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 מ"החברה לישראל בע

  דוח הדירקטוריון של החברה
  2003 בספטמבר 30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 

  
  תאור התאגיד וסביבתו העסקית

וכן מעורבת , ל"ישראל ובחוקידום ופיתוח של עסקים ב, הינה חברת השקעות הפועלת ביזום)  החברה-להלן (מ "החברה לישראל בע
  .בניהול חברות הקבוצה

בחודש פברואר . 20% -מ בשיעור של כ"ידי בנק לאומי לישראל בע- ועל60% -ידי קבוצת עופר בשיעור של כ-החברה מוחזקת על
  ). חריוראה בפרק אירועים שונים בתקופת הדוח ולא(ידי הצדדים השונים בקבוצת האחים עופר -  שונה מבנה האחזקות על2003

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

נקטה הקבוצה ונוקטת , לם ולאור ההאטה בכלכלת העו2001 בספטמבר 11 -במהלך התקופה האחרונה ובפרט לאחר ארועי ה
, אשר ננקטו בחברות הקבוצה טרם האטה זו, באמצעים לצמצום עלויות וחסכון בהוצאות במסגרת תכניות התייעלות רחבות היקף

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

. הטכנולוגיה המתקדמת והתקשורת באמצעות מערך של חברות מוחזקות, האנרגיה, הספנות, ענפי הכימיקליםהקבוצה פועלת בעיקר ב
שרותי ניהול וכן מעורבות פעילה בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי , באמצעות חברה מאוחדת בשליטה מלאה, מטה החברה מספק
  .בחברות המוחזקות

  
  שינויים בתיק ההשקעות

  
  ) טאואר-להלן (מ "טור בעטאואר סמיקונדק  .א

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

הוסר התנאי של השגת אבן , בהתאם לתיקון.  מליון דולר41.0 -בסך כולל של כ, עם התשלום בגין אבן הדרך החמישית
  .הדרך והוסרו התניות אחרות שטאואר לא עמדה בהן

 מליון דולר בהון טאואר 24.6 -ישקיעו המשקיעים סך של כ, עם קבלת האישורים הנדרשים, על פי התיקון להסכם
 מליון דולר תושקע בהון טאואר 16.4 -יתרת התשלום בסך של כ). יטק מליון דולר על ידי אייס4.4 -מתוכם סך של כ(

 -מתוכם סך של כ (2003 בדצמבר 31לא יאוחר מיום ,  מליון דולר26 -בכפוף לגיוס הון נוסף על ידי טאואר בסך של כ
  . ) מליון דולר על ידי אייסיטק2.9

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

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

  . מליון דולר26 -הסכום הנוסף של כ
 מליון דולר 13.2סך של עד , 2006במהלך חודש ינואר , כן ניתנה לשותפים האסטרטגיים העיקריים אופציה להמיר

למניות רגילות של טאואר במחיר שיתבסס על המחיר , וצריםמתוך הסכומים שנזקפו כמקדמות על חשבון רכישת מ
  .2005 בדצמבר 31 ימי מסחר הקודמים ליום 15הממוצע של מניות טאואר בתקופה של 

כאמור ( אישור שנתקבל לאחר תאריך המאזן -תיקון ההסכם היה כפוף לאישורים מסויימים ובעיקר הסכמת הבנקים 
  )).4(בסעיף 

 העבירו המשקיעים,  מליון דולר67ות הסכמת הבנקים להעמיד לטאואר אשראי ביניים בסכום של בעקב, בתקופת הדוח  )2(
  ). מליון דולר על ידי אייסיטק2.9 -מתוכם סך של כ( מליון דולר 15.9 - סכום של כעל חשבון החלק הראשון

 - ם לקבוצה בסך של כהפסד ההון שנגר. 27.3% - לכ28.5% -ירד חלקה של אייסיטק בטאואר מכ, בעקבות ההשקעה
  .2002נכלל בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , ח" מליון  ש7

אייסיטק והמשקיעים לתקן את הסכמיהם עם טאואר ולהשקיע את יתרת , לאחר תאריך המאזן הסכימו טאואר  )3(
  ).1(אמור בסעיף ללא תלות בגיוס ההון הנוסף של טאואר כ,  מליון דולר25.1 - בסך של כ5התשלומים בגין אבן דרך 

תנפיק טאואר מניות לאייסיטק ולמשקיעים לפי ,  מליון דולר8.7 -בתמורה ליתרת הסכום בגין החלק הראשון בסך של כ
תנפיק טאואר מניות לפי מחיר מניה ,  מליון דולר16.4 - דולר ובתמורה לחלק השני בסך של כ3 -מחיר מניה של כ

  .באם לא תתבצע הנפקה בתקופה שנקבעה, ר או ממוצע שערי הבורסהשיתבסס על מחיר ההנפקה הבאה שתבצע טאוא

  
1  



 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (שינויים בתיק ההשקעות
  )המשך () טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע  .א

להם יהיו זכאים בגין , השותפים האסטרטגיים העיקריים הסכימו לדחות את ניצול המקדמות על חשבון רכישת מוצרים
 ובתמורה ניתנה להם אופציה להמיר כל סכום שיכול להיות מנוצל מתוך המקדמות 2004-2006רכישותיהם בשנים 

לחילופין . בכל רבעון בשנים אלו למניות של טאואר בהתבסס על מחיר ממוצע של מנית טאואר בבורסה באותם מועדים
ומים אלו ישאו ריבית סכ. 2007 לדצמבר 31ישולמו על ידי טאואר ביום , סכומים שלא הומרו למניות כאמור לעיל

  . שתשולם באופן שוטף2.5%+ בשיעור של ליבור 
  .של אסיפת בעלי המניות של טאואר, בין השאר, התיקון להסכמים כפוף לאישורים נוספים

במסגרת . FAB2לאחר תאריך המאזן הגיעה טאואר להסכמה עם הבנקים בדבר תיקון הסכמי האשראי שלה למימון   )4 (
ה החברה לישראל לבנקים מכתב התחייבות כחלק מההסדרים שנדרשו על ידם להעמדת רשת בטחון תיקון ההסכמים נתנ

  .על ידי בעלי המניות העקריים של טאואר כתנאי להמשך מתן מימון על ידי הבנקים לטאואר

 מתייחסת להתחייבות טאואר לגייסלישראל כי רשת הבטחון שתועמד על ידי החברה , במכתב ההתחייבות נקבע  .1
 -  להלן) (כאמור בהסכם האשראי, בהתאם למועדים ולתנאים (31.12.2005- מליון דולר עד ה152הון נוסף בסך 
 ).ההון הנוסף

לדרוש מטאואר לצאת בתשקיף לבעלי מניותיה , בתנאים מסויימים, רשאים הבנקים, על פי מכתב ההתחייבות  .2
 טאואר וכן הקצאת אופציות לרכישת מניות בטאואר בדרך של זכויות לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות

סכום ההנפקה לא יעלה על הסכום אותו לא הצליחה טאואר לגייס . והכל בתנאים שנקבעו במכתב ההתחייבות
תשקיע , באם טאואר לא תצליח לפרסם תשקיף במועדים הנדרשים. בהתאם למחוייבותה לבנקים עד לאותו מועד

 פרטית של אגרות חוב ניתנות להמרה לפי אותם תנאים שהיו נכללים בהנפקה החברה בטאואר בדרך של הנפקה
  .לציבור

 מליון 50  סך שלהסכום הכולל של התחייבות החברה להשקיע בטאואר בהתאם למכתב ההתחייבות לא יעלה על  .3
יחשבו ,  אם תבוצענה,כי השקעות של בעלי מניות עיקריים מסוימים בטאואר, במכתב ההתחייבות נקבע. דולר

 ).כפי שפורט במכתב ההתחייבות(כמילוי התחייבות החברה לעניין מכתב ההתחייבות 
במקביל לביצוע השקעה על , ההתחייבות של החברה במכתב ההתחייבות ניתנת כנגד התחייבות הבנקים להעמיד

ן דולר שנקבע  מליו500בנוסף לאשראי בסך ( מליון דולר 43בסכום של עד , מימון נוסף לטאואר, ידי החברה
באופן יחסי לסכומים אותם , כי הבנקים יעמידו את המימון כאמור, במכתב ההתחייבות נקבע). בהסכם האשראי

 יעמידו , דולר שתעמיד החברה ואותם בעלי מניות50כך שכנגד כל , תעמיד החברה ובעלי מניות מסויימים
  .  דולר43הבנקים אשראי נוסף לטאואר בסך 

לרבות חלקה ( מהסכום אותו יש לגייס באותו מועד 50/93יבת החברה להשקיע יותר מאשר לא מחוי, בכל מקרה
 ).בגין מימוש זכויותיה כבעלת מניות

כי סכומים מסויימים שתבחר החברה  , בכפוף לתנאים הנקובים במכתב ההתחייבות, במכתב ההתחייבות נקבע  .4
גם אם הבנק לא יפעיל את זכותו להפעלת רשת להשקיע בטאואר בין בהנפקה לציבור ובין בהנפקה פרטית 

והשקעתה זו תחשב כחלק , יובאו בחשבון לענין הסכום הכולל של התחייבותה על פי כתב ההתחייבות הבטחון
 .מההון הנוסף

 מליון דולר על ידי טאואר 152השלמת גיוס סך של ) א: (כתב ההתחייבות יפקע במוקדם מבין המועדים הבאיםמ  .5
ובעלי (במועד בו השקיעה החברה ) ג(; 30.6.2006בתאריך ) ב(; כמוגדר בהסכם האשראי של טאואר, כהון נוסף

 . על פי תנאי רשת הבטחון מליון דולר50סך של ) המניות העיקריים של טאואר

כולל בין היתר התניה ולפיה מכירת מניות בטאואר בכמויות העולות על עם הבנקים הסכם האשראי של טאואר   .6
ההתניה האמורה כוללת .  בהסכם מקנות לבנקים זכות להעמדה לפרעון מיידי של האשראי שניתן לטאוארהנקוב

בכל מקרה לא ייכללו בהגבלה זו ניירות . הקטנת כמות המניות שמכירתן הוגבלה באופן הדרגתי על פני השנים
  .ערך של טאואר שתרכוש החברה או חברות בקבוצתה לאחר חתימת מכתב ההתחייבות

עבור הוצאות ונזקים בגין תביעות שיגרמו ,  מליון דולר100טאואר הסכימה לשפות את החברה בסכום של עד   .7
  .לחברה כתוצאה מהתחייבותה כלפי הבנקים להענקת רשת הביטחון

לאור העובדה שתקופת ההשקעות , FAB2טאואר פנתה למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את התוכנית העדכנית להקמת   )5(
  . שנים ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות5 - תארך מעל לFAB2של 

  .הנהלת טאואר מעריכה כי ימצא הסדר מניח את הדעת עם מרכז ההשקעות

. ב לשם הנפקה ציבורית של מניות רגילות"הגישה טאואר תשקיף לרשות ניירות ערך בארה, 2003 בנובמבר 14ביום   )6(
 1.8 יום לרכישת 30יות רגילות והעניקה לחתמים בהנפקה אופציה לתקופה של  מליון מנ12טאואר מציעה לציבור 

  .במידה ויהיו, לשם כיסוי הזמנות יתר, לפי מחיר שייקבע בהנפקה, מליון מניות רגילות נוספות
  .21.3% - לכ27.3% -ירד חלקה של הקבוצה בטאואר מכ, במידה ותתבצע, לאחר ההנפקה

  
2  



 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (שינויים בתיק ההשקעות
  
)  40%(את  מלוא  אחזקותיה  ) 1 קול -להלן (מ "בע.) ל.ח( השקעות בתקשורת 1מכרה קול , ברבעון הראשון של תקופת הדוח  .ב

 1לקול ).  מליון אירו החזר הלוואות בעלים3.2מזה ( מליון אירו 14 - בתמורה לסך של כRSL COM FINLAND OYבחברת 
  .ח" מליון ש46.2 -בסך של כ, לאחר מס, נוצר רווח נטו

 - להלן . ( מליון דולר בהון המניות של אורן סמיקונדקטור אינק1.5 סך של אייסיטקהשקיעה , ברבעון השלישי של תקופת הדוח  .ג
בעקבות ההשקעה והמרת . למניות של אורן,  מליון דולר2.5 -המירה החברה הלוואת בעלים בסך של כ, בנוסף). אורן

 2.7 - שווי מאזני בסכום של כעל ונוצר עודף עלות 23.5% - לכ17.7% -הון אורן מכעלה חלקה של הקבוצה ב, ההלוואה
 לפי שיטת העלות והחל, עד העליה בשיעור ההחזקה, ההשקעה באורן הוצגה. אשר יוחס לנכסים בלתי מוחשיים, מליון דולר

  .ההשקעה לפי שיטת השווי המאזנימהרבעון השלישי של תקופת הדוח מוצגת 

  .כהלוואת בעלים) PSINet -להלן  ( .PSINet Europe B.V - מליון דולר ל6.5 -הדוח העבירה החברה סכום של כבתקופת   .ד

)  החברות-להלן יחד (חברות כלולות של החברה , PSINet -ו) Sorbie -להלן  (Sorbie Holdings Ltdלאחר תאריך המאזן התקשרו   .ה
העבירו , כמו כן.  את מניותיה מהשותפיםSorbieלפיו רכשה , )שותפים ה-להלן (בהסכם עם בעלי מניות אחרים בחברות 

השותפים קיבלו בתמורה שתי חברות מאוחדות . PSINet - את מניותיהם בPSINet -השותפים לחברה ולבעלי המניות הנותרים ב
  .61.4% - לPSINet - ובSorbie -בעקבות העסקה עלה שיעור ההחזקה של החברה ב. של החברות

  .ראה בפרק השפעת גורמים חיצוניים ואחרים, מ"בר מימוש האופציה למכירת בתי זיקוק לנפט בעבד  .ו
  

      
  המצב הכספי 

ח ליום " מליון ש16,868 -לעומת סכום של כ, ח" מליון ש15,507 - הסתכם בסכום של כ2003 בספטמבר 30סך המאזן ליום   -
  .2002 בספטמבר 30

ח לעומת סך " מליון ש1,548 - הסתכם בסך של כ2003 בספטמבר 30ובה לזמן ארוך ליום הלוואות ויתרות ח, סעיף ההשקעות  -
  .2002 בספטמבר 30ח ליום " מליון ש1,765 -של כ

 בדצמבר 31 ליום 1,999 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש2,077 - הסתכם בכ2003 בספטמבר 30ההון העצמי של החברה ליום   -
2002.  

ח " מליון ש43 -לעומת הון חוזר שלילי של כ, ח" מליון ש495 -  הסתכם בכ2003 בספטמבר 30ום ההון החוזר של החברה לי  -
  .2002 בדצמבר 31ליום 

 מליון 1,347 -ח לעומת סך של כ" מליון ש1,636 -תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ  -
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
  
  

   של החברה וחברות המטהמקורות המימון
 בספטמבר  30ליום )  חברות המטה-להלן (היקף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה וחברות המטה שבבעלות ובשליטה מלאה 

  .ח" מליון ש2,264 - כהסתכמו בסכום של 2003

המושקעים ברובם ,  ח"ן ש מליו707 -השקעות באמצעים נזילים סכום של כ, 2003 בספטמבר  30ליום , לחברה ולחברות המטה יש
  .במלוות ממשלתיים שקליים וצמודי מדד ובאגרות חוב דולריות לתקופות בינוניות

 56 -כולל סך של כ (ח" מליון ש321 -בתקופת הדוח פרעו החברה וחברות המטה חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בסך של כ
  )2004ח שאמורים היו להיפרע עד דצמבר "מליון ש
 מליון דולר לפירעון בתשלום אחד בשנת 32.5ת הדוח מיחזרה חברה במטה הלוואה לזמן ארוך וקיבלה הלוואה בסכום של בתקופ
2008 .  

  .ח" מליון ש3 -נ אגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברה בתמורה לסך של כ"ח ע" מליון ש3בתקופת הדוח מכרה חברה במטה 
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  תוצאות הפעילות
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש85 - לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש251 - הדוח ברווח של כהחברה סיימה את תקופת

  :להלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח

 342.6 -לעומת  רווח  של כ, ח" מליון ש396.6 - סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-) ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע  .א
 .קופה המקבילה אשתקדח בת"מליון ש

לעומת הפסד של , ח" מליון ש128.1  - סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-)  צים-להלן (ם "צים חברת השיט הישראלית בע  .ב
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש63.7 -כ

 149.8 - לעומת הפסד של כ,ח" מליון ש163.1 - סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-) ן" בז-להלן (מ "בתי זקוק לנפט בע  .ג
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מליון ש

 - ח לעומת הפסד של כ" מליון ש303.2 -  סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ-)  טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע  .ד
כוש קבוע לראשונה הוצאות פחת רנכללו ברבעון השלישי של תקופת הדוח . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש167.9

  .ח" מליון ש76.7 - בסכום של כFAB2ורכוש אחר של 

מסתכם , ללא ההוצאות החד פעמיות. ח"מליון ש 10 -בסכום של כ, נטו, בתוצאות לתקופת הדוח נכללו הוצאות חד פעמיות  .ה
בתקופה המקבילה , ללא הוצאות חד פעמיות, ח" מליון ש12 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש261 -הרווח בתקופה בסכום של כ

 .אשתקד

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

ח בתקופה המקבילה " מליון ש303 -ח לעומת סכום של כ"מליון ש 118 -ופת הדוח בסכום של כהסתכמו הוצאות המימון בתק
  .אשתקד

ח ברבעון " מליון ש19 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש94 - של תקופת הדוח סיימה החברה ברווח של כהשלישיאת הרבעון 
  .המקביל אשתקד

  : תקופת הדוח שלהשלישילהלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות ברבעון 

  .ח ברבעון המקביל אשתקד" מליון ש127.7 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש128.8 - סיימה את הרבעון ברווח של כ-ל "כי  .א

  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 1.0 - של כרווחלעומת , ח" מליון ש102.7 - סיימה את הרבעון ברווח של כ-צים   .ב

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 81.2 - של כהפסדלעומת , ח"מליון ש 47.9 - של כפסדבה סיימה את הרבעון -ן "בז  .ג

 ומנגד הקטינה את ח" מליון ש46 - כללה החברה את חלקה בהפסדי טאואר בסך של כברבעון השלישי של תקופת הדוח   .ד
  .באותו סכום) 2002שבוצעה בשנת (ההפרשה לירידת ערך השקעתה בטאואר 

  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 90 -לעומת סכום של כ, ח"מליון ש 53 -ימון הסתכמו ברבעון בסכום של כהוצאות המ  .ה

  .הפסדים חד פעמיים/מושפעות התוצאות הכספיות של החברה מתוצאות החברות המוחזקות שלה וכן מרווחים, כחברת השקעות
  

  : העיקריותלהלן הסבר תמציתי על התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות
  

  מ "כימיקלים לישראל בע
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש342.6 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש396.6 - ל סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ"כי

ח ברבעון " מליון ש127.7 -לעומת רווח של כ, ח" מליון ש128.8 -ל ברווח של כ" של תקופת הדוח סיימה כיהשלישיאת הרבעון 
  .קביל אשתקדהמ

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

  .מהירידה בשערי הריבית הדולרית, ל"כן נהנתה כי. ט והין לעומת הדולר"הליש, ר האירובמגזר הדשנים ומהתיסוף בשע
גיוון מקורות , התמקדות בשיפור תזרימי המזומנים, ל נוקטת צעדים להתאמת מדיניות השיווק והייצור לתנאי השוק העולמי"כי

  .המימון והתמדה בנקיטת פעולות להתייעלות ולחסכון

ח בתקופה " ש מיליארד6.7 -לעומת סכום של כ, ח" ש מיליארד7.6 -תקופת הדוח הסתכמו בסכום של כל ב"מכירות קבוצת כי
  .13.9% -המהווה עליה של כ, המקבילה אשתקד
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  )המשך(מ "כימיקלים לישראל בע
בדשנים ברובו כתוצאה מעליות מחירים , ל משקף בעיקר עליה במחזור הפעילות של מגזר הדשנים"הגידול במכירות קבוצת כי

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

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

התייקרות עלויות ההובלה הימית והשפעת התיסוף בשער השקל והאירו לעומת , CPLבכמויות ובכלל זה עקב איחוד התוצאות של 
  .ל"חלק מהגידול בהוצאות קוזז על ידי פעולות התייעלות בקבוצת כי. הדולר

ח " מליון ש177.8 -בהשוואה לסכום של כ, ח" מליון ש127.6 -ל הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ"הוצאות המימון של כי
מירידת שיעור הריבית הדולרית הממוצעת לתקופה ומירידה של , בעיקר, הירידה בהוצאות המימון נובעת. בתקופה המקבילה אשתקד

  . צעתח ביתרת ההלוואות הממו" מליון ש267 -כ

ח בתקופה המקבילה " מליון ש64.6 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש47.5 -הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ, נטו, הוצאות אחרות
  .הפחתת מלאי שאינו שוטף ומהפרשה בגין פרישה מוקדמת של עובדים, הוצאות אלו נובעות בעיקר מהפחתת מתקני ייצור. אשתקד

הגידול במכירות .  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד10.5% -ל גדלו בשיעור של כ"מכירות כי, ברבעון השלישי של תקופת הדוח
חלק מהגידול . משקף גידול במחזורי הפעילות ובפרט כתוצאה מעליות מחירים במגזר הדשנים וגידול כמותי במכירות אשלג ודשנים

התיסוף בשער האירו לעומת הדולר תרם אף הוא . ריםידי קיטון כמותי וירידת מחירים בחלק מהמוצרים האח-במכירות קוזז על
  .לגידול בהכנסות ממכירות באירופה

כן חלה ברבעון עליה בהוצאות המכירה והשיווק והוצאות ההנהלה והכלליות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וזאת עקב עליה 
  . יסוף בשער השקל והאירו לעומת הדולרהתייקרות עלויות ההובלה הימית והשפעת הת, בכמויות המכירה של חלק מהמוצרים

 GREAT LAKES CHEMICALל מוצרים תעשיתיים לבין חברה מתחרה"לאחר תאריך המאזן נקשר הסכם ארוך טווח בין כי
CORPORATION )  להלן- GLCC (לאספקת ברום ותרכובות ברום.  

  .ם כיום נמנות על שלושת יצרני הברום הגדולים בעולGLCC -ל מוצרים תעשיתיים ו"כי
  

  מ "צים חברת השיט הישראלית בע
את . ח  בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש63.7-ח לעומת הפסד של כ" מיליון ש128.1-צים סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ

של ח ברבעון השני " מיליון ש15.1-ח לעומת רווח של כ" מיליון ש102.7- סיימה צים ברווח של כבתקופת הדוחהרבעון השלישי 
  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש1.0 ולעומת רווח של  של תקופת הדוח

ח בתקופה המקבילה " מיליארד ש5.3-ח לעומת סך של כ" מיליארד ש6.7-ח בסכום של כ"הכנסות צים הסתכמו בתקופת הדו
-ומעליה של כ, ה אשתקד בדמי ההובלה הממוצעים בהשוואה לתקופה המקביל3.4%-הגידול בהכנסות נובע מעליה של כ. אשתקד
  . בכמות המכולות המובלות23.5%

ח ברבעון " מיליארד ש1.9-ח לעומת סך של כ" מיליארד ש2.4- הסתכמו הכנסות צים בסכום של כתקופת הדוחברבעון השלישי של 
  .המקביל אשתקד

ד שבכמות ההובלות חל גידול בעו,  לעומת התקופה המקבילה אשתקד20.5%-ההוצאות המשתנות בתקופת הדוח גדלו בשיעור של כ
  . כאמור, 23.5%-של כ

בתקופת הדוח המשיכה החברה .  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד28.4%-הוצאות דמי החכירה גדלו בתקופת הדוח בשיעור של כ
  .והשיפור בתוצאות בא על אף העלייה בדמי חכירת אניות ורמת מחירי הדלק הגבוהים, בהתייעלות תפעולית

 בהשוואה לתקופה המקבילה 22.8% -ירידה של כ, ח" מיליון ש101.5-ימון של צים הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כהוצאות המ
והירידה בהוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לזמן ארוך הנובעת , הירידה נבעה בעיקר בשל הירידה בשיעור ריבית הליבור. אשתקד

  .מעסקות הגנה שבוצעו בתקופת הדוח

  .בלה הימית במכולות מאופיינת במחזוריות הן שנתית והן רבעוניתפעילות ההו

 שנים עם אופציה להארכת התקופה וכן לרכישת אניה 10בתקופת הדוח התקשרה צים בחוזים לחכירת שתי אניות מכולה לתקופה של 
  .      2005- ו2004האניות תיכנסנה לשרות במהלך השנים . אחת בסידרה זו
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  מ "ר בעטאואר סמיקונדקטו
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש167.9 -לעומת הפסד של כ, ח" מליון ש303.2 -טאואר סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ

ח ברבעון " מליון ש64.5 -ח לעומת הפסד של כ" מליון ש164.7  - של תקופת הדוח סיימה טאואר בהפסד של כהשלישיאת הרבעון 
  .המקביל אשתקד

התוצאות לרבעון השלישי כוללות פחת רכוש קבוע ורכוש אחר . FAB2 של תקופת הדוח החלה טאואר בהפעלת ברבעון השלישי
  .ח שאינן כלולות ברבעון המקביל  אשתקד" מליון ש76.7 -בסכום של כ

ידי -חלקן עלאשר קוזזו ב, ההנהלה והכלליות והוצאות מחקר ופיתוח ועליה בעלות המכר, בתקופת הדוח חל גידול בהוצאות השיווק
  .עליה במחזור המכירות

ח בתקופה " מליון ש160.9 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש184.5 -בתקופת הדוח הסתכמו המכירות של טאואר בסכום של כ
  .המקבילה אשתקד

  .לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ברבעון השלישי של תקופת הדוח חל גידול בהוצאות ההנהלה וכלליות ובהוצאות המימון
 0.18 בגיאומטריית FAB2 - לייצור שבבים ב, תקופת הדוח קיבלה טאואר כמה הזמנות ראשוניות משותפיה האסטרטגיים ומאחריםב

  . נמשך כמתוכנןFAB2 -תהליך ההתקנה של מכונות ייצור נוספות ב.  ובמהלך הרבעון השלישי נרשמו אף מכירות שלהםמיקרון
  .ראה בפרק שינויים בתיק ההשקעות, תבדבר תיקון ההסכמים בגין אבן הדרך החמישי

  .ראה בפרק אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריו, החברה לישראל ודירקטורים בטאואר, בדבר תביעה כנגד טאואר
  

  מ "בתי זקוק לנפט בע
  .שתקדח בתקופה המקבילה א" מליון ש149.8 - ח לעומת הפסד של כ" מליון ש163.1 - ן סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ"בז

ח ברבעון " מליון ש81.2 - של כהפסדלעומת , ח" מליון ש47.9 - של כבהפסדן " של תקופת הדוח סיימה בזהשלישיאת הרבעון 
  .המקביל אשתקד

 - חלה עליה בצריכת הדלקים בכ,  והתגברות המיתון בשוק המקומי2000לראשונה מאז האירועים הבטחוניים שהחלו בספטמבר 
  .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עליה בצריכת המזוט וסולר הסקההנובעת בעיקרה מ, 2.2%

ח בתקופה המקבילה " מליון ש189 -ח בהשוואה להפסד של כ" מליון ש89 -בתקופת הדוח סיים מקטע הזיקוק ברווח מפעולות של כ
  .אשתקד

ובעקבותיו מעבר לצריכת מוצרי נפט ) רעקב מחסו(ב בצורה תלולה "עליית מחירי הגז הטבעי בארה, המשך אי ההפקה של נפט עירקי
לרמות של ,  ברבעון השניBRENT דולר לחבית 23.5 -גרמו לעליות מחירים מרמת שפל של כ, ב"והמלאים הנמוכים של בנזין בארה

  . דולר לחבית במהלך חודש אוגוסט30 -כ
זינקו בסוף , ) דולר לחביתOPEC) "22 - 28סל "מחירי הנפט שנעו בחודשי הרבעון השלישי בטווח העליון של רצועת המחירים של 

 -ל,  בתפוקת הנפטחביות ליום אלף 900ק על קיצוץ של "עקב ההחלטה של שרי אופ,  דולר לחבית31חודש ספטמבר לרמה של 
  .חביות ליום מליון 24.5

 דולר 28 - וכ, שתקד דולר בתקופה המקבילה א24 - דולר בהשוואה לכ29 -מחירה הממוצע של חבית נפט בתקופת הדוח היה כ
  .אשתקד דולר ברבעון המקביל 27 - בהשוואה לכבתקופת הדוחברבעון השלישי 

  
   דולר לטון-המרווח מפעולות זיקוק 

  
  ספטמבר-ינואר   ספטמבר-יולי   יוני-אפריל   מרץ-ינואר  
2003 23.0 17.5 16.5 19.0 
2002 4.0 13.2 10.6 8.9 

  
ח בתקופה " מליון ש122 -ח בהשוואה להוצאות מימון של כ" מליון ש66 -מון בסכום של כבתקופת הדוח הסתכמו הכנסות המי

 - ח לעומת הוצאות של כ" מליון ש108  -ברבעון השלישי של תקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון בסכום של כ. המקבילה אשתקד
מהשפעת פיחות או תיסוף ריאלי של , בעיקר, תהתנודתיות הגבוהה בסעיף המימון נובע. ח ברבעון המקביל אשתקד" מליון ש73

.  בתקופה המקבילה אשתקד3.1% -לעומת פיחות ריאלי של כ, 4.8% -בתקופת הדוח חל תיסוף ריאלי של כ. השקל ביחס לדולר
  . ברבעון המקביל אשתקד1.5% -לעומת פיחות ריאלי של כ, 4.0% -ברבעון השלישי של תקופת הדוח חל פיחות ריאלי של כ

ח " מליון ש50 -בהשוואה לכ, ח" מליון ש74 -בסכום של כ, בתקופת הדוח, ן ברווחי החברות המוחזקות הסתכם"ה של בזחלק
  .בתקופה המקבילה אשתקד

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

  
6  



 מ"החברה לישראל בע

  חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם
  ).313' הוראה מס(בתקופת הדוח פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל תיקון למגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 

כי אדם , נקבע גם, הרחבה בהגדרת קבוצת לווים והיא תכלול גם לווים שקיימים ביניהם קשרים מהותיים: התיקון כולל בין היתר
הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו וכן בוטל הסעיף שאיפשר פיצול חבות של שולט בתאגיד גם אם הוא מחזיק בשיעור 

  .קבוצת לווים המורכבת מחברה מוחזקת בשליטה משותפת או שותפות של כמה בעלי שליטה
  .הנהלת החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת ההוראה על ההתחייבויות הפיננסיות לבנקים של הקבוצה

 בדצמבר 31לא חל שינוי מהותי מאוד ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם כפי שדווח בדוח הדירקטוריון ליום  מעבר לכך
2002.  

  
  

  השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
  
  ן"זכיון בז  .א

יון קיבל הזכ. להפעיל ולתחזק מתקנים ומפעלי עזר למטרת זקוק שמנים מינרליים, ן פועלת בהתאם לזכיון שקיבלה לבנות"בז  
  .2003תוקף הזכיון הוא עד אוקטובר . 1938אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-תוקף של חוק על

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

ההסדר ).  הנכסים-להלן (ן רשאית להמשיך ולהחזיק בנכסים שהחזיקה ערב תום הזכיון "תהא בז, שעיקריהם מפורטים להלן
 לכל אחד -י זקוק נפרדים ן או אם תפוצל לשני בת"לבז).  התקופה הראשונה-להלן  (18.10.03 שנים החל מיום 25 -נערך ל

ובלבד שתודיע על כך לממשלה לא ,  שנים נוספות25 -ל ב"הוקנתה אופציה להאריך את התקופה הנ, מבתי הזקוק הנפרדים
  .יאוחר משנתיים לפני סיום התקופה הראשונה

מכוח , ן חוזרים"י בזבהסדר נקבע כי כל צד שומר לעצמו את הזכות לפנות לבית משפט לבירור המחלוקת בשאלה האם כל נכס  
תיושם כל הכרעה שתתקבל בעניין זה רק בתום תקופת ההסדר , אך בכל מקרה, לבעלות המדינה חינם אם לאו, הזכיון ההיסטורי

יהא כל צד רשאי ליישם את הוראותיו לעניין רישום הזכויות , אם יינתן פסק דין חלוט). לפי העניין,  שנים50 שנים או 25(
ן לשעבד את הנכסים "ם הרישום לא יהיה בו כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסדר ובזכותה של בזבנכסים ובלבד שעצ

, ההסדר הקנה למדינה זכות לרשום הערת אזהרה על תוכנו של ההסדר. בכפוף להוראות ההסדר, במהלך העסקים הרגיל שלה
. לא יבוצע שינוי כלשהו ברישום הנכסים, ות אלהבכפוף להורא. על כל נכסי המקרקעין ולמחוק הערת אזהרה כאמור בכל עת

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

 מיום 2796' אשר יפעל בעניין זה בהתאם להחלטת ממשלה מס, טעונה אישור החשב הכללי,  תקופת ההסדרעולה על
  .ן רשמו הערות אזהרה על המקרקעין נשוא ההסדר"המדינה ובז. 25.11.02

, פיםן לממשלה דמי הרשאה שנתיים בסכום קבוע של שלושה מליון דולר וסכומים שנתיים נוס"במהלך תקופת ההסדר תשלם בז  
 10%, ובנוסף;  מליון דולר40-0 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 8%: כדלקמן, ן"התלויים ברווח השנתי של בז

 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 12%ובנוסף ;  מליון דולר70-40מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 
 11.6של ) כולל התשלום הקבוע(מים המשולמים למדינה כדמי הרשאה על סכום בכל מקרה לא יעלו הסכו.  מליון דולר90-70

מדד בסיס מאי (ח לדולר וצמודים למדד המחירים לצרכן " ש4.80ח בהתאם לשער של "כל הסכומים יתורגמו לש. מליון דולר
ן ברווח "יכלול את חלקה של בז, הרווח השנתי לפני מס יוגדר וימדד על פי דוחות כספיים שנתיים מאוחדים ומבוקרים). 2002

למעט רווחים או הפסדים מפעילות באמצעות , או בהפסד של חברות בנות ומוחזקות בעלות פעילות נפרדת וכן רווחי והפסדי הון
  .ל"ל או מימוש החזקות של חברות הפועלות בחו"חברות הפועלות בחו

 כי הסכום ששולם על ידה ן"לבזהחשב הכללי באוצר הודיע .  את הסכום הראשון על פי ההסדרן"בז שילמה תאריך המאזןלאחר 
 השיבה לחשב הכללי כי ההסכם ן"בז. בהסדרלדעתו כל עוד לא מתקיימים כל התנאים המתלים הקבועים , הופקד בחשבון נפרד

 ן"בז נחתם בשם המדינה לאחר שנתקבלו כל האישורים הנדרשים וכי לאחר חתימתו התקבלו גם אישורי הדירקטוריונים של
 שולם כדין על פי הסכם ן"בזי "הסכום ששולם למדינה ע, אשר על כן. ועם קבלתם נכנס ההסכם לתוקפו, ושל החברה לישראל

  .תקף

ן למעבר נטול הפרעות מתקופת הזכיון לתקופת ההסדר "היא תסייע לבז, התחייבה המדינה כי ככל ואם הדבר ניתן, בהסדר  
  ).הקמת מועצה תעשייתית, בניה מוסדריםהליכי רישוי ו, הכרה בבניה קיימת(
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  )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
  
  )המשך (ן"זכיון בז  .א

, ואילך) 18.10.03( החל ממועד תחילת ההסדר -כפופה  ן"תהיה בז, ן על פי הזכיון"עם סיום כל זכויות בזבהתאם להסדר 
ל משרד הפנים ועדת " מינה מנכ2002במהלך שנת . בית זקוק חיפהבכל הנוגע ל, לדיני התכנון והבניה ודינים מקומיים נוספים

בתקופת הדוח פרסמה הוועדה את המלצותיה על . זבולון ושטח בתי הזקוק, נשר וקרית אתא, חקירה לגבולות העיריות חיפה
הגובלות המתחם ינוהל באמצעות מינהלת משותפת לארבע הרשויות המקומיות ; יסופח השטח האמור לעירית חיפה, פיהן
עוד ממליצה הועדה כי המינהלת תטפל במכלול . נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה, נציגי המפעלים הפועלים בו, באזור

. בדומה להגדרות של מועצה מקומית תעשייתית בפקודת המועצות המקומיות, הנושאים הכרוכים בניהול האזור כאזור תעשיה
תינתן הנחה בשיעור שיפחת (והיא תוטל בהדרגה , אשונית תהיה באישור שר הפניםהוועדה גם המליצה כי קביעת הארנונה הר

 ביקשה משר הפנים להשמיע בפניו עמדתה התומכת בהקמת מועצה מקומית תעשייתית ן"בז).  שנים3-5בתוך , משנה לשנה
ן לשאת בתשלומי "פויה בזצ, ן בתחומה של רשות מקומית כלשהי"עם הכללת קרקעות בז. קודם לקבלת החלטה על ידו, באזור

  .ארנונה גם בגין בית זקוק חיפה

אשר יכול ותשפיע על , לרבות רגולציה, ן הצהירה בהסכם כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלק"בז  
  .אם כי אין כוונה שתשפיע על היבטי ההסדר הנוגעים לנכסים ולדמי ההרשאה, ההסדר

אשר , ן כמפורט בנספח להסכם"י ידוע לה שהממשלה והחברה לישראל מסכימות לפעול לעניין פיצול בזן כ"כמו כן הצהירה בז  
  . נכרת ביניהן ואשר היווה חלק בלתי נפרד מן ההסדר בין הממשלה לבין החברה לישראל

וה לצדק למתן צווים עתירה לבית הדין הגב, ) העותרת-להלן  (י התנועה למען איכות השלטון בישראל"בתקופת הדוח הוגשה ע  
, מנהל רשות החברות הממשלתיות, שר התשתיות הלאומיות, שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, על תנאי וצווי ביניים

נימוקי . או מדוע לא יפעלו לביטולו של ההסדר/לנמק מדוע לא יימנעו מלפעול על פי ההסדר ו, החברה לישראל ואחרים, ן"בז
בהעניקו לגורמים פרטיים , בצדק החלוקתי ועוקף את דיני המכרזים, ההסדר פוגע בעקרון השוויוןהעותרת העיקריים הינם כי 

בית המשפט סירב לבקשת העותרת לקבל .  פגמים שונים- לטענת העותרת -הרשאה לשימוש בנכסי המדינה בהליך שנפלו בו 
  . אשר ימנעו את מימוש ההסדר עד להחלטתו בעתירה, צווי ביניים

ן בתגובתה התנגדה "בז. ישראל הגישה את תגובתה לעתירה שבמסגרתה היא הביעה את עמדתה כי אין יסוד לעתירההחברה ל  
  .לעתירה ולנימוקיה ותמכה ביישומו של ההסדר

לרכוש או , לנקוט בצעדים לקבלת פטור ממכרז להסדר: שבה והגישה בקשה לצווי ביניים אשר ימנעו מן הממשלההעותרת   
  .ן ולערוך הסכם חדש או תיקונים בהסדר"או מניות של החברה לישראל בבז/למכור זכויות ו

  . עד מועד פרסום הדוחות לא ניתנו צווים כלשהם  

בשים לב ,  בעת הזון"לבז החליטה הממשלה להקים צוות בינמשרדי אשר יבחן את מכלול הסוגיות הנוגעות 15.9.2003ביום   
, תחילה יבחן הצוות את ההסכם ואת החלופות לו. 13.8.2003 ומיום 30.7.2003למכתביו של היועץ המשפטי לממשלה מיום 

ואת הערכות , לרבות דמי ההרשאה שנקבעו בו, את תנאי ההסכם, את דחיית מועד האופציה של החברה לישראל, ובכלל זה
רשאי הצוות לנהל , קנותיובשים לב למס... ויקבע את עמדותיו, השווי שנערכו על ידי המדינה והחברה לישראל בעקבות ההסכם

  . פירוט החלטת הממשלה ראה להלן...".מ למול החברה לישראל"מו

  ן לבעלויות נפרדות"פיצול מתקני בז  .ב

תחרות בין בית הזקוק בין היתר יצירת ,  החליטה הממשלה לאמץ מדיניות לענין מבנה משק הדלק הכוללת1999בחודש אוגוסט 
עוד מתייחסת ההחלטה לנושאי פעילות בית הזקוק במקטע השיווק . ת הבעלות עליהםתוך הפרד, חיפה לבית הזקוק אשדוד

  .והפטרוכימיה ולפיקוח על מחירי מוצרי דלק

י רשות החברות הממשלתיות להתייחס להצעת החלטה לועדת שרים לענייני "ן ע" נתבקש דירקטוריון בז1999בחודש נובמבר 
 ן ביקש הבהרות בשורת נושאים על"דירקטוריון בז. זקוק אשדוד לחברה לישראלהפרטה בנושא פיצול בתי הזקוק והעברת בית 

  ).לדוחות הכספיים. א.3ראה גם ביאור  (מנת שיוכל לגבש עמדתו 

ן ובשנת " את שאלת פיצול בז2000-2001בחנה מחדש במהלך השנים , ועדה שמינו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות
. המליצה שלא להמתין לתום הזכיון ולהסדיר לאלתר את הסוגיות הקשורות לתום הזכיוןהועדה .  הגישה את מסקנותיה2001

סבורה הועדה כי אין מקום לשנות את מדיניות הממשלה ביחס למבנה משק הדלק , ן"בכל הנוגע למבנה משק הדלק ולפיצול בז
הצורך תתוקן החלטת הממשלה באופן יחד עם זאת במידת . 22.8.99כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה מיום , העתידי
הועדה . ן כניסה לתחומי פעילות במקטע השיווק והפטרוכימיה והסרה של הפיקוח על המחירים"לבז, לדעת הממשלה, שיאפשר

ן ועם החברה לישראל על מנת להסדיר את מערכות היחסים עימן באופן שיקל על יישום החלטת "המליצה לבוא בדברים עם בז
של סוגיית תום הזכיון ומציאת הסדר לנושא הטיפול בנכסים עם תום , בין היתר, תוך הסדרה, ן"פיצול בזהממשלה  בדבר 

  . הזכיון
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 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
  )המשך (ן לבעלויות נפרדות"פיצול מתקני בז  .ב

התחייבה החברה לישראל , רה לישראלי הממשלה והחב"נספח שנחתם ע, ן" בנושא זכיון בז2.12.2002להסדר מיום ' בנספח ג
עוד נקבע מנגנון ). חיפה ואשדוד(ן לשני בתי זיקוק נפרדים "לשם פיצול בז, לשתף פעולה ככל שיידרש על ידי הממשלה

י החברה " רכישה ע-ן " במקרה של פיצול בז-ן או "לביצוע הערכות שווי ומנגנון לעניין מכירת מניות החברה לישראל ב בז
החברה לישראל תשלם למדינה או תקבל ממנה את סכום ההפרש , במקרה זה. אחד משני בתי הזיקוק המפוצליםלישראל של 

על פי הערכות השווי , לבין שווי בית הזיקוק המפוצל שבו תבחר) 26%(ן "שבין שווי חלקה היחסי של החברה לישראל בבז
  .המתבצעות על פי ההסדר

ן "האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל על פיה שוויה הכולל של בז. וללות הערכות השווי הכ2בתקופת הדוח הוגשו  
  . ח" מליון ש2,143ן הינו "ח והאחרת של מעריך שווי מטעם המדינה על פיה שוויה הכולל של בז" מליון ש2,234הינו 

ין השתתפות החברה  הודיעה החברה לישראל  לממשלה כי נוכח העובדה שהמשא ומתן עם הממשלה לענ5.8.2003ביום 
היא החליטה שלא לממש את האופציה שהוקנתה לה בנספח , ונוכח המועדים שנקבעו בנספח להסדר , לישראל בפיצול לא מוצה

לפיהן החברה ,  לאותו נספח4ן לשני בתי זיקוק נפרדים ולפיכך תחולנה בענין זה הוראות סעיף "להשתתף בפיצול בז, להסדר' ג
במחיר ,  יום30בתוך , ן שבבעלות החברה לישראל"את כל מניות בז, ו למי שהממשלה תורהלישראל תמכור לממשלה א

  .ן  וזאת בכפוף להתאמות כספיות מסוימות"המהווה ממוצע בין שתי הערכות השווי הכוללות של בז
  .בפיצוליחד עם זאת החברה לישראל תהא נכונה להמשיך את המשא ומתן עם הממשלה לענין השתתפות החברה לישראל  

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

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

 .לרבות פטור ממכרז, נדרשים לפי דין) עליה חולקת החברה לישראל(הצורך באישורים שלפי עמדת הממשלה   .2

ן לשני "עם הממשלה בכל הנוגע לדבר השתתפותה של החברה לישראל בפיצול בז) אם וככל שייערך(תוצאות המשא ומתן   .3
  .האחד במפרץ חיפה והאחר באשדוד,  זקוק נפרדיםבתי

 2796.  ומס22.8.1999 מיום 126. בהמשך להחלטות הממשלה מס: " קיבלה הממשלה את ההחלטה הבאה15.9.2003ביום 
ולהסכם שנחתם בין המדינה לבין החברה , 20.10.2001 מיום 2/להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מח, 25.11.2002מיום 

לקדם את פיצול בתי הזיקוק ואת , ) ההסכם-להלן (אשר טרם קיבל את כל האישורים הנדרשים , 2.12.2002יום לישראל מ
  :הפרטתם באופן הבא

משרד המשפטים והממונה על הגבלים , משרד התשתיות הלאומיות, להקים צוות בינמשרדי שיכלול נציגים ממשרד האוצר  .1
  .האוצרעבודת הצוות תרוכז על ידי משרד . עסקיים

בשים לב למכתביו של היועץ המשפטי לממשלה בענין זה , הצוות יבחן את מכלול הסוגיות הנוגעות לבתי הזקוק בעת הזו  .2
את דחיית מועד האופציה , ובכלל זה, תחילה יבחן הצוות את ההסכם ואת החלופות לו. 13.8.2003 ומיום 30.7.2003מיום 

ואת הערכות השווי שנערכו  על ידי המדינה , ת דמי ההרשאה שנקבעו בולרבו, את תנאי ההסכם, של החברה לישראל
יבחן בין היתר את הדרך , ובהתאם לעמדותיו כאמור, לאחר מכן. ויקבע את עמדותיו, והחברה לישראל בעקבות ההסכם

ים בחברות המתאימה והיעילה לביצוע פיצול בתי הזקוק והפרטתם ואת הסדרת ההחזקות של כל אחד מבתי הזקוק המפוצל
ואין צורך לכלול , הצוות מוסמך להחליט לעניין דחיית מועד האופציה כאמור. מוחזקות במישרין ובעקיפין על ידי חברת בזן

  .5נושא זה במסגרת המלצות הצוות כאמור בסעיף 

 לפיצול בתי בכל הנוגע, בין היתר, רשאי הצוות לנהל משא ומתן למול החברה לישראל, 2בשים לב למסקנותיו בסעיף   .3
  .לאחר הפיצול, במישרין או בעקיפין, הזקוק  ומבנה הבעלות בבתי הזקוק ובחברות המוחזקות על ידם

לרבות , יחסי הגומלין שישררו בין שני בתי הזקוק, ובכלל זה הפיקוח על המחירים, כמו כן ימליץ הצוות לגבי מבנה היעד  .4
יהם לבין התעשיות הפטרוכימיות ותחומי פעילות נוספים לבתי זקוק עקרונות בנוגע להעברת חומרי הזינה ביניהם ובינ

  .לרבות המועדים לתחילת פעילות כאמור, נפרדים או לשולטים בהם

,  יום לאישור ועדת שרים לענייני הפרטה או לאישור ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה30הצוות יגיש את המלצותיו בתוך   .5
, 4המלצות הצוות לעניין  סעיף .  יום20א להגיש המלצות חלקיות בנושאים הדחופים תוך ורשאי הו, כפי שיקבע שר האוצר

  . יום60יכול שיוגשו בתוך 
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 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
  )המשך (ן לבעלויות נפרדות"פיצול מתקני בז  .ב

בתאום עם הממונה על , החברותיגיש מנהל רשות , ובשים לב למסקנותיו,  יום לאחר הגשת מסקנות הצוות30עד   .6
הצעת החלטה לועדת , משרד המשפטים והרשות להגבלים עיסקיים, משרד התשתיות הלאומיות, החשב הכללי, התקציבים

בדרך של פיצולה ומכירת אחזקות המדינה לאחר , מ"השרים לענייני הפרטה בדבר הפרטת חברת בתי הזקוק לנפט בע
  :לנושאים הבאים, ככל שיידרש, יתרהצעת ההחלטה תתייחס בין ה, הפיצול

 אשדוד -חברת בתי זקוק לנפט "ו") ח"בז" ("מ" חיפה בע-חברת בתי זקוק לנפט  : "ן לשתי חברות אחיות"פיצול בז  .א
ההתחייבויות והעובדים הכרוכים בפעילות בית הזקוק , הזכויות, ח יוותרו כל הנכסים"כך שבבז, ")א"בז("מ "בע

  .א"ההתחייבויות והעובדים הכרוכים בפעילות בתי הזקוק באשדוד יועברו לבז, ויותהזכ, בחיפה וכל הנכסים

  ".א לאחר ביצוע הפיצול"ח ובבז"קביעת דרכי ההפרטה והמתווה למכירת אחזקות המדינה בבז  .ב

  .עד מועד פרסום הדוחות הכספיים טרם הגיש הצוות הבינמשרדי את המלצותיו

אך בשלב , ן"תהיה השפעה מהותית על בז, אם יוחלט ליישמו ואכן ייושם,  לעניין ההסדרלכל האמור בביאור זה, ן"להערכת בז
  .ן"ן להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי של בז"זה אין באפשרות בז

  .ן"הנהלת החברה לישראל מאמצת את הערכות בז

ר והצריכה של המתיל ברומיד לחיטוי קרקע  הייצומופחתים, שישראל צד לה, "פרוטוקול מונטריאול"בהתאם לאמנה המכונה   .ג
 -הינו כ, 2005לגביהן יחול האיסור בשנת , סך המכירות בתקופת הדוח. 2005בארצות מפותחות בהדרגה לאפס עד לשנת 

" ארצות מתפתחות"מכירות המתיל ברומיד לחיטוי קרקע ל.  מיליון דולר6.6 - מיליון דולר והרווח התפעולי בגינן הינו כ28.0
  .2015יות להמשך עד צפו

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 .(סך המכירות של החטיבה החקלאית במגזר ". פרוטוקול מונטריאול"מושים אלו אינם מפוקחים על פי שי

לא יחול איסור ייצור ושיווק  כאמור , לפי הידוע היום, המוצרים התעשייתיים בתקופת הדוח לשימושים ולקוחות אשר עליהם
  . מיליון דולר8.8 -ירות אלו היה כהרווח התפעולי בגין מכ.   מיליון דולר31.0 - הינו כ2005גם בשנת 

בשנים , אי לכך. ל הינה להישאר בתחום חיטוי הקרקע גם לאחר איסור השימוש במתיל ברומיד ליישום זה"אסטרטגיית כי
  .רישוי ושיווק של יישומים חדשים ותחליפים למתיל ברומיד בשוק חשוב זה, מוקדשים מאמצים לפיתוח, האחרונות

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

  .אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה
הליכי גישור בין . על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ה הפרה פטנט" דין כי מיבית המשפט המחוזי קבע בפסק

  .הצדדים לא עלו יפה והתיק תלוי ועומד בערעור

 50 -ה בבית המשפט המחוזי בסך של כ"הגישה קונטרקליין תביעה כספית נגד מי, ל"במקביל לערעור ועל יסוד פסק הדין הנ  
אשר אישר לקונטרקליין לשלם אגרה , קונטרקליין ביקשה פטור מאגרת בית המשפט. ההפסד שנגרם לה/מיליון דולר בגין הנזק

מתן . על ההחלטה הוגשו ערעורים מטעם שני הצדדים.  מיליון דולר20ח לגבי סכום תביעה של עד " אלפי ש10סימלית של 
  .ןהחלטה בערעורים אלו נדחה עד לאחר הכרעה בערעורים שבבית המשפט העליו

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

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

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

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

  . גרמה למחלת הסרטן בה חלו
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 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (השפעת גורמים חיצוניים ואחרים
  
שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים שנגרמו לתובעים , בין היתר כנגד דשנים, יעות אלו מתווספות לתביעות נוספות שהוגשותב

 הוגשה לבית 2003 באוגוסט 24ביום . גם דשנים אחראית בגינו, לטענת התובעים, אשר, לטענתם כתוצאה מזיהום נחל הקישון
  . התביעות הנוספות המוזכרות לעילמ ת תובעים נוספים לאח62המשפט בקשה לצרוף 

עדיין לא ניתן להעריך את הסיכון , המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים המטפלים בתביעות, לדעת הנהלת דשנים
  .הקיים בתביעות ולכן לא נעשתה  כל הפרשה בגינן בדוחות הכספיים

ראה (ל " טבע ודין כנגד נציב המים וכן כנגד שתי חברות של כיידי אדם-בבית הדין לענייני מים תלוי ועומד ערר מים שהוגש על  .ו
. בתקופת הדוח התקיים דיון בערר והוגשו חוות דעת מצד הצדדים בשאלה מי אחראי לזיהום). 2002בדוח הדירקטוריון לשנת 

ל "י בהערכת כיאין שינו. ל על נכונותה לרכוש את המים מהקידוח המדובר"כאמור בדוח השנתי הודיעה חברה אחרת של כי
  .בקשר להליך האמור

  
  

  אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריו
  
דיווחה  לחברה כי הצדדים השונים בקבוצת האחים עופר  חתמו על הסכם )  מילניום-להלן (מ "מילניום השקעות אלעד בע  .א

  .החברה לישראל מהון המניות של 50.6% -מילניום מחזיקה בכ. בדבר שינוי במבנה האחזקות בחברה לישראל

 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

מ מוחזקת בחלקים שווים "בע) אחזקת אוניות(עופר . תומשט נשלטת על ידי נאמנות זרה אשר נהניה הם עידן עופר ובני משפח
  .ל'דורון עופר ואודי אנג, )בשליטת אייל עופר(מ "בע) אחזקות(ן .י.על ידי ל

וזאת בעקבות , הפכה למניה רגילה של החברה) 1סדרה (אוחדו מניות החברה לישראל באופן שכל מניה רגילה , בתקופת הדוח  .ב
 -להלן  (1969 -ט "התשכ, מ"אשר תיקן את חוק החברה לישראל בע, 2002 -ב "תשס, 132 'התיקון לפקודת מס הכנסה מס

אין עוד צורך , על פי התיקון בוטלו חלק מהטבות המס שניתנו במסגרת חוק החברה לישראל ולפיכך). חוק החברה לישראל
דה בין סדרות המניות השונות נבעה הואיל והדרישה להפר.  בין סדרות המניות השונות2001בהבחנה שנעשתה בהנפקה בשנת 

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

  .להם היתה זכאית החברה במסגרת חוק החברה לישראל,  לא תפגע בפטורים ובהטבות2003 המס החברה משנת

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 השינוי. לשנות את תנאי תוכנית האופציות של עובדי החברה, ה החלטהקיבל דירקטוריון החבר, 2003בחודש ינואר   .ד
בשווי ) או יועברו אליו מניות המוחזקות על ידי החברה או על ידי חברה בשליטתה(בעת מימוש האופציות יוקצו לניצע מניות 

 במקרה של העברת - ישלם כל סכום או לא(והניצע ישלם את ערכן הנקוב של המניות המוקצות לו בפועל בלבד , ההטבה בלבד
ולא את מחיר המימוש של כלל המניות אשר , )חלף הקצאת מניות, מניות המוחזקות על ידי החברה או על ידי חברה בשליטתה

  .לגביהן ניתנה על ידו הודעת מימוש
ן שתקופת המימוש תעמוד באופ, כמו כן הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לשנות את תקופת המימוש על פי תכנית האופציות

  . חודשים כקבוע בתנאים הקיימים של תכנית האופציות24 חדשים במקום 36על 

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

  . מ"מר עובדיה עלי את כהונתו כיושב ראש בתי זקוק לנפט בעבתקופת הדוח סיים   .ו

. ח" מליון ש99 - החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ביניים במזומן בסכום כולל של כ2003 במרס 27ביום   .ז
  .2003 באפריל 24הדיבידנד חולק ביום 

הדיבידנד . ח" מליון ש36 -דנד במזומן בסכום כולל של כ החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבי2003 באוגוסט 26ביום   .ח
  .2003 באוקטובר 2חולק ביום 

  ). חליף למר עידן עופר(בתקופת הדוח חדל לכהן מר יחיאל בורוכוף כדירקטור בחברה   .ט

ינה  הגישה החברה את המסמכים הנדרשים בקשר עם השתתפות החברה במסגרת הליך המכירה של מניות המדבתקופת הדוח  .י
  .מ"בצים חברת השיט הישראלית בע
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 מ"החברה לישראל בע

  )המשך (אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריו
  
דירקטורים מסוימים , הגישו בעלי מניות מסוימים בטאואר תביעה לבית משפט בארצות הברית כנגד טאואר, 2003בחודש יולי   .יא

 שביקשו בין היתר להכיר בתביעה -התובעים . ביניהם החברה לישראל, שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימים, שלה
בנוגע לדיווחים לא מדויקים , 1934 העלו טיעונים מכוח החוק למסחר בניירות ערך האמריקאי משנת -כתביעה ייצוגית 

 בנוגע לאישור תיקון 2002והשמטת מידע שנעשה על ידי הנתבעים בחומר שנשלח לבעלי המניות של טאואר בחודש אפריל 
  .שקעה של טאואר עם השותפים האסטרטגיים שלה והמשקיעים העיקריים בהוןהסכמי הה

  .טאואר והחברה מאמינים שלתביעה אין כל בסיס והן מתכוונות להתנגד לה בתוקף

אשר עברה ביום ") התכנית הכלכלית ("2003 -ד "תשס, )תיקוני חקיקה (2004בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים   .יב
אם יתקבלו בנוסחם , העלולים, נכללו תיקוני חקיקה בתחומים שונים,  בקריאה ראשונה ומונחת בפני הכנסת2003 בנובמבר 5

מאחר ואין לדעת מה יהיה הנוסח הסופי של החקיקה . על תוצאות הקבוצה, במישרין או בעקיפין, להשפיע לרעה, המוצע כיום
  .פעתה על תוצאות הקבוצה אין אפשרות כרגע להעריך את מידת הש-אם וכאשר תתקבל 

ענת קינן כדירקטורית חיצונית בחברה '  אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינוים של הגב2003בחודש ספטמבר   .יג
  .אבישי ברוורמן' אירית איזקסון ואת מר יאיר סרוסי כדירקטור חיצוני בחברה במקומו של פרופ' במקומה של הגב

  .לו לכהן כדירקטורים בחברהמר דורון עופר ומר צבי זמיר חד  

  .רכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בתקופת הדוח אישרה אסיפה כללית מיוחדת של החברה  .יד

  .ראה בפרק שינויים בתיק ההשקעות, בדבר הסכם החברה עם הבנקים להעמדת רשת בטחון לטאואר  .טו
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 מ"החברה לישראל בע

  מידע נוסף הכלול בדוח סקירת רואי החשבון
  

  :טוט מתוך דוח סקירת רואי החשבוןלהלן צי

  :אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים האמורים להלן

לבין ) ן" בז-להלן (מ "צ בקשר להסדר בין בתי זיקוק לנפט בע" לדוחות הכספיים בדבר העתירה שהוגשה לבג3כאמור בבאור   .א
ן "בדבר אפשרות הפיצול של מתקני בז, )18.10.03(ממשלת ישראל והחברה בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום תקופת הזכיון 

אשר לא ניתן להעריכן , ן לגבי השפעות מהותיות"בחיפה ובאשדוד לשני מפעלים בבעלויות נפרדות ובדבר הערכותיה של בז
  .ן"ל על מצבה הכספי של בז"של הנושאים הנ, בשלב זה

 -להלן (מ "ויות מותנות של כימיקלים לישראל בעלדוחות הכספיים בדבר אי הוודאות באשר להתחייב. ה-. א4כאמור בבאור   .ב
ל "בגין חלק מהתחייבויות מותנות אלה נכללו בדוחות הביניים המאוחדים של כי. ושל חברות מאוחדות מסויימות שלה) ל"כי

, לגבי התחייבויות מותנות שלא ניתן; הפרשות שלדעתה יש בהן כדי לכסות את ההתחייבות שעלולה להיווצר כתוצאה מהן
  .ל"לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של כי, לאמוד את סכומיהן או להעריך את תוצאותיהן, בשלב זה

  
  
  
  
  
  

למנהלים ולעובדים בקבוצה על תרומתם להשגת יעדי הקבוצה הכוללים ביצוע , הדירקטוריון מודה למנהלי החברה ולעובדיה
  .חברותפעולות התייעלות והשגת יעדים שנקבעו ב, האסטרטגיה העסקית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________                 __________________  
   יוסי רוזן                                                                                       עידן עופר        
                                                מנהל כללי                                                            ר הדירקטוריון "      יו
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  לכבוד
  הדירקטוריון של 

  החברה לישראל בערבון מוגבל
  
  
  

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

 ואת דוחות הרווח וההפסד 2003 בספטמבר 30 ליום ) החברה-להלן (מ "בעלישראל סקרנו את מאזן הביניים המאוחד של החברה , לבקשתכם
הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לתקופות של תשעה חודשים ושלושה חודשים , המאוחדים

  .שנסתיימו באותו תאריך

קריאת , ל"קריאת הדוחות הכספיים הנ, הנהלים כללו בין השאר.  חשבון בישראלסקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי לשכת רואי
  .פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

 בספטמבר 30אשר נכסיהן ליום , ים של חברות מאוחדות מסויימותהומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביני
 מכלל ההכנסות 91.0% - וכ90.7% -והכנסותיהם מהוות כ,  מכלל הנכסים הכלולים במאזן הביניים המאוחד74.4% - מהווים כ2003

הנתונים , כמו כן. בהתאמה, ו תאריךהכלולות בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים לתקופות של תשעה חודשים ושלושה חודשים שנסתיימו באות
הכלולים בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים והמתייחסים לשווי המאזני של ההשקעות בחברות כלולות ולחלקה של הקבוצה בתוצאות 

  .ריםמבוססים על דוחות כספיים שרובם נסקרו על ידי רואי חשבון אח,  המוצגים על בסיס השווי המאזני, העסקיות של חברות אלו

אין אנו מחווים דעה על דוחות הביניים , מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  .המאוחדים

 שיש צורך בשינויים מהותיים, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בבצוע סקירתנו
של תקנות ניירות ערך ' ובהתאם להוראות פרק ד, כדי שיוכלו להיחשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בדוחות האמורים

  .1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(

  :אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים האמורים להלן
לבין ממשלת ) ן" בז-להלן (מ "צ בקשר להסדר בין בתי זיקוק לנפט בע"ה לבג לדוחות הכספיים בדבר העתירה שהוגש3כאמור בבאור   .1

ן בחיפה ובאשדוד "בדבר אפשרות הפיצול של מתקני בז, )18.10.03(ישראל והחברה בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום תקופת הזכיון 
ל "של הנושאים הנ, לא ניתן להעריכן בשלב זהאשר , ן לגבי השפעות מהותיות"לשני מפעלים בבעלויות נפרדות ובדבר הערכותיה של בז

  .ן"על מצבה הכספי של בז
ושל ) ל" כי-להלן (מ "לדוחות הכספיים בדבר אי הוודאות באשר להתחייבויות מותנות של כימיקלים לישראל בע. ה-. א4כאמור בבאור   .2

ל הפרשות שלדעתה יש " הביניים המאוחדים של כיבגין חלק מהתחייבויות מותנות אלה נכללו בדוחות. חברות מאוחדות מסויימות שלה
לאמוד את סכומיהן או , בשלב זה, לגבי התחייבויות מותנות שלא ניתן; בהן כדי לכסות את ההתחייבות שעלולה להיווצר כתוצאה מהן

  .ל"לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של כי, להעריך את תוצאותיהן
  
  

  , בכבוד רב
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון
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  מ"החברה לישראל בע

 מאזן מאוחד ליום
 מותאם לשקל של

  
  
  בדצמבר31  בספטמבר30 
 2003 2002 2002 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
       
  

     רכוש שוטף
     

  148  221  223  מזומנים ושווי מזומנים
  672  799  628  ניירות ערך סחירים

  58  74   347  אות לזמן קצרפקדונות והלוו
  1,635  1,902  1,074  לקוחות

  857  859  843  חייבים ויתרות חובה
  *  2,292  *  2,125  2,284  מלאי

 5,399  5,980  5,662  
    

     
     הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, השקעות

     
  1,100  1,267   1,147  השקעות בחברות מוחזקות 

  281  290  249  בחברות אחרותהשקעות 
  82  87  75  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, פקדונות
   *   110   *   121   77  מלאי

 1,548  1,765  1,573  
    

     
  8,125  8,154  7,707  רכוש קבוע

    
  936  969  853  רכוש אחר והוצאות נדחות

    
    
    

  15,507  16,868  16,296  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  אבישר פז
  ל כספים"סמנכ

  יוסי רוזן  
  מנהל כללי

  עידן עופר  
  ר הדירקטוריון"יו

  
  

  2003 בנובמבר 20:  תאריך אישור הדוחות הכספיים
    סווג מחדש*
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  מ"החברה לישראל בע

  2003 בספטמבר 30
  2003חודש ספטמבר 

  
  
  בדצמבר31  בספטמבר30 
 2003 2002 2002 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
       
  

     התחייבויות שוטפות
     

  3,121  2,481  2,646  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
   360   -   -  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות חברה מאוחדת

  1,047  948  1,009  התחייבויות לספקים ולנותני שרותים
   1,177   1,228  1,213  זכאים ויתרות זכות

  -  -  36  דיבידנד מוצע לתשלום
  4,904  4,657  5,705  
     
     
     

     התחייבויות לזמן ארוך
     

  4,809  5,763  4,248  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולאחרים
  180  563  504  אגרות חוב ניתנות להמרה

  1,039  1,033  1,165  נטו , מסים נדחים
  710  710  746  נטו, מעביד- בשל סיום יחסי עובדהתחייבויות

  6,663  8,069  6,738  
     
     

  1,854  1,912  1,863  זכויות המיעוט
     

  1,999  2,230  2,077  הון עצמי
     
     
     
  15,507  16,868  16,296  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"החברה לישראל בע

  דוח רווח והפסד מאוחד
  2003מותאם לשקל של חודש ספטמבר 

  
  
  ודשיםלתשעה ח 

 בספטמבר 30שנסתיימו ביום 
  לשלושה חודשים

 בספטמבר 30שנסתיימו ביום 
  לשנה שנסתיימה

  בדצמבר31ביום 
 2003 2002 2003 2002 2002 
 מבוקר  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
           
  

  9,403    2,636    2,834   7,279   7,701   ם בצוע עבודות ושרותי, הכנסות ממכירות
  6,458    1,807    1,956   4,975   5,232   העבודות והשרותים, עלות המכירות
  2,945    829    878   2,304   2,469   רווח גולמי

       
  133    34    33   102   98   נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

  1,488    376    471   1,104   1,265    שינוע ושיווק,הוצאות מכירה
  417    122    130   315   347   הוצאות הנהלה וכלליות
  907    297    244   783  759   רווח מפעולות רגילות

       
 )359(  )90(  )53( )303( )118(  נטו, הוצאות מימון
 )322(  )31(   )3( )90(  )18(   נטו, הוצאות אחרות

  226    176    188   390   623   סהרווח לפני מסים על ההכנ
       

 )190(  )81(  )71( )173( )241(  מסים על ההכנסה
  36    95    117   217   382   רווח לאחר מסים על ההכנסה

       
  )הפסדי(חלקה של הקבוצה ברווחי 

 )148(  )52(  36  )139(  52   נטו,   חברות כלולות
 )188(  )62(  )59( )163( )183(  נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות

       
 )300(  )19(   94  )85(  251   נקי לתקופה) הפסד(רווח 

       
       
       

          בסיסי ומדולל -למניה ) הפסד(רווח 
       

 )43.58(  )2.78(   13.56  )12.34(  36.34   ח ערך נקוב של מניה  " ש1 -ל ) הפסד(רווח 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"החברה לישראל בע

   השינויים בהון העצמידוח על
  2003מותאם לשקל של חודש ספטמבר 

  
  

 
  הון מניות
  וקרנות הון

  מניות החברה
  המוחזקות

  על ידי חברה
  מאוחדת

  התאמות הנובעות
  מתרגום דוחות
  כספיים של

  חברות מוחזקות 

  דיבידנד מוצע
  לאחר תאריך

 סך הכל עודפים המאזן
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
       

  
  לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

         בלתי מבוקר- 2003 בספטמבר 30
  1,999  507  99  )70( )13(  1,476   יתרות לתחילת התקופה    

  251  251  -   -   -   -   רווח נקי לתקופה
 )98( 1  )99(  -   -   -   דיבידנד ששולם
  )36(  )36(  -    -    -    -   שלוםדיבידנד מוצע לת

 )39( -   -  )39(  -   -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
   -   -   -    -    1   )1(  הנפקת הון

  2,077  723  -  )109( )12(  1,475   יתרות לסוף התקופה
        

  לתשעה חודשים שהסתיימו ביום
         בלתי מבוקר- 2002 בספטמבר 30

  2,272   906  -  )93( )21(  1,480   תחילת התקופהיתרות ל
 )85( )85( -   -   -   -   הפסד נקי  לתקופה

   41   -  -   41   -   -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  )1(  -  -  )1(  -   -   מימוש קרנות עקב מימוש השקעה

  3   -  -   -   5  )2(  הנפקת הון
  2,230   821  -  )53( )16(  1,478   יתרות לסוף התקופה

        
  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

         בלתי מבוקר- 2003 בספטמבר 30
  1,969  629  36  )159( )12(  1,475   יתרות לתחילת התקופה    

  94  94  -   -   -   -   רווח נקי לתקופה
  )36(  -   )36(  -   -   -   דיבידנד מוצע לתשלום

  50  -  -   50   -   -   אמות הנובעות מתרגום דוחות כספייםהת
  2,077  723  -  )109( )12(  1,475   יתרות לסוף התקופה

        
  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

         בלתי מבוקר- 2002 בספטמבר 30
  2,245   840  -  )57( )16(  1,478   יתרות לתחילת התקופה

 )19( )19( -   -   -   -   הפסד נקי  לתקופה
  4   -  -   4   -   -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  2,230   821  -  )53( )16(  1,478   יתרות לסוף התקופה
        

  לשנה שהסתיימה ביום
         מבוקר- 2002 בדצמבר 31

  2,272   906  -  )93( )21(  1,480   יתרות לתחילת השנה
 )300( )300( -   -   -   -   נקי לשנההפסד 

  -  )99( 99   -   -   -   דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן
  28   -  -   28   -   -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  מימוש והפחתת קרנות עקב ירידת ערך

 )5(  -  -  )5(  -   -     השקעה
  4   -  -   -   8  )4(  הנפקת הון

  1,999   507  99  )70( )13(  1,476   ות לסוף השנהיתר

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"החברה לישראל בע

  דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
  2003מותאם לשקל של חודש בספטמבר 

  
  

  לתשעה חודשים 
  בספטמבר30שנסתיימו ביום 

  לשלושה חודשים
   בספטמבר30שנסתיימו ביום 

  לשנה שנסתיימה
  בדצמבר31ביום 

 2003 2002 2003 2002 2002 
 מבוקר בלתי מבוקר בוקרבלתי מ 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
           

  
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 )300( )19(  94  )85(  251   נקי) הפסד(רווח 
  התאמות הדרושות כדי להציג את

  1,940   595   328   1,432   1,385   )א(  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
  

  1,640   576   422   1,347   1,636   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 )149( )6( )16( )61( )28(  השקעות בחברות מוחזקות ואחרות

 )843( )218( )130( )590( )439(  רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר
 )23( )2( )29( )20( )36(  ך מתן הלוואות לזמן ארו

 )96( )81( )16( )224(  89   נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת 
  56   16   22   23   35   מענק השקעה בגין רכוש קבוע

  59   5   4   51   7   תמורה ממימוש רכוש קבוע ורכוש אחר
  31   5   7   24   16   גביית הלוואות לזמן ארוך 

 )33(  8  )258( )51( )274(  נטו  ,  לזמן קצר ופקדונות בבנקיםהלוואות
  25   -   24   12   36   תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות 

   -    31    -    -    -   עודף עלות ששולם ברכישת חברה בת והוחזר
 )107(  -   -  )107(  -   )ב(רכישת חברות שאוחדו לראשונה 

  )3(   -    -   -   -   )ג( השקעה בחברות שאוחדו בעבר תמורה ממימוש
  

 )1,083( )242( )392( )943( )594(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים לפעילות מימון
  1,532   369   313   1,240   505   ארוך הנפקת אגרות חוב להמרה וקבלת הלוואות לזמן

 )1,730( )493( )371( )1,016( )1,464(   והתחייבויות לזמן ארוךפרעון אגרות חוב
 )252( )182(  153  )500(  229   נטו, הלוואות לזמן קצר

  תמורה ממימוש אופציות לעובדים בחברה 
  26   4   -   16   3     ובחברה מאוחדת

  רכישת מניות חברה מאוחדת על ידי חברה 
   -    -    -    -  )10(    מאוחדת שלה
   -    -    -    -   )98(  דיבידנד ששולם

 )121( )4( )78( )59( )130(  דיבידנד ששולם למיעוט בחברות מאוחדות
  שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

 )545( )306(  17  )319( )965(   מימון)ששימשו לפעילות  (
       

  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים
  4   6   5   4  )2(    ביחידות מוחזקות אוטונומיות
  16   34   52   89   75   עליה במזומנים ושווי מזומנים

  132   187   171   132   148   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
  148   221   223   221   223   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"החברה לישראל בע

  )המשך(דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 
  2003 לשקל של חודש ספטמבר מותאם

  
  

  לתשעה חודשים 
  בספטמבר30שנסתיימו ביום 

  לשלושה חודשים
   בספטמבר30שנסתיימו ביום 

  לשנה שנסתיימה
  בדצמבר31ביום 

 2003 2002 2003 2002 2002 
 מבוקר  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
           

  
  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי מזומנים  .א

       -  פעילות שוטפת
       :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

          
  ,נטו, חלק הקבוצה בתוצאות של חברות  כלולות

  200  96  )40(  187  )45(    בניכוי דיבידנד
  188  62   59   163   183   נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות

  1,008  227   205   616   592   פחת והפחתות
  133  53   78   136   178   נטו, מיסים נדחים

  19  )18( )9( )12( )53(  נטו, הון) רווחי(הפסדי 
  שחיקת הלוואות שניתנו לזמן קצר ולזמן ארוך

  51  8   8   51  )34(  נטו,   ועליית ערך ניירות ערך סחירים
  שחיקת הלוואות שנתקבלו והתחייבויות לזמן קצר

 )33( )2( )27( )11( )24(  נטו,   ולזמן ארוך
  בהתחייבות בשל סיום ) קיטון(גידול 

  13  )13( )5(  15   39   נטו, מעביד-  יחסי עובד
   836   1,145   269   413  1,579  

       :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
       
  285  29  )15(  9   513   בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה) גידול(ון קיט

  46  42   32   233  )37(  במלאי) גידול(קיטון 
   30   111    42    45   73   גידול בספקים ובזכאים שונים

   549   287    59    182   361   
   1,385   1,432    328    595   1,940   
           אשונהרכישת חברות שאוחדו לר  .ב

  )9(  -    -   )9(  -   )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר 
  )43(  -    -   )43(  -   רכוש אחר ויתרות חובה לזמן ארוך, רכוש קבוע
  )55(  -    -   )55(  -   מסים נדחים

   -  )107(   -    -  )107(  
           תמורה ממימוש השקעה בחברות שאוחדו בעבר  .ג

  )4(  -    -    -   -   )ומנים ושווי מזומניםלמעט מז(הון חוזר 
  רכוש אחר ויתרות חובה, רכוש קבוע, השקעות

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

   -   -    -    -  )3(  
            פעילות שלא במזומן  .ד

   89   -    25    -   25   רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 )מבוקריםבלתי  (- 2003 בספטמבר 30 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
  
  כללי  .א

דוחות ביניים אלו נערכו על פי הכללים החשבונאיים המקובלים המיושמים כמתחייב לצורך עריכת דוחות   .1
  .כספיים לתקופות הביניים

  .2002  בדצמבר31עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות הכספיים באופן עקבי לדוחות הכספיים ליום   .2

 חודשים תשעה ולתקופות של 2003 בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .3
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של . ושלושה חודשים שנסתיימו באותו תאריך

  .הם ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אלי2002 בדצמבר 31החברה ליום 

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

  .השפעה מהותית על תוצאות הפעילות
  
  דוחות כספיים בערכים מותאמים  .ב

  .וחות הכספיים ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת לשינויים בכוח הקניה הכללי של השקלהד
  . 2003נתוני ההשוואה בדוחות הכספיים הותאמו לשקל של חודש ספטמבר 

  :בתקופות החשבון)  דולר-להלן (ב "להלן שיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער היציג של הדולר של ארה

  רשער הדול
  היציג

  מדד המחירים
    לצרכן

%  %    

  2003 בספטמבר 30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום   )1.49(  )6.25(

  2002 בספטמבר 30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום   6.99  10.30

  2003 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום   )0.98(  2.99

  2002 בספטמבר 30 חודשים שנסתיימה ביום לתקופה של שלושה  0.65  2.14

  2002 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   6.50  7.26
  

  גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות בתקופה שלפני יישומם  .ג

תופסק ההתאמה של דוחות , בהתאם לתקן זה.  הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים- 12תקן חשבונאות מספר   -
  .2003 בינואר 1 הקניה הכללי של המטבע הישראלי החל מיום כספיים להשפעת השינויים בכח

 הקובע כי 17 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2002בחודש דצמבר 
 בינואר 1ההתאמה של הדוחות הכספיים תופסק החל מיום , לפיכך. 2004 בינואר 1 - יידחה ל12יישום תקן 

 של לשכת 36 תמשיך החברה לערוך דוחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת 2003  בדצמבר31עד ליום . 2004
 ישמשו נקודת 2003 בדצמבר 31הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום . רואי חשבון בישראל

 תלויה בשיעור האינפלציה 12השפעת תקן מספר . 2004 בינואר 1מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 
  .ת המימון של החברה והחברות המוחזקותובמקורו

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

  .2003 בינואר 1החל מיום 
  .2004 בינואר 1נדחה יישום התקן האמור ליום , 17נאות מספר על פי תקן חשבו
המצב הכספי ותזרים המזומנים שלה אינה צפויה , השפעת התקן האמור על תוצאות הפעילות, להערכת החברה
  .להיות מהותית
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 )מבוקריםבלתי  (- 2003 בספטמבר 30 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע

   השקעות ומידע נוסף- 2באור 
  
  ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע  .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, הסכמיהם עם טאואר בקשר עם התשלום בגין אבן הדרך החמישית

  . הוסר התנאי של השגת אבן הדרך והוסרו התניות אחרות שטאואר לא עמדה בהן,בהתאם לתיקון
 מליון דולר בהון 24.6 -ישקיעו המשקיעים סך של כ, עם קבלת האישורים הנדרשים, על פי התיקון להסכם

 מליון דולר 16.4 -יתרת התשלום בסך של כ).  מליון דולר על ידי אייסיטק4.4 -מתוכם סך של כ(טאואר 
 31לא יאוחר מיום ,  מליון דולר26 -קע בהון טאואר בכפוף לגיוס הון נוסף על ידי טאואר בסך של כתוש

  . 2003בדצמבר 
יקבלו המשקיעים מניות , ) החלק הראשון-להלן  ( מליון דולר24.6 -בתמורה להשקעה הראשונית בסך של כ

 ימי המסחר 30 -י מניות טאואר בהמהווה ממוצע שער( דולר 3 -רגילות של טאואר לפי מחיר מניה של כ
 16.4 -בגין יתרת התשלום בסך של כ). שקדמו להחלטת דירקטוריון טאואר על התיקון להסכם ההשקעה

יקבלו המשקיעים מניות רגילות של טאואר לפי מחיר מניה שיתבסס על , ) החלק השני-להלן  (מליון דולר
  . מליון דולר26 - כמחיר המניה על פיו תגייס טאואר את הסכום הנוסף של

 מליון 13.2סך של עד , 2006במהלך חודש ינואר , כן ניתנה לשותפים האסטרטגיים העיקריים אופציה להמיר
למניות רגילות של טאואר במחיר שיתבסס , דולר מתוך הסכומים שנזקפו כמקדמות על חשבון רכישת מוצרים

  .2005 בדצמבר 31ר הקודמים ליום  ימי מסח15על המחיר הממוצע של מניות טאואר בתקופה של 
 אישור שנתקבל לאחר תאריך המאזן -תיקון ההסכם היה כפוף לאישורים מסויימים ובעיקר הסכמת הבנקים 

  )).4(כאמור בסעיף (

העבירו ,  מליון דולר67בעקבות הסכמת הבנקים להעמיד לטאואר אשראי ביניים בסכום של , בתקופת הדוח  )2(
 מליון דולר על ידי 2.9 -מתוכם סך של כ( מליון דולר 15.9 - סכום של כלק הראשון על חשבון החהמשקיעים
  ).אייסיטק

הפסד ההון שנגרם לקבוצה . 27.3% - לכ28.5% -ירד חלקה של אייסיטק בטאואר מכ, בעקבות ההשקעה
  .2002נכלל בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , ח" מליון  ש7 -בסך של כ

אייסיטק והמשקיעים לתקן את הסכמיהם עם טאואר ולהשקיע את יתרת , ן הסכימו טאוארלאחר תאריך המאז  )3(
ללא תלות בגיוס ההון הנוסף של טאואר כאמור ,  מליון דולר25.1 - בסך של כ5התשלומים בגין אבן דרך 

  ).1(בסעיף 

ת לאייסיטק תנפיק טאואר מניו,  מליון דולר8.7 -בתמורה ליתרת הסכום בגין החלק הראשון בסך של כ
תנפיק טאואר ,  מליון דולר16.4 - דולר ובתמורה לחלק השני בסך של כ3 -ולמשקיעים לפי מחיר מניה של כ

באם לא , מניות לפי מחיר מניה שיתבסס על מחיר ההנפקה הבאה שתבצע טאואר או ממוצע שערי הבורסה
  .תתבצע הנפקה בתקופה שנקבעה 

להם יהיו , לדחות את ניצול המקדמות על חשבון רכישת מוצריםהשותפים האסטרטגיים העיקריים הסכימו 
 ובתמורה ניתנה להם אופציה להמיר כל סכום שיכול להיות 2004-2006זכאים בגין רכישותיהם בשנים 

מנוצל מתוך המקדמות בכל רבעון בשנים אלו למניות של טאואר בהתבסס על מחיר ממוצע של מנית טאואר 
 31ישולמו על ידי טאואר ביום , ילופין סכומים שלא הומרו למניות כאמור לעיללח. בבורסה באותם מועדים

  . שתשולם באופן שוטף2.5%+ סכומים אלו ישאו ריבית בשיעור של ליבור . 2007לדצמבר 
  .של אסיפת בעלי המניות של טאואר, בין השאר, התיקון להסכמים כפוף לאישורים נוספים

. FAB2ואר להסכמה עם הבנקים בדבר תיקון הסכמי האשראי שלה למימון לאחר תאריך המאזן הגיעה טא  )4 (
במסגרת תיקון ההסכמים נתנה החברה לישראל לבנקים מכתב התחייבות כחלק מההסדרים שנדרשו על ידם 
להעמדת רשת בטחון על ידי בעלי המניות העקריים של טאואר כתנאי להמשך מתן מימון על ידי הבנקים 

  .לטאואר

מתייחסת להתחייבות לישראל כי רשת הבטחון שתועמד על ידי החברה , ההתחייבות נקבעבמכתב   .1
כאמור , בהתאם למועדים ולתנאים (31.12.2005- מליון דולר עד ה152טאואר לגייס הון נוסף בסך 

 ).ההון הנוסף - להלן) (בהסכם האשראי

ש מטאואר לצאת בתשקיף לבעלי לדרו, בתנאים מסויימים, רשאים הבנקים, על פי מכתב ההתחייבות  .2
מניותיה בדרך של זכויות לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות טאואר וכן הקצאת אופציות 

סכום ההנפקה לא יעלה על הסכום . לרכישת מניות בטאואר והכל בתנאים שנקבעו במכתב ההתחייבות
  .מועדאותו לא הצליחה טאואר לגייס בהתאם למחוייבותה לבנקים עד לאותו 

תשקיע החברה בטאואר בדרך של הנפקה , באם טאואר לא תצליח לפרסם תשקיף במועדים הנדרשים
  .פרטית של אגרות חוב ניתנות להמרה לפי אותם תנאים שהיו נכללים בהנפקה לציבור
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 )מבוקריםבלתי  (- 2003 בספטמבר 30 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע

  )המשך ( השקעות ומידע נוסף- 2באור 
  
  )המשך () טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע  .א

  סך שלולל של התחייבות החברה להשקיע בטאואר בהתאם למכתב ההתחייבות לא יעלה עלהסכום הכ  .3
 אם ,כי השקעות של בעלי מניות עיקריים מסוימים בטאואר, במכתב ההתחייבות נקבע.  מליון דולר50

 ).כפי שפורט במכתב ההתחייבות (יחשבו כמילוי התחייבות החברה לעניין מכתב ההתחייבות, תבוצענה
במקביל לביצוע , יבות של החברה במכתב ההתחייבות ניתנת כנגד התחייבות הבנקים להעמידההתחי

 500בנוסף לאשראי בסך ( מליון דולר 43בסכום של עד , מימון נוסף לטאואר, השקעה על ידי החברה
, כי הבנקים יעמידו את המימון כאמור, במכתב ההתחייבות נקבע). מליון דולר שנקבע בהסכם האשראי

 דולר שתעמיד 50כך שכנגד כל , ופן יחסי לסכומים אותם תעמיד החברה ובעלי מניות מסויימיםבא
  .  דולר43 יעמידו הבנקים אשראי נוסף לטאואר בסך ,החברה ואותם בעלי מניות

 מהסכום אותו יש לגייס באותו מועד 50/93לא מחוייבת החברה להשקיע יותר מאשר , בכל מקרה
 ).ש זכויותיה כבעלת מניותלרבות חלקה בגין מימו(

כי סכומים מסויימים שתבחר , בכפוף לתנאים הנקובים במכתב ההתחייבות, במכתב ההתחייבות נקבע  .4
החברה  להשקיע בטאואר בין בהנפקה לציבור ובין בהנפקה פרטית גם אם הבנק לא יפעיל את זכותו 

, בותה על פי כתב ההתחייבותיובאו בחשבון לענין הסכום הכולל של התחיי להפעלת רשת הבטחון
 .והשקעתה זו תחשב כחלק מההון הנוסף

 מליון דולר על 152השלמת גיוס סך של ) א: (כתב ההתחייבות יפקע במוקדם מבין המועדים הבאיםמ  .5
במועד בו ) ג(; 30.6.2006בתאריך ) ב(; כמוגדר בהסכם האשראי של טאואר, ידי טאואר כהון נוסף

 על פי תנאי רשת  מליון דולר50סך של ) מניות העיקריים של טאוארובעלי ה(השקיעה החברה 
 .הבטחון

כולל בין היתר התניה ולפיה מכירת מניות בטאואר בכמויות עם הבנקים הסכם האשראי של טאואר   .6
. העולות על הנקוב בהסכם מקנות לבנקים זכות להעמדה לפרעון מיידי של האשראי שניתן לטאואר

בכל . לת הקטנת כמות המניות שמכירתן הוגבלה באופן הדרגתי על פני השניםההתניה האמורה כול
מקרה לא ייכללו בהגבלה זו ניירות ערך של טאואר שתרכוש החברה או חברות בקבוצתה לאחר 

  .חתימת מכתב ההתחייבות

ות עבור הוצאות ונזקים בגין תביע,  מליון דולר100טאואר הסכימה לשפות את החברה בסכום של עד   .7
  .שיגרמו לחברה כתוצאה מהתחייבותה כלפי הבנקים להענקת רשת הביטחון

לאור העובדה שתקופת , FAB2טאואר פנתה למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את התוכנית העדכנית להקמת   )5(
  . שנים ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות5 - תארך מעל לFAB2ההשקעות של 

  .א הסדר מניח את הדעת עם מרכז ההשקעותהנהלת טאואר מעריכה כי ימצ

ומנגד ח " מליון ש46 - כללה החברה את חלקה בהפסדי טאואר בסך של כברבעון השלישי של תקופת הדוח  )6(
חלקה של החברה . באותו סכום) 2002שבוצעה בשנת (הקטינה את ההפרשה לירידת ערך השקעתה בטאואר 

  .נטו, ח" מליון ש40 -לכבהפסדי טאואר שנכללו בתקופת הדוח הסתכמו 
את מלוא אחזקותיה ) 1 קול -להלן (מ "בע.) ל.ח( השקעות בתקשורת 1מכרה קול , ברבעון הראשון של תקופת הדוח  .ב

 מליון אירו החזר הלוואות 3.2מזה ( מליון אירו 14 - בתמורה לסך של כRSL COM FINLAND OYבחברת ) 40%(
  .ח" מליון ש46.2 -בסך של כ, סלאחר מ,  נוצר רווח נטו1לקול ). בעלים

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

 בדצמבר 31 (ח"ש מליון 1,053 -ות הלקוחות שנמכרו במזומן ליום המאזן לכמסתכמת יתרת חוב, ל"בשליטת כי
  ).ח"ש מליון 413 - כ-  2002

ההיקף המקסימלי הצפוי של האמצעים הכספיים שיעמוד לרשות החברה הרוכשת לצורך רכישה של חובות הלקוחות   
שחובותיהם , תקבלו מהלקוחותבאופן שהתמורות שי, על בסיס שוטף, ח"ש מליון 1,110 - הינו כ, של החברות

  .ישמשו לרכישת חובות לקוחות חדשים, נמכרו
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 )מבוקריםבלתי  (- 2003 בספטמבר 30 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע

  )המשך ( השקעות ומידע נוסף- 2באור 
  
, הפכה למניה רגילה של החברה) 1סדרה (אוחדו מניות החברה לישראל באופן שכל מניה רגילה , בתקופת הדוח  .ד

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

הואיל .  בין סדרות המניות השונות2001אין עוד צורך בהבחנה שנעשתה בהנפקה בשנת , החברה לישראל ולפיכך
, פנתה החברה לנציבות מס הכנסה, ת השונות נבעה מדרישות נציבות מס הכנסהוהדרישה להפרדה בין סדרות המניו

כי אין מניעה לאיחוד סדרות מניות החברה הנסחרות בבורסה לצרכי מס , בין היתר, אשר אישרה בפניה בכתב
 לא תפגע 2003ידי החברה משנת המס -כי הנפקת מניות על, הודיעה נציבות מס הכנסה לחברה, בנוסף. הכנסה

  .להם היתה זכאית החברה במסגרת חוק החברה לישראל, בפטורים ובהטבות

 מליון 99 -החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ביניים במזומן בסכום כולל של כ, 2003 במרס 27ביום   .ה
  .2003 באפריל 24הדיבידנד חולק ביום . ח"ש

. ח" מליון ש36 -וקת דיבידנד במזומן בסכום כולל של כהחליט דירקטוריון החברה על חל, 2003 באוגוסט 26ביום   
  .2003 באוקטובר 2הדיבידנד חולק ביום 

 מליון דולר בהון המניות של אורן סמיקונדקטור 1.5השקיעה אייסיטק סך של , ברבעון השלישי של תקופת הדוח  .ו
בעקבות . למניות של אורן, ון דולר מלי2.5 -המירה החברה הלוואת בעלים בסך של כ, בנוסף).  אורן-להלן . (אינק

 שווי על ונוצר עודף עלות 23.5% - לכ17.7% -עלה חלקה של הקבוצה בהון אורן מכ, ההשקעה והמרת ההלוואה
עד העליה בשיעור , ההשקעה באורן הוצגה. אשר יוחס לנכסים בלתי מוחשיים,  מליון דולר2.7 -מאזני בסכום של כ

  .מוצגת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזנישל תקופת הדוח הרבעון השלישי לפי שיטת העלות והחל מ, ההחזקה

כהלוואת ) PSINet -להלן ( .PSINet Europe B.V - מליון דולר ל6.5 -בתקופת הדוח העבירה החברה סכום של כ  .ז
  .בעלים

להלן יחד (ת של החברה חברות כלולו, PSINet -ו) Sorbie -להלן  (Sorbie Holdings Ltdלאחר תאריך המאזן התקשרו   .ח
.  את מניותיה מהשותפיםSorbieלפיו רכשה , ) השותפים-להלן (בהסכם עם בעלי מניות אחרים בחברות )  החברות-

השותפים קיבלו . PSINet - את מניותיהם בPSINet -העבירו השותפים לחברה ולבעלי המניות הנותרים ב, כמו כן
 PSINet - ובSorbie -קבות העסקה עלה שיעור ההחזקה של החברה בבע. בתמורה שתי חברות מאוחדות של החברות

  .61.4% -ל

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

  מ"בתי זקוק לנפט בעזכיון ופיצול  - 3באור 
  

קנים ומפעילי עזר להפעיל ולתחזק מת,  פועלת בהתאם לזכיון שקיבלה לבנות)ן"בז -להלן (מ "בתי זקוק לנפט בע
. 1938אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-הזכיון קיבל תוקף של חוק על. למטרת זקוק שמנים מינרליים
  .2003תוקף הזכיון הוא עד אוקטובר 

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

ן רשאית להמשיך ולהחזיק בנכסים שהחזיקה ערב תום "תהא בז, שעיקריהם מפורטים להלן, בכפוף לתנאי ההסדר
או אם , ן"לבז).  התקופה הראשונה- להלן (18.10.03 שנים החל מיום 25 -ההסדר נערך ל).  הנכסים-להלן (הזכיון 

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

ן "ות לבית משפט לבירור המחלוקת בשאלה האם כל נכסי בזבהסדר נקבע כי כל צד שומר לעצמו את הזכות לפנ
תיושם כל הכרעה שתתקבל בעניין , אך בכל מקרה, לבעלות המדינה חינם אם לאו, מכוח הזכיון ההיסטורי, חוזרים

יהא כל צד רשאי ליישם , אם יינתן פסק דין חלוט). לפי העניין,  שנים50 שנים או 25(זה רק בתום תקופת ההסדר 
ראותיו לעניין רישום הזכויות בנכסים ובלבד שעצם הרישום לא יהיה בו כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות את הו

ההסדר הקנה . בכפוף להוראות ההסדר, ן לשעבד את הנכסים במהלך העסקים הרגיל שלה"ההסדר ובזכותה של בז
 ולמחוק הערת אזהרה כאמור בכל על כל נכסי המקרקעין, למדינה זכות לרשום הערת אזהרה על תוכנו של ההסדר

ן לבצע פעולות "בתקופת ההסדר רשאית בז. לא יבוצע שינוי כלשהו ברישום הנכסים, בכפוף להוראות אלה. עת
בנכסים במהלך העסקים הרגיל וההכרעה במחלוקת לגבי הנכסים תחול גם על התמורות מפעולות כאמור וכן על 

, שאינו עולה על תקופת ההסדר, למעט שעבוד במהלך העסקים הרגיל, עסקה בנכסים. ן בעתיד"נכסים שתרכוש בז
  .25.11.02 מיום 2796' אשר יפעל בעניין זה בהתאם להחלטת ממשלה מס, טעונה אישור החשב הכללי
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 )מבוקריםבלתי  (- 2003 בספטמבר 30 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע

    )המשך (מ"בתי זקוק לנפט בעזכיון ופיצול  - 3באור 
  

  .ן רשמו הערות אזהרה על המקרקעין נשוא ההסדר"המדינה ובז

 מליון דולר וסכומים שנתיים 3ן לממשלה דמי הרשאה שנתיים בסכום קבוע של "קופת ההסדר תשלם בזבמהלך ת
 מליון 40-0 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 8%: כדלקמן, ן"התלויים ברווח השנתי של בז, נוספים
 מהרווח השנתי 12% ובנוסף ; מליון דולר70-40 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 10%ובנוסף ; דולר

בכל מקרה לא יעלו הסכומים המשולמים למדינה כדמי הרשאה על .  מליון דולר90-70לפני מס ודמי הרשאה בתחום 
ח " ש4.80ח בהתאם לשער של "כל הסכומים יתורגמו לש.  מליון דולר11.6של ) כולל התשלום הקבוע(סכום 

  ).2002ס מאי מדד בסי(לדולר וצמודים למדד המחירים לצרכן 
יכלול את חלקה של החברה , יוגדר וימדד על פי דוחות כספיים שנתיים מאוחדים ומבוקרים" רווח השנתי לפני מס"ה 

אך למעט רווחים או , ברווח או בהפסד של חברות בנות ומוחזקות בעלות פעילות נפרדת וכן רווחי והפסדי הון
  .ל"ו מימוש החזקות של חברות הפועלות בחול א"הפסדים מפעילות באמצעות חברות הפועלות בחו

ן כי הסכום "החשב הכללי באוצר הודיע לבז. ן את הסכום הראשון על פי ההסדר"לאחר תאריך המאזן שילמה בז
ן "בז.  בהסדר לדעתוכל עוד לא מתקיימים כל התנאים המתלים הקבועים, ידה הופקד בחשבון נפרד-ששולם על

תם בשם המדינה לאחר שנתקבלו כל האישורים הנדרשים וכי לאחר חתימתו  כי ההסכם נחהשיבה לחשב הכללי
הסכום , אשר על כן. ועם קבלתם נכנס ההסכם לתוקפו, ן ושל החברה"התקבלו גם אישורי הדירקטוריונים של בז

  .ן שולם כדין על פי הסכם תקף"ששולם למדינה על ידי בז

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

) 18.10.03(החל ממועד תחילת ההסדר , ן כפופה"תהיה בז, ן על פי הזכיון"עם סיום כל זכויות בז, בהתאם להסדר
ל " מינה מנכ2002במהלך שנת . בכל הנוגע לבית זקוק חיפה, ינים מקומיים נוספיםלדיני התכנון והבניה וד, ואילך

בתקופת הדוח פרסמה ..זבולון ושטח בתי הזקוק, נשר וקרית אתא, משרד הפנים ועדת חקירה לגבולות העיריות חיפה
ת משותפת המתחם ינוהל באמצעות מינהל. על פיהן יסופח השטח האמור לעיריית חיפה, הועדה את המלצותיה

עוד . נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה, נציגי המפעלים הפועלים בו, לארבע הרשויות המקומיות הגובלות באזור
בדומה להגדרות של , ממליצה הועדה כי המינהלת תטפל במכלול הנושאים הכרוכים בניהול האזור כאזור תעשיה

ה גם המליצה כי קביעת הארנונה הראשונית תהיה הועד. מועצה מקומית תעשייתית בפקודת המועצות המקומיות
ן בקשה "בז).  שנים5-3בתוך , תינתן הנחה בשיעור שיפחת משנה לשנה (והיא תוטל בהדרגה , באישור שר הפנים 

. קודם לקבלת החלטה על ידו, משר הפנים להשמיע בפניו עמדתה התומכת בהקמת מועצה מקומית תעשייתית באזור 
ן לשאת בתשלומי ארנונה גם בגין בית זיקוק "צפויה בז, ן בתחומה של רשות מקומית כלשהי"עם הכללת קרקעות בז

  .בחיפה

אשר יכול , לרבות רגולציה, ן הצהירה בהסדר כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלק"בז
  .לדמי ההרשאהאם כי אין כוונה שתשפיע על היבטי ההסדר הנוגעים לנכסים ו, ותשפיע על ההסדר

ן כמפורט בנספח "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 לישראל, להסדר

עתירה לבית הדין הגבוה לצדק , ) העותרת-הלן ל (י התנועה למען איכות השלטון בישראל"בתקופת הדוח הוגשה ע
מנהל רשות , שר התשתיות הלאומיות, שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, למתן צווים על תנאי וצווי ביניים

או מדוע לא /לנמק מדוע לא יימנעו מלפעול על פי ההסדר ו, החברה לישראל ואחרים, ן"בז, החברות הממשלתיות
בצדק החלוקתי ועוקף ,  העיקריים הינם כי ההסדר פוגע בעקרון השוויוןהעותרתנימוקי . ריפעלו לביטולו של ההסד

 - לטענת העותרת -בהעניקו לגורמים פרטיים הרשאה לשימוש בנכסי המדינה בהליך שנפלו בו , את דיני המכרזים
ההסדר עד להחלטתו אשר ימנעו את מימוש ,  לקבל צווי בינייםהעותרתבית המשפט סירב לבקשת . פגמים שונים

  . בעתירה

ן בתגובתה "בז. החברה לישראל הגישה את תגובתה לעתירה שבמסגרתה היא הביעה את עמדתה כי אין יסוד לעתירה
  .התנגדה לעתירה ולנימוקיה ותמכה ביישומו של ההסדר

, ז להסדרלנקוט בצעדים לקבלת פטור ממכר: העותרת שבה והגישה בקשה לצווי ביניים אשר ימנעו מן הממשלה
עד מועד . ן ולערוך הסכם חדש או תיקונים בהסדר"או מניות של החברה לישראל בבז/לרכוש או למכור זכויות ו

  .כלשהםפרסום הדוחות לא ניתנו צווים 
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,  בעת הזון"לבזול הסוגיות הנוגעות  החליטה הממשלה להקים צוות בינמשרדי אשר יבחן את מכל15.9.2003ביום 
תחילה יבחן הצוות את . 13.8.2003 ומיום 30.7.2003בשים לב למכתביו של היועץ המשפטי לממשלה מיום 

לרבות דמי ההרשאה , את תנאי ההסכם, את דחיית האופציה של החברה לישראל, ובכלל זה, ההסכם ואת החלופות לו
 .......ויקבע את עמדותיו, ו על ידי המדינה והחברה לישראל בעקבות ההסכםואת הערכות השווי שנערכ, שנקבעו בו

  .  ראה להלן, פירוט החלטת הממשלה .......רשאי הצוות לנהל משא ומתן למול החברה לישראל, למסקנותיו לב בשים

 הגיש 1996בחודש נובמבר .   מינתה הממשלה צוות מומחים לבדיקת מבנה ענף הזקוק בישראל1996בחודש מאי 
תפעיל את בית , האחת:  ן לשתי חברות בבעלויות נפרדות"תמצית הדוח הינה לפצל את בז. הצוות את המלצותיו

לאחר השלמת הפיצול תותר כניסת החברות למקטע השיווק . את בית הזקוק באשדוד, הזקוק בחיפה והשניה
. ה הפיקוח על המחירים בשער בתי הזקוקבמשטר זה של תחרות יוסר בהדרג. הסיטונאי ובהמשך גם לשיווק קמעונאי

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

 להטיל על שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר למנות צוות שיגבש 13.8.1997הממשלה החליטה בישיבתה מיום 
  :תוך בחינת אפשרות יישום העקרונות כדלהלן, ה בתחום ענף הזקוקרפורמ

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

מניעת בעלויות ; ן לעניין אי שיווק תזקיקים"שמירת מתכונת פעילות בז; בהתאם להתפתחות התחרות בענף הזקוקו
; ן"הסדרת נושא הזכיון המנדטורי של בז; צולבות שיביאו להתפתחות מבנים לא תחרותיים במשק הדלק ובענף הזקוק

שהוקם להכנת הצעת חוק משק הדלק ולכלול ן ולהנחות את הצוות "שילוב המפעלים הפטרוכימיים עם פעילות בז
  . בהתאם להחלטה זו, בהצעת החוק את מבנה ענף הזקוק וכללי הפעילות בו

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 , מ הקימו נמל תזקיקים באשקלון"ן בע"מ ותש"א בע"צאחברות ק

לפעול ליצירת תחרות , במטרה לקדם את התחרות בענף הזקוק בישראל,  החליטה הממשלה1999 באוגוסט 22 -ב
יין מבנה ולאמץ מדיניות ממשלתית לענ, בין בית הזקוק בחיפה לבית הזקוק באשדוד תוך הפרדת הבעלות עליהם

, בין היתר, לאחר השלמת תהליך ההפרדה של בתי הזקוק כאמור לעיל, משק הדלק וכללי הפעילות שישררו בו
  :בהתאם לעקרונות הבאים

: ובין היתר(פעילות של בתי הזקוק במקטע השיווק של תזקיקים תתאפשר באופן שנקבע באותה החלטה   .1
תוך בחינת השלכות , י הזקוק לפעול במקטע השיווקיוגדרו כללים לפיהם יתאפשר באופן הדרגתי לבת

הפעילות השיווקית של כל אחד מבתי הזקוק על התחרות במשק הדלק ותוך בחינה והגדרה של ערוצי השיווק 
אם , פעילות של בית הזקוק במקטע השיווק; ודרכי השיווק השונים בהם ובאמצעותם יותר לבתי הזקוק לפעול

הממשלה תפעל לחייב את בתי ; חברה נפרדת מהחברה הפועלת בתחום הזקוקתעשה באמצעות , וכאשר תותר
התרת הפעילות של בתי הזקוק במקטע ; הזקוק להבטיח נגישות שווה של כל חברות הדלק לרכישת תזקיקים

השיווק של תזקיקים תכוון לכך שהיא לא תפגע בהמשך קיומם של תנאים תחרותיים בכל מקטעי משק הדלק 
  ). השיווק של תזקיקים בתחנות תדלוקובמיוחד במקטע

  :פיקוח על מחירים  .2
תיבחן סוגיית הסרת הפיקוח על מחירי התזקיקים הנמכרים בשער בית הזקוק באופן הדרגתי ובהתאמה לרמת 

  . הנמכר בתחנות הדלק96 ובנזין 95ובמקביל תבחן סוגיית הפיקוח על בנזין , התחרות שתתפתח בענף

י הזקוק בענף הפטרוכימיה בדרך שתבטיח לשני בתי הזקוק אפשרות שווה לפעול תתאפשר פעילות של בת  .3
  .פעילות של בתי הזקוק בענף הפטרוכימיה תבוצע כך שתתקיים שקיפות מלאה של פעילות זו. בענף

המשפטים ורשות החברות הממשלתיות אשר , האוצר, כן הוחלט למנות צוות משותף למשרדי התשתיות הלאומיות
  .רת האמור לעיל במסגרת החוקית המתאימהיפעל להסד

הצעת החלטה לועדת "נוסח , )הרשות-להלן(ן מאת רשות החברות הממשלתיות "קיבלה בז, 1999בחודש נובמבר 
באופן שלאחר , ן בדרך של פיצולה"שעיקרה הצעה להפרטת בז, )הצעת ההחלטה-להלן" (השרים לענייני הפרטה

בעוד שבידי החברה לישראל , כעסק חי לחברה לישראל,  בית הזקוק באשדודיועבר, מ עם החברה לישראל "קיום מו
  .ן"לא יישארו מניות או זכויות כלשהן הקשורות בבז

ן לרשות "תעביר בז, 1975-ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) 'ג(ב59כי בהתאם לסעיף , ן"הרשות בקשה מבז
  .ל"ן להצעת ההחלטה הנ"את עמדת דירקטוריון בז
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ל של רשות החברות והחליט כי בהתייחס למכתב רשות החברות "ן בפנייה הנ" דן דירקטוריון בז23.11.99ביום 
 ולהחלטת ועדת השרים 1999 באוגוסט 22ביחס להחלטת הממשלה מיום , 1999 בנובמבר 3הממשלתיות מיום 

וכי ; ן רואה בחיוב ארגון מחדש של משק הזקוק והדלק בישראל"כי בז, 1999טובר  באוק20לענייני הפרטה מיום 
מתוך דאגה , ן"ן להתייחס בחיוב להצעה להחלטת הפרטה על דרך של פיצול בז"על מנת לאפשר לדירקטוריון בז

ורה נושאים יש צורך להגדיר בצורה בר, יכולתה לפעול בתנאי תחרות וזכויות העובדים בה, יציבותה, ן"לטובת בז
  :ן"המתחייבים מהצעת ההחלטה להפרטה ושהינם בעלי חשיבות מן המעלה הראשונה לבז, חיוניים

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

לרבות הבטחת הספקת חומרי זינה לתעשיות , ן"הבטחת קיום התחייבויותיה של בז; שיחול לאחר תום תקופת תוקפו
  . הפטרוכימיות

ן ויתכנס על מנת לדון בהצעת "ישוב דירקטוריון בז, כי לאחר קבלת ההבהרות הנחוצות בתחומים אלה, עוד הוחלט
כפי שהתבקש בפניית מנהל , ה לגביה ולהעביר עמדתו למנהל רשות החברות הממשלתיותלגבש עמד, ההחלטה

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

י "ת הנושאים  השונים שהועלו עבמטרה לבחון א, למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות, הממשלתיות
  .ן"נכון למועד החתימה על הדוחות טרם נתקבלו תשובות בעניינים שהועלו על ידי דירקטוריון בז. ן"דירקטוריון בז

ן " את שאלת פיצול בז2000-2001בחנה מחדש במהלך השנים , ועדה שמינו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות
ועדה המליצה שלא להמתין לתום הזכיון ולהסדיר לאלתר את הסוגיות ה.  הגישה את מסקנותיה2001ובשנת 

סבורה הועדה כי אין מקום לשנות את מדיניות , ן"בכל הנוגע למבנה משק הדלק ולפיצול בז. הקשורות לתום הזכיון
 יחד עם זאת. 22.8.99כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה   מיום , הממשלה ביחס למבנה משק הדלק העתידי

ן כניסה לתחומי פעילות במקטע "לבז, לדעת הממשלה, במידת הצורך תתוקן החלטת הממשלה באופן שיאפשר
ן "הועדה המליצה לבוא בדברים עם החברה לישראל ועם בז. השיווק והפטרוכימיה והסרה של הפיקוח על המחירים

, תוך הסדרה, ן" בדבר פיצול בזעל מנת להסדיר את מערכות היחסים עימן באופן שיקל על יישום החלטת הממשלה
  .של סוגיית תום הזכיון ומציאת הסדר לנושא הטיפול בנכסים עם תום הזכיון, בין היתר

התחייבה , י הממשלה והחברה לישראל"נספח שנחתם ע, ן" בנושא זכיון בז2.12.2002להסדר מיום ' בנספח ג
חיפה (ן לשני בתי זיקוק נפרדים "צול בזלשם פי, החברה לישראל לשתף פעולה ככל שיידרש על ידי הממשלה

 במקרה של -ן או "עוד נקבע מנגנון לביצוע הערכות שווי ומנגנון לעניין מכירת מניות החברה לישראל בבז). ואשדוד
החברה לישראל תשלם , במקרה זה. י החברה לישראל של אחד משני בתי הזיקוק המפוצלים" רכישה ע-ן "פיצול בז

לבין שווי בית ) 26%(ן "ה את סכום ההפרש שבין שווי חלקה היחסי של החברה לישראל בבזלמדינה או תקבל ממנ
  .על פי הערכות השווי המתבצעות על פי ההסדר, הזיקוק המפוצל שבו תבחר

ישלם כל אחד מבתי הזקוק המפוצלים לממשלה דמי , ן לשני בתי זקוק נפרדים"בהסדר נקבע כי במקרה של פיצול בז
ובלבד שסך דמי , בהתאם לקביעה שתעשה במסגרת הסדרי הפיצול, וקה הפנימית והמדרגותהרשאה לפי החל

ן אלמלא "ההרשאה שתקבל הממשלה משני בתי הזקוק לא יעלה ולא יפחת מן הסכום שהיתה מקבלת המדינה מבז
 .הפיצול

ל פיה שוויה הכולל האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל ע.  הערכות השווי הכוללות2בתקופת הדוח הוגשו 
 2,143ן הינו "ח והאחרת של מעריך שווי מטעם המדינה על פיה שוויה הכולל של בז" מליון ש2,234ן הינו "של בז
  . ח"מליון ש

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

ן לשני בתי זיקוק נפרדים ולפיכך תחולנה בענין זה הוראות "להשתתף בפיצול בז, להסדר' שהוקנתה לה בנספח ג
ן שבבעלות "את כל מניות בז, לפיהן החברה לישראל תמכור לממשלה או למי שהממשלה תורה,  לאותו נספח4סעיף 

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

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

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

 ).כמוסבר לעיל(ועה למען איכות השלטון בישראל תוצאות ההכרעה המשפטית בעתירה שהוגשה על ידי התנ  .1

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, יםן לשני בתי זקוק נפרד"בפיצול בז

 22.8.1999 מיום 126. בהמשך להחלטות הממשלה מס: " קיבלה הממשלה את ההחלטה הבאה15.9.2003ביום 
ולהסכם שנחתם בין , 20.10.2001 מיום 2/להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מח, 25.11.2002 מיום 2796. ומס

, ) ההסכם-להלן (אשר טרם קיבל את כל האישורים הנדרשים , 2.12.2002המדינה לבין החברה לישראל מיום 
  :לקדם את פיצול בתי הזיקוק ואת הפרטתם באופן הבא

משרד המשפטים והממונה , משרד התשתיות הלאומיות, להקים צוות בינמשרדי שיכלול נציגים ממשרד האוצר  .1
  .עבודת הצוות תרוכז על ידי משרד האוצר. על הגבלים עסקיים

בשים לב למכתביו של היועץ המשפטי , הצוות יבחן את מכלול הסוגיות הנוגעות לבתי הזקוק בעת הזו  .2
, תחילה יבחן הצוות את ההסכם ואת החלופות לו. 13.8.2003 ומיום 30.7.2003לממשלה בענין זה מיום 

, אה שנקבעו בולרבות דמי ההרש, את תנאי ההסכם, את דחיית מועד האופציה של החברה לישראל, ובכלל זה
לאחר . ויקבע את עמדותיו, ואת הערכות השווי שנערכו  על ידי המדינה והחברה לישראל בעקבות ההסכם

יבחן בין היתר את הדרך המתאימה והיעילה לביצוע פיצול בתי הזקוק , ובהתאם לעמדותיו כאמור, מכן
מוחזקות במישרין ובעקיפין על והפרטתם ואת הסדרת ההחזקות של כל אחד מבתי הזקוק המפוצלים בחברות 

ואין צורך לכלול נושא זה , הצוות מוסמך להחליט לעניין דחיית מועד האופציה כאמור. ן"ידי חברת בז
  .5במסגרת המלצות הצוות כאמור בסעיף 

בכל הנוגע , בין היתר, רשאי הצוות לנהל משא ומתן למול החברה לישראל, 2בשים לב למסקנותיו בסעיף   .3
לאחר , במישרין או בעקיפין, תי הזקוק  ומבנה הבעלות בבתי הזקוק ובחברות המוחזקות על ידםלפיצול ב
  .הפיצול

יחסי הגומלין שישררו בין שני בתי , ובכלל זה הפיקוח על המחירים, כמו כן ימליץ הצוות לגבי מבנה היעד  .4
התעשיות הפטרוכימיות ותחומי לרבות עקרונות בנוגע להעברת חומרי הזינה ביניהם וביניהם לבין , הזקוק

  .לרבות המועדים לתחילת פעילות כאמור, פעילות נוספים לבתי זקוק נפרדים או לשולטים בהם

 יום לאישור ועדת שרים לענייני הפרטה או לאישור ועדת שרים לענייני 30הצוות יגיש את המלצותיו בתוך   .5
.  יום20מלצות חלקיות בנושאים הדחופים תוך ורשאי הוא להגיש ה, כפי שיקבע שר האוצר, חברה וכלכלה

  . יום60יכול שיוגשו בתוך , 4המלצות הצוות לעניין  סעיף 

בתאום עם הממונה , יגיש מנהל רשות החברות, ובשים לב למסקנותיו,  יום לאחר הגשת מסקנות הצוות30עד   .6
הצעת , ות להגבלים עיסקייםמשרד המשפטים והרש, משרד התשתיות הלאומיות, החשב הכללי, על התקציבים

בדרך של פיצולה ומכירת , מ"החלטה לועדת השרים לענייני הפרטה בדבר הפרטת חברת בתי הזקוק לנפט בע
  :לנושאים הבאים, ככל שיידרש, הצעת ההחלטה תתייחס בין היתר, אחזקות המדינה לאחר הפיצול

  
חברת בתי זקוק "ו") ח"בז" ("מ"פה בע חי-חברת בתי זקוק לנפט  : "פיצול בזן לשתי חברות אחיות  .א

ההתחייבויות והעובדים , הזכויות, ח יוותרו כל הנכסים"כך שבבז, ")א"בז("מ " אשדוד בע-לנפט 
ההתחייבויות והעובדים הכרוכים בפעילות , הזכויות, הכרוכים בפעילות בית הזקוק בחיפה וכל הנכסים

  .א"בתי הזקוק באשדוד יועברו לבז
  
  ".א לאחר ביצוע הפיצול"ח ובבז"ההפרטה והמתווה למכירת אחזקות המדינה בבזקביעת דרכי   .ב

  .עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הצוות הבינמשרדי טרם הגיש את המלצותיו

. ן"אם יוחלט ליישמו ואכן ייושם תהיה השפעה מהותית על בז, לכל האמור בביאור זה לעניין ההסדר, ן"להערכת בז
הנהלת החברה . ן"רות להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של בזאך בשלב זה אין אפש
  .ן"מאמצת את הערכות בז
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   התחייבויות מותנות - 4באור 
  

ידי - כנגדן על' וצד ד' הודעות צד ג)  קבוצת הברום-להלן (ל " ואילך קיבלו חברות מאוחדות של כי1994החל משנת   .א
 30,000 -על ידי כ, )במסגרת שתי תביעות ייצוגיות, בין היתר(ב "תבעו בבתי משפט בארהחברות אמריקאיות שנ

אפריקה והפיליפינים , האיים הקריביים, תובעים הטוענים שהם עובדים לשעבר במטעי בננות בעיקר במרכז אמריקה
לפני ,  תקופת העסקתםכתוצאה מחשיפה במשך, בעבר, התובעים טוענים שנגרמו להם נזקי גוף).  התובעים-להלן (

ביניהן חברות כימיקלים , ל"שכלל חומר שיוצר על ידי כי, לחומר כימי שיוצר על ידי מספר יצרניות, שנים רבות
 שנים 30 -במשך תקופה כוללת של כ, ) הנתבעות-להלן יחדיו (ושסופק לחברות העוסקות בגידולי בננות , גדולות

)1960-1990.(  

ואולם עדיין תלויים , ועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של התובעיםל ה"חלק גדול מההליכים הנ
במרבית . ב"ועומדים ערעורים על אספקטים שונים של החלטות שיפוטיות אלה בפני מספר ערכאות ערעור בארה

  . ל ננקבו חברות קבוצת הברום כנתבעות ישירות"ההליכים הנ

ב "פסק לאחרונה בית המשפט העליון של ארה, ב" שונות בבתי משפט בארהבמסגרת הדיונים המתקיימים בערכאות
ל "בשלב זה אין כי. אינה זכאית לשיפוט פדרלי, בהיותה חברה בת לא בדרגה ראשונה של מדינת ישראל, ל"כי כי

ם יכולה להעריך את השפעתה של החלטה זו על ההליכים או על הליכים אחרים הנוגעים לתביעות אפשריות בקשר ע
  . ל"החומר הכימי הנ

קבוצת . ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם רובם של הנתבעים"במהלך התקופה בה התקיימו ההליכים הנ
לא ניתן בשלב זה . ל"כצד הכלול במסמכי השחרור מהתביעות הנ, ל"הברום נזכרת במסגרת הסדרי הפשרה הנ

 בתביעות השיפוי וההשתתפות שהוגשו כנגד הקבוצה ל על הטענות הכלולות"להעריך את השפעת הסדרי הפשרה הנ
  .ל"שאינם צד להסדרי הפשרה הנ) ייתכן שאף יותר( תובעים 5,000 -יצויין כי קיימות תביעות של כ. ל"הנ

חברות קבוצת הברום טוענות להעדר אחריות או חבות מצידן ואף להעדר סמכות השיפוט של בתי המשפט הדנים 
כמות החומר שסופקה על ידן למדינות הרלוונטיות ובתקופה , להערכת קבוצת הברום, ו כןכמ. ל לגביהן"בהליכים הנ

קטנה ביחס לכמות החומר שסופקה על ידי יצרנים אחרים הנתבעים במסגרת ההליכים , אם בכלל, הרלוונטית היתה
  .ל"הנ

לגבי האירועים מושא  כיסוי ביטוחי מסוים - במועדים הרלבנטיים -היה להן , להערכת הנהלת קבוצת הברום
קבוצת הברום נמצאת . אולם בעניין זה קיימת מחלוקת לפחות עם חלק מהמבטחים באשר לכיסוי ולהיקפו, התביעה

  . ל בגין האמור"כעת בהליך משפטי שהוגש כנגד המבטחים הנ

כפי , בעים תו350 תביעות בשמם של  3 הובא לידיעתה של חברת הברום כי הוגשו בניקרגואה 2003בחודש ינואר 
בין הנתבעים כלולה גם חברה . 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 חובה להגיב. ל"מאוחדת של כי
  . דויק מה נטען בוכתב התביעה עצמו לא נמסר לחברה המאוחדת ולפיכך טרם ידוע במ

היה , אך מכיוון שמדובר באלפי תובעים, הן אינן נוקבות בסכום, ל הינן תביעות בגין נזקי גוף"מאחר שהתביעות הנ
והתובעים יזכו בתביעותיהם עלולים הסכומים שתחויבנה בהם קבוצת הברום בניכוי סכומי הביטוח שיוכרו וישולמו 

  .להיות מהותיים, על ידי המבטחים

ת קבוצת הברום ויועציה המשפטיים אינם יכולים בשלב זה להעריך את השפעת ארוע זה על תוצאותיה הנהל
ל ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין "העסקיות מחמת אי הוודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנ

  .ל"התביעות הנ

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

  .ופגיעה בזכויות נטענות אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה

בחודש .  הוגש ערעור לבית המשפט העליוןעל פסק דין זה. ה הפרה פטנט"בית המשפט המחוזי קבע בפסק דין כי מי
הגישור לא צלח . בהסכמת הצדדים, וסוכם בו כי הסכסוך יועבר לגישור,  התקיים דיון בערעור2002אוקטובר 

  .והתיק תלוי ועומד בבית המשפט העליון

חוזי בסך של ה בבית המשפט המ"ל הגישה קונטרקליין תביעה כספית נגד מי"במקביל לערעור ועל יסוד פסק הדין הנ
אשר אישר , קונטרקליין ביקשה פטור מאגרת בית המשפט. ההפסד שנגרם לה/ מיליון דולר בגין הנזק50 -כ

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

  .המשפט העליון

בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ובהתחשב בהתפתחות , אשר להערכתה, ה כללה הפרשה בספריה"מי
  .סביר להניח שיש בה כיסוי לחשיפה מהליכים אלו, כאמור לעיל, ההליכים
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30  

  )המשך( התחייבויות מותנות - 4באור 
  
תביעה , כמו גם נתבעים אחרים, ) דשנים-להלן (מ " הוגשה נגד דשנים וחומרים כימיים בע2001אי  במ29ביום   .ג

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

  . הנחל למצב שהיה קודם לתחילת הזרמת השפכים

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

שעניינן נזקי , תביעות אלו מתווספות לתביעות נוספות שהוגשו. אשר לטענת התובעים גרמה למחלת הסרטן בה חלו
אחראית , זיהום אשר לטענת התובעים, כתוצאה מזיהום נחל הקישון, לטענת התובעים, גוף ונזקים כלכליים שנגרמו

 תובעים נוספים לאחת מהתביעות 62 לצירוף  לבית המשפט הוגשה בקשה2003 באוגוסט 24ביום . לו גם דשנים
עדיין לא ניתן להעריך , בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, לדעת הנהלת דשנים. הנוספות הנזכרות לעיל

 .ל"ל בדוחותיה הכספיים של כי"לא נכללה כל הפרשה בגין התביעות הנ, את הסיכון הקיים בתביעות ולפיכך

תביעות , ל ומספר חברות מאוחדות שלה"תלויות ועומדות כנגד כי, מותנות הנזכרות לעילבנוסף להתחייבויות ה  .ד
להערכת . בגין חלק מהתביעות קיים כיסוי ביטוחי ונכללו הפרשות חלקיות בספרים. שונות) כולל תביעות משפטיות(

לגבי . הכספיים מספקותההפרשות הכלולות בדוחות , בהתבסס על חוות דעת של יועציהן המשפטיים, הנהלת החברות
  .לא נכללו הפרשות בספרים, או להעריך את תוצאותיהן, תביעות שלא ניתן בשלב זה לאמוד את סכומיהן

 בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה ליום . ב.21ראה ביאור , לפרטים נוספים בקשר להתחייבויות המותנות  .ה
2002.  

דירקטורים , ים בטאואר תביעה לבית משפט בארצות הברית כנגד טאואר הגישו בעלי מניות מסוימ2003בחודש יולי   .ו
 שביקשו בין -התובעים . ביניהם החברה לישראל, שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימים, מסוימים שלה

, 1934 העלו טיעונים מכוח החוק למסחר בניירות ערך האמריקאי משנת -היתר להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית 
נוגע לדיווחים לא מדויקים והשמטת מידע שנעשה על ידי הנתבעים בחומר שנשלח לבעלי המניות של טאואר ב

 בנוגע לאישור תיקון הסכמי ההשקעה של טאואר עם השותפים האסטרטגיים שלה והמשקיעים 2002בחודש אפריל 
  .העיקריים בהון

  .התנגד לה בתוקףטאואר והחברה מאמינים שלתביעה אין כל בסיס והן מתכוונות ל
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   מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד- 5באור 
  

                      דשנים  

  כ"סה  ביטולים  פוספט  אשלג  
  מוצרים

  תעשייתיים
  מוצרים

  חקלאיים 
  מוצרי
  אנרגיה  ספנות  מטלורגיה  תכלית

  טכנולוגיה
  ותקשורת

  פעילויות
    *ביטולים  אחרות

  סך הכל
  מאוחד

  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )קרבלתי מבו(  )בלתי מבוקר(  

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

  
  תשעהלתקופה של 

  חודשים שנסתיימה
                              2003 בספטמבר 30ביום 

                              
   7,701   )604(  341    -    -    -    250    1,675    262    1,598    4,179   )77(   1,701    2,555   הכנסות המגזר

   786   )21(  20   )52(   43    63   )42(   122    69    7    577    2    26    549   תוצאות המגזר
                              

  תשעהלתקופה של 
  חודשים שנסתיימה

                              2002 בספטמבר 30ביום 
                              

   7,279   )549(  300    -    -    -    276    1,568    297    1,773    3,614   )78(   1,592    2,100   הכנסות המגזר

   618   2   14   )66(  )38(  )34(  )46(   150    92    26    518    3    61    454   תוצאות המגזר
                              

  לתקופה של שלושה
  חודשים שנסתיימה

                              2003 בספטמבר 30ביום 
                              

   2,834   )235(  120   -   -   -   81    602   138    539    1,589   )30(   707    912   הכנסות המגזר

   273   )8(  7   )1(  )12(  51   )14(   40   41   )13(   182   -    -    182   תוצאות המגזר
                              

  לתקופה של שלושה
  חודשים שנסתיימה

                              2002 בספטמבר 30ביום 
                              

   2,636   )213(  95   -   -   -   92    550   157    581    1,374   )31(   598    807   הכנסות המגזר

   238   1   )1(  )30(  )21(  -   )13(   50   61    9    182   1    33    148   תוצאות המגזר
                              

  
  .תוצאות המגזר כוללות חלק בתוצאות חברות כלולות והפחתת עודפי עלות  *
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  )המשך(ל בסיס מאוחד  מידע על מגזרי פעילות ע- 5באור 
  

                      דשנים  

  כ"סה  ביטולים  פוספט  אשלג  
  מוצרים

  תעשייתיים
  מוצרים

  חקלאיים 
  מוצרי
  אנרגיה  ספנות  מטלורגיה  תכלית

  טכנולוגיה
  ותקשורת

  פעילויות
    *ביטולים  אחרות

  סך הכל
  מאוחד

  )מבוקר(  )מבוקר(  )מבוקר(  )מבוקר(  )מבוקר(  )בוקרמ(  )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  
                              

  
  לשנה שנסתיימה

                              2002 בדצמבר 31ביום 
                              

   9,403   )748(  -   -   -   404   362    2,090   397    2,304    4,594   )99(   1,995    2,698   הכנסות המגזר
   727   )5(  )99(  )28(  )21(  14   )62(   200   120    36    572   -    24    548   תוצאות המגזר

                              
  
  
  
  

  . בתוצאות חברות כלולות והפחתת עודפי עלותתוצאות המגזר כוללות חלק  *


