת רכיש )312( )376( )130( )190( )852(
 ך  ארוזמןלות אוולה ןתמ )6( )18( -  )17( )23(
 נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת   106  )144( 27  )131( )97(
 עווש קבכר ןיגקעה בענק השמ  13  7  4  2   57 
 חר אושרכ וממימוש רכוש קבועה תמור  3  47  1  3   60 
  ךארוזמן לאות והלוגביית   8  18  -  7   31 
   וטנ, םית בבנקונודפקו רקצן  לזמוואותהלמתן  )17( )57( )1( )18( )34(
 ת וחראמוחזקות וממימוש השקעות בחברות ה תמור  12  12  -  -   25 
 עודף עלות ששולם ברכישת חברה בת וטרם הוחזר  -  )    *34( -  )    *34( - 
 )ב(שאוחדו לראשונה רכישת חברות   -    *)108( -    *)108( )108(
 )ג(תמורה ממימוש השקעה בחברות שאוחדו בעבר   -  -  -  -  )3(

      
 עהקשהות ילפעלשו מישש ם נטומנימזו )205( )709( )110( )537( )1,094(

      
 ןת מימולוים לפעי מזומנמיירתז     
 אות לזמן ארוךהנפקת אגרות חוב להמרה וקבלת הלוו  193  881  123  361   1,547 
  והתחייבויות לזמן ארוךחוב תרוגון אעפר )1,103( )528( )353( )270( )1,747(
 וטנ, רצקזמן ת ללוואוה  75  )321( 105  )193( )255(

 26   1  3  13  3  
 תמורה ממימוש אופציות לעובדים בחברה 

   ובחברה מאוחדת

 -   -  -  - )9( 
 די חברה רכישת מניות חברה מאוחדת על י

   מאוחדת שלה
 דיבידנד ששולם )99( -  )99( -  - 
 תודמאוחת ור בחביעוטלם למששוד ידנדיב )52( )56( )52( )56( )122(

      
 ימוןמ תלויע לפימשושש  נטוםנימזומ )992( )11( )273( )157( )551(

      

 4  )4( )5( )2( )5( 
 םיזומנמות יתר ןבגיום גתר שירפה

 תיומוונקות אוטזוח מתוידח  בי
 ניםמזומי וו ושיםזומנמב) ירידה(ה ילע  24  57  )51( )196(  17 
  לתחילת התקופהםיומנזווי משו םינמו מזתרית  149  132  224  385   132 
  לסוף התקופהםנימזומ זומנים ושווי מתרית  173  189  173  189   149 

 
 

 סווג מחדש*  
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 )המשך(ם יומנזהמ תזרימי עלמאוחד  דוח
 2003 דש יוניום לשקל של חאמות

 
 

 שנסתיימה לשנה
  בדצמבר31 םביו

 םיודשחלשלושה 
  ביוני30יימו ביום תשנס

 םיודשחלשישה 
  ביוני30יימו ביום תשנס

 

2002 2002 2003 2002 2003  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

  ראלפי דול אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר
      

 

     
  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים .א

 - שוטפתפעילות
      
 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים     
      

 202   29   15  92 )6( 
 ,נטו,   כלולותבתוצאות של חברותחלק הקבוצה 

   בניכוי דיבידנד
 נטו,  המיעוט ברווחי חברות מאוחדותלקח 125  102  69   61   190 
 פחת והפחתות 391  393  178   187   1,018 
 נטו, מיסים נדחים 102  84  54   71   134 
 נטו,  הון)רווחי(הפסדי  )44( 6  )1(  7   19 

 52   24  )40(  45 )44( 
 שחיקת הלוואות שניתנו לזמן קצר ולזמן ארוך

 נטו, ריםניירות ערך סחי ערך  ועליית 

)34( )11(  28 )10(  2 
 שחיקת הלוואות שנתקבלו והתחייבויות לזמן קצר

 נטו, ולזמן ארוך  

 13   36  )21(  27  44 
 בהתחייבות בשל סיום ) קיטון(גידול 

 נטו, מעביד-יחסי עובד  
 1,594   404   282  739  570  

 :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות     
      
 בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון  535  )20( 89   56   288 
 במלאי) גידול(קיטון  )69( 190  )44(  36   49 
 בספקים ובזכאים שונים) קיטון(גידול  31  )63( )54(  17   30 
 367   109  )9(  107  497  
 1,961   513   273  846  1,067  

 דו לראשונהרכישת חברות שאוח .ב     
      
 )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  -  )    *9( -  )    *9( )9(
 רכוש אחר ויתרות חובה לזמן ארוך, רכוש קבוע -  )  *44( -  )  *44( )44(
 מסים נדחים -  )55( -  )55( )55(
)108( )108(  - )108(  -  

 בעברתמורה ממימוש השקעה בחברות שאוחדו  .ג     
      
 )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  -  -  -   -  )4(

 3   -   -  -  - 
 רכוש אחר ויתרות חובה, רכוש קבוע, השקעות

 לזמן ארוך  
 התחייבויות לזמן ארוך -  -  -   -  )2(
)3(  -   -  -  -  

 פעילות שלא במזומן .ד     
      
 כוש קבוע באשראי ספקיםרכישת ר 31  -  31  -  90 
 תמורה ממכירת השקעה  27  -  -  -   - 

 
 סווג מחדש*  
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 יתאומדיניות חשבונ לי דיווחכל - 1אור ב
 
 כללי .א

יכת עררך ומים כמתחייב לצושים המיבלנאיים המקוום החשבלילהכ יעל פו ערכנ ו אלנייםיב תחווד .1
 .ופות הביניים לתקייםפכס ותחדו

 מברצ בד31 םליו באופן עקבי לדוחות הכספייםיים ת הכספונאית יושמו בדוחוחשבהות נידימה קרייע .2
2002. 

 ולתקופות של שישה חודשים 2003 ביוני 30 ליום תונת מתומצת במתכה נערכולים אכספית וחדו .3
נתיים שם  היספיכת הובהקשר לדוח הלבדוחות אן ייע ליש. יךארו תבאותמו יים שנסתיודשחה שוושל
 .הםליא וונלר שים אאותו תאריך ולבאורבה מיי ולשנה שנסת2002בר מצד ב31חברה ליום של ה

דיווח כספי לתקופות " בדבר 14 מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר 2003 בינואר 1החל מיום  .4
ליישום לראשונה של התקנים ". ירידת ערך נכסים" בדבר 15ואת תקן חשבונאות מספר " ביניים

 .א היתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילותהאמורים ל
 
 מותאמיםרכים עים בכספית וחדו .ב

 . של השקליללכה הי הקננויים בכוחישמת למותא הוריתטסהי בסיס העלות הים ערוכים עלות הכספיהדוח
 . 2003 הכספיים הותאמו לשקל של חודש יוני תוחודי ההשוואה בננתו
קופות תב) רולד -להלן (ב " ארהל שלרו הדלג שיציה רכן ובשע השינוי במדד המחירים לצרעורילן שיהל

 :החשבון
 הדולרשער 

 גיהיצ
 רים המחימדד

  ןכלצר
% %  

 2003 ביוני 30ם ויבתיימה שנס יםדשו חשישהה של ופתקל )0.50( )8.97(
 2002 ביוני 30ום יבה יימתנסשים ש חודל שישהשפה וקתל 6.30 7.99

 2003 ביוני 30ם ויבתיימה שנס יםדשו חלושהשה של ופתקל )1.27( )8.00(
 2002 ביוני 30ום יבה יימתנסשים שה חודלוששל שפה וקתל 3.85 2.16
 2002בר מצדב 31 םוסתיימה בינשה לשנ 6.50 7.26

 
 גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות בתקופה שלפני יישומם .ג

תופסק ההתאמה ,  בהתאם לתקן זה. הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים- 12תקן חשבונאות מספר  -
 בינואר 1של דוחות כספיים להשפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי החל מיום 

2003. 
 הקובע 17 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2002בחודש דצמבר 
 1ל הדוחות הכספיים תופסק החל מיום ההתאמה ש, לפיכך. 2004 בינואר 1 - יידחה ל12כי יישום תקן 

 תמשיך החברה לערוך דוחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת 2003 בדצמבר 31עד ליום . 2004בינואר 
 בדצמבר 31הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום .  של לשכת רואי חשבון בישראל36

 12השפעת תקן מספר . 2004 בינואר 1  ישמשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום2003
 .תלויה בשיעור האינפלציה ובמקורות המימון של החברה והחברות המוחזקות

התקן עוסק בתרגום .  השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ- 13תקן חשבונאות מספר  -
 הכספיים של עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות

 .2003 בינואר 1התאגיד המדווח החל מיום 
 .2004 בינואר 1נדחה יישום התקן האמור ליום , 17על פי תקן חשבונאות מספר 

המצב הכספי ותזרים המזומנים שלה , השפעת התקן האמור על תוצאות הפעילות, להערכת החברה
 .אינה צפויה להיות מהותית

 



 )יםרקי מבולתב (- 2003 ביוני 30יום  ל באורים לדוחות הכספיים- מ"עבאל ר לישהברהח

18 

  השקעות ומידע נוסף- 2אור ב
 ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

, ) אייסיטק-להלן (מ "בע) איסיטק( טכנולוגיות -החברה לישראל , הגיעו טאואר, 2003בחודש פברואר  )1(
להסכמה )  המשקיעים-להלן (השותפים האסטרטגיים העיקריים בטאואר ושותף נוסף בטאואר 

 41.0 -בסך כולל של כ, אבן הדרך החמישיתלתיקון הסכמיהם עם טאואר בקשר עם התשלום בגין 
 . מליון דולר

 מליון דולר 24.6 -ישקיעו המשקיעים סך של כ, עם קבלת האישורים הנדרשים, על פי התיקון להסכם
 16.4 -יתרת התשלום בסך של כ).  מליון דולר על ידי אייסיטק4.4 -מתוכם סך של כ(בהון טאואר 

לא ,  מליון דולר22 -ף לגיוס הון נוסף על ידי טאואר בסך של כמליון דולר תושקע בהון טאואר בכפו
 . 2003 בדצמבר 31יאוחר מיום 

יקבלו המשקיעים מניות רגילות של טאואר ,  מליון דולר24.6 -בתמורה להשקעה הראשונית בסך של כ
לטת  ימי המסחר שקדמו להח30 -המהווה ממוצע שערי מניות טאואר ב( דולר 3 -לפי מחיר מניה של כ

,  מליון דולר16.4 -בגין יתרת התשלום בסך של כ). דירקטוריון טאואר על התיקון להסכם ההשקעה
יקבלו המשקיעים מניות רגילות של טאואר לפי מחיר מניה שיתבסס על מחיר המניה על פיו תגייס 

 . מליון דולר22 -טאואר את הסכום הנוסף של כ
 13.2סך של עד , 2006במהלך חודש ינואר , פציה להמירכן ניתנה לשותפים האסטרטגיים העיקריים או

למניות רגילות של טאואר , מליון דולר מתוך הסכומים שנזקפו כמקדמות על חשבון רכישת מוצרים
 31 ימי מסחר הקודמים ליום 30במחיר שיתבסס על המחיר הממוצע של מניות טאואר בתקופה של 

בין השאר של מרכז ההשקעות ולאישור הבנקים , התיקון כפוף לאישורים נוספים. 2005בדצמבר 
 .לתיקון ההסכם

 מליון 33בעקבות הסכמת הבנקים להעמיד לטאואר אשראי ביניים בסכום של , 2003בחודש מאי  )2(
 מליון דולר על חשבון התשלום הראשון בגין אבן הדרך 13.4 -העבירו המשקיעים סכום של כ, דולר

 ).ליון דולר על ידי אייסיטק מ2.4 -מתוכם סך של כ(החמישית 
הפסד הון שנגרם לקבוצה . 27.5% - לכ28.5% -ירד חלקה של אייסיטק בטאואר מכ, בעקבות ההשקעה

 .2002נכלל בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , ח" מליון  ש6 -בסך של כ
, )2002 שתוקנו במהלך שנת (FAB2בהתאם להסכמי האשראי של טאואר עם הבנקים בקשר עם הקמת  )3(

 ביוני 30עד ליום . לעמוד ביחסים פיננסיים מסוימים והתחייבויות מסוימות, הייתה אמורה טאואר
.  מליון דולר שהייתה אמורה לגייס ממקורות מימון אחרים24 - טאואר לא גייסה סכום של כ2003

 .6ל אבן דרך  ולא צפויה לעמוד בלוח הזמנים ש5טאואר לא עמדה בלוח הזמנים של אבן דרך , כמו כן
כך שישקף את , לאחר תאריך המאזן הגיעו טאואר והבנקים להבנות לפיהן יתוקן הסכם האשראי )4(

הסכמה על שיעור עליה מתון , בין היתר, התוכנית העדכנית כוללת. FAB2התוכנית העדכנית להקמת 
 . והתאמת גיוס הכספים לשיעור העליה האמורFAB2יותר בכושר הייצור של 

 מליון דולר ממקורות מימון 150 -על טאואר לגייס סך של כ, בהתאם לתוכנית העדכנית, כמו כן 
הבנקים דרשו מבעלי המניות . על פי אבני דרך שיסוכמו עם הבנקים, 2005נוספים עד לחודש דצמבר 

להבטחת גיוס )  ההתחייבות-להלן (מתן מכתב לבנקים ובו התחייבות , בין היתר, העיקריים בטאואר
. וזאת באם טאואר לא תצליח לגייסו ממקורות אחרים,  מליון דולר מתוך סך הגיוס הנדרש50ד של ע

יהיה , אם הבנקים יחליטו לדרוש מימוש ההתחייבות. מימוש ההתחייבות הינו לפי החלטת הבנקים
כאמור , אותו יש לגייס, עליהם להגדיל את קו האשראי ביחסים שיקבעו לשם כיסוי חלק מהסכום

 .לעיל
טאואר תפנה לגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לבעלי , במידה והבנקים ידרשו לממש את ההתחייבות 

והחברה לישראל תתחייב לממש את חלקה בזכויות ואת יתרת הזכויות שלא מומשו עד , מניותיה
 ).כולל חלקה של החברה בזכויות( מליון דולר 50לסכום של 

 .ן ההתחייבות כפוף לסיכום ההסכםדירקטוריון החברה לישראל אישר את מת
כפופים להשלמת ההסכמים על כל , תיקון הסכם האשראי בין טאואר לבין הבנקים וההתחייבות

 .פרטיהם ולקבלת אישורים נדרשים נוספים
 .כי המשא ומתן עם הבנקים צפוי להתגבש לכלל הסכם, הנהלת טאואר והנהלת החברה מעריכות

,  מליון דולר נוספים40לאחר שהבנקים העבירו לטאואר , 2003 אוגוסט בחודש, לאחר תאריך המאזן )5 (
 מליון דולר על חשבון התשלום הראשון בגין אבן הדרך 2.5 -העבירו המשקיעים סכום נוסף של כ

 ). מליון דולר על ידי אייסיטק0.5 -מתוכם סך של כ(החמישית 
לאור העובדה , FAB2מה העדכנית של טאואר פנתה למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את תוכנית ההק )6(

 . שנים ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות5 - תארך מעל לFAB2שתקופת ההשקעות של 
 .הנהלת טאואר מעריכה כי ימצא הסדר מניח את הדעת עם מרכז ההשקעות 

 22 -ך של כמתוכו ס(ח " מליון ש41 -בתקופת הדוח כללה החברה את חלקה בהפסדי טאואר בסך של כ )7(
 ).ח ברבעון השני"מליון ש

 180 - כללה החברה הפרשה לירידת ערך השקעתה בטאואר בסכום של כ2002בדוחות הכספיים לשנת 
ערך השקעת החברה . ח" מליון ש132 -כלולה טאואר בספרי החברה לפי ערך של כ, לפיכך. ח"מליון ש

 .ח" מליון ש271 - הינו כ2003 ביוני 30בטאואר לפי מחיר מנית טאואר בבורסה ביום 
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 )המשך ( השקעות ומידע נוסף- 2אור ב
את מלוא ) 1 קול -להלן (מ "בע.) ל.ח( השקעות בתקשורת 1מכרה קול , ברבעון הראשון של תקופת הדוח .ב

 מליון אירו 3.2מזה ( מליון אירו 14 - בתמורה לסך של כRSL COM FINLAND OYבחברת ) 40%(אחזקותיה 
 .ח" מליון ש44.4 -בסך של כ, לאחר מס,  נוצר רווח נטו1לקול ).  בעליםהחזר הלוואות

, 2002מחודש דצמבר , ) החברות-להלן (ל וחברות מאוחדות מסוימות שלה "במסגרת התקשרויות של כי .ג
לחברה זרה אשר הוקמה לצורך זה , )Securitization(בהסכמים למכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח 

 250 -מסתכמת יתרת חובות הלקוחות שנמכרו במזומן ליום המאזן לכ, ל"בעלות או בשליטת כיואינה ב
 ). מליון דולר93 - כ- 2002 בדצמבר 31(מליון דולר 

ההיקף המקסימלי הצפוי של האמצעים הכספיים שיעמוד לרשות החברה הרוכשת לצורך רכישה של חובות  
, באופן שהתמורות שיתקבלו מהלקוחות, על בסיס שוטף, לר מליון דו250 -הינו כ, הלקוחות של החברות

 .ישמשו לרכישת חובות לקוחות חדשים, שחובותיהם נמכרו
הפכה למניה רגילה של ) 1סדרה (אוחדו מניות החברה לישראל באופן שכל מניה רגילה , בתקופת הדוח .ד

 אשר תיקן את חוק החברה ,2002 -ב "תשס, 132' וזאת בעקבות התיקון לפקודת מס הכנסה מס, החברה
על פי התיקון בוטלו חלק מהטבות המס ).  חוק החברה לישראל-להלן  (1969 -ט "התשכ, מ"לישראל בע

 בין 2001אין עוד צורך בהבחנה שנעשתה בהנפקה בשנת , שניתנו במסגרת חוק החברה לישראל ולפיכך
 השונות נבעה מדרישות נציבות מס הואיל והדרישה להפרדה בין סדרות המניות. סדרות המניות השונות

כי אין מניעה לאיחוד , בין היתר, אשר אישרה בפניה בכתב, פנתה החברה לנציבות מס הכנסה, הכנסה
כי , הודיעה נציבות מס הכנסה לחברה, בנוסף. סדרות מניות החברה הנסחרות בבורסה לצרכי מס הכנסה

להם היתה זכאית החברה , פטורים ובהטבות לא תפגע ב2003ידי החברה משנת המס -הנפקת מניות על
 .במסגרת חוק החברה לישראל

 100 -החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ביניים במזומן בסכום כולל של כ, 2003 במרס 27ביום  .ה
 .2003 באפריל 24הדיבידנד חולק ביום . ח"מליון ש

טוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום החליט דירק, 2003 באוגוסט 26ביום , לאחר תאריך המאזן 
 .2003 באוקטובר 2הדיבידנד יחולק ביום . ח" מליון ש36 -כולל של כ

.  מליון דולר בהון המניות של אורן סמיקונדקטור אינק1.5השקיעה החברה סך של , לאחר תאריך המאזן .ו
בעקבות . למניות של אורן,  מליון דולר2.5 -המירה החברה הלוואת בעלים בסך של כ, בנוסף).  אורן-להלן (

 ונוצר עודף עלות של 23.5% - לכ17.7% -עלה חלקה של הקבוצה בהון אורן מכ, ההשקעה והמרת ההלוואה
לפי שיטת , עד העליה בשיעור ההחזקה, ההשקעה באורן הוצגה.  מליון דולר2.8 -שווי מאזני בסכום של כ

 .שיטת השווי המאזניהעלות והחל ממועד זה תוצג ההשקעה לפי 
 כהלוואת .PSINET EUROPE B.V - מליון דולר ל5.5 -לאחר תאריך המאזן העבירה החברה סכום של כ .ז

 .בעלים
 .3ראה באור , מ"בדבר מימוש האופציה למכירת בתי זיקוק לנפט בע .ח
 
 

  זכיונות- 3אור ב
 

 מ"בתי זקוק לנפט בע .א
 להפעיל ולתחזק מתקנים ומפעילי עזר למטרת זקוק שמנים ,ן פועלת בהתאם לזכיון שקיבלה לבנות"בז

תוקף הזכיון . 1938אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-הזכיון קיבל תוקף של חוק על. מינרליים
 .2003הוא עד אוקטובר 

על . הממשלה והחברה לישראל בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום הזכיון, ן" נחתם הסדר בין בז2.12.02ביום 
ן הנובעות מכוח הזכיון ויכנס לתוקפו "יסתיימו כל זכויות בז, )18.10.03(בתום תקופת הזכיון , פי ההסדר

ן רשאית להמשיך ולהחזיק בנכסים "תהא בז, שעיקריהם מפורטים להלן, הסדר לפיו בכפוף לתנאי ההסדר
 התקופה -להלן  (18.10.03ום  שנים החל מי25 -ההסדר נערך ל).  הנכסים-להלן (שהחזיקה ערב תום הזכיון 

הוקנתה אופציה ,  לכל אחד מבתי הזקוק הנפרדים-או אם תפוצל לשני בתי זקוק נפרדים , ן"לבז). הראשונה
 שנים נוספות ובלבד שתודיע על כך לממשלה לא יאוחר משנתיים לפני סיום 25 -ל ב"להאריך את התקופה הנ

 .התקופה הראשונה
עצמו את הזכות לפנות לבית משפט לבירור המחלוקת בשאלה האם כל נכסי בהסדר נקבע כי כל צד שומר ל

תיושם כל הכרעה , אך בכל מקרה, לבעלות המדינה חינם אם לאו, מכוח הזכיון ההיסטורי, ן חוזרים"בז
, אם יינתן פסק דין חלוט). לפי העניין,  שנים50 שנים או 25(שתתקבל בעניין זה רק בתום תקופת ההסדר 

 רשאי ליישם את הוראותיו לעניין רישום הזכויות בנכסים ובלבד שעצם הרישום לא יהיה בו כדי יהא כל צד
, ן לשעבד את הנכסים במהלך העסקים הרגיל שלה"לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסדר ובזכותה של בז

 כל נכסי על, ההסדר הקנה למדינה זכות לרשום הערת אזהרה על תוכנו של ההסדר. בכפוף להוראות ההסדר
לא יבוצע שינוי כלשהו ברישום , בכפוף להוראות אלה. המקרקעין ולמחוק הערת אזהרה כאמור בכל עת

ן לבצע פעולות בנכסים במהלך העסקים הרגיל וההכרעה במחלוקת "בתקופת ההסדר רשאית בז. הנכסים
, עסקה בנכסים. ידן בעת"לגבי הנכסים תחול גם על התמורות מפעולות כאמור וכן על נכסים שתרכוש בז

אשר יפעל , טעונה אישור החשב הכללי, שאינו עולה על תקופת ההסדר, למעט שעבוד במהלך העסקים הרגיל
 .25.11.02 מיום 2796' בעניין זה בהתאם להחלטת ממשלה מס
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  )המשך( זכיונות - 3אור ב
 

 )המשך (מ"בתי זקוק לנפט בע .א
 .ין נשוא ההסדרן רשמו הערות אזהרה על המקרקע"המדינה ובז

 מליון דולר וסכומים 3ן לממשלה דמי הרשאה שנתיים בסכום קבוע של "במהלך תקופת ההסדר תשלם בז
 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה 8%: כדלקמן, ן"התלויים ברווח השנתי של בז, שנתיים נוספים

;  מליון דולר70-40תחום  מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה ב10%ובנוסף ;  מליון דולר40-0בתחום 
בכל מקרה לא יעלו הסכומים .  מליון דולר90-70 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 12%ובנוסף 

כל הסכומים .  מליון דולר11.6של ) כולל התשלום הקבוע(המשולמים למדינה כדמי הרשאה על סכום 
 ).2002מדד בסיס מאי (המחירים לצרכן ח לדולר וצמודים למדד " ש4.80ח בהתאם לשער של "יתורגמו לש

יכלול את חלקה , יוגדר וימדד על פי דוחות כספיים שנתיים מאוחדים ומבוקרים" רווח השנתי לפני מס"ה 
אך , של החברה ברווח או בהפסד של חברות בנות ומוחזקות בעלות פעילות נפרדת וכן רווחי והפסדי הון

ל או מימוש החזקות של חברות " חברות הפועלות בחולמעט רווחים או הפסדים מפעילות באמצעות
 .ל"הפועלות בחו

ן למעבר נטול הפרעות מתקופת הזכיון "היא תסייע לבז, התחייבה המדינה כי ככל ואם הדבר ניתן, בהסדר
 ).הקמת מועצה תעשייתית, הליכי רישוי ובניה מוסדרים, הכרה בבניה קיימת(לתקופת ההסדר 

, ואילך) 18.10.03(החל ממועד תחילת ההסדר , ן כפופה"תהיה בז,  על פי הזכיוןן"עם סיום כל זכויות בז
ל " מינה מנכ2002במהלך שנת . בכל הנוגע לבית זקוק חיפה, לדיני התכנון והבניה ודינים מקומיים נוספים

רם הועדה ט. זבולון ושטח בתי הזקוק, נשר וקרית אתא, משרד הפנים ועדת חקירה לגבולות העיריות חיפה
ן לשאת בתשלומי "צפויה בז, ן בתחומה של רשות מקומית כלשהי"עם הכללת קרקעות בז. סיימה עבודתה

 .ארנונה גם בגין בית זיקוק בחיפה
, לרבות רגולציה, ן הצהירה בהסדר כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלק"בז

 .פיע על היבטי ההסדר הנוגעים לנכסים ולדמי ההרשאהאם כי אין כוונה שתש, אשר יכול ותשפיע על ההסדר
ן כמפורט "ן כי ידוע לה כי הממשלה והחברה לישראל מסכימות לפעול לעניין פיצול בז"כמו כן הצהירה בז

אשר נכרת ביניהן ואשר היווה חלק בלתי נפרד מן ההסדר בין הממשלה לבין החברה , בנספח להסדר
 . לישראל

עתירה לבית הדין הגבוה לצדק למתן צווים ,  התנועה למען איכות השלטון בישראלי"בתקופת הדוח הוגשה ע
מנהל רשות החברות , שר התשתיות הלאומיות, שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, על תנאי וצווי ביניים

או מדוע לא /לנמק מדוע לא יימנעו מלפעול על פי ההסדר ו, החברה לישראל ואחרים, ן"בז, הממשלתיות
בצדק החלוקתי , נימוקי העותרת העיקריים הינם כי ההסדר פוגע בעקרון השוויון. עלו לביטולו של ההסדריפ

 -בהעניקו לגורמים פרטיים הרשאה לשימוש בנכסי המדינה בהליך שנפלו בו , ועוקף את דיני המכרזים
אשר ימנעו את , בית המשפט סירב לבקשת העותרת לקבל צווי ביניים.  פגמים שונים-לטענת העותרת 

 . מימוש ההסדר עד להחלטתו בעתירה
ן "בז. החברה לישראל הגישה את תגובתה לעתירה שבמסגרתה היא הביעה את עמדתה כי אין יסוד לעתירה

 .בתגובתה התנגדה לעתירה ולנימוקיה ותמכה ביישומו של ההסדר
לנקוט בצעדים :  הממשלהשבה העותרת והגישה בקשה לצווי ביניים אשר ימנעו מן, לאחר תאריך המאזן

ן ולערוך הסכם "או מניות של החברה לישראל בבז/לרכוש או למכור זכויות ו, לקבלת פטור ממכרז להסדר
 .חדש או תיקונים בהסדר

 1996בחודש נובמבר .  מומחים לבדיקת מבנה ענף הזקוק בישראל מינתה הממשלה צוות 1996בחודש מאי 
 ,  האחת:ן לשתי חברות בבעלויות נפרדות"וח הינה לפצל את בזתמצית הד. הגיש הצוות את המלצותיו

לאחר השלמת הפיצול תותר כניסת החברות . את בית הזקוק באשדוד, תפעיל את בית הזקוק בחיפה והשניה
במשטר זה של תחרות יוסר בהדרגה הפיקוח על . קמעונאילמקטע השיווק הסיטונאי ובהמשך גם לשיווק 

הצוות אינו רואה מקום להגביל את כניסת חברות הזקוק לענף עוד צוין כי . המחירים בשער בתי הזקוק
 .ן דחה את המלצות צוות המומחים" דירקטוריון בז.הפטרוכימיה

 להטיל על שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר למנות צוות 13.8.1997הממשלה החליטה בישיבתה מיום 
 :ת יישום העקרונות כדלהלןתוך בחינת אפשרו, שיגבש רפורמה בתחום ענף הזקוק

במטרה ליצור שתי חברות ולהביא , ן בין בית הזקוק בחיפה לבין בית הזקוק באשדוד"הפרדת הפעילות בבז
ן  עם  השלמת  "הסרת  הפיקוח  על  המחירים  בשער  בז;  להעדר בעלות ממשלתית באחת מהן  לפחות

 אי שיווק ןלעניין "שמירת מתכונת פעילות בז; הפרדת הפעילויות ובהתאם להתפתחות התחרות בענף הזקוק
; מניעת בעלויות צולבות שיביאו להתפתחות מבנים לא תחרותיים במשק הדלק ובענף הזקוק; תזקיקים

ן ולהנחות את "שילוב המפעלים הפטרוכימיים עם פעילות בז; ן"הסדרת נושא הזכיון המנדטורי של בז
, ול בהצעת החוק את מבנה ענף הזקוק וכללי הפעילות בוהצוות שהוקם להכנת הצעת חוק משק הדלק ולכל

 . בהתאם להחלטה זו
כמו כן החליטה הממשלה לקדם את בנייתה והפעלתה של תשתית נמלית נוספת למוצרי דלק ותזקיקים 

 .באשקלון כחלק מהמגמה לאפשר התפתחות של תחרות  בשוק  מוצרי הדלק
 .2000אשר הופעל בחודש אפריל , יקים באשקלוןמ הקימו נמל תזק"ן בע"מ ותש"א בע"חברות קצא
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 )המשך (מ"בתי זקוק לנפט בע .א
לפעול ליצירת , במטרה לקדם את התחרות בענף הזקוק בישראל,  החליטה הממשלה1999 באוגוסט 22 -ב

מדיניות ממשלתית  מץאלו, תחרות בין בית הזקוק בחיפה לבית הזקוק באשדוד תוך הפרדת הבעלות עליהם
 הזקוק כאמור יתבלאחר השלמת תהליך ההפרדה של , לעניין מבנה משק הדלק וכללי הפעילות שישררו בו

 :בהתאם לעקרונות הבאים, בין היתר, לעיל
ובין (ות של בתי הזקוק במקטע השיווק של תזקיקים תתאפשר באופן שנקבע באותה החלטה לפעי .1

תוך בחינת , ר באופן הדרגתי לבתי הזקוק לפעול במקטע השיווקשתאפייוגדרו כללים לפיהם  :היתר
השלכות הפעילות השיווקית של כל אחד מבתי הזקוק על התחרות במשק הדלק ותוך בחינה והגדרה 

ות של בית לפעי; זקוק לפעולה לבתיותם יותר עאמצבהשונים בהם ו של ערוצי השיווק ודרכי השיווק
ה הפועלת בתחום רהחבמתעשה באמצעות חברה נפרדת , שר תותראם וכא, הזקוק במקטע השיווק

לה תפעל לחייב את בתי הזקוק להבטיח נגישות שווה של כל חברות הדלק לרכישת שהממ; הזקוק
של תזקיקים תכוון לכך שהיא לא תפגע ווק  של בתי הזקוק במקטע השיתוליע הפתהתר; יםקזקית
של תזקיקים ק השיוו עטמשק הדלק ובמיוחד במק קיומם של תנאים תחרותיים בכל מקטעי ךהמשב

 ).בתחנות תדלוק
 :ח על מחיריםופיק .2

באופן הדרגתי זקוק תיבחן סוגיית הסרת הפיקוח על מחירי התזקיקים הנמכרים בשער בית ה
 96 ובנזין 95יל תבחן סוגיית הפיקוח על בנזין בובמק, ות שתתפתח בענףהתחרובהתאמה לרמת 
 .קלהנמכר בתחנות הד

תתאפשר פעילות של בתי הזקוק בענף הפטרוכימיה בדרך שתבטיח לשני בתי הזקוק אפשרות שווה  .3
ת מלאה של פעילות קיפוטרוכימיה תבוצע כך שתתקיים שפזקוק בענף ההפעילות של בתי . לפעול בענף

 .זו
 ותחברהרשות והמשפטים , צרוהא, מיותויות הלאתתשהרדי שף למתת משוצוו תונמלכן הוחלט 

 .התאיממהוקית ח התגר לעיל במסוראמת הרדלהס עלפר יאששלתיות ממה
הצעת החלטה "נוסח , )הרשות-להלן(ן מאת רשות החברות הממשלתיות "קיבלה בז, 1999בחודש נובמבר 

, ן בדרך של פיצולה"שעיקרה הצעה להפרטת בז, )הצעת ההחלטה-להלן" (לועדת השרים לענייני הפרטה
בעוד , כעסק חי לחברה לישראל, יועבר בית הזקוק באשדוד, ם החברה לישראל מ ע"באופן שלאחר קיום מו

 .ן"שבידי החברה לישראל לא יישארו מניות או זכויות כלשהן הקשורות בבז
ן "תעביר בז, 1975-ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) 'ג(ב59כי בהתאם לסעיף , ן"הרשות בקשה מבז

 .ל"ת ההחלטה הנן להצע"לרשות את עמדת דירקטוריון בז
ל של רשות החברות והחליט כי בהתייחס למכתב רשות "ן בפנייה הנ" דן דירקטוריון בז23.11.99ביום 

 ולהחלטת 1999 באוגוסט 22ביחס להחלטת הממשלה מיום , 1999 בנובמבר 3החברות הממשלתיות מיום 
 ארגון מחדש של משק הזקוק ן רואה בחיוב"כי בז, 1999 באוקטובר 20ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 

ן להתייחס בחיוב להצעה להחלטת הפרטה על דרך של "וכי על מנת לאפשר לדירקטוריון בז; והדלק בישראל
יש צורך , יכולתה לפעול בתנאי תחרות וזכויות העובדים בה, יציבותה, ן"מתוך דאגה לטובת בז, ן"פיצול בז

 מהצעת ההחלטה להפרטה ושהינם בעלי חשיבות מן המתחייבים, להגדיר בצורה ברורה נושאים חיוניים
 :ן"המעלה הראשונה לבז

; משמעויות המס של העסקה; מבנה עסקת הפיצול; ן"עקרונות מבנה משק הדלק שיחולו החל מפיצול בז
הסדר לאלתר של סוגיית ; ן בעקבות הליך הפיצול הצפוי"מבנה ההון של בז; ן"הבטחת זכויות עובדי בז

לרבות הבטחת , ן" של בזההבטחת קיום התחייבויותי; שיחול לאחר תום תקופת תוקפון "הזכיון של בז
 . הספקת חומרי זינה לתעשיות הפטרוכימיות

ן ויתכנס על מנת לדון "ישוב דירקטוריון בז, כי לאחר קבלת ההבהרות הנחוצות בתחומים אלה, עוד הוחלט
כפי שהתבקש , שות החברות הממשלתיותלגבש עמדה לגביה ולהעביר עמדתו למנהל ר, בהצעת ההחלטה

 .3.11.99בפניית מנהל הרשות מיום 
לרשות , ן"ן שלושה צוותי עבודה משותפים לבז"הוקמו ביוזמת בז, ן"בעקבות החלטתו זו של דירקטוריון בז

במטרה לבחון את הנושאים  השונים , למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות, החברות הממשלתיות
נכון למועד החתימה על הדוחות טרם נתקבלו תשובות בעניינים שהועלו על . ן"דירקטוריון בזי "שהועלו ע

 .ן"ידי דירקטוריון בז
 את שאלת פיצול 2000-2001בחנה מחדש במהלך השנים , ועדה שמינו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות

זכיון ולהסדיר לאלתר את הועדה המליצה שלא להמתין לתום ה. הגישה את מסקנותיה 2001ובשנת  ן"בז
סבורה הועדה כי אין מקום , ן"בזבכל הנוגע למבנה משק הדלק ולפיצול . הסוגיות הקשורות לתום הזכיון

כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה   , לשנות את מדיניות הממשלה ביחס למבנה משק הדלק העתידי
 ן"לבז, לדעת הממשלה, לה באופן שיאפשריחד עם זאת במידת הצורך תתוקן החלטת הממש. 22.8.99מיום 

הועדה המליצה . כניסה לתחומי פעילות במקטע השיווק והפטרוכימיה והסרה של הפיקוח על המחירים
 על מנת להסדיר את מערכות היחסים עימן באופן שיקל על ן"בזלבוא בדברים עם החברה לישראל ועם 

של סוגיית תום הזכיון ומציאת הסדר , בין היתר, תוך הסדרה, ן"בזיישום החלטת הממשלה בדבר פיצול 
 .לנושא הטיפול בנכסים עם תום הזכיון
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 )המשך (מ"בתי זקוק לנפט בע .א
התחייבה , י הממשלה והחברה לישראל"נספח שנחתם ע, ן" בנושא זכיון בז2.12.2002להסדר מיום ' בנספח ג

חיפה (ן לשני בתי זיקוק נפרדים "לשם פיצול בז, יידרש על ידי הממשלההחברה לישראל לשתף פעולה ככל ש
 -ן או "עוד נקבע מנגנון לביצוע הערכות שווי ומנגנון לעניין מכירת מניות החברה לישראל בבז). ואשדוד

, במקרה זה. י החברה לישראל של אחד משני בתי הזיקוק המפוצלים" רכישה ע-ן "במקרה של פיצול בז
ראל תשלם למדינה או תקבל ממנה את סכום ההפרש שבין שווי חלקה היחסי של החברה החברה ליש
על פי הערכות השווי המתבצעות על פי , לבין שווי בית הזיקוק המפוצל שבו תבחר) 26%(ן "לישראל בבז

 .ההסדר
 שוויה האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל על פיה.  הכוללותהערכות השווי 2 בתקופת הדוח הוגשו

ן "ח והאחרת של מעריך שווי מטעם המדינה על פיה שוויה הכולל של בז" מליון ש2,234ן הינו "הכולל של בז
  .ח" מליון ש2,143הינו 

ממשלה לענין ההמשא ומתן עם שכי נוכח העובדה  לממשלה  הודיעה החברה לישראל 5.8.2003ביום 
 היא החליטה שלא ,דים שנקבעו בנספח להסדר  ונוכח המוע,השתתפות החברה לישראל בפיצול לא מוצה
 לשני בתי זיקוק נפרדים ולפיכך ן"בזלהשתתף בפיצול , להסדר' לממש את האופציה שהוקנתה לה בנספח ג

לפיהן החברה לישראל תמכור לממשלה או למי שהממשלה ,  לאותו נספח4תחולנה בענין זה הוראות סעיף 
במחיר המהווה ממוצע בין שתי הערכות ,  יום30בתוך ,  לישראל שבבעלות החברהן"בזאת כל מניות , תורה

 .ן  וזאת בכפוף להתאמות כספיות מסוימות"בזהשווי הכוללות של 
יחד עם זאת החברה לישראל תהא נכונה להמשיך את המשא ומתן עם הממשלה לענין השתתפות החברה 

 .לישראל  בפיצול
קת המכר לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים מיום הממשלה רשאית להורות על דחיית מועד ביצוע עס

6.6.2003. 
לנושאים , בין היתר, בשים לב, החברה לישראל הבהירה כי בשלב זה אין לדעת אם העיסקה תצא לפועל

 :הבאים
כמוסבר (תוצאות ההכרעה המשפטית בעתירה שהוגשה על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל  .1

 ).ן"לעיל בסעיף זכיון בז
לרבות פטור , נדרשים לפי דין) עליה חולקת החברה לישראל(הצורך באישורים שלפי עמדת הממשלה  .2

 .ממכרז
עם הממשלה בכל הנוגע לדבר השתתפותה של החברה לישראל ) אם וככל שייערך(תוצאות המשא ומתן  .3

 .האחד במפרץ חיפה והאחר באשדוד, ן לשני בתי זקוק נפרדים"בפיצול בז
אם יוחלט ליישמו ואכן ייושם תהיה השפעה מהותית , לכל האמור בביאור זה לעניין ההסדר, ן" בזלהערכת
אך בשלב זה אין אפשרות להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של . ן"על בז

 .ן"הנהלת החברה מאמצת את הערכות בז. ן"בז
 

 
  התחייבויות מותנות - 4אור ב
 

 כנגדן' וצד ד' ג צד הודעות) קבוצת הברום -להלן (ל "חברות מאוחדות של כיקיבלו  ואילך 1994 החל משנת .א
על ידי , )תבמסגרת שתי תביעות ייצוגיו, בין היתר(ב "שנתבעו בבתי משפט בארהיות אידי חברות אמריק-על
, איים הקריבייםה,  תובעים הטוענים שהם עובדים לשעבר במטעי בננות בעיקר במרכז אמריקה30,000 -כ

כתוצאה מחשיפה , בעבר, התובעים טוענים שנגרמו להם נזקי גוף).  התובעים-להלן (אפריקה והפיליפינים 
שכלל חומר שיוצר על , לחומר כימי שיוצר על ידי מספר יצרניות, לפני שנים רבות, במשך תקופת העסקתם

 -להלן יחדיו (וסקות בגידולי בננות ושסופק לחברות הע, ביניהן חברות כימיקלים גדולות, ל"ידי כי
 ).1960-1990( שנים 30 -במשך תקופה כוללת של כ, )הנתבעות

ואולם , ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של התובעים"חלק גדול מההליכים הנ
כאות ערעור עדיין תלויים ועומדים ערעורים על אספקטים שונים של החלטות שיפוטיות אלה בפני מספר ער

 . ל ננקבו חברות קבוצת הברום כנתבעות ישירות"במרבית ההליכים הנ. ב"בארה
פסק לאחרונה בית המשפט העליון של , ב"במסגרת הדיונים המתקיימים בערכאות שונות בבתי משפט בארה

בשלב . אינה זכאית לשיפוט פדרלי, בהיותה חברה בת לא בדרגה ראשונה של מדינת ישראל, ל"ב כי כי"ארה
ל יכולה להעריך את השפעתה של החלטה זו על ההליכים או על הליכים אחרים הנוגעים לתביעות "זה אין כי

 . ל"אפשריות בקשר עם החומר הכימי הנ
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 )המשך( התחייבויות מותנות - 4אור ב
. ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם רובם של הנתבעים"התקופה בה התקיימו ההליכים הנבמהלך 

לא ניתן . ל"כצד הכלול במסמכי השחרור מהתביעות הנ, ל"בוצת הברום נזכרת במסגרת הסדרי הפשרה הנק
ל על הטענות הכלולות בתביעות השיפוי וההשתתפות "בשלב זה להעריך את השפעת הסדרי הפשרה הנ

שאינם צד ) ייתכן שאף יותר( תובעים 5,000 -יצויין כי קיימות תביעות של כ. ל"שהוגשו כנגד הקבוצה הנ
 .ל"להסדרי הפשרה הנ

טוענות להעדר אחריות או חבות מצידן ואף להעדר סמכות השיפוט של בתי המשפט חברות קבוצת הברום 
למדינות  ןכמות החומר שסופקה על יד, להערכת קבוצת הברום, כמו כן. ל לגביהן"הדנים בהליכים הנ

יחס לכמות החומר שסופקה על ידי יצרנים  קטנה ב,אם בכלל, היתההרלוונטיות ובתקופה הרלוונטית 
 .ל"אחרים הנתבעים במסגרת ההליכים הנ

 כיסוי ביטוחי מסוים לגבי האירועים - במועדים הרלבנטיים - הןהיה ל, קבוצת הברוםהנהלת להערכת 
קבוצת .  באשר לכיסוי ולהיקפואולם בעניין זה קיימת מחלוקת לפחות עם חלק מהמבטחים, מושא התביעה

 . ל בגין האמור" כנגד המבטחים הנשהוגש בהליך משפטי  נמצאת כעתהברום
,  תובעים350 תביעות בשמם של  3 הובא לידיעתה של חברת הברום כי הוגשו בניקרגואה 2003בחודש ינואר 

בין הנתבעים כלולה גם . כפי הנראה בקשר עם נזקים נטענים כתוצאה משימוש בחומר הכימי המוזכר לעיל
לפי שעה לא בוצעה מסירה של כתבי בית הדין לחברה המאוחדת ולפיכך אין עליה . ל"של כיחברה מאוחדת 

 . כתב התביעה עצמו לא נמסר לחברה המאוחדת ולפיכך טרם ידוע במדויק מה נטען בו. חובה להגיב
אך מכיוון שמדובר באלפי , קבות בסכוםוהן אינן נ, ל הינן תביעות בגין נזקי גוף"מאחר שהתביעות הנ

 בהם קבוצת הברום בניכוי סכומי שתחויבנההיה והתובעים יזכו בתביעותיהם עלולים הסכומים , תובעים
 .להיות מהותיים, הביטוח שיוכרו וישולמו על ידי המבטחים

הנהלת קבוצת הברום ויועציה המשפטיים אינם יכולים בשלב זה להעריך את השפעת ארוע זה על תוצאותיה 
ל ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים "ת הכרוכה בהליכים המשפטיים הנהעסקיות מחמת אי הוודאו

 .ל"הפרשה בגין התביעות הנ
כמו גם נגד , )ה" מי-להלן (מ "הגישה נגד מפעלי ים המלח בע)  קונטרקליין-להלן (מ "חברת קונטרקליין בע .ב

" קצירת"ברה לא שעילתה העיקרית הפרת פטנט בהקשר לדו"תביעה לבית המשפט המחוזי בת, אחרים
 .פטריות בים המלח ופגיעה בזכויות נטענות אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה

. על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ה הפרה פטנט"בית המשפט המחוזי קבע בפסק דין כי מי
הגישור .  הצדדיםבהסכמת, וסוכם בו כי הסכסוך יועבר לגישור,  התקיים דיון בערעור2002בחודש אוקטובר 

 .לא צלח והתיק תלוי ועומד בבית המשפט העליון
ה בבית המשפט המחוזי "ל הגישה קונטרקליין תביעה כספית נגד מי"במקביל לערעור ועל יסוד פסק הדין הנ

, קונטרקליין ביקשה פטור מאגרת בית המשפט. ההפסד שנגרם לה/ מיליון דולר בגין הנזק52 -בסך של כ
על .  מיליון דולר20ח לגבי סכום תביעה של " אלפי ש10רקליין לשלם אגרה סימלית של אשר אישר לקונט

מתן החלטה בערעורים אלו נדחה עד לאחר . החלטה זו של בית המשפט הוגשו ערעורים מטעם שני הצדדים
 .הכרעה בערעורים שבבית המשפט העליון

 יועציה המשפטיים ובהתחשב בהתבסס על חוות דעת, אשר להערכתה, ה כללה הפרשה בספריה"מי
 .סביר להניח שיש בה כיסוי לחשיפה מהליכים אלו, כאמור לעיל, בהתפתחות ההליכים

 
 ,כמו גם נתבעים אחרים, ) דשנים-להלן (מ "וחומרים כימיים בע דשנים הוגשה נגד 2001 במאי 29ביום  .ג

בתביעה נטען כי . 1992-ב"התשנ) תביעות אזרחיות(מכח חוק מניעת מפגעים סביבתיים , תביעה ייצוגית
 התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת הזרמת השפכים .הנתבעות מזהמות את נחל הקישון

 . לתחילת הזרמת השפכיםקודם לנחל הקישון ועל שיקום הנחל למצב שהיה 
הוגשו כנגד דשנים , 2003 במרס 20 וביום 2002 בדצמבר 31ביום , 2002 במאי 22ביום , 2001 ביוני 13ביום 

בגין הזרמת שפכים לנחל ,  מליון דולר30 -תביעות כספיות נוספות על סך של כ, ונתבעים רבים אחרים
תביעות אלו מתווספות לתביעות נוספות . אשר לטענת התובעים גרמה למחלת הסרטן בה חלו, הקישון
זיהום , כתוצאה מזיהום נחל הקישון, לטענת התובעים, שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים שנגרמו, שהוגשו

בהסתמך על חוות דעתם של יועציה , לדעת הנהלת דשנים. אחראית לו גם דשנים, אשר לטענת התובעים
לא נכללה כל הפרשה בגין התביעות , עדיין לא ניתן להעריך את הסיכון הקיים בתביעות ולפיכך, המשפטיים

 .ל"ל בדוחותיה הכספיים של כי"הנ
, ל ומספר חברות מאוחדות שלה"תלויות ועומדות כנגד כי, חייבויות המותנות הנזכרות לעילבנוסף להת .ד

בגין חלק מהתביעות קיים כיסוי ביטוחי ונכללו הפרשות חלקיות . שונות) כולל תביעות משפטיות(תביעות 
ות ההפרשות הכלול, בהתבסס על חוות דעת של יועציהן המשפטיים, להערכת הנהלת החברות. בספרים

או להעריך את , לגבי תביעות שלא ניתן בשלב זה לאמוד את סכומיהן. בדוחות הכספיים מספקות
 .לא נכללו הפרשות בספרים, תוצאותיהן

 31לדוחות הכספיים של החברה ליום . ב.21ראה ביאור , לפרטים נוספים בקשר להתחייבויות המותנות .ה
 .2002בדצמבר 
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 )שךהמ( התחייבויות מותנות - 4אור ב
 הגישו בעלי מניות מסוימים בטאואר תביעה לבית משפט בארצות 2003בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן .ו

, שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימים, דירקטורים מסוימים שלה, הברית כנגד טאואר
 העלו טיעונים - שביקשו בין היתר להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית -התובעים . ביניהם החברה לישראל

בנוגע לדיווחים לא מדויקים והשמטת מידע , 1934מכוח החוק למסחר בניירות ערך האמריקאי משנת 
 בנוגע לאישור תיקון 2002שנעשה על ידי הנתבעים בחומר שנשלח לבעלי המניות של טאואר בחודש אפריל 

 .ם בהוןהסכמי ההשקעה של טאואר עם השותפים האסטרטגיים שלה והמשקיעים העיקריי
 .לחברה לישראל ולדירקטורים מטעם החברה לישראל טרם הומצאה התביעה, לטאואר

 .טאואר והחברה מאמינים שלתביעה אין כל בסיס והן מתכוונות להתנגד לה בתוקף
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 מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד - 5 אורב
 

  דשנים          
 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 אחרות

 לוגיהטכנו
 מטלורגיה ספנות אנרגיה ותקשורת

 מוצרי
 תכלית

 מוצרים
 חקלאיים 

 מוצרים
  אשלג פוספט ביטולים כ"סה תעשייתיים

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקרבלתי ( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש
               

 

              

 לתקופה של שישה
 חודשים שנסתיימה

 2003 ביוני 30ם ביו
               

 הכנסות המגזר  1,659  1,004 )47(  2,616  1,069 125  1,084 171  -  -  -  223 )373(  4,915
 תוצאות המגזר  371  26 2   399  20 28  83 )28( 12  56  )51( 13 )13(  519

               
               

              

 לתקופה של שישה
 חודשים שנסתיימה

 2002 ביוני 30ביום 
               

 הכנסות המגזר  1,306 1004 )47(  2,263  1,204 141  1,028 186  -  -  -  207 )340(  4,689
 תוצאות המגזר  309 28 2   339  17 31  101 )33( )34( )17( )36( 15 1   384

               
               

              

 לתקופה של שלושה
 חודשים שנסתיימה

 2003 ביוני 30ביום 
               

 הכנסות המגזר  766 441 )21(  1,186  482 73  543 80  -  -  -  115 )193(  2,286
 תוצאות המגזר  208 22 )3(  227  6 18  39 )10( 7  21  )32( 10 )9(  277

               
               

              

 לתקופה של שלושה
 חודשים שנסתיימה

 2002 ביוני 30ביום 
               

 הכנסות המגזר  769 481 )23(  1,227  610 78  555 95  -  -  -  98 )194(  2,469
 תוצאות המגזר  195 4 1   200  29 24  62 )15( )15( 8  )16( 8 )2(  283
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 )המשך( מגזרי פעילות על בסיס מאוחד מידע על - 5 אורב
 

  דשנים          
 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 אחרות

 טכנולוגיה
 מטלורגיה ספנות אנרגיה ותקשורת

 מוצרי
 תכלית

 מוצרים
 חקלאיים 

 מוצרים
  אשלג פוספט ביטולים כ"סה תעשייתיים

  )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר(

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש
               

 

              
 ימהלשנה שנסתי

 2002 בדצמבר 31ביום 
               

 הכנסות המגזר  2,725  2,015 )100(  4,640  2,327 401  2,111 365  408 -  -  -  )755(  9,497
 תוצאות המגזר  553  24 -   577  37 121  202 )63( 14 )21( )28( )100( )4(  735

               
 
 .ות חברות כלולות והפחתת עודפי עלותתוצאות המגזר כוללות חלק בתוצא *
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