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1 

 תיאור עסקי תאגיד
 

 כללי - 1פרק 
 

 
מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ") החברה"או " התאגיד: "להלן(מ "מ בע"דירקטוריון החברה לישראל בע

 הדוח נערך בהתאם לתקנות .2004כפי שחלו בשנת , יוהסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסק, 2004 בדצמבר 31ליום 
 . 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 

 . אלא אם צוין אחרת2005 במרס 28מעודכנים ליום , נתונים המופיעים בדוח זה כנכונים למועד הדוח

 בחלק .בחנה מנקודת ראותה של החברהנ, מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות
בכדי ליתן תמונה וזאת גם במקום שאין מדובר בנושאים מהותיים מנקודת ראותה של החברה מהמקרים הורחב התיאור 
 .מקיפה של הנושא המתואר

 . ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם יתר חלקי הדוח התקופתי2004דוח זה מוגש כחלק מהדוח התקופתי לשנת 

המבוסס על , מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד. ור עסקי התאגיד כולל מידע צופה פני עתידפרק תיא
התוצאות . ח"וכולל הערכות של התאגיד או כוונות שלו נכון לתאריך הדו, ח"אינפורמציה הקיימת בתאגיד בתאריך הדו

ניתן לזהות , במקרים מסוימים. רכות או משתמעות ממידע זהבפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוע
, "התאגיד סבור", "התאגיד מתכוון", "התאגיד מעריך: "קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים כגון

 .אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים', וכד" התאגיד צופה"
 

 
 של עסקי התאגידתיאור ההתפתחות הכללית  - 2פרק 

 
 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 

 מעורבת בניהול חברות החברה. ל"קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו, החברה הינה חברת השקעות הפועלת בייזום
 ). הקבוצה-יכונו להלן , החברה והחברות המוחזקות על ידה(הקבוצה 

על מנת לעודד משקיעים זרים להשקיע בפיתוח המדינה , משלת ישראל ביוזמת מ1968 החברה לישראל הוקמה בשנת 
. 1968החברה נוסדה ונרשמה כחברה ציבורית בשנת .  טרם מלחמת ששת הימים,60 -בתקופה שלאחר המיתון של שנות ה
 2001בשנת . 1982והן רשומות למסחר בבורסה החל משנת , 1982 - ו1974, 1970, 1969מניות החברה הונפקו לציבור בשנים 

 .רות חוב להמרהגאופציות וא ,הנפיקה החברה מניות

באמצעות מערך של תאגידים , הטכנולוגיה המתקדמתוהאנרגיה , הספנות, הקבוצה פועלת בעיקר בענפי הכימיקלים
שרותי ניהול וכן מעורבות פעילה בתכנון , באמצעות חברה מאוחדת בשליטה מלאה, מטה החברה מספק. מוחזקים

 . ופיתוח עסקי בחברות המוחזקותהאסטרטגי

תוך מגמה להרחיב את , למציאות העסקית בישראל ובעולםה ים את המבנה העסקי שלשנועדה להתא,  אסטרטגיהלקבוצה
לאחר שלוש  שנים של שפל בכלכלה . פריסתה וחדירתה של הקבוצה לשווקים בינלאומיים בתחומי הייצור והשיווק

 ניצלה את שנות השפל הקבוצה. הקבוצהים הבינלאומיים בתחומים בהם פועלת העולמית מסתמן שינוי מגמה בשווק
 .שיפור תזרים המזומנים ורכישות אסטרטגיות בתחומי הדשנים והספנות, לפעולות של רה ארגון והתייעלות

 :ההחזקות העיקריות  של החברה לתאריך הדוח  הינן כדלקמן
 

הפועלת בעיקר , ל הינה קבוצה רב לאומית"כי ). 51.6% -יעור ההחזקה כש) (ל" כי-להלן ( מ "כימיקלים לישראל בע 1.1
זכיונות כרייה לסלע , ת להפקת מינרלים מים המלחל זכיונו" לקבוצת כי.המיוחדיםכימיקלים הדשנים והבתחומי 

וסקת ל ע"כי . לכריית אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליההסכמי חכירה ורשיונות, פוספט בנגב וכן
ייצור ושווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי , במכירתם ברחבי תבל וכן בפיתוח, בהפקת מינרלים אלה

 .גלם אלו
 

,  צים עוסקת בתובלה בינלאומית משולבת.)98%-שיעור ההחזקה כ) ( צים-להלן ( מ "צים שירותי ספנות משולבים בע 1.2
מטעני קירור , צובר, בהובלת מטענים קונבנציונליים, ובלת מכולותהמציעה שירותי תובלה גלובליים בעיקר בה

 . ומכוניות
 

עוסקת , בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות שלה, ן" בז.)26%שיעור ההחזקה ) (ן" בז-ן להל(מ "בתי זקוק לנפט בע 1.3
ם לתעשיית הכימיה רומטייחומרים א,  מוצרים לתעשיה הפטרוכימית, בייצור מוצרי דלק,בעיקר בזקוק נפט גולמי

 .והפלסטיקה וייצור שמנים בסיסיים ושעווה
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צים ן"בז ל"כי

26% 98% 51.6

טכנולוגיה 
ספנות אנרגיה מתקדמת כימיקלים

 מ"החברה לישראל בע

21.7%
 טאואר

 )המשך (פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 

,  טאואר עוסקת בייצור מוליכים למחצה.)21.7% -שיעור ההחזקה כ) ( טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע 1.4
ובמכירתם לחברות העוסקות בפיתוח ותכנון של , ןבמפעל המייצר מעגלים משולבים הצרובים על פרוסות סיליקו

 . מעגלים משולבים
 

פעילות זו נעשית בתנאי . כנגזרת מתחום פעילותן, בין חלק מחברות הקבוצה מתקיימת פעילות שוטפת במהלך עסקים רגיל
  .שוק

 :להלן תרשים סכמטי ושיעורי החזקה למועד הדוח של ענפי פעילותה העיקריים של החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רכישה ומכירת השקעות .2

 
 רכשה החברה את כל מניות המדינה בצים ובנוסף רכשה החברה בתקופת הדוח חלק ממניות 2004 בפברואר 5ביום  2.1

נכון . ח" מליון ש518- מהון המניות של צים בעלות של כ49% -כ רכשה החברה כ"סה. מותר בעלי המניות בצים
 . מהון המניות של צים98% -לתאריך המאזן מחזיקה החברה בכ

 
 חברות מאוחדות של - Sorbie Holding BVI - ו.PSINet Europe B.Vמכרו , ברבעון השלישי של תקופת הדוח 2.2

בשתי עסקאות , מספר חברות מאוחדות שלהן באירופה, )PSI קבוצת -להלן  (62% -המוחזקות בשיעור של כ, החברה
חלק מיתרת .  מליון דולר במזומן90 -עד ליום המאזן התקבל סך של כ. יון דולר מל112 -בתמורה כוללת של כ, נפרדות

חלקה של .  וחלק מותנה וכפוף להתאמות ותנאים המפורטים בהסכמים2005התמורה אמור להתקבל במהלך שנת 
 .ח" מליון ש193 -מסתכם לסך של כ, לאחר מס, החברה ברווח שנוצר

 
 .בדוחות הכספיים של החברה. 2.ד.19באור ראה , ן"בדבר מימוש האופציה למכירת בז 2.3

 
 

 תחומי פעילות .3
 

. ל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה אשלג ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה"כי - דשניםל "כי 3.1
צור כמו כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג ליי.  דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולםל"כי

 .  היווה האשלג כשני שלישים ממכירות המגזר2004בשנת . דשנים מורכבים

חומצה זרחתית , תל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת בישראל חומצה גופרתי"כי
מייצרת  דשנים ל"כי. על אשלג ופוספט ודשנים מורכבים, בעיקר, דשנים מורכבים המבוססים,דשני פוספט, חקלאית

בתורכיה ,  דשנים תוספי מזון לבעלי חיים על בסיס פוספטל"כיבנוסף מייצרת . גרמניה ובלגיה, דשנים גם בהולנד
 .ובישראל

 .סין וישראל, הודו, ברזיל, ל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה"כי
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 )המשך (תחומי פעילות .3
 

ל מוצרים תעשייתיים מייצרת  ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור "כי - מוצרים תעשייתיים ל"כי 3.2
 מוצרים תעשייתיים הינה היצרנית ל"כי, 2004נכון לשנת . האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום

במהלך . זה מהתוצרת העולמית של מוצר 1/3- מוצרים תעשייתיים כל"כיבשנה זו יצרה . המובילה בעולם של ברום
 מהברום המיוצר על ידה לייצור עצמי של תרכובות ברום 80% - מוצרים תעשייתיים  בכל"כיהשתמשה , שנה זו

מגנזיה וכלור מאלקטרוליזה של ,  מוצרים תעשייתיים מלחל"כימפיקה , בנוסף. הולנד וסין, באתרי ייצור בישראל
 מוצרים תעשייתיים מוצרים המבוססים על כלור ל"יככמו כן מייצרת . מלח שנוצר כמוצר לוואי מייצור האשלג

 .ב''בישראל  ובארה
 . מוצרים תעשייתיים משווקת את מוצריה בעולם כולול"כי

 
 דשנים ל"כיהמיוצרת ב,  מוצרי תכלית מעבדת חלק מהחומצה הזרחתית החקלאיתל"כי  - מוצרי תכלית ל"כי 3.3

מלחי , מוצרים אלו כוללים חומצה זרחתית באיכות מזון. והומשתמשת בה לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גב
 מוצרי תכלית  מייצרת גם מוצרים מיוחדים המבוססים על תחמוצת ל"כי. תוספי מזון ומוצרי היגיינה, פוספט

 מוצרי תכלית נעשה באתרי ל"כיחלק הארי של הייצור של . וחומרי גלם אחרים) אלומינה - לעיל ולהלן(אלומיניום 
המוצרים המבוססים על פוספטים מיוחדים היוו . סין ובמדינות נוספות, וכן בישראל, באירופה ובפרט בגרמניהייצור 

 . מוצרי תכלית התבצעו באירופהל"כי ממכירות 2/3 -כ, בשנה זו. 2004 מוצרי תכלית בשנת ל"כי ממכירות של 2/3 -כ
 

דהיינו הפעלת קווי הפלגה בין יעדים קבועים לפי לוח  באמצעות מכולות צים פועלת בענף הספנות הקווית - ספנות 3.4
זמנים קבוע תוך עגינה בנמלים לפי תכנון מראש ומספקת שירותי הובלה ימית ללקוחות ממגוון ענפי התעשייה 

פעילות צים נתמכת על ידי תשתית .  פעילותה הספנותית של צים מנוהלת באמצעות מטות אזוריים ומחוזיים.והייצור
  . של עשרות סוכנויות בבעלות מלאה או חלקית של צים וכן באמצעות משרדי סוכנים עצמאייםבינלאומית

, הכוללים שירותי שילוח ועמילות מכס, בעיקר באמצעות חברות בת, לצים שירותים נילווים לפעילותה הספנותית
היקף הפעילויות , וח זהלמועד ד. שירותי תובלה יבשתיים וביטוח, מסופי תיקון מכולות, מסופי המכלה וערובה
  .המשלימות אינו מהותי

 
ן והחברות המאוחדות שלה הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בזקוק נפט "בז - אנרגיה 3.5

חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור , מוצרים לתעשייה הפטרוכימית, בייצור מוצרי דלק, גולמי
 .ן ומהווים מפעלי המשך"מתקני החברות שאוחדו משולבים במתקני בז. ם ושעווהשמנים בסיסיי

בזקוק נפט גולמי בייצור מוצרי דלק שונים וחומרי גלם לתעשיה ן  הינה החברה היחידה בארץ העוסקת "בז
 .ומספקת שירותי נפט גולמי, הפטרוכימית

 
 .ההשקעות של המגזרים המתאימיםפורטות בסעיף לקבוצה פעילויות אחרות המ, ים לעילטנוסף על המגזרים המפור
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 התאגידהשקעות בהון  .4
 

מ את כל החזקותיה "בע) 1957(מאחים עופר נכסים )  משט-להלן (מ "השקעות בערכשה משט , 24.2.2003ביום  -
 80%שט  בעקבות הרכישה מחזיקה מ. מהון המניות45%בשיעור של ) לניוםי מ-להלן (מ "השקעות אלעד בעבמילניום 

 .20%מ מחזיקה ביתרת "בע) אחזקת אניות(ועופר , מהון המניות של מילניום

 . מניות בגין המרת אגרות חוב להמרה ומימוש אופציות עובדים79,589הנפיקה החברה , 2004בשנת  -

 . )1רה סד( מניות הנובעים מהמרת אגרות חוב להמרה ומימוש אופציות 219,772לאחר תאריך המאזן הנפיקה החברה  -

 . מניות7,213,385 -כ הון מניות החברה ליום החתימה על הדוחות מסתכם ב"סה -
 
 

 חלוקת דיבידנדים .5
 

 תאריך
 סכום החלוקה

 )ח"שבמליוני (

  

9.4.2003 100  

  

2.10.2003 36  

 

הדיבידנד יחולק . ח"ון ש מלי220 - החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של כ2005,  במרס16ביום 
  .2005 באפריל 14ביום 

 .ל מותרות"כל החלוקות הנ
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 מידע אחר -  3פרק 
 
 

 החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .6
 
 2004לשנת  .א

 
  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 ולא מיוחס

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה תעשייתיים

 
  אשלג

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  
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 הכנסות           
 הכנסות התחום מחיצוניים  3,714   2,148   -   5,862   3,120   2,580   11,185  -  752   -   23,499 
 הכנסות מתחומי פעילות אחרים  462   317  )120(  659   45   28   104  -  234  )1,070(  - 
 סך הכל  4,176   2,465  )120(  6,521   3,165   2,608   11,289  -  986  )1,070(  23,349 

            
 עלויות           

 אחר בתאגיד עלויות המהוות הכנסות של תחום  2,961  2,324 )118(  5,167  2,578  2,104  10,530 -  792   5   21,176
 עלויות אחרות  180  83 -   263  305  293 - -  209  )1,070(  -

 סך הכל  3,141  2,407 )118(  5,430  2,883  2,397  10,530 -  1,001  )1,070(  21,176
            

 רווח תפעולי  1,035  58 )2(  1,091  282  211  759 - )15( )5(  2,323
            

 31.12.04סך הנכסים   4,167  2,604 )49(  6,722  3,404  1,562  6,801 600  1,039   1,930   22,058
            

 מחיצוניים ט בהכנסות תחום הפעילותחלק המיעו  1,780  1,030 -   2,810  1,495  1,237  464 -  715   
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 )המשך (החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .6

 
 2003לשנת  .ב

 
  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 ולא מיוחס

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה   תעשייתיים

 
  אשלג

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  
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 הכנסות           

 ונייםהכנסות התחום מחיצ  2,976  1,889 -   4,865  2,416  2,240 - -  580   -  10,101
 הכנסות מתחומי פעילות אחרים  376  288 )124(  540  39  23 - -  196  )798(  -

 סך הכל  3,352  2,177 )124(  5,405  2,455  2,263 - -  776  )798(  10,101
            
 עלויות           

 אחר בתאגיד המהוות הכנסות של תחוםעלויות   2,591  2,083 )129(  4,545  2,185  1,851 - -  662   4  9,247
 עלויות אחרות  98  81 -   179  197  256 - -  166  )798(  -

 סך הכל  2,689  2,164 )129(  4,724  2,382  2,107 - -  828  )798(  9,247
            

 רווח תפעולי  663  13 5   681  73  156 - - )52( )4(  854
            

 31.12.03סך הנכסים   4,000  2,771 )174(  6,597  3,681  1,442 457 544  1,153   2,055  15,929
            

 מחיצוניים חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות  1,396  886 -   2,282  1,133  1,051 - -  247   
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 )המשך (החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .6

 
 2002לשנת  .ג

 
  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 ולא מיוחס

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה   תעשייתיים

 
  אשלג

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"ליוני שמ ח"מליוני ש  
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 הכנסות           

 הכנסות התחום מחיצוניים  2,316  1,765 -   4,081  2,642  2,064 - - 578  -   9,365
 הכנסות מתחומי פעילות אחרים  371  222 )99(  494  48  18 - - 186  )746(  -

 סך הכל  2,687  1,987 )99(  4,575  2,690  2,082 - - 764  )746(  9,365
            
 עלויות           

 אחר בתאגיד עלויות המהוות הכנסות של תחום  2,039  1,888 )99(  3,828  2,314  1,666 - - 650  3   8,461
 עלויות אחרות  87  71 -   158  209  217 - - 162  )746(  -

 סך הכל  2,126  1,959 )99(  3,986  2,523  1,883 - - 812  )746(  8,461
            

 רווח תפעולי  561  28 -   589  167  199 - - )48( )3(  904
            

 מחיצוניים חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות  1,081  824 -   1,904  1,233  963 - - 250   
            
            

 



 מידע אחר - 3פרק 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד. 7

 

8 

 בה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגידסבי .7
 

 :החברה וחברות המטה 7.1
 

 .החברה הינה חברת החזקות המחזיקה במספר חברות העוסקות בתחומי פעילות שונים 7.1.1
מושפעות התוצאות הכספיות של החברה מתוצאות החברות המוחזקות שלה וכן , כחברת החזקות

מקבלת דיבידנדים  , בין היתר, תזרים המזומנים של החברה מושפע. יםמרווחים או הפסדים חד פעמי
 .ודמי ניהול מהחברות המוחזקות

וכן . בין היתר מהמצב הפוליטי הכלכלי והבטחוני בישראל, פעילות החברה והחברות המוחזקות מושפעת 7.1.2
ם העיסקיים עם המצב הבטחוני והכלכלי בישראל עלולים להשפיע על הקשרי. מהמצב הכלכלי בעולם

  .גורמים זרים
שיעורי האינפלציה במשק ושינויים , החברה והחברות המוחזקות שלה רגישות לשינויים בשיעורי הריבית 7.1.3

 .בשערי החליפין
הדבר עשוי . אחת" קבוצת לווים"-החברות המוחזקות שלה ובעלי השליטה בחברה מוגדרות כ,  החברה 7.1.4

על יכולתן של החברה והחברות המוחזקות ללוות סכומים נוספים מבנקים , בנסיבות מסוימות, להשפיע
 .בישראל כמו גם על יכולתן לבצע השקעות בחברות שנטלו אשראי גדול מבנקים בישראל

 
 :להלן סקירת הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על החברות המוחזקות העיקריות

 
 :ל"כי 7.2

 
 ,בכלכלה העולמית תוצאותיה העסקיות מושפעות מהמגמות. ב לאומיתר  קבוצהל הנה"כיקבוצת  7.2.1

ל "כימושפע הביקוש למוצרי , בין היתר.  והמימון ומתנודות בשערי החליפיןתנאי הסחרמהשינויים ב
 .העולמימהביקוש למוצרים חקלאיים בסיסיים ומהמצב הכלכלי 

בשיפור  מתמקדת ל"כי. י השוק העולמינוקטת צעדים להתאמת מדיניות השיווק והייצור שלה לתנאל "כי
 . בנקיטת פעולות להתייעלות ולחסכוןומתמידהגיוון מקורות המימון , תזרימי המזומנים

 
הכלכליים , מושפעת מהתנאים הפוליטיים ל"כי, כתאגיד ישראלי.  ממוקמים בישראלל"כימרבית מתקני  7.2.2

תאגידים וארגונים שונים עדיין מגבילים את מספר מדינות וכן מספר . והביטחוניים השוררים בישראל
 פוליטיגיאובעקבות המצב ה, אם כי, פעילותם העסקית בישראל ואת עסקיהם עם חברות ישראליות

 להרחיב את  עסקיה עם ל"כימגמה זו עשויה לשפר את יכולת . מספרם הולך ויורד,  בישראלהנוכחי
עלולה לפגוע בעסקים  פוליטיגיאוה החרפה במצב .מדינות ותאגידים אלה ולמכור מוצרים במדינות הללו

 .עם מדינות ותאגידים אלה
 

 מההוצאות  התפעוליות כרבע . ובאירו בעיקר בדולר, ח" מבוצע במטל"כיחלק הארי של מכירותיה של  7.2.3
 רווחיותה שלעל חיובית  לעומת הדולר יש השפעה השקלח הממוצע של "לפיחות בשע, לפיכך. ח"ש בהינן
ח הממוצע של היורו "לייסוף בשע, לפיכך. להיפךו, באירו עודף הכנסות על הוצאות ל"כיל. ולהיפך ל"כי

 .  נוהגת להגן על חלק מחשיפה זול"כי. ל"כילעומת הדולר יש השפעה חיובית על רווחיותה של 
 

שערי הריבית  לשינויים בל"קבוצת כיחשופה , לפיכך.  הינן בריבית משתנהל"קבוצת כימרבית הלוואות  7.2.4
כולל , הקבוצה מגנה על חלק מחשיפה זו באמצעות מכשירי הגנה פיננסים. האירוהדולרית ושער ריבית 

 . נגזרים
 

ת כתוצאה מהצמיחה והתפתחויות חיוביבשנת החשבון חלו ל "כיבמרבית תחומי הפעילות של קבוצת  7.2.5
, ים בשוק החקלאות הבינלאומיתנא, לדוגמא. בכלכלה העולמית ושיפור בשוקי היעד של הקבוצה

עליה בשנים האחרונות בצריכה העולמית של . השתפרו, המשפיעים באופן משמעותי על הביקוש לדשנים
הגדילה את היקף הזריעה של הגרעינים בעולם אך למרות זאת )  'תירס וכד, סויה, אורז, דגנים(גרעינים 

מראים נתונים , 2004נכון לחודש דצמבר . יתיחסנמצא כיום ברמה נמוכה וירד מלאי הגרעינים בעולם 
- כי מלאי הגרעינים ברחבי העולם צפוי לעלות ב,1ב"ארהשל משרד החקלאות אותם פרסם סטטיסטיים 

בעיקר (בארצות המייצאות תירס וחיטה שהינן המדינות המפותחות צפוי לגדול המלאי . 2005 עד סוף 1%
  2.מדינות אסיה המהוות שוק עולה לתעשיית הדשניםולעומת זאת מלאי האורז צפוי לרדת ב) ב"ארה

 

                                                 
 .ב"מתוך אתר משרד החקלאות של ארה 1
 וכן על נתונים סטטיסטיים שפרסם משרד החקלאות ל"כימידע זה מבוסס על הערכות שוק של . המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד 2

או בצריכת /או בייצור ו/יים אלו כתוצאה משינויים בשוק והתוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מנתונים חזו. בארצות הברית
 .אם יחולו, הגרעינים לעומת התחזית
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 )המשך( ל"כי 7.2
 

בייחוד מעכבי בעירה ותמיסות צלולות , המבוססים על ברוםל "כיהביקושים לחלק ממוצרי קבוצת  7.2.6
. כולל תעשיות האלקטרוניקה והכימיקלים,  כתוצאה משיפור בשוקי היעדאף הםעלו , לקידוחי נפט וגז
מוצרי תכלית הושפע לטובה כתוצאה משיפור כלכלי בחלק משוקי היעד אך מנגד ל "כיי הביקוש למוצר

גע בכושר התחרות של ומהייסוף בשער החליפין של האירו שפהושפע לרעה מההאטה הכלכלית באירופה 
 .ל תכלית המיוצרים באירופה"כימוצרי 

 
צרי נפט אחרים המיוצרים בישראל וכן מושפעות בעיקר ממחירי המזוט ומול "כיהוצאות האנרגיה של  7.2.7

חברת החשמל בישראל וגז טבעי וחשמל במדינות אחרות בהן מצויים מתקני אותו מספקת ממחירי חשמל 
בהמשך לעליית המחירים בשנת ,  היתה עליה נוספת במחירי הנפט2004בשנת . ייצור מרכזיים של הקבוצה

2003. 
 

ההתאוששות בכלכלה העולמית .  שתרמו לשיפור במחירי המכירה מטלורגיה נהנתה ממספר גורמיםל"כי 7.2.8
קשיים אצל יצרנים סיניים שנבעו , בנוסף.  מטלורגיהל"כיהשפיעה לטובה על הביקושים בשוקי היעד של 

מקשיים לוגיסטיים בסין ומהיטל המכירה בהיצף שהוטל על יצוא מגנזיום , מעליית מחירי התשומות בסין
יצוא המגנזיום . היטל מכירה כאמור הוטל גם על יצרנים רוסיים. יית המחיריםב תרמו לעל"מסין לארה

 .  לעומת הדולרהאירוגם מהתחזקות שער , בין היתר, לאירופה נהנה
 

גדלו בעקבות עליית מחירי , ל"כיהמהוות מרכיב משמעותי בהוצאות , הוצאות ההובלה הימית בצובר 7.2.9
.  חלו תנודות חדות במחירי ההובלה בצובר2004בשנת . תטוריוההובלה באוניות צובר לרמות שיא היס

אם כי מחירי ההובלה עדיין גבוהים יחסית , בסוף השנה הסתמנה ירידה מסוימת במחירים מרמות השיא
 .   לעבר

 
 1:צים 7.3

 
כי ההובלה הימית באמצעות מכולות מתאפיינת , יצוין. הביקוש לשירותי ספנות נגזר מהיקף הסחר העולמי

 . משינויים בכלכלה העולמית ובהיצע האניות, בין היתר, הנובעת, בתנודתיות
 .יחסי האיזון בין הביקוש וההיצע בספנות משתנים במחזוריות אשר אורכה ועוצמתה משתנים

 
הנובעת משינויים בביקוש ובהיצע של ,  מתאפיינת בתנודתיותהבינלאומיתהקווית ענף הספנות הפעילות ב 7.3.1

פי  הביקוש לשירותי ספנות נקבע על. כאשר שיעורי הרווחיות ומחירי האניות משתנים, פנותשירותי הס
התפתחויות בסחר , ידי התנאים הגלובליים והאזוריים  על,יתרה בין ,נפח הסחר העולמי ומושפע

. ותאמברגו ושבית, סגירת תעלות, צפיפות בנמלים, סכסוכים מזוינים, שינויים בנוהלי הספנות, הבינלאומי
 של אניות ידי פוטנציאל הייצור  ועלקיבולת ההובלה הזמינהפי  הספנות נקבע בעיקר עלשירותי ההיצע של 

 על ההיצע והביקוש לשירותי ספנות המשפיעיםרבים מן הגורמים .  ומחירי הציודומחירי בניית האניות
 . ציםמצויים מחוץ לשליטת 

 
שינויים , לרבות פריצת סכסוכים בינלאומיים, ל"סקים בחותחום הספנות כפוף לסיכונים הכרוכים בע 7.3.2

, ח"הגבלות על יבוא ויצוא והגבלות מט, הלאמה או פעולות ממשלתיות אחרות, עיקול אוניות, פוליטיים
כאשר כל אחד מהסיכונים האמורים אינם בשליטת החברות הפועלות בענף ועלול להשפיע באופן מהותי 

 . ציםותה של לרעה על עסקיה ותוצאות פעיל
 

או /בכפוף למחירי חכירת אניות ו, באופן יחסי, ענף הספנות הינו תחרותי ביותר ובעל חסמי כניסה נמוכים 7.3.3
התחרות הקשה בענף עלולה לגרום להורדת דמי ההובלה ובכך להשפיע באופן מהותי לרעה . רכישת אניות

 . ציםעל עסקיה ותוצאות פעילותה של 
 

קצב הגידול בשיעור ההיצע של אוניות מכולה עלול להיות גבוה מקצב גידול הביקוש , ציםת להערכת הנהל 7.3.4
גידול כאמור עלול להשפיע . וזאת לאור הגידול במספר ההזמנות לאוניות בבניה חדשה, להובלת מכולות

 .באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילותם של מובילים ימיים
 

                                                 
, חרמציה הקיימת בצים בתאריך הדוהמבוסס על אינפו, מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד. סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד 1

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות . בהתבסס על נסיון העבר והידע שנצבר לה בנושא זה, ין היתרב, וכולל הערכות של צים נכון לתאריך הדוח
ההערכות של צים שעל בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות להתגלות כלא , כמו כן. באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 .וןאו שונות באופן מהותי מאלו שהובאו בחשב/נכונות ו
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כאשר עלות הדלק הימי נתונה להשפעת גורמים כלכליים , חרונות עולה מחיר הדלק בהתמדהבשנים הא 7.3.5
 . ציםלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על רווחיות עליה במחירי הדלק ע. ופוליטיים רבים

 
המשך חכירה של אוניות בגודל ובסוג . הנן אוניות בחכירה לתקופות שונותצים חלק ניכר מצי אוניות  7.3.6

 למצוא אניות מהסוג הדרוש על ידה ציםבמקרה בו יקשה על . רצויים תלוי בזמינות אוניה מאותו סוגה
 . ציםעלול הדבר להשליך באופן מהותי לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה של 

 
דמי החכירה ודמי ההובלה אינם יציבים ונעים בצורה חדה בשל השינויים בביקוש ובהיצע של שירותי  7.3.7

עלייה בדמי החכירה או ירידה בדמי הובלה עלולים להשפיע לרעה על תוצאות . ות ואניות מכולההספנ
 .ציםפעילותה של 

 
, כשל מכני, לרבות סכנה של אסון ימי, קיימים מספר סיכונים הכרוכים בתפעול של כל אוניה מפליגה 7.3.8

אשר כל , פעילות עוינת ושביתות, עיםתנאי מזג אוויר גרו, אובדן או נזק למטען, אסון סביבתי, התנגשות
חברות הספנות . ציםאחד מהם עלול לגרום להשפעה מהותית לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה של 

אם , אך אין ודאות כי ביטוח כאמור, מבוטחות כנגד חלק מהסיכונים האמורים בהתאם למקובל בענף
 . מוריכסה את  מלוא ההפסדים בגין כל נזק או תביעה כא, יופעל

 
שביתות ועיצומים בנמלים השונים , בהתאם. הפעילות בענף הספנות מאופיינת בתלות בפעילות הנמלים 7.3.9

 . עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילותה
 

עלולים לעכב או להשבית , ל"בארץ ובחו, שביתות והשבתות של עובדים בענף, עיצומים, סכסוכי עבודה 7.3.10
 .ציםשל אוניות החברה ובכך להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה של הפלגות 

 
ענף הספנות כפוף לתקינה ממשלתית נרחבת ולאמנות בינלאומיות תקפות בתחומי השיפוט בהם ספינות  7.3.11

, ב"הוועדה הימית הפדרלית של ארה, כנסת ישראלידי  כולל כללים ותקנות שחוקקו על, החברה פועלות
, כללים, היות שאותם חוקים. ציםכולל פעולות , אשר כולם מפקחים על ענף הספנות, יהאיחוד האירופ

 או ציםלות י יכולה לנבא את השפעתה של כל דרישה שכזו על פעציםאין , תקנות ואמנות כפופים לשינויים
 . עלות העמידה בדרישות אלה

, במדינות המוצא ובמדינות היעד, בדיקות ביטחוניות וכדומה, ענף הספנות כפוף לבדיקות מכס, בנוסף
הובלת המכולות , פריקה, עיכוב בהעמסה, על עיקול או תפיסה של המכולות ותכולתן, לעיתים, המורים

). ציםולעיתים על מובילים כמו (קנסות או סנקציות אחרות על יבואנים או יצואנים , והטלת היטלי מכס
 .צים ותוצאות פעילותה של כל אלה עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקיה

 
סוגים מסוימים של הסכמים בקרב חברות הובלה בענף הספנות פטורים מתחולת דיני ההגבלים העסקיים  7.3.12

המיזמים , פטורים אלו מהותיים לפעילות החברות בתחום לאור ריבוי שיתופי הפעולה. במדינות רבות
לאחרונה ניכרת מגמה של צמצום הפטורים . האיגודים המשותפים והסכמי קביעת מחיר, המשותפים
עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקיה , באופן שתיקון או ביטול הפטורים כאמור, האמורים

 . ציםותוצאות פעילותה של 
 

הגבלות , פעילויות עוינות מצד גורמים שונים, חשופה במיוחד למעשי טרורצים , כחברה ישראלית 7.3.13
, בידוד דיפלומטי אפשרי מצד גופים שונים  ומגבלות אחרות, ל"לגופים ישראלים בחוביטחוניות הנוגעות 

, היכולים להפריע לפעילותה התקינה ולפעילות לקוחותיה, איסור כניסה לנמלים מסוימים: כגון
לכל הללו יכולה להיות השפעה מהותית לרעה . השתלטות או נזקים לציוד ולנכסים ושיהוי בטעינה ופריקה

 . קיה ותוצאות פעילותהעל עס
 

כמפורט בסעיף , המטילה מגבלות על פעילותה של צים, המדינה מחזיקה במניית מדינה מיוחדת בצים 7.3.14
 ולהשפיע ציםלדרישות הקבועות במניה האמורה עלולות להיות השלכות על פעילותה של .  להלן12.21

 . באופן מהותי לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה
 

עשויות להיות כפופות לבקרת הרשויות ,  שאינן משייטות תחת דגל ישראלאוניותכולל אותן , ציםוניות א 7.3.15
המתאימות של מדינת ישראל מסיבות של בטחון המדינה והבאת אספקה ושירותים חיוניים למדינת 

ל כ.  בשעת חירוםציםהחקיקה הישראלית מאפשרת למדינת ישראל להשתמש באוניות ,  בנוסף.ישראל
 .  ותוצאות פעילותהציםאלה עשויים להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי 

 



 מידע אחר - 3פרק 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד. 7

 

11 

 )המשך (צים 7.3
 

והוצאותיה  ציםנקובות בדולר וחלק מהוצאות התפעול של  ציםמרבית הכנסותיה של  7.3.16
לסיכוני  ציםבהתאם לאופי הפעילות חשופה . האדמיניסטרטיביות נקובות הן בדולר והן במטבעות אחרים

 פעילות לעומת הדולר וכן לציםק המתייחסים לשינויים בשערי החליפין של ארצות שונות בהן יש שו
 . לשינויים בשערי החליפין של חלק מההלוואות לזמן ארוך הנקובים במטבע חוץ אשר אינו דולר

 
בנוסף . תכן לאמנות בינלאומיו ו המצויות בדין הישראליסטטוטוריותעסקי הספנות כפופים להוראות  7.3.17

מתבצעים בתחומי מדינות זרות להוראות הדין של אותן /עובדיה ועסקיה השוהים, ציםכפופים אניות 
 . מדינות

 
 :ן"בז 7.4

 
ייצור ,  הזיקוקתחום - והאיומים על פעילותה נובעים בעיקר מגורמים ענפיים ן"קבוצת בזההזדמנויות העסקיות של 

ת קבוצ יחד עם זאת ישנם גורמים בסביבה המקרו כלכלית של .ור שמניםם וייציארומטי חומרים ייצור , פולימרים
 :גורמים אלה הם.  בכללותהקבוצהאשר עשויים להשפיע על פעילות ה ן"בז

 חוסר היציבות הכלכלי הכללי בעולם עלול - נפט והפטרוכימיהחוסר יציבות כלכלי ושינויים בשוק ה 7.4.1
 עקב הירידה הפוטנציאלית בביקושים ובצריכה ן"בזפיננסי של רווחיה והסיכון ה, להשפיע על הכנסותיה

דחיית עבודות אחזקה , העלולים לבוא לידי ביטוי בירידה בהשקעות חדשות, בתחום שוק הנפט ומוצריו
. ן"ת בזקבוצוהרעה במצבם הפיננסי של לקוחות ,  חוזי מכר עם לקוחותההשפעה על, של מתקנים קיימים

היא מתקשרת  עמם עוקבת מקרוב אחר מצבם הכלכלי של הגופים ן"ת בזכל אחת מחברות קבוצ
 . ומתאימה את מדיניות האשראי שלה בהתאם לרמת הסיכון אותה היא מייחסת לגופים אלו

 ייצור המוצרים, עיבודם, זיקוקם,  בתחום רכישת חומרי הגלםן"קבוצת בזהחברות ב של ןפעילות
 צורך ליטול ן"ת בזקבוצמידה בפני הנהלות החברות ב מע, בשוק המקומי ובשוק הבינלאומיםומכירת

 .סיכוני שוק הנובעים מהשינויים התכופים במחירי הגלם והמוצרים המופקים מהם

 13.24ראה סעיף . ן"בזכמו כן קיימים גורמים מקרו כלכליים נוספים העלולים להשפיע על פעילות 
 .בהמשך

 ,ל"בתקן מוצרי הדלק המשווקים בישראל או בחוולים לחול  שינויים העל-שינויים בתקני מוצרי הדלק  7.4.2
עשתה את כל ההכנות ן "בז.  מייצרתן"שבזהדלק  מוצרי  מפרטיעלולים להשפיע על דרישות הלקוחות לגבי

והפעולות הדרושות בכדי לענות לדרישות אלו באופן מיידי וביניהן קבלת אישור עמידה בדרישות 
 .בהמשך 13.1.4ראה גם סעיף . ומיותהרגולטוריות המקומיות והבינלא

יימת תרומה הדדית בין תחומי פעילות ן ק" בקבוצת בז- ן"ת בזקבוצסינרגיזם בין תחומי הפעילות של  7.4.3
שני  מפעילה מודל תכנון ליניארי שמביא בחשבון את אילוצי הייצור הקיימים בן"בז .יםיארומטהזיקוק וה

 נגזרת תכנית, ובהתחשב בכל אלהרים השוררים בשווקים את מחירי חומרי הגלם והמוצ, התחומים
 .הייצור
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 ל דשנים"כי .8
 

 ל דשנים"מידע כללי על כי 8.1

בשנת . ופוספט) אשלגן כלורי(משווקת ומוכרת דשנים המבוססים בעיקר על אשלג , מייצרת,  דשנים מפתחתל"כי
 ל"כימכירות ). כולל מכירות למגזרים אחרים בקבוצה( מיליון דולר 1,456 -בכ ,  דשניםל"כי מכירות הסתכמו, 2004

סלע , אשלג:  דשנים הינםל"כימוצריה העיקריים של . ל"כי מסך כל המכירות של קבוצת 50% -דשנים היוו  כ 
דשני , צה זרחתית חקלאיתחומ, )ברובה משמשת כחומר גלם בייצור חומצה זרחתית(חומצה גופרתית , פוספט
 דשנים ל"כי ה היית2004בשנת . דשנים מיוחדים  ותוספי מזון על בסיס פוספט לבעלי חיים, דשנים מורכבים, פוספט

 . והשנייה בגודלה במכירות במערב אירופה, יצרנית האשלג החמישית בגודלה בעולם
לאשלגן ולזרחן אין . הדרושים להתפתחות הצמחהינם שלושת היסודות העיקריים ) N - וK ,P(זרחן וחנקן , אשלגן

שלושת אבות המזון הללו . לכל אחד מבין שלושת היסודות תפקיד נפרד בהתפתחות הצמח. תחליפים מלאכותיים
השימוש בקרקע לחקלאות מדלל את שיעור הימצאות יסודות אלו . נמצאים בקרקע בריכוזים שונים באופן טבעי

 .ר זה  ממקורות חיצוניים על ידי דישוןבקרקע ועל כן יש להשלים מחסו
 .והפוספט הוא המקור העיקרי ליסוד הזרחן לצמח, האשלג הוא המקור העיקרי ליסוד האשלגן לצמח

המרצת התפתחות , לרבות חיזוק גבעולי הדגנים, האשלגן והזרחן חיוניים לתהליכים פיסיולוגיים של הצמח
הגידולים אינם יכולים למצות את , ללא יסודות אלה. דילת היבולבריאות העלים והפירות והחשת קצב ג, השורשים

ככל שדישון הקרקע . ענף החקלאות שואף להפיק את מירב התוצרת משטח מעובד נתון. פוטנציאל הגדילה שלהם
 מתאם בין היעילות בתעשייה החקלאית לבין קייםהתנובה לשטח מעובד נתון גבוהה יותר ולכן , אופטימלי יותר

 . דשניםצריכת ה
במיוחד במדינות , ענף זה זוכה לעדיפות ולעידוד במדינות רבות.  דשנים פעילה בעיקר בענף החקלאותל"כי

גורמים שמביאים לגידול בצריכת מזון ועלייה , המתפתחות בהן יש גם גידול באוכלוסייה וגם עלייה ברמת החיים
 ל"כיהם השווקים הצומחים העיקריים של , רזילהודו וב, שהגדולים בהם הם סין, שווקים אלה. בשימוש בדשנים

 .למרות ששוק הדשנים בה אינו צומח,  דשניםל"כיגם אירופה מהווה שוק מרכזי של . דשנים
יחסית , מחירי המוצרים בשוק זה הגיעו לרמות מחירים גבוהות.  שוק משגשג2004שוק הדשנים העולמי היה בשנת 

אפיינו גם את הפעילות , והתמורה הגבוהה שהתקבלה בגין מוצרים אלההיקפי המכירות הגדולים . לשנים קודמות
 .  דשניםל"כישל 

סף הכניסה לתעשיית הדשנים הינו גבוה כתוצאה מההשקעות הכבדות הנדרשות להקמת מפעלי ייצור למינרלים 
, כן- כמו.המשמשים כחומרי גלם לתעשיית הדשנים והזמן הארוך יחסית הנדרש להקמת מפעלים כאלה, הבסיסיים

 .בנושא זה נדרשת קירבה למחצב וזיכיונות מתאימים
יש לציין עוד כי . שהביאו להפחתת מספר היצרנים בענף, תעשיית הדשנים עברה בשנים האחרונות תהליכי מיזוג

 פתיחת צווארי בקבוק או הרחבת המתקנים באמצעות, בשוק האשלג מסופקת תוספת ההיצע על ידי יצרנים קיימים
  .הקיימים

 
 )Potash(אשלג  8.1.1

 
האשלגן . שהוא המקור הנפוץ ביותר לאשלג לצמח, אשלג הוא השם המקובל לאשלגן כלורי 8.1.1.1

משפר את , מגדיל את היבול, משפר את עמידות הצמח בפני מחלות,  דרוש להתפתחות הצמח
כן ליצרני  דשנים מוכרת אשלג כדשן להזנה ישירה ול"כי. איכותו ומאריך את חיי המדף שלו

,  דשנים באשלג לייצור עצמי של דשנים מורכביםל"כימשתמשת , בנוסף. דשנים מורכבים
 . בעיקר על בסיס פוספט ואשלג

 
תהליך .  דשנים מפיקה אשלג מים המלח וממיכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליהל"כי 8.1.1.2

שהינו תרכובת , הקרנליט. הייצור של האשלג בישראל מתבסס על הפרדת האשלג מקרנליט
שוקע בבריכות הנמצאות מדרום , ומגנזיום כלורי) מלח בישול(נתרן כלורי , של אשלגן כלורי

, באמצעות מערכת אידוי סולרית, המכילות תמיסות שנשאבות מים המלח, לים המלח
 ומהמגנזיום מהמלחהקרנליט מועבר אל המפעלים ושם מופרד האשלג . מהגדולות בעולם
 ). הידועים כגיבוש חם וגיבוש קר(ליכים חלופיים הכלורי בשני תה

בעבר היה כושר הייצור בבריכות הקרנליט גבוה מכושר הפקת האשלג במפעלים ועל כן נוצר 
הוגדל כושר הייצור של , 2004בעקבות השקעה שהושלמה בשנת . עודף קרנליט בבריכות

המשך ייצור . בריכותכושר ייצור זה מאפשר לנצל את עודף הקרנליט שנצבר ב. המפעלים
 .  דשניםל"כיאת הרחבת כושר יצור הקרנליט של , בעתיד, בהיקפים כאלה יצריך
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 )המשך( ל דשנים"מידע כללי על כי 8.1
 

 )המשך ()Potash(אשלג  8.1.1
 

קרקעיים בספרד ובאנגליה מתבצעת מכוח רשיונות והסכמי -הפקת האשלג ממכרות תת 8.1.1.2
. בריכוזים שונים של אשלג) תערובת של אשלג ומלח( סילבניט במכרות אלו כורים. חכירה

 .מופרד האשלג מהמלח, בסמוך למכרות, במתקני היצור
במטרה , )א"כילד - להלן( דשנים אירופה ל"כי,  דשנים יחידה עסקיתל"כי הקימה 2002בשנת 

הייצור א אחראית לפעילות האשלג והדשנים בכל אתרי "כילד. לרכז את כל הפעילות באירופה
 דשנים באירופה במטרה ל"כיא מרכזת את כלל פעילות השיווק של "כילד, כמו כן. באירופה

" שחקן מרכזי" דשנים הנה כיום ל"כי, ל"כילהערכת . לנצל את הסינרגיה בין חברות הקבוצה
 .בשוק האשלג האירופאי

 שני אתרי ייצור ,)CPL(ובאנגליה ) IP( בספרד -א כוללת שני אתרי ייצור אשלג "פעילות כילד
) MCP - ו(DCP ח"ואתר לייצור תוספי מזון לבע) AMFERT(  בגרמניה ובהולנד-דשנים 

 .א ממוקם באמסטרדם בהולנד"מטה כילד). רותם טורקיה(בטורקיה 
 מסך ייצור האשלג 11%המהווה ,  מליון טון אשלג5.4 - דשנים כל"כי ייצרה 2004בשנת 
 .בעולם

 
 דשנים ופוספטים 8.1.2

 
מסייע במישרין בשורה ארוכה של תהליכים , המסופק מדשנים שמקורם בסלע פוספט, הזרחן 8.1.2.1

. פוטוסינתזה והעברת אנרגיה, )כולל עמילן(הפקת סוכרים , לרבות, פיסיולוגיים של הצמח
מקדם גדילה של פרחים , ממריץ התפתחות של שורשים, הזרחן מחזק את גבעולי הצמח

 .ולומחיש את התפתחות היב
  

 דשנים כורה את ל"כי. חומר הגלם העיקרי המשמש בייצור מוצרי הפוספט הוא סלע הפוספט 8.1.2.2
 3.5 - דשנים כל"כיייצרה , 2004במהלך שנת . סלע הפוספט ממכרות פתוחים הנמצאים בנגב

.  מסך הייצור העולמי של סלע פוספט בשנה זו2.5% -שהיווה כ, מיליון טון של סלע פוספט
 2004בשנת .  מיליון טון בשנה4.5 - דשנים הינו כל"כיהייצור של סלע פוספט על ידי כושר 

 מסלע הפוספט המיוצר על ידה לצורך ייצור דשני 80% - דשנים בלמעלה מכל"כיהשתמשה 
יתרת סלע הפוספט נמכרת כחומר . שהינם בעלי ערך מוסף גבוה יותר, פוספט וחומצה זרחתית

 דשנים היא לעשות שימוש במירב סלע ל"כיהמדיניות של . יםגלם ליצרני דשנים חיצוני
על חשבון מכירת סלע , הפוספט המיוצר על ידה לייצור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר

 .פוספט במישרין

תוכנית זו נועדה להביא .  דשניםל"כי אושרה תכנית לשינוי מקורות הפוספט ב2004בסוף שנת 
ור של סלע פוספט תוך יישום שיפורים אקולוגיים בתהליך להוזלה בעלויות ההשבחה והייצ

בכוונת החברה ליישם . הייצור ובכללן השבתת מתקן הקלייה של סלע פוספט בצין שבנגב
  .2005תוכנית זו במהלך שנת 

 
חומצה זרחתית חקלאית ודשנים וזאת בנוסף   דשנים משתמשת בסלע פוספט ליצורל"כי 8.1.2.3

ייצור החומצה הזרחתית מצריך גם כמויות משמעותיות . יישום ישירלמכירתו כמוצר סופי ל
 דשנים מייצרת חומצה זרחתית ל"כי.  דשנים מצדדים שלישייםל"כיאותן רוכשת , של גופרית
 דשנים מתקנים ל"כיל, כמו כן. דשני פוספט ודשנים מורכבים במתקניה בישראל, חקלאית

ד וגרמניה ומתקן לתוספי מזון לבעלי חיים ליצור דשני פוספט ודשנים מורכבים גם בהולנ
 . בתורכיה

.  דשנים מתבססים ברובם על יסודות הזרחן והאשלגןל"כיהדשנים המורכבים אותם מייצרת 
 דשנים ל"כי רוכשת ומרכיבים נוספים אותם, חלק מהדשנים המורכבים מכילים גם חנקן

דשנים עוסקת גם בייצור  ל"כי. מצדדים שלישיים ומשלבת אותו יחד עם הזרחן והאשלגן
 דשנים פועלת ל"כי. דשנים מיוחדים הכוללים דשנים נוזליים ודשנים מסיסים באופן מלא

הכוללים דשני פוספט ודשנים מורכבים , המבוססים על סלע פוספט, לפתח מוצרי המשך
 . ומיוחדים

יים של  דשנים מיועדים לענות על צרכים ייחודל"כיהדשנים המיוחדים המיוצרים על ידי 
  MKP היצרנית המובילה בעולם של היא דשנים ל"כי, ל"כילהערכת . הלקוחות

)(Mono Potassium Phosphate ,המכיל אשלג , שהינו סוג מיוחד של דשן בעל מסיסות מלאה
 .ופוספט ומשמש גם בריסוס של עלים ובחממות הידרופוניות
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 ל דשנים"מידע כללי על כי 8.1
 

 1 דשניםל"כייצוניים על השפעת גורמים ח 8.1.3

קיימת תלות הדדית בין השטח החקלאי הזמין לעיבוד וכמות המזון הדרושה לאוכלוסייה לבין השימוש 
יש צורך בייצור כמות , ככל שהשטח החקלאי הזמין לעיבוד הולך וקטן ואוכלוסיית העולם גדלה. בדשנים

מצב זה מצריך ). ים גדולה יותר לכל שטח נתון כמות גידול-כלומר (גדולה יותר של מזון על שטח קטן יותר 
 .שימוש הולך וגובר בדשנים

 לגידול צפויים לגרום, הגידול באוכלוסיית העולם ותהליך העיור הגורם לצמצום בקרקע חקלאית לנפש
 ברמת החיים ושינוי בהרגלי התזונה עקב כך מביאים לעליה ההעליי, בנוסף. בביקוש לדשנים לאורך זמן

צריכת הדשנים ליחידת תזונה של בשר גבוהה יותר מזו . ר בעיקר במדינות המתפתחותבצריכת בש
על פי ארגוני החקלאות והמזון . בעקבות כך גדלה צריכת הדשנים. שביחידת תזונה מן הצומח

למרות הצפי .  לשנה3%-2% -הבינלאומיים הגידול השנתי הממוצע בדשנים הצפוי בטווח הארוך הינו כ
בטווח הקצר הביקוש לדשנים תנודתי ומושפע מגורמים כמו מזג ,  לדשנים בטווח הארוךלגידול בביקוש

שינויים בהיקפי הזריעה של הגידולים , האוויר באזורי  הגידול החקלאי המרכזיים ברחבי העולם
חלק . טכנולוגיה-מחירי המוצרים החקלאיים והתפתחויות בביו, עלות התשומות לחקלאות, העיקריים
לה מושפעים מסובסידיות הניתנות לחקלאים או ליצרני התשומות לחקלאות בארצות השונות מגורמים א

לחקיקה ולמדיניות בקשר לסחר , גם לשינויים בשערי החליפין, כמו כן. ומרגולציה של איכות הסביבה
על אף התנודתיות שעשויה . הביקוש ורמת הצריכה של דשנים בעולם, יש השפעה על האספקה, בינלאומי

להערכת החברה מדיניות מרבית מדינות העולם היא לדאוג , היגרם בטווח הקצר כתוצאה מגורמים אלהל
כך שמגמת הגידול , ומתוך כך לעודד את הייצור החקלאי, לאספקת מזון סדירה ובאיכות גבוהה לתושבים

 .צפויה להישמר

. על הביקוש לדשנים בעולםבשנים האחרונות חלו שינויים בחקלאות העולמית שהשפיעו באופן משמעותי 
לרמה הנמוכה ביותר מזה שני , 2004הצריכה הגדלה של דגנים הורידה את מלאי הדגנים בעולם עד שנת 

ולכן , ובכלל זה לדשני אשלג ופוספט, הביא הדבר להגדלת הביקושים לדשנים, להערכת החברה. עשורים
גם מהתייקרות תשומות ייצור מרכזיות חלק מעליית המחיר נבעה . 2004מחירי מוצרים אלו עלו בשנת 

בעיקר עקב , בצד ההיצע הצטמצמו בעולם הפערים בין כושר הייצור לבין הייצור בפועל. ליצרני הדשנים
בשנים האחרונות התפתחה מגמה של דרישה גוברת לדשנים , להערכת החברה, כמו כן. הגידול בביקושים

למרות האמור . מת התמתנות בביקוש במדינות אירופהוסין לעו, הודו, ברזיל, במדינות מתפתחות כגון
 .לעיל לא ניתן להעריך את קצב שינויים אלה ואת גודלם

 
 . להלן9.15לפרטים ראה סעיף .  דשנים כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונותל"כיפעילות  8.1.4

 
 :כמותיים על ייצור ומכירות באלפי טוןנתונים  8.1.5

 
 *מכירות ייצור 

 2004 2003 2004 2003 

 5,212 5,156 5,139 5,387 אשלג
 1,676 1,664 1,638 1,696 דשנים

 704 566 3,708 3,490 סלע פוספט
 

 .ללקוחות חיצוניים בניכוי מכירות לחברות הקבוצה *
 

 מוצרים ושירותים 8.2

ומרי הגלם המיוצרים על ח.  דשנים מייצרת דשנים וחומרי גלם לתעשיית הדשנים וליישום על ידי הצרכן הסופיל"כי
המשמשים בתהליך ייצור של דשני , חומצה גופרתית וחומצה זרחתית, סלע פוספט, )אשלגן כלורי(הינם אשלג  ידה

, הדשנים המורכבים הינם מוצרים המכילים הרכבים שונים של אשלג. פוספט ודשנים מורכבים או ביישום ישיר
 .ומשמשים ליישום על ידי המשתמש הסופי, םשהם היסודות החיוניים לגידולי, פוספט וחנקן

 

                                                 
 הינם, ל בדבר המשך מגמת הגידול בביקוש לדשנים בעולם בטווח הארוך"והערכות כיאומדן הגידול השנתי בצריכת הדשנים הצפוי בטווח הארוך   1

, התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי ודאי והן מבוססות על הנחות גידול האוכלוסייה והקטנת שטחי החקלאות. בגדר מידע צופה פני עתיד
או בשטחי החקלאות /שינוי בגידול האוכלוסייה ו. ל"כיוכן גם בהתאם להערכת ) ארגון המזון הבינלאומי  (FAO -אם למידע שפורסם על ידי הבהת

לעומת ההנחות וכן שינוי בהרגלי התזונה עשויים להביא לכך כי התוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות 
 . הממידע ז
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 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 8.3

 : להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי לפי מוצרים

 
 

 
סך ההכנסות 

)*מיליוני דולרים(
שיעור מסך 

*ל"כיההכנסות של 
גולמי  רווח

 )מיליוני דולרים(
שיעור הרווח 

 הגולמי 

2004 932.3 31.5% 416.9 44.7% 
 אשלג 38.7% 296.4 30.8% 765.4 2003

2002 578.3 26.7% 224.5 38.8% 
      

 
 ששימשו לצורך חישוב השיעור ל"כינתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של , לצורך טבלה זו *

 .ל" של כימסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות
 

הגידול בכמות הייצור . גה עלייה בהכנסות ממכירות אשלג כתוצאה מעליית מחיר המכירה הממוצע הוש2004בשנת 
. אשר לווה בעליה קטנה יחסית בעלויות המשתנות ועליית המחירים כאמור לעייל תרמו לעליה בשיעור הרווח הגולמי

 .CPLישת מועד רכ,  בלבד2002 החל מחודש מאי CPL כוללות את הכנסות 2002ההכנסות בשנת 
 
 

 
* סך ההכנסות  

 )מיליוני דולרים(
שיעור מסך 

*ל"כיההכנסות של 
גולמי  רווח

 )מיליוני דולרים(
שיעור הרווח 

 הגולמי 

2004 550.4 18.6% 120.1 21.8% 
 דשנים 22.6% 112.2 20.0% 497.0 2003

2002 427.6 19.8% 103.1 24.1% 
  

 ששימשו לצורך חישוב השיעור ל"כיוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של נתוני ההכנסות של קב, לצורך טבלה זו * 
 .ל" של כימסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות

 
 מיוחסת לעליה בכמות הנמכרת של דשנים מגורענים וכן מעליה במחיר 2004 בהכנסות ממכירות בשנת העיקר העליי

הקיטון . השפעות אלו גרמו גם לגידול ברווח הגולמי,  לדשנים בברזילהמכירה של הדשנים הודות לביקושים הערים
 .בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מהתייקרות מחירי חומרי גלם

 
 מוצרים חדשים 8.4

 דשנים ממשיכה לפתח מוצרי ל"כי. כולל שווקים באסיה,  דשנים בוחנת שווקים חדשים למוצרי הדשנים שלהל"כי
 . יםדשנים חדשניים ומתקדמ

 MAP) Mono Ammonium דשנים בתהליך של הקמת מתקן במישור רותם שבנגב לייצור ל"כי אלה נמצאת בימים
Phosphate (מוצר זה הוא תרכובת של זרחן וחנקן ומשמש בעיקר כדשן לחקלאות בהשקייה בעל . באיכות טכנית

נרגיה גבוהה לתהליכי הייצור הקיימים  הוא בעל סיMAPתהליך ייצור ה , מסיסות מלאה ותכונות איכותיות נוספות
 דשנים משווקת את הדשנים ל"כי.  דשנים מייצרת סוגים נוספים של דשנים בעלי מסיסות מלאהל"כי. ל"בכ

וכן באופן , המסיסים בעצמה ובאמצעות מיזמים משותפים עם יצרנים בינלאומיים אחרים של דשנים מיוחדים
 .רים חדשים לתחום זה של דשנים מסיסים דשנים שוקדת על פיתוח מוצל"כי. עצמאי

 
 לקוחות 8.5

 
 תלות בלקוח בודד 8.5.1

 . מהיקף המכירות של הקבוצה10% דשנים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על  ל"כיל
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 )המשך (לקוחות 8.5
 

 : התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים  8.5.2
 

 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2002 

 % דולרמליוני  % דולרמליוני  % דולריוני מל 

 12% 103 11% 118 9% 124 ישראל
 2% 18 0% 5 1% 16 צפון אמריקה
 21% 183 22% 246 24% 314 דרום אמריקה

 40% 359 48% 527 42% 552 אירופה
 19% 165 15% 166 18% 231 אסיה

 6% 50 4% 49 6% 72 שאר העולם
 

 .ל היעדים הגיאוגרפיים בשל עליית מחירי הדשנים גדלו ההכנסות  בכ2004בשנת 

 והכללת מחזור המכירות שלה CPL הינו בעיקר  כתוצאה מרכישת 2003הגידול בהכנסות באירופה בשנת 
 . וכן בשל עליית מחירי המכירה במונחים דולרים2002החל מהמחצית השניה של שנת 

 .וברזיל, הודו, גדלת הכמות הנמכרת לסיןהעליה במכירות היחסיות באסיה ובדרום אמריקה מקורה בה
 

  שיווק והפצה 8.6
 דשנים ל"כי. אנגליה וגרמניה, ספרד, צרפת, ישראל, סין, הודו,  דשנים הינם ברזילל"כיהשווקים המרכזיים של 

רוב . מוכרת את מוצרי הדשנים שלה בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק בבעלותה וסוכני מכירות ברחבי העולם
 דשנים אינן מתבצעות על פי חוזים או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד ל"כית מכירו

 דשנים משנעת את מוצריה מישראל ל"כי.  דשנים משמעות למונח צבר הזמנותל"כיאין ב, בהתאם. האספקה
 בנמל ם  במתקנים ייעודיישהיא חוכרת בשוק וטוענת אותן) בעיקר בתפזורת(ל באמצעות אניות "ללקוחות בחו

 . אשדוד ובנמל אילת

) AMFERT(באמסטרדם ובלודוויגסהפן ) IP( לטעינה בתפזורת בברצלונה ם דשנים מתקני נמל ייעודייל"כיל, כמו כן
 ).Teesside) CPL -וב

 
  תחרות 8.7

 
 תנאי התחרות בתחום הפעילות וההתמודדות עם התחרות 8.7.1

 
 כללי 8.7.1.1

המחיר מתבסס על עלויות הייצור . עיקרי בתחום הדשנים הינו מחיר המכירהגורם התחרות ה
, בשל כך חברות הממוקמות בסמוך למקורות חומרי הגלם. ותנאי ההיצע והביקוש בשוק

 דשנים עלות הפקת האשלג על ל"כילהערכת . לנמלים וללקוחות נהנות מיתרונות תחרותיים
קרבתה היחסית לשוק האסייתי ולשוק המערב   כמו כן.ידה בישראל היא מהנמוכות בעולם

 דשנים יתרון לוגיסטי על ל"כימעניקים ל, אירופאי ויתרונות בעלויות ההובלה לשוק הברזילאי
, גורמים נוספים. הפועלים בשווקים אלה, פני רוב יצואני הדשנים הגדולים האחרים

 . המשפיעים על התחרותיות כוללים את איכות המוצר והשירות
 

 אשלג  8.7.1.2

 דשנים הייתה החמישית בגודלה ל"כי 2004בשנת .  דשנים הנה שחקן חשוב בשוק האשלגל"כי
תשע היצרניות המובילות בעולם . והשנייה בגודלה במערב אירופה, בקרב יצרני האשלג בעולם

 .1 מתפוקת האשלג בעולם90% -בענף זה מייצרות כ

                                                 
 

 .Fertecon  :קור מ      1
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 )המשך(תחרות   8.7
 

 )המשך ( הפעילות וההתמודדות עם התחרותתנאי התחרות בתחום 8.7.1
 

הטיל האיחוד האירופי מכסי מגן למניעת  מכירה במחירי היצף על ייבוא אשלג , 1992 בשנת  8.7.1.2
לקראת מועד פקיעת תוקף . 2005תקנות אלו הינן בתוקף עד מאי . רוסיה ואוקראינה, מבלרוס

ירופאי לנציבות השוק האירופי פנו יצרני האשלג במדינות השוק הא, היטל המגן כאמור
כשלב מקדמי במסגרת , ל"למיטב ידיעת כי. בבקשה להמשך קיומם של היטלי מניעת היצף

.  לפתוח בחקירה בנושא2005החליטה הנציבות בחודש מרס , האפשרות להשתת היטלי מגן
 גם אם יוסרו מכסי המגן האמורים לא יהיה בכך להשפיע באופן מהותי לרעה, ל"כילהערכת 

בהתחשב בביקוש העולה לאשלג בעולם שיאפשר הפניית מכירות ,  בשנים הקרובותל"כיעל 
 .    1 בעולם בהם שוררים כיום מחירים יחסית גבוהיםאחריםלשווקים 

 
 דשנים ופוספטים 8.7.1.3

וחברות , בין המתחרים חברות בינלאומיות. שוק דשני הפוספט הינו שוק תחרותי ביותר
 דשנים בשוק העולמי קטן ל"כיחלקה של . מתחלק בין יצרנים רביםשוק זה . ממשלתיות

 דשנים הינה יצרן וספק מוביל של דשנים המורכבים ל"כי אירופה במערבאם כי , יחסית
קיימת השפעה ממשלתית חזקה על מספר יצרניות פוספט מובילות , בנוסף. מזרחן ומאשלגן

 .באותן המדינותבשל תרומתן להכנסת מטבע זר והשפעתן על התעסוקה 
פחותים , גורמים נוספים. כאמור לעיל גורם התחרות העיקרי בשוק דשני הפוספט הינו המחיר

 . ם  איכות המוצר ומוצרים חדשים הנותנים פתרונות ייחודייהם, בחשיבותם
אם כי בשל מיקומה ,  דשנים אין יתרון יחסי באשר לעלות ייצור רב דשני הפוספטל"כיל

 דשנים יתרונות לוגיסטיים על פני מספר ל"כי היחסית ללקוחות יש להגיאוגרפי וקרבתה
 דשנים הינה להמשיך ולהתפתח ביצור ובמכירה ל"כיבשל כך המדיניות של . יצרנים אחרים

 ל"כימתמקדת , בנוסף. לרבות דשנים מיוחדים, של מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר
 .דשנים בשווקים בהם יש לה יתרון לוגיסטי

 
 המתחרים העיקריים בתחום הדשנים 8.7.2

 
  אשלג 8.7.2.1

 : דשנים בתחום האשלג הינםל"כיהמתחרים המשמעותיים של 
PCS ) ב''קנדה וארה( ,Mosaic Co.  )ב וקנדה''ארה(, Belaruskali) בלרוס(, S &K) גרמניה(   ,

Uralkali) אוקראינה(, Silvenitׁ)רוסיה( ו- APC ) ירדן.( 
 

 נים ופוספטיםדש 8.7.2.2
, מרוקו, מתקני כרייה והפקה רבים של פוספט ממוקמים במדינות רבות ובהן ארצות הברית

 אשר תחום מוצריהם רלוונטיים יותר םיצרני דשני פוספט עיקריי. ירדן וטוניס, רוסיה, סין
, )מרוקו (OCP,)ב''ארה (PCS, )ב"ארה (MOSAIC CO: .לסביבה התחרותית של החברה הם

Group Chimique Tunissienne) טוניס( ,PRAYON S.A.) ו) אירופה- ROULLIER GROUP  
 ).אירופה(

 
   שיטות להתמודדות עם התחרות 8.7.3

 דשנים רבות על מנת ל"כיבנוסף פועלת . בעלויות ייצור אשלג בסדום, כאמור לעיל,  דשנים יתרוןל"כיל
שיפורים ,  התייעלות ומיצוי יתרונות לגודלפעולות אלו כוללות תהליכי. להגביר את כושר התחרות שלה

פיתוח מוצרים העונים על צרכים מיוחדים של , פיתוח נישות שוק ייחודיות, טכנולוגיים בתהליך הייצור
כמו כן . בהם התחרות נמוכה באופן יחסי) לרבות דשנים מיוחדים ודשנים מסיסים(לקוחות ומוצרי המשך 

 דשנים האפשרות לנצל נמלים בים ל"כיל. ם שיש לה מול מתחרים דשנים יתרונות לוגיסטייל"כימנצלת 
 דשנים לשלב ל"כייכולה ,  בחלק מן השווקים. בים סוף ובאירופה למשלוחים לשווקים השונים, התיכון

 ל"כיבכך שמאפשר ל, דבר המקנה לה יתרון אצל לקוחות שונים, מגוון מוצרים לשוק או ללקוח בודד
 .פזורת באוניות גדולות יותר וכתוצאה מכך בעלות לטון נמוכה יותרדשנים לשנע את תוצרתה בת

                                                 
 לגבי ל"כיוהיא מבוססת על הערכות , ל הינה בגדר מידע צופה פני עתיד" כאמור לעיל לגבי השפעת הסרת מכסי המגן על תוצאות כיל"כיהערכת   1

התוצאות , ילופין יגדל ההיצעבאם הביקוש לאשלג יקטן או לח. וודאיהתממשותן של הערכות אלה הוא בלתי . מצב הביקוש וההיצע לאשלג בעולם
 .עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע  זה
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 )המשך(תחרות   8.7
 

 )המשך(  שיטות להתמודדות עם התחרות 8.7.3
 

מאפשרות , השילוב של אתרי ייצור במספר מקומות שונים בעולם ואפשרויות לוגיסטיות מגוונות, כמו כן
 .האספקה והכמות לענות לצרכי הלקוחות ולהתגמש עם מועדי ל"לכי

 
 עונתיות 8.8

כאשר היקפי ,  דשנים מביא בדרך כלל לתנודתיות רבעונית במכירותיהל"כיהאופי העונתי של הביקוש למוצרי 
 2004בשנת . המכירות ברבעון השני והשלישי של השנה בדרך כלל גבוהים יותר ממכירות הרבעון הראשון והרביעי

באופן חריג גבוהות יותר מאשר בכל שאר הרבעונים בעיקר בשל עליית ההכנסות מהמכירות ברבעון הרביעי היו 
 . מחירי האשלג ויתר הדשנים

 : במליוני דולרים2004 - 2002להלן פירוט המכירות לפי רבעונים לשנים 
 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 386 373 363 334 2004שנת 
 293 335 297 309 2003שנת 
 228 280 262 215 2002שנת 

 
כך שבדרך כלל ברבעון הראשון והרביעי נצברים מלאים המשמשים , הייצור במפעלים הוא ברמה דומה על פני השנה

הנמכרים ) סלע פוספט וחומצה זרחתית, אשלג דק(הביקוש לחומרי גלם . לענות על הביקושים בשני הרבעונים הבאים
 .תי יחסית וככלל יציב לאורך השנההינו פחות תנוד,  דשניםל"כילתעשיית הדשנים על ידי 

 
  כושר ייצור 8.9

מוכפל בשעות עבודה , כושר הייצור הפוטנציאלי מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של המפעלים השונים
 . פוטנציאליות בשנה

 
 אשלג 8.9.1

). למי מסך הייצור העו11% -כ( מליון טון 5.4 - היה כ2004 דשנים בשנת ל"כיייצור האשלג השנתי של 
כושר היצור .  דשנים בסדוםל"כי הסתיימה הרחבת כושר היצור של מתקני הייצור של 2004בשנת 

 .  מיליון טון6 - דשנים בתחום האשלג הינו כל"כיהפוטנציאלי של 
 

 דשנים ופוספטים 8.9.2

ט השנתי  מייצור הפוספ2.5% -שהיוו כ,  מיליון טון של סלע פוספט3.5 - דשנים ייצרה כל"כי 2004בשנת 
החברה משתמשת בלמעלה .  מליון טון סלע פוספט לשנה4.5 - דשנים יש כושר ייצור של כל"כיל. בעולם

 . מהתוצרת השנתית של סלע פוספט כחומר גלם לייצור מוצרי המשך80% -מכ
 מליון טון דשני פוספט ודשנים מורכבים המהווים את מרבית כושר 1.7 � דשנים כ ל"כי ייצרה 2004בשנת 

 .  דשניםל"כיייצור של דשני פוספט ודשנים מורכבים בה
 

  מחקר ופיתוח 8.10
 

 פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה 8.10.1

 : התרכזה בנושאים הבאיםת הדוחבתקופ דשנים ל"כישל פ "פעילות המו

 . במטרה להקטין עלויותפוספט חלופיים לפוספט קלוימקורות מציאת   •

 .לייצור חומצה זרחתיתהתאמת סוגי סלע פוספט שונים  •

 .MAPייצור מחקר ופיתוח בקשר ל •

 .פיתוח שיטות אלטרנטיביות להגדלת כושר ייצור חומר הגלם של האשלג בסדום •

 .פיתוח מוצרים חדשים בתחום הדשנים המסיסים •

 .שיפור איכות המוצרים הנמכרים •
 .מחקרים בנושא איכות הסביבה •
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  מחקר ופיתוח 8.10
 

 יתוחהוצאות מחקר ופ 8.10.2

 . מיליון דולר3.4 - דשנים  בתקופת הדוח היו כל"כיפ של "כ הוצאות המו"סה
 

 חומרי גלם וספקים 8.11
 

  חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר הדשנים 8.11.1
 

 אשלג 8.11.1.1

  קרנליט - דשנים מייצרת ומפיקה בעצמה את חומרי הגלם הבסיסיים לייצור אשלג ל"כי
התשומות הנוספות העיקריות המשמשות אותה בייצור . פרד ובאנגליהבישראל וסילבניט בס

 .מי תעשייה וחומרי אחזקה, )גז טבעי בספרד ואנגליה(אשלג כאמור הינן מזוט 
 

 סלע פוספט 8.11.1.2

.  דשנים הינו סלע פוספטל"כיחומר הגלם העיקרי בו משתמשים בייצור מוצרי הפוספט של 
 ל"כיסלע הפוספט נמכר על ידי .  במספר אתרים בנגבסלע הפוספט נכרה במכרות פתוחים

 . דשנים גם כמוצר סופי
 

  חומצה גופרתית וזרחתית 8.11.1.3

חומצה זרחתית מיוצרת .  דשנים מייצרת חומצה זרחתית חקלאית במתקניה בישראלל"כי
חומצה גופרתית מיוצרת . מסלע פוספט ומחומצה גופרתית המיוצרת גם היא בישראל

 . מגופרית

הגופרית נרכשה ממספר .  אלפי טון700 - גופרית בהיקף של כ 2004 דשנים צרכה בשנת ל"כי
 . איטליה וישראל, קזחסטאן, גרמניה,  רוסיה-מקורות חיצוניים 

 
 הון חוזר 8.12

 
 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 8.12.1

חומרי הגלם . ייצור דשנים מייצרת בעצמה את מרבית חומרי הגלם המשמשים אותה בתהליך הל"כי
לייצור דשנים ) נוטריינטים(הנרכשים מגורמים חיצוניים הם בעיקר גופרית ומעט מרכיבים נוספים 

 .מורכבים
. באנגליהבספרד וחומר הגלם העיקרי לייצור האשלג מצוי בבריכות האידוי בסדום ובמכרות תת קרקעיים 

 .הפוספט נכרה במכרות פתוחים בנגב
פוספט וחומרי עזר אחרים בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור הצפויה , פרית מחזיקה מלאי גול"כי

 .  מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים, מועדי אספקה,  הצריכהיעל פי מאפיינ
 

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 8.12.2

חשב במרחק ספקה סדירה ללקוחות בהתברמה המבטיחה אלהחזיק מלאי  דשנים היא ל"כימדיניות 
  . הייצור ודרישתם לזמינות המלאיאתריהלקוחות מ

תודות לאקלים היבש בסדום ניתן לאחסן . בסדום קיים יתרון יחסי של כושר אחסון בלתי מוגבל מעשית
. לכן ייצור האשלג במתקני הייצור בסדום אינו תלוי בהכרח בקצב המכירות. בערמות פתוחות את האשלג
  ל"כיהיתרון באחסון בסדום מאפשר ל. מאוחסנת בשטח פתוח בתחומי המפעלהתוצרת אשר אינה נמכרת 

 . דשנים מוחזק בסדוםל"כי בספרד ובאנגליה כאשר עיקר המלאי של םדשנים לייצר אשלג  באופן שוטף ג
 דשנים היא לייצר תמהיל אופטימלי של מוצרים שיביא בחשבון את ל"כימדיניות , ביחס לדשני פוספט

דשנים מורכבים או ייצור , דשני פוספט, יות ביותר של מכירות חומצה זרחתית חקלאיתהחלופות הכלכל
 . מדיניות החזקת המלאי נקבעת בהתאם. חומצה זרחתית באיכות מזון
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 הון חוזר 8.12
 

 מדיניות אשראי 8.12.3

, כללבדרך ,  מגובותל"ת כימכירות קבוצ.  דשנים מוכרת באשראי המקובל במקום מושב הלקוחותל"כי
 .בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי מבנקים בדירוג גבוה

 
  2004 בדצמבר 31

 ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע 

  )מיליוני דולרים(

 *לקוחות 131 35

 ספקים 146 70

חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת  *
 .וח ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחריםעסקת האיג

 
  איכות הסביבה 8.13

 
 כללי  8.13.1

 פועלת במסגרות ל דשנים"כי. באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעותיה הסביבתיות,  דשנים פועלתל"כי
 .בה ומפעילה תוכנית אכיפה פנימית בנושא איכות סביResponsible Care- וISO 14001תקני ניהול איכות 

 : דשנים במהלך השנה האחרונהל"כילהלן רשימת פעילויות שנעשו על ידי 

 נמשך קידום תוכנית האב בנושא  - קידום נושא צמצום פליטות ממקורות בלתי מוקדיים 8.13.1.1
 .במפעל הדשנים

 .הקטנת פליטות האבק ופליטות חומרים נוספים מתהליך הייצור בחברת אמפרט בהולנד 8.13.1.2

שהכילו שמן מסוג חלפת טרנספורמטורים לה תרב שנתי דשנים תוכנית ל"כיסיימה השנה  8.13.1.3
PCB ,כנדרש על פי דיןאתר מורשה ים פונו לורמטורפסנהטר. שהינו שמן רעיל . 

 . ה על פי חוקשת וגגות העשויים מאסבסט לאתר המורוצינורפינוי  8.13.1.4

חומרים  של לקוחות ומשנעים בנושא ורשיונותיתרים מערכת ממוחשבת לפיקוח על היישום  8.13.1.5
 . )ס"חומ(מסוכנים 

שמנים ,  דשנים מפנה למחזור פלדהל"כיבמסגרתו ,  דשניםל"כיב פסולות מיחזורקידום  8.13.1.6
בשיתוף עם " Backfill"באנגליה החברה משתתפת בפרוייקט . משומשים וציוד מתכלה אחר

 . ליםם חזרה למכרה במקום לשופכלק מתוצרי הלוואיחהאיחוד האירופאי שמטרתו להחזיר 
רבי של השפכים יחזור מי הכולל מזרחתית באיכות מזוןנמשך תהליך ההסבה במפעל חומצה  8.13.1.7

זאת בהמשך להסבה שצמצמה את . הנמצא בהקמה MAPבאמצעות הקמת מתקן ליצור דשן  
  .ותיתכמות השפכים במפעל ואף צמצמה את צריכת המים בצורה משמע

מימון שיקום המכרות .  דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר שהוצא מהם הפוספטל"כי 8.13.1.8
נתיב מכרות "השנה נחנך .  דשניםל"כינעשה באמצעות הקרן לשיקום מחצבים במימון 

פרויקט זה נעשה במסגרת שיקום מכרה . המהווה מוזיאון פתוח לנושא הפוספט" הפוספט
 .בו הסתיימהמכתש קטן שהפעילות 

במטרה ,  דשנים מפעילה מערך הדרכה של עובדים בנושאי איכות סביבה בחברות השונותל"כי 8.13.1.9
הפעילות .  לנושאי איכות הסביבהל דשנים"כילהגביר את המודעות והמעורבות של עובדי 
ימי עיון לעובדים , )מנהלי עבודה ומהנדסים(כוללת הדרכה ייעודית לקבוצות מקצועיות 

קורסי איכות סביבה , תרגול צוותי חירום לטיפול בחומרים מסוכנים, נושא איכות סביבהב
 .למהנדסים והכשרת מנהלי עבודה כנאמני איכות הסביבה
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  )המשך (איכות הסביבה 8.13
 

  עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות  8.13.2

 :  בתחום איכות הסביבה2005ות בשנת  דשנים ועלויות צפויל"כילהלן פירוט פעולות מהותיות של 
 

 יכות האווירא 8.13.2.1

 בתחום שינוי אסטרטגיית חומרי הגלםל  דשנים פרויקטל"כי תיישם 2005בשנת  .א
) dust יוחלף בתהליך רטובו מתקן קליית הבזק באתר צין רייסגבמסגרתו , הפוספט

)free.  כך שיוכלו  ,ין ואורון יוסבו  מערכות שינוע פוספט באתרים צהפרויקטבמסגרת
 .  חומר לחלשנע גם

 .ות האבק במתקני השינוע היבשתי ובתנורי ייבוש האשלג בסדום פליטצמצום .ב
 

 שפכים 8.13.2.2

כן -כמו. MAPרבי של השפכים באמצעות הפעלת המתקן ליצור דשן יחזור מיהמשך מהלך מ
 .ציןשפכים סניטריים באתר טיפול ב להקמת מתקן ל דשנים ל"כינערכת 

 
יעת מפגעים סביבתיים וסך  ברכוש קבוע למנדולרליוני  מ9.6 דשנים סך כולל של ל"כיקיעה  הש2004בשנת 

 דשנים להשקיע ברכוש קבוע לאותן מטרות ל"כי צפויה 2005בשנת .  כהוצאה שוטפתדולרליוני  מ30של 
לא צפוי שתהיה ירידה  דשנים ל"כילהערכת . 2004ולהוציא באופן שוטף סכומים דומים  לאלו שבשנת 

 .    1ברמת הוצאות אלו בשנים שלאחר מכן
 

  מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 8.14
 

  כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 8.14.1
 

  1991-א"תשכ, חוק זיכיון ים המלח 8.14.1.1

, 1986כפי שתוקן בשנת , ")חוק הזיכיון: "להלן (1961 -א "התשכ, לפי חוק זיכיון ים המלח
 דשנים זיכיון לניצול אוצרות ים המלח ולחכירת הקרקעות הנחוצות למפעליה ל"כיהוענק ל

 עם זכות סירוב ראשון לתקופה שלאחר פקיעת 2030 במרס 31לתקופה שתסתיים ביום 
המחושבים בשיעור ,  דשנים לממשלת ישראל תמלוגיםל"כיבתמורה לזיכיון משלמת . הזיכיון
 .ער המפעל בניכוי הוצאות מסוימות וכן דמי חכירה משווי המוצרים בש5%-של כ

 17אם לא יופעל ולא יידרש מימוש של סעיף , 1995 בינואר 11על פי מכתב מהממשלה מיום 
להנחת מסילות רכבת והתקנת , בנוגע להתחייבות הממשלה לסלילת כבישים(לשטר הזיכיון 

הממשלה לא תתבע ) דרך היםמתקני נמל על מנת לאפשר להובלה של מוצר הזיכיון ושילוחו 
דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים שישולמו בגין הכמות העודפת על מיליון טון כלוריד 

ל וכן לגבי התקופה שמתאריך המכתב "האשלג שיוצרה בתקופה שקדמה לתאריך המכתב הנ
החל משנת , אולם. ל ועד לתום תקופת הזיכיון נשוא שטר הזיכיון כפי שתוקן או יתוקן"הנ

וזאת לגבי הכמות העודפת , תוכל הממשלה לתבוע דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים, 2010
על שלושה מיליון טון כלוריד האשלג שתיווצר בשנה כלשהי החל מהשנה האמורה ואילך וזאת 

 .  לשטר הזיכיון17 זכות כלשהיא בקשר עם סעיף ל"לכימבלי שהדבר יקנה 
 מוצרים תעשייתיים ל"כי דשנים זיכיון משנה לל"כייקה הענ, מכוח חוק הזיכיון ושטר הזיכיון

 .2030שאף תוקפו עד לשנת , להפקת ברום ותרכובות ברום מים המלח
 

  כריית פוספט    8.14.1.2

כיונות לכריית יפי ז-עלהכרייה הינה . בנגב משך למעלה מחמישים שנהרותם כורה פוספט 
. ידי המדינה מכוח פקודת המכרות-על )לעתים רטרואקטיבית(שהוענקו מעת לעת , פוספט

שדה , )2021עד סוף שנת  בתוקף (כיונות בגין שדה רותם י שלושה ז2002רותם קיבלה ביוני 
 . 2)2013עד סוף שנת  בתוקף(ושדה אפעה ) 2021בתוקף עד סוף שנת (צפיר 

                                                 
על דרישות הרשויות , הקיימת ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה   1

כל שינוי בהערכה . התממשותן של הערכות אלו אינה ודאית. ל דשנים"כיי שעשו מהנדסי  דשנים ועל הערכת ההשקעות כפל"כיהידועות כיום ל
 או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות ל דשנים"כילרבות שינוי בהערכת מהנדסי , מהערכות אלו
 .מהאמור לעיל

2 
, אשר ניתנה בגין השדות רותם וצפיר, ממנהל מקרקעי ישראל בו הייתה משולבת גם הרשאה, 1995משנת  זיכיונות אלה החליפו זיכיון קודם 

 .2005 היה עד אפריל ןואשר תוקפ, 2002בשינויי גבולות קלים לעומת הזיכיונות משנת 
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 )המשך(התאגיד מגבלות ופיקוח על עסקי  8.14
 

 )המשך ( יפייםכפיפות הפעילות לחוקים ספצ 8.14.1
 

  )המשך ( כריית פוספט    8.14.1.2

בגין כריית הפוספט מחויבת רותם לשלם למדינה תמלוגים לפי מתכונת החישוב הקבועה 
  .בפקודת המכרות

בין רותם ") הרשאות("כיונות שקיבלה רותם הותנה בחתימת חוזי הרשאה לכריה יתוקף הז
רותם חתמה על נוסח סופי ומוסכם של . נותכיוינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי הזילבין מ

. 20031בספטמבר , פי דרישתו ובהתאם לתנאי ההרשאות-נהל עליההרשאות ושילמה למ
על פי , אך נוהג על פיהן ולדעת רותם, המינהל טרם החזיר את ההרשאות החתומות על ידו

 .חוות דעת יועציה המשפטיים מחויב מכוחן
 

  באירופה דשנים ל"כיזיכיונות  8.14.1.3

. 1973 דשנים זכויות כרייה המבוססות על חקיקת ממשלת ספרד משנת ל"כילהוענקו , בספרד
לפיהן קיבלה ,  ממשלת אזור קטלוניה תקנות מיוחדות לכרייההוציאה, בהמשך לחקיקה

 הרלוונטיים האתרים השונים 126 -  בודדים עבור כל אחד מרישיונות דשנים ל"כימ IPחברת 
 2007 השניםחלק מהרשיונות מסתיימים בין . ייה הנוכחים והאפשריים לעתידלפעילויות הכר

. לפחות  שנים נוספות50 - ל בתוקף םניהיתרת הרשיונות . אך הינם ניתנים לחידוש, 2009 -ל
סך .  יורו לדונם לשנה0.3 סכום קבוע בגובה של בתשלום IPעל פי הרשיונות מחוייבת 

 .אירו אלפי 27-כהיה  2004התמלוגים ששולמו בשנת 
,  חכירות כרייה ורישיונות להפקת מינרלים שונים113 - מבוססות על כCPL של הכרייה זכויות
 מבעלים פרטיים של הקרקעות  מעבר למספר רב של זכויות קדימה וזכויותבנוסף
כל תקופות .  מהכתר הבריטי- הצפוני לים מתחת  או ביחס לכרייהCPL פועלת ןשתחת

 .2038 -2015 השנים עד בתוקף הינן והקדימה  המעברזכויות, נותהרישיו, החכירות

 . לדוחות הכספיים של החברה לישראל19לפרטים בדבר סכומי התמלוגים ראה באור 
 

 רשיונות עסק והיתרי רעלים 8.14.2

 דשנים היתר רעלים על פי חוק ל"כיל, בנוסף. על פי הוראות הדין, למפעלי המגזר רשיונות עסק ברי תוקף
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות , וכן היתר הזרמה לים המלח, 1993 -ג "התשנ, החומרים המסוכנים

 . בני תוקף שיש לחדשם מעת לעת, 1988 -ח "התשמ, יבשתיים
 

 1957 -ח "התשי,  פיקוח על מחירים על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 8.14.3
 

רחתית החקלאית ללקוחות מקומיים הינם במשטר  מחירי האשלג והחומצה הז- מחיר האשלג •
 דשנים מוכרת ל"כי .1996 -ו"התשנ, פיקוח על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

 .ל"כימוצרים אלו בישראל בהיקף שאינו משמעותי ל

 11.9.1 וחברות בנות שלה כמונופולין בתחומים מסוימים בישראל ראה סעיף ל"כילהכרזת  •
 .בהמשך
 

                                                 
לוקת בנוגע לגובה התמלוגים הנובעת ממח, ונעתר בכך לדרישת משרד האוצר, המינהל נמנע עד כה מלהחזיר לרותם עותק של ההרשאות החתומות  1

רותם סבורה כי לדרישה . דולר מיליון 9.5בסך של כ , 1995בגין תקופה החל מ , נציג משרד האוצר דרש לאחרונה הפרשי תמלוגים[שעל רותם לשלמם 
 לדון עם משרד האוצר על מסרבת רותם, הסכמות עם משרד התשתיות בדבר גובה התמלוגים וביצוען בפועל על ידי רותם לאור]. זו אין כל יסוד

לפי . הגורם המופקד על נושא המכרות, שבינה לבין משרד התשתיות האמורות דרישותיו ואת התשלומים השוטפים היא מבצעת בהתאם להסכמות
 ממועד תקפות ומחייבות, ידי שני הצדדים-ידה ואף מבוצעות בפועל על-הרשאות הכרייה שנחתמו על, חוות דעת יועציה המשפטיים של רותם

 .1995והחליפו את הזיכיון הקודם משנת , 2002ובמועד זה אף נכנסו לתוקף זיכיונות הכרייה משנת , 2003ידה בספטמבר -חתימתן על
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 בקרת איכות 8.14.4

 אך ,)שתפורט להלן(יש את הייחודיות שלה במגזר לכל חברה . איכות כוללתבקרת  מערכת דשנים ל"כיל
 : משותפיםישנם שלושה נושאים מרכזיים

 ; ISO 9000  ניהול איכות לתקןהסמכהלכולן  •

בטיחות , ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הטרדה מיניתכולן מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים  •
 ;ואקולוגיה

 .Responsible Care הבינלאומיתחברים בתוכנית  דשנים בישראל ל"כי  מפעליכל  •
שש , הפעלת צוותי שיפור: מתודולוגיות איכות מתקדמות כגוןת וברוב המפעלים מיושמ •

  מבדקי איכות פנימייםשל  מערך מקיף וכן יש במפעליה העיקריים ניהול ידע , סיגמה
 . גם תחרויות שונות בין היחידותותבמסגרתו מתנהלש

 :להלן פירוט תהליכי בקרת איכות לפי מפעלים

 אתר סדום 8.14.4.1

  .ISO 9001מוסמכים לתקן ניהול איכות , כל מתקני הייצור והשירותים בסדום
 .ISO 14001ביבה מוסמכים לתקן ניהול איכות הס, אתר מתקני ייצור האשלג בסדום

מוסמכים לתקן ניהול בטיחות , מערכת הבטיחות ומפעל אשלג בגיבוש חם ומפעל המלחים
18001 . 

 אתר מישור רותם וצפיר 8.14.4.2

    .ISO 9001תקן ניהול איכות  ללאתרים הסמכה

האתרים מוסמכים לתקן ניהול . ISO 14001לאתרים הסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה 
 . לתעשיית המזוןמספר מוצרים אושרו כמתאימים לשמש כחומר גלם . 18001הבטיחות 

 הולנד 8.14.4.3

ונמצאים בתהליך לקראת   9001ISOתקן ניהול איכות  ל דשנים בהולנד הוסמכו ל"כימתקני 
 .ISO 14001 ניהול איכות הסביבהלתקן ו  18001  ניהול הבטיחותתקןהסמכה ל

 אנגליה  8.14.4.4

 ניהול איכות הסביבהלתקן ו  9001ISOתקן ניהול איכות לים באנגליה הוסמכו  דשנל"כימתקני 
ISO 14001.  

 ספרד 8.14.4.5

 ISO ניהול איכות הסביבהתקן  דשנים בספרד מצויים בתהליך לקראת הסמכה לל"כימתקני 
14001 

  חיפה 8.14.4.6

 .ISO 14001 - ו ISO 9001 דשנים בחיפה הוסמכו לתקני ל"כימתקני 

 תורכיה  8.14.4.7

  ISO.9001תקן ל דשנים בטורקיה הוסמכו ל"כימתקני 
 

  150עליית מפלס בריכה   8.14.4.8

באתר פעילותה של , במסגרת תהליך האידוי שוקע בקרקעית אחת מבריכות האידוי בסדום
שקיעת המלח גורמת להקטנת עומק . מ מדי שנה" ס20 - מלח היוצר שכבה של כ,ל דשנים"כי

על מנת . פיכך להקטנת נפח התמיסות בבריכה ולצמצום כושר הייצור בהתאםהבריכה ול
לחופי . מ מדי שנה" ס20 -להתגבר על תופעה זו יש להעלות את מפלס המים בבריכה בכ

 .הבריכה ממוקמים בתי המלון של עין בוקק וחמי זוהר
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 )המשך (בקרת איכות 8.14.4
 

העלאת מפלס מי הבריכה מעבר לגובה מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ומבנה בתי המלון 
הכל לפי גובה העלאת , הנמצאים בסמוך לשפת הבריכה בשל עליית מי התהום או הצפה

  1.המפלס ומיקום בית המלון

האחת באזור מלון , בשל הצורך להגן על בתי המלון מפני האמור נבנו עד עתה שתי הגנות
ההגנה שבוצעה היא סוללה צמודה לבתי המלון והיא מכונה . מוריה והשנייה בחוף עין בוקק

 ". הגנה צמודה"
באופן שההגנות הקיימות מתוכננות לתת מענה , הגנות צמודות שנבנו הוגבהו במהלך הזמן
 .2007 ובעין בוקק עד סוף שנת 2010לעליית המפלס בבריכה בחמי זוהר עד שנת 

 .2005בשנת " הגנה צמודה"וונה יהיה צורך לבצע לגבי מלון ניר
על מנת , י המשרד לתשתיות לאומיות ומשרד התיירות"הוקמה ועדה ע, בשל חשיבות העניין

הועדה המליצה על פתרון של . ל"לבחון את חלופות ההגנה האפשריות לאחר המועדים הנ
י המלון אשר תחלק  מטר מבת300 -הקמת סוללה נוספת בתוך הבריכה הקיימת במרחק של כ

 ותסולק כל כמות רבלגונה תיחפ. מול בתי המלון") לגונה("את הבריכה ותיצור בריכה קטנה 
 . המלח השוקעת מדי שנה ומפלס הבריכה הזו יישאר קבוע

 מליון דולר וכן הוצאה שנתית של כמיליון 75 -הועדה העריכה את עלות יישום חלופה זו בכ
ל טרם "יישום החלופה הנ. לצורך תחזוק הלגונה, ) הזיכיון תום תקופת2030עד שנת (דולר 

אושר על ידי הממשלה ואם ולאחר שיאושר יהיה צורך לטפל גם בהיבטים תכנוניים וחוקיים 
  . שאלת מימון הפרוייקט טרם הוחלטה. אחרים

 
 הגבלות על קדמיום בדשני פוספט 8.14.4.9

קדמיום נחשב לחומר בעל . ורות שונות כורה מכילים קדמיום בצל"כיסלע הפוספט שקבוצת 
 אינן בעלות הגבלה ל"כימדינות רבות הקונות דשני פוספט מקבוצת . השפעה מזיקה לסביבה

 האיחוד האירופאי יקבע תקנות 2006צפוי כי בשנת , אולם, כלשהי על כמות הקדמיום בדשנים
, אם תוטלנה,  אלותקנות. המגבילות את הריכוז המקסימלי של קדמיום המותר בדשני פוספט

 כבר נקטו תמספר מדינות אירופאיו.  תכנסנה לתוקפן בהדרגה לאורך תקופה של עשר שנים
הגבלות אלו אינן אוסרות על מכירת דשני פוספט עם תכולת קדמיום , אולם, בהגבלות דומות

תכולת הקדמיום בחלק . אלא מטילות היטל כספי על אי עמידה בהן, העולה על המותר
 ל"כיבכוונת .  דשנים כיום עולה על הכמות המותרת בהגבלות אלול"כידשנים של ממוצרי ה

להתאים את השימוש בחומרי הגלם לייצור הדשנים לרמה שתתאים לרמות המותרות 
 .ל"בתקנות הנ

 
) השוק המשותף(בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה האירופית  - REACHדירקטיבת  10.8.14.4

) REACH) Registration, Evaluation, Authorization of Chemicalsה  המכונמוצעת בדירקטיבה 
לפי החקיקה המסתמנת ידרשו יצרנים . הערכה ואישור כימיקלים, ברישום, כשמה, העוסקת

להכין תיקים המכילים דוחות , בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או מוצרים מסוימים
כל מוצר יעבור הערכת סיכונים . על כל חומר כימימפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר 

וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה , על בסיס המידע שיצטבר בתיק
 וזאת בין היתר בגלל דרקטיבה מחייבת יתקבל כREACHכיום לא ברור מתי . מתאימה בלבד

 וכן השפעת ץ לשוקהעלויות הגבוהות לחברות והיחסים עם מדינות שמחו, מורכבות החקיקה
 .על כיל דשנים, אם תחול, חקיקה זו

 

                                                 
רוב בתי המלון חתמו על מסמך . מ" ס20-עלה מידי שנה בכ 150כי מפלס המים בבריכה , כולל לרשויות השונות,  היה ידוע ברבים 1971 כבר בשנת 1

 .ם מאשרים ידיעתם לגבי עלית המפלס וכי ייקחו עניין זה בחשבון בתכנון והקמה של בתי המלון וכן כי ישאו בעלויות  הקמת הגנותבו ה
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 הליכים משפטיים 8.15
 

  נחל הקישוןהליכים תלויים ועומדים בקשר עם  8.15.1
 

 ")כ"דח: "להלן(חברה ממיגזר כיל דשנים , מ''אתר הייצור של דשנים וחומרים כימיים בע 8.15.1.1
 וכן על ידי רשויות כ"דחעל ידי , םמשך עשרות שנים מוזרמים שפכי. גובל בנחל הקישון

 . לנחל הקישון, מפעלים רבים אחריםגופים ומקומיות ו
 

לבית משפט  תביעה ייצוגית , כמו גם נגד נתבעים אחרים,כ"דח הוגשה נגד 2001 במאי 29ביום  8.15.1.2
. 1992 -ב"תשנ, )תביעות אזרחיות(מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים השלום בחיפה 

בתביעה נטען כי . צורפו כצדדים שלישיים מדינת ישראל ועשרות מפעלים ורשויותלתביעה 
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת . הנתבעות מזהמות את נחל הקישון

הזרמת שפכים לקישון וכן על שיקום הנחל והחזרתו למצב שהיה קודם לתחילת הזרמת 
 . השפכים

בין , נתבעים נוספים ומדינת ישראל, כ"על ידי דחהוגשו בקשות לסילוק על הסף של התביעה  
 נקטו ונוקטים באמצעים לסילוק המפגעים , כמו גם הנתבעים,המדינה שטעם ההיתר מ

 ובנסיבות אלו לא ניתן להגיש תובענה  כי כיום השפכים המוזרמים אינם מזהמים,ולמניעתם
 . טרם הוכרעואך נדונו הבקשות לסילוק על הסף . ייצוגית מכוח החוק האמור

. רובן המכריע של הסוגיות המתעוררות בתביעה טרם הובאו להכרעתו של בית המשפט העליון 
יש לה , על בסיס חוות דעת יועציה המשפטיים, ל"כילהערכת ,בכפוף לאמור לעיל, עם זאת

 . ולכן לא ביצעה הפרשה בגינהטובות כנגד התביעההגנה טענות 
 

שש ) לרבות מדינת ישראל(נתבעים נוספים שמונה  וכ"דחהוגשו כנגד  2004 עד 2001בשנים  8.15.1.3
, )או יורשיהם ותלויים(חולים   49 -לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי תביעות כספיות 

הזרמת לטענת התובעים . קישוןמעגן הדיג בב, לפי הנטען, ברובם דייגים שעבדו בשעתו
גם בתביעות אלו צורפו ). ומחלות אחרות(ו  גרמה למחלות הסרטן בהן חלהשפכים לקישון

 מאחר ומדובר בתביעת נזקי גוף אין התובעים .כצדדים שלישיים עשרות מפעלים ורשויות
 מיליוני 153 -כולל של כהתובעים אומדים את נזקיהם בסך . צריכים לכמת את הסכום הנתבע

לאחר הגשת . ים עונשיים בתוספת פיצוי, נכון ליום הגשת התביעות) מיליון דולר35 -כ(ח "ש
 ). ח" מליון ש3.6 -סכום תביעתם כ(התביעה חזרו בהם שניים מהתובעים ותביעתם נמחקה 

להוציא עדויות שנשמעו (תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים וטרם החלה שמיעת העדויות  
ם כ את מלוא הפרטים העובדתיים הנוגעים לתובעי"אין בידי דח, בהתאם). בשמיעה מוקדמת
בה  עשרות שנים ו שנמשכההמדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר . ולאופן חשיפתם

ובסוגיה משפטית , )נתבעים וצדדים שלישיים, תובעים (ויותר בעלי דיןכמאה מעורבים 
 הן לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים ,תקדימית
 . השלישיים

 ,כ עומדות טענות הגנה"להגנת דח כי , ראויה ובכפוף לאמור לעיל בזהירות ה,ניתן לאמר 
על פני . א: בהתבסס על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמה ומטעם יתר הנתבעים ובין היתר

מרבית המחלות מוסברות על ידי . ב.  אין כל עודף תחלואה בסרטן בקרב הדייגים,הדברים
. ותחלואה טבעית)  מהתובעים עישנו90% - מבעיקר העובדה כי למעלה(גורמי סיכון אישיים 

 . נסיבות החשיפה הנטענות אינן ידועות כגורמות למחלות התובעים. ג
הן מבחינה , לאור מורכבות התיקים, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים, עם זאת 

,  והצדדים הרבים המעורביםים מצויםהשלב הראשוני בו ה, עובדתית והן מבחינה משפטית
 .להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים בדוחותיה הכספיים , יכולה,ל"יכאין 

 
 4שלוש תביעות כנגד לבית המשפט המחוזי בחיפה  הוגשו 2004יוני ויולי , בחודשים אפריל 8.15.1.4

 יורשים ותלויים, משפחות שכולות,  חיילים לשעבר94  - תובעים 180 -  כעל ידי, נתבעים
הטוענים כי נגרמו להם נזקי גוף כבדים ) לתביעה קודמת של חייל לשעבר ורעייתוהמצטרפות (

 266.6 - של כל סךתביעות החיילים הנן ע. כתוצאה ממגע עם חומרים רעילים במי נחל הקישון
 84.2 -כ, )כללי/נזק מיוחד( סכום הנזקים שהוערכו בכסף - ) מיליון דולר62 -כ (מיליון שקלים

 מיליון שקלים 141 -כ, )אשר חופפות בחלקן את הנזק המיוחד(עת תלויים מיליון שקלים תבי
 אשר לא ,וכן נזקים עיקריים נוספים) הסכומים נכון ליום הגשת התביעות(פיצויים עונשיים 

בחלקם של , הוצאות רפואיות, לרבות אבדן השתכרות לעתיד(הוערכו בכסף בכתבי התביעות 
הנתבעים הגישו הודעות לצדדים שלישיים ). דות ועודהמקרים אובדן השתכרות בשנים האבו

 . ובהם מדינת ישראל, כמו גם כנגד עשרות מפעלים ורשויות, כ"דחכנגד בין היתר 
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 הליכים משפטיים 8.15
 

  נחל הקישוןהליכים תלויים ועומדים בקשר עם  8.15.1

דתיים הנוגעים הפרטים העוב, בהתאם. תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים של קדם משפט 
 ,לתובעים ולנסיבות החשיפה הנטענות אינם ידועים ברובם לנתבעים ולצדדים השלישיים

המדובר . כ"דחטרם הוגשו חוות דעת מומחים מטעם למועד הדוח , כן-כמו. כ"לרבות דח
 בעלי דיןמאות בה מעורבים  עשרות שנים ו שנמשכהבמערכת עובדתית סבוכה ביותר 

 הן לגוף התביעה והן באשר ,ובסוגיה משפטית תקדימית, )דים שלישייםנתבעים וצד, תובעים(
בזהירות הראויה ובכפוף לאמור . לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישיים

יעמדו ,  דלעיל3כ בתביעות שנזכרו בסעיף "ייתכן כי חלק מהטענות העומדות להגנת דח, לעיל
לאור מורכבות , תבסס על הערכת יועציה המשפטייםבה, עם זאת. להגנתה גם בתביעות אלו

 והצדדים ים מצויםהשלב הראשוני בו ה, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית, התיקים
 יכולה להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים ל"כיאין , הרבים המעורבים

 .בדוחותיה הכספיים
 

 שתי )בהם גם רשויות מדינה(ואחד עשר צדדים נוספים  כ"חד הוגשו כנגד 2001-2004בשנים  8.15.1.5
נזקי רכוש  לפיצוי בגין  בעלי סירות וספינות71על ידי בבית המשפט המחוזי בחיפה תביעות 

עוד הוגשה תביעה  .נחל הקישוןמי במגע עם לכלי השייט , לפי הנטען , קורוזיה שנגרמהעקב
 בטענה כי נגרמו נזקי קורוזיה ממי נות ישראלמספעל ידי , כ ביניהן"כנגד מספר נתבעות ודח

כנגד ' בכל התיקים הוגשו הודעות צד ג. בבעלות המספנותולשיגומים שנחל הקישון למבדוק 
נכון ליום ₪  מיליון 30.2 -לצרכי אגרה על סך כולל של כערכו והתביעות ה .נוספיםצדדים 

 .ם ונזקים עתידייםבתוספת פיצויים עונשיי, )דולר מיליון 7-כ(הגשת התביעות 
נערכו נזקי הספינות ת ובתביע. ההליכים האמורים מצויים בשלבים ראשוניים של קדם משפט 

קשר הסיבתי בין תדון שאלת ה, חקירות מקדמיות בשאלת הנזק ולאחר מכן הוחלט כי ראשית
, כן-כמו. )ללא שמיעת עדויות התובעים( ובין גרימת קורוזיה במובן הכללי ותשפכי מי מהנתבע

כ לא "דח(לפסוק על דרך של פשרה בשאלת הנזק , הוסמך בית המשפט על ידי מקצת הצדדים
כ טוענת כי פעלה על פי היתרים מתאימים מהרשויות "דח). הצטרפה בשלב זה להסדר

, כ סבורה"דח. המוסמכות וכי החומרים שהוזרמו על ידה לקישון לא גרמו לנזקים הנטענים
, עם זאת. כי יש לה טענות הגנה טובות נגד התביעות,  משפטייםבהתבסס על הערכת יועציה ה

עריך כיום אם יש הלא ניתן ל, מאחר ומדובר בהליך מרובה צדדים המצוי בשלבים הראשונים
 .כ ועל כן לא בוצעה הפרשה בעטיין בדוחות הכספיים"חשיפה לדח

 
  ספרד-זיהום קרקע ומי תהום  8.15.2

פתח , ספרד, דת של כיל כי תובע בתחום איכות הסביבה בקטלוניה נודע לחברה מאוח2004בפברואר 
נגד מנהלים , ספרד, בהליך פלילי במסגרתו הגיש דין וחשבון לבית משפט של ערכאה ראשונה במנרסה

בעבר ובהווה בחברה ממגזר כיל דשנים המפעילה מכרות בספרד ובו טענות כי המנהלים עברו על החקיקה 
י תהום עקב חלחול תימלחות מערמות המלח שהן תוצר לוואי של מפעלי האשלג המקומית וגרמו לזיהום מ

כן התבקש בית המשפט להוציא צו . בחלקן עוד לפני רכישת החברה על ידי כיל דשנים, במשך שנים רבות
על סמך חוות , כיל דשנים מעריכה. למועד הדיווח לא ניתן צו כאמור. אשר יאסור על המשך שפיכת מלח

 . נמוכה, בשלב זה, כי הסבירות להוצאת צו כאמור, ה המשפטייםדעת יועצי
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 1יעדים ואסטרטגיה עסקית 8.16
  

 : דשנים שזורה עם המגמות בתחום הדשנים והיא כוללת את המרכיבים שלהלןל"כיהאסטרטגיה של  8.16.1
 

לקחת חלק הרחבת כושר ייצור האשלג  על מנת לנצל את היתרונות הטמונים בשוק זה ו 8.16.1.1
 .בצמיחה של שוק זה

 
תוך ניצול תשתיות קיימות והגדלת ניצולת , הרחבת ייצור מוצרי המשך של סלע הפוספט 8.16.1.2

 .המתקנים הקיימים
 

, בעיקר בתחום הדשנים המסיסים, פיתוח תחום הדשנים המיוחדים והרחבת סל המוצרים 8.16.1.3
 ל"כיוצרים  שאינם מיוצרים כיום על ידי תוך  פיתוח מוצרים חדשים וכניסה לייצור של מ

 . דשנים
 

 .שיפור מתמיד של איכות המוצרים 8.16.1.4
 

 פרויקטים עיקריים שהתאגיד מתכנן או מבצע 8.16.2
 

 נמצאת בשלבי תכנון של קדם פרויקט להרחבת כושר ייצור האשלג במערך חומר הגלם ל"כי 8.16.2.1
 .בסדום

תוך איחוד מערכי , CABANASAS במכרה הרד והגדלת כמות הכריי בספSURIAסגירת מכרה  8.16.2.2
 .VILAFRUNS -והגדלת ייצור במכרה ב , ייצור והורדת עלויות

 באתר צין והתאמת מערכי הייצור של הסלע ושל מוצרי המימוש תוכנית לסגירת מתקן הקליי 8.16.2.3
 .ההמשך לסוגי הסלע הקיימים במכרות הפוספט בישראל

 

                                                 
מידע צופה פני , הן בחלקן,  דשנים נכון למועד הדוחל"כימשקפות את מדיניותה של , כמפורט בסעיף זה,  דשניםל"כיהכוונות והאסטרטגיה של   1

אין כל וודאות בדבר התממשות . מעת לעת, כולן או חלקן, תוכניות והערכות אלו עשויות להשתנות.  דשניםל"כיסות על הערכות של ומבוס, עתיד
 . דשניםל"כיכוונות או הצלחת האסטרטגיה של 
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 וצרים תעשייתיים מל"כי .9
 

  מוצרים תעשייתייםל"כימידע כללי על  9.1
 

שיווק ומכירה של כימיקלים , ייצור,  עוסק בפיתוחל"כימגזר המוצרים התעשייתיים של קבוצת  9.1.1
 הסתכמו 2004בשנת . כלור ומלחים אחרים מים המלח, מגנזיה, על ברום, ברובם, המבוססים, תעשייתיים

.  מיליון דולר707בסך של ) כולל מכירות לחברות אחרות בקבוצה(עשייתיים  מוצרים תל"כימכירות 
 ל"כירוב המכירות של .  בשנה זול"כי מסך המכירות של 24% - מוצרים תעשיתיים היוו כ ל"כימכירות 

ותמיסות צלולות , חקלאי, תרכובות ברום לשימוש תעשייתי, מוצרים תעשייתיים הינם של מעכבי בעירה
,  מוצרים תעשייתיים הםל"כיהנמכרים על ידי , מוצרים אחרים. ום לתעשיית קידוחי נפט וגזעל בסיס בר

ומוצרים ) תחמוצת מגנזיום(מוצרים המבוססים על מגנזיה , ביוצידים על בסיס כלור וברום לטיפול במים
מסך  80% - מוצרים תעשייתיים עשתה שימוש עצמי בכל"כי 2004בשנת . המבוססים על מלחי ים המלח

 . מוצרים תעשייתיים ואת יתרת הברום מכרה ברחבי העולםל"כיהייצור השנתי של ברום שיוצר על ידי 
 התאוששות בפעילות  מוצרים תעשייתייםל"כי משקפים הביקושים הגבוהים בשוקי היעד של 2004בשנת 

הגדלת הכמויות באה לידי ביטוי במחירי מכירה גבוהים יותר לרוב מוצרי המגזר ובאשר  ,בשווקים אלו
 .שנמכרו על ידי המגזר

 
הברום הינו . הברום הינו יסוד ממשפחת ההלוגנים הידועים ברבגוניות השימושים בהם בתחומים רבים 9.1.2

הברום משמש בתהליך הייצור . בעל ריח חריף וצבע חום אדמדם, )קורוסיבי(רעיל ומאכל , נדיף, נוזל כבד
ריכוזו של . בתימלחות תת קרקעיות ובים המלח,  בטבע במי יםהברום מצוי. של תרכובות ברום שונות

 : הברום שונה בין המקורות השונים
 . בהשוואה למקומות אחרים בעולםבים המלח מצוי משאב הברום המרוכז ביותר

זמינות , ריכוז הברום, הימצאות מקור ברום מתאים: כדאיות הפקת הברום הנה תוצאה של מספר גורמים
זמינות טכנולוגיות ייצור הולמות ואמצעי הובלה מיוחדים , ומר גלם עיקרי בייצור הברוםהמשמש ח, כלור

 . זמינים
, ככל שריכוז הברום בתימלחת נמוך יותר. שיטת ההפקה של הברום תלויה בטיב המקור ובריכוז הברום בו

 . הפקתו קשה ויקרה יותר
 . שימושים מגווניםרוב הברום המיוצר בעולם משמש כחומר גלם לתרכובות בעלות 

 
 :  מוצרים תעשייתייםל"כילהלן השימושים העיקריים למוצרי  9.1.3

 
כאשר , משמשים בתעשיית הפלסטיקה והאלקטרוניקה לשימושים רבים, מעכבי בעירה 9.1.3.1

העיקריים שבהם הינם מעגלים מודפסים בתחומי האלקטרוניקה בכבלים ובמארזי פלסטיק 
, נעשה במעכבי בעירה שימוש הולך וגדל בתעשיית הרכב, ו כןכמ. של כל ציוד אלקטרוני

בשנים הקרובות צפוי השימוש במעכבי בעירה לגדול עם הגידול . הריהוט והטקסטיל, הבנייה
 .1בשוקי האלקטרוניקה והרחבת הדרישות והתקנים למעכבי בעירה בתחומים נוספים

 
משמשים לאיזון לחצים בשלב ) סות צלולותתמי -להלן (קידוח כבדים על בסיס ברום נוזלי  9.1.3.2

השימוש בתמיסות הצלולות על .  סיום הקידוח של בארות נפט וגז עם לחצי עבודה גבוהים
, כמו כן. בסיס ברום הולך וגדל בעקבות הגידול בהפקת נפט וגז במפרץ מקסיקו ובים הצפוני

יש בעת , ת חבר העמיםכגון מערב אפריקה ומדינו, לאור הגידול הקיים באזורי נפט חדשים
 .האחרונה גידול בצריכת התמיסות הצלולות על בסיס ברום באזורים אלה

 
מוצרים לחיטוי קרקע ונפח ובראשם מתיל ברומיד המשמש לחיטוי קרקע ופועל בעיקר נגד  9.1.3.3

משמש , כמו כן. ופטריות קרקע הפוגעות בשורשי הצמח) תולעים מיקרוסקופיות(נמטודות 
יד לחיטוי נפח כנגד מזיקים הפוגעים בתוצרת מאוחסנת ובעיקר לתוצרת המתיל ברומ
החשוד (  נכנסו לתוקף הגבלות על השימוש במתיל ברומיד 1995החל משנת . חקלאית יבשה

באשר . והכמויות לשימוש לחיטוי קרקע הולכות וקטנות) כחומר הפוגע בשכבת האוזון
 מוצרים ל"כי בכוונת . בהמשך9.15.1.3 למגבלות על השימוש במתיל ברומיד ראה סעיף

תעשייתיים לנסות להמשיך ולפעול בתחום מוצרי חיטוי הקרקע באמצעות מוצרים חדשים 
זאת בנוסף להמשך השימוש במתיל ברומיד ליישומים אחרים שאינם . הנמצאים בפיתוח

דרו כפי שיוג, בחיטוי קרקע" שימושים קריטיים"מוגבלים בכמויות הייצור והמכירה וכן ל
 . מעת לעת

                                                 
 לגבי הגידול בשוק ל"כיתחזיות  עלוהיא מבוססת , ה פני עתיד כאמור בדבר הצפי לגידול בשימוש במעכבי בעירה הינה בגדר מידע צופל"כיהערכת   1

התממשותן של .  בקשר להשלכות התקינה הקיימת והמוצעת במדינות השונות בנושא חובת השימוש במעכבי בעירהל"כיהאלקטרוניקה ועל הערכת 
 .נות מהאמור לעילבאם לא יחול גידול בשווקים אלו או תשתנה מגמת התקינה עלולות  התוצאות להיות שו. וודאיתהערכות אלה הנה בלתי 
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 )המשך (תעשייתיים מוצרים ל"כימידע כללי על  9.1
 

 :  מוצרים תעשייתייםל"כילהלן השימושים העיקריים למוצרי  9.1.3
 

 . השוניםלסוגיו במים  משמשים בעיקר לטיפול,  בסיס כלור וברוםעל במים לטיפול ביוצידים 9.1.3.4
 המים בעולם מקורות העלייה בזיהום  לאור השימוש במוצרים אלו גדל משנה לשנה וזאת

, וברום כלורביוצידים על בסיס . ואימוץ של תקנות סביבה לטיהור וחיטוי של שפכים
מתקני ,  במים בבריכות שחיהלטיפול  מיועדים  , מוצרי תעשייתייםל"כיהמיוצרים על ידי 

 .ן והסניטציה ולשוק מוצרי הניקיו )מוגן פטנט (ניירמערכים לייצור , מגדלי קירור, ספא
 

 מיוחדת ייצור פלדהב ות שונות ובעיקר בתעשיומיוחדים משמשים ים  קלוימגנזיה מוצרי 9.1.3.5
. בתעשיית הגומי וכתוספות מינרליות במוצרים פרמצבטיים ובמוצרי מזון, בתעשיית השנאים

א  והי שעברה תהליך תרמי על מנת להגביר את חוזקהמגנזיה מסונטרת הינה סוג של מגנזיה
  וההולכה בתהליךךבציוד ההיתו לבנים וחלקים מובנים אחרים  משמשת כחומר גלם לייצור

 מוצרים ל"כיבשל התחרות מסין בתחום המגנזיה המסונטרת עוברת . הייצור של פלדה
 .תעשייתיים בהדרגה לייצר מוצרי מגנזיה מיוחדים וקלויים על חשבון ייצור מגנזיה מסונטרת

 
, )פתיתים וכדוריות( מגנזיום כלורי  כוללים בראש ובראשונהיס כלור מים המלחמלחים על בס 9.1.3.6

בתעשיית משמש המוצר , כמו כן. משמש להמסת שלגים בכבישים ולשיכוך אבק בדרכי עפרה
 נתרן  מוצרים תעשייתיים מייצרת מגוון רחב של סוגי מלחל"כי.  והקוסמטיקההטקסטיל

לאלקטרוליזה מלח , מלח לריכוך מים לתעשייה כ,למאכלהמשמשים   )מלח בישול(כלורי 
 אלומיניום  מוצרים נוספים הם.להמסת שלגים בכבישים ועוד, כימית-אלקטרוה הלתעשיי

אשלג טהור שהינו ו הכימית האורגנית הבתעשיימשמש בעיקר כקטליזטור ה ,מימי-כלורי אל
 . צבטיקההפרממשמש בתהליכי ציפוי מתכות ובתעשיות המזון והאשלג באיכות גבוהה 

 
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 9.1.4

משקפים התאוששות בפעילות  2004בשנת   מוצרים תעשייתייםל"כיהביקושים הגבוהים בשווקי היעד של 
 מוצרים ל"כי לידי ביטוי במחירי מכירה גבוהים יותר לרוב מוצרי התאוששות זו באה. בשווקים אלו
  .במכירות ובגידול תעשייתיים

 עלגם  משפיעה אלקטרוניקה למוצרי ביקושגידול בב, בין היתר,  מתבטאתבעולם הכלכליתההתאוששות 
 מהגורמים הניוה  מוצרים תעשייתייםל"כי המיוצרים על ידי, הבעירה מעכבי למוצרי הביקושים
רים במקביל לעליית המחי . מוצרים אלהמחירי ועליית של מעכבי הבעירה במכירותגידול ל המרכזיים

 מוצרים תעשייתיים בתהליך ל"כיכאמור ישנה גם עליה במחירי חלק מחומרי הגלם המשמשים את 
 .הייצור

 עלו גם מחירי האנרגיה  והשפיעו על עלויות הייצור של המגזר ובמיוחד על עלויות 2004במהלך שנת 
 . הייצור של מוצרי המגנזיה

תחרות גוברת מצד יצרנים סינים לירידה חדה בתחום הביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור הביאה 
ב "תביעה להטלת היטל על יבוא בהיצף של מוצרים אלה  מסין ומספרד לארה. במחירי המכירה וברווחיות

נקבע בהליך זה היטל זמני על יבוא , 2004בסוף שנת . ב''נמצאת בהליכים מתקדמים בפני הרשויות בארה
 .ב'' מוצרים אלה בארהשהביא לעליית מחירים של, מסין ומספרד

דבר שהביא לגידול בביקושים לברום , כתוצאה מקשיים באספקת אנרגיה בסין צומצם ייצור הברום שם
 .מיובא לסין ולעליית מחירים של ברום ותרכובות ברום בשוק זה

הביאה גם לגידול בביקושים העולמיים לברום  ולעליית , ההתאוששות בכלכלה העולמית כאמור לעיל
 . מוצרים תעשייתיים למצב בו הברום נמצא בחלק מהשנה במחסורל"כיביקושים אלו הביאו את . ומחירי

 ל"כימתקני .  מוצרים תעשייתיים חשופים לתחרות וחלות עליהם מגבלות במדינות שונותל"כימוצרי 
לפרטים בדבר איכות . (מוצרים תעשייתיים פועלים בהתאם לתקני איכות הסביבה במדינות השונות

 .)9.14ביבה ראה סעיף ס
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 מוצרים ושירותים 9.2
 

 : ומוכרת כוללים את המוצרים דלהלן, מייצרת,  מוצרים תעשייתיים מפתחתל"כיהמוצרים העיקריים אותם 
 

 מוצרים בסיסיים יישומים עיקריים שימושיים עיקריים
   

חומרים ,מעגלים מודפסים
, פולימרים הנדסיים, תרמופלסטיים
 .קצף וגומי, מוצרי טקסטיל

תוספים לפלסטיקה לשימוש כמעכבי 
 .בעירה

 מעכבי בעירה על בסיס ברום

   
תעשיית הכבלים ושימושי תעשיית 

  .פלסטיק נוספים
מעכבי בעירה על בסיס מגנזיום  . תוספים לפלסטיקה

 הידרוקסיד
   

יצרני , הגומי, תעשיית התרופות
  .תרכובות ברום וחמרי חמצון

 ברום .חומר גלם לתעשייה

   
חומרים , לפיתוח והדפסת סרטי צילום . קידוחי נפט וגז וטקסטיל, צילום

, מוצרי ביניים לתעשיות שונות, מחמצנים
  .נוזלי קידוח לשדות נפט וגז

 תרכובת ברום אנאורגניות

   
כימיקלים למטרות , פרמצבטיקה

  .גומי וצבעים, חקלאיות
חומרי הדברה וחומרים מסיסים 

 .ימית ומוצרי בינייםלסינתזה כ
תרכובת אורגניות בעיקר על בסיס 

 ברום
   

טיהור קרקע וחיטוי נפח  ממזיקים  .חיטוי בהסגר וחיטוי בנפח, חקלאות
  .ומחלות

 חומרים כימיים לחיטוי קרקע ונפח 

   
מגדלי קירור ומתקנים , ספא, בריכות

סניטציה ,  ןחומרי ניקיו, תעשייתיים
 . ומפעלי נייר

לים לחיטוי וטיהור מי שתיה מים כימיק
 .תעשייתים ומי קולחין

 חומרים לטיפול במים 
)biocides (- חומרי חיטוי למים על 

 בסיס ברום וכלור
   

  מגנזיה מסונטרת-מוצרי מגנזיה  .חומרים עמידים לטמפרטורות גבוהות .תעשיית הפלדה
   

, דבקים, גומי, לתעשיית הכימיקלים
תזונתיים תוספי מזון , מזון

 .ופרמצבטיים

פלדה , שליטה על גיפור, תרכובות מגנזיה
, תרופה נוגדת חומציות, לייצור שנאים

 .תוספות מינרליים במוצרי פרמה ומזון

 מוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים

   
שימור , רשויות מקומיות ומשקי בית

קוסמטיקה ותעשיה , ריכוך מים, מזון
 .כימית

רכים ושיכוך הפשרת שלגים בכבישים וד
לייצור , לתעשיית המזון, אבק בדרכי עפר

מוצרי קוסמטיקה וקטליזטור , כלור
 .ביצור

 מלחי ים המלח

  
 פילוח הכנסות ורווחיות 9.3

 
 :להלן פילוח הכנסות ורווחיות המגזר

 

 
 * סך ההכנסות

 )מיליוני דולרים(
שיעור מסך ההכנסות 

 *ל"של כי
 גולמי  רווח

 ר הרווח הגולמי שיעו )מיליוני דולרים(

2004 706.5 24% 205.7 29% 
2003 560.8 23% 141.8 25% 
2002 578.9 27% 155.3 27% 

 
 ששימשו לצורך חישוב ל"כינתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של , לצורך טבלה זו *

 .ל" של כיהשיעור מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות
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  מוצרים חדשים 9.4

 מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותה ובמציאת יישומים חדשים למוצרים ל"כי
 מליוני דולר לפיתוח מוצרים חדשים ולתמיכה 12 - מוצרים תעשייתיים כ ל"כיבתקופת הדיווח הוציאה . קיימים

 .  ושיפור תהליכי ייצור קיימים
 

  לקוחות 9.5
 

 תלות בלקוח בודד 9.5.1

 .ל"כי מהיקף המכירות של 10% מוצרים תעשייתיים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על  ל"כיל
 

 : התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גאוגרפיים 9.5.2
 

 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2002 

 % מליוני דולר % מליוני דולר % מליוני דולר 

 7% 37 5% 30 5% 36  ישראל
 30% 172 31% 171 28% 193 צפון אמריקה
 2% 13 2% 12 2% 13 דרום אמריקה

 29% 163 28% 156 29% 200 אירופה
 30% 170 31% 168 34% 238 אסיה

 2% 13 3% 15 2% 17 שאר העולם
 

  םהתפתחויות שחלו בנתוני המגזרים הגיאוגרפיי 9.5.3

 הן בשל עליית מחירים והן בשל -ים בכל העולם  מוצרים תעשייתיל"כי היה גידול במכירות 2004בשנת 
החלק היחסי של המכירות באסיה גדל כתוצאה מהגידול במכירות מעכבי בעירה לתעשיית . גידול בכמויות
 .  האלקטרוניקה

 
 שיווק והפצה 9.6

צרים מו ל"כי. יפן וטיואן, סין, ב"ארה, מערב אירופה הינם מוצרים תעשייתיים ל"כיהשווקים המרכזיים של 
.  וסוכני מכירות ברחבי העולםמפיצים,  בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק בבעלותהה מוכרת את מוצריתעשייתיים

 אינן מתבצעות על פי חוזים או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות מוצרים תעשייתיים ל"כירוב מכירות 
  .משמעות למונח צבר הזמנותתיים מוצרים תעשיי ל"כיאין ב, בהתאם. בסמוך למועד האספקה

במסגרתם יכול הלקוח לרכוש במהלך ,  מוצרים תעשייתיים הסכמי מסגרת עם לקוחות מסוימיםל"כיל, בנוסף
 מוצרים ל"כיועל בסיסם מוציא הלקוח מעת לעת הזמנות ל, התקופה מוצרים בכמות מקסימלית המוגדרת מראש

 .תעשייתיים
 

  תחרות 9.7
 

 ת בתחום המוצרים התעשייתיים והמתחרים העיקרייםתנאי התחרו 9.7.1

ומייצרת כשליש מסך כל הייצור העולמי של ,  מוצרים תעשייתיים היא יצרנית הברום הגדולה בעולםל"כי
 Great Lakes:  יחד עם שני המתחרים העיקריים שלה היא מוצרים תעשייתייםל"כילהערכתנו . ברום

Chemicals Corp.) להלן - Great Lakes (ו-  Corporation Albemarle)  להלן - Albemarle ( כ2004ייצרו בשנת - 
 Albemarle - ו Great Lakes. מסך ייצור תרכובות הברום75% - מסך הייצור העולמי של ברום וכ%80

 הקימה מיזם משותף Albemarle . מייצרות ברום בעיקר מתימלחות תת קרקעיות שמקורן בארצות הברית
 והוא 2002החל לפעול בנובמבר , מיזם משותף זה. ירדנית לייצור ברום ותרכובות ברוםיחד עם חברה 

 מוצרים ל"כיכך שיש לו גישה לאותם מקורות חומרי גלם שיש ל, ממוקם בצד הירדני של ים המלח
 רוכשות בהסכם ארוך טווח ברום ותרכובות מסוימות  Albemarle - וGreat Lakes. תעשייתיים גישה אליהם

יצוין כי ים המלח הינו מקור לברום בעלויות נמוכות יחסית ונחשב כמקור .  מוצרים תעשייתייםל"יכמ
 .בלתי מוגבל מבחינה מעשית לברום

המיזוג צפוי ליצור חברה הפועלת .  על מיזוג עם חברת קרומפטוןGreat Lakes הודיעה 2005 ס במר9ביום 
בתחום תוספי .  לטיפול במים ומוצרים חקלאייםכימיקלים, תוספי הדלק, בתחום התוספים לפלסטיקה

 . הפלסטיקה החברה צפויה להיות חברה מובילה
 מוצרים תעשייתיים מעמד ל"כיבתחום המגנזיה ובתחום המלחים האחרים יש ל, בתחום הביוצידים

 ל"כייש יצרנים רבים ואין ל, המגנזיה והמלחים, ביתר תחומי הביוצידים. מוביל במוצרי נישה מסויימים
 .מוצרים תעשייתיים מעמד מוביל
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 )המשך (תחרות 9.7

 
 שיטות להתמודדות עם התחרות 9.7.2

תחום הברום .  מוצרים תעשייתיים יתרון תחרותיל"כיעלות הייצור הנמוכה יחסית של הברום מקנה ל
. רום להובלת הבםייעודיי) איזוטנקים(מצריך מערך לוגיסטי מורכב המבוסס על צי של מכלים מיוחדים 

צי האיזוטנקים להובלת ברום הגדול בעולם הינו קיומו של  מוצרים תעשייתיים ל"יאחד היתרונות של כ
מגוון ,  מערך שיווק הפרוס ברחבי העולם.המאפשר שינוע כמויות גדולות יחסית של ברום לרחבי העולם

 מוצרים תעשייתיים ל"כיבצרוף מערך טכני העובד באופן צמוד עם הלקוחות מקנה ל, מוצרים איכותיים
 מוצרים תעשייתיים מערך הכולל  שני ל"כיבסין  יש ל, כך למשל. עמדה טובה בהתמודדות בשוקי היעד

 ל"כימערך זה נותן ל. מערך מכירות ומערך תמיכה טכנית, אתרי ייצור בשותפות עם יצרנים מקומיים
 ל"כיבנתח השוק הגדול של מוצרים תעשייתיים יתרון משמעותי על המתחרים בשוק זה דבר המתבטא 

 .מוצרים תעשייתיים בסין
תמיכה , בתחום תרכובות הברום ההתמודדות עם התחרות מאופיינת בהצעת מוצרים איכותיים יותר

 . מוצרים תעשייתיים קשרים רבי שנים עם הלקוחותל"כיל. ושרות טובים יותר ללקוח
 

 עונתיות 9.8

 ל"כיהיקף המכירות של חלק ממוצרי . תיות מובהקת של התוצאות מוצרים תעשייתיים אין עונל"כיברמת מגזר 
 במכירות גבוהות םהמוצרים לתחומי החקלאות מאופייני. מוצרים תעשייתיים משתנה בין עונות השנה השונות

ביוצידים המיועדים לבריכות שחייה מאופיינים במכירות נמוכות יחסית ברבעון . יחסית ברבעונים השני והשלישי
סך ההשפעות המצרפי .  במכירות גבוהות יחסית ברבעון הראשון והרביעים מלחים להפשרת שלגים מאופייני.הרביעי

 .  מוצרים תעשייתיים אינה משמעותיתל"כישל עונתיות זו ברמת 
 

  כושר יצור 9.9
שונים  מוצרים תעשייתיים מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של המפעלים הל"כיכושר הייצור הפוטנציאלי של 

 .מוכפל בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה
 מתוכננת להסתיים הרחבה נוספת של מתקני 2006בשנת .  טון240,000 -כושר הייצור הפוטנציאלי של ברום הוא כ 

כושר הייצור הפוטנציאלי של .  טון280,000 �הברום בסדום המיועדת להגדיל את  כושר הייצור הפוטנציאלי לכ 
. בחלק מהמתקנים מייצרים יותר מאשר מוצר אחד, לגבי תרכובות ברום.  טון לשנה300,000 -כ תרכובות ברום הוא 

 201,000 ייצרה החברה 2004בשנת . כושר הייצור תלוי בסל התרכובות המיוצר בכל מתקן ומתקן מעת לעת, לפיכך
 .  טון תרכובות ברום246,000 -טון ברום ו

 . טון18,000 היה 2004הייצור בפועל בשנת .  טון43,000 -ר הוא כ כושר הייצור של הביוצידים על בסיס כלו
 2004הייצור בפועל בשנת .  טון375,000  -הוא  כ ) למעט מלח גלמי ומלח תעשייתי(כושר ייצור של מלחי ים המלח 

 .  טון357,000היה 
 

  מחקר ופיתוח 9.10
 

 פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה 9.10.1

 : מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח הן כדלקמןל"כיפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי פעילויות המחקר וה

 . פיתוח מוצרים חדשים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה •

 .חיפוש שימושים חדשים עבור מוצרים קיימים •

 .שיפור איכות המוצרים והורדת עלויות הייצור  על ידי שינויי תהליכים  ושיפורם •
הגנות , מבנה-מבנה כדי להתגבר על בעיות בליה מואצת של חומרי-ומרימחקרים בתחום ח •

 .התאמת ציוד וניסויים בהתיישנות מואצת, קורוזיה

 .צמצום פליטות לאוויר ופסולת מוצקה, מחקרים אקולוגיים לשיפור מערך הטיפול בשפכים •
 

 הוצאות מחקר ופיתוח 9.10.2

מתוכם התקבלו ,  מיליון דולר12 -בתקופת הדוח היו כ מוצרים תעשייתיים ל"כיפ של "כ הוצאות המו"סה
 . מיליון דולר0.9 -מענקים בסך של כ
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 נכסים לא מוחשיים 9.11

 פטנטים וסימני מסחר

 מוצרים תעשייתיים מאמינה כי הגנת הקניין הרוחני היא כורח המציאות ואבן יסוד לשימור ופיתוח הפעילות ל"כי
 . מוצרים תעשייתיים באופן פעיל ושוטףל"כיס אותו מנהלת הקניין הרוחני הוא נכ. העסקית שלה

נכון .  שונים ברחבי העולם בחינהיפטנטים בשלבבקשות ל 120 - כ ועודשהתקבלו במהלך השנים  פטנטים 139 ברהלח
 .  מוצרים תעשייתייםל"כי פטנטים אלו מגנים על חלק נמוך יחסית ממכירות 2004 בדצמבר 31ליום 

 .  פטנטים22  מוצרים תעשייתיים ל"כיאושרו ל, 2004  שנתבמהלך
 

 חומרי גלם וספקים 9.12

 :כמפורט להלן, להלן תיאור חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר המוצרים התעשייתיים עבור ייצור המוצרים
  

  ברום ותרכובותיו 9.12.1

התמיסות . מקרנליטהנוצרות כמוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג ) תימלחות(הברום מופק מתמיסות 
מופק , בתהליך של חמצון באמצעות כלור, ושם,  מוצרים תעשייתיים הממוקם בסדוםל"כינשאבות למפעל 

 .הברום
הכלור מיוצר באמצעות מתקן אלקטרוליזה של מלח וכן מתקבל כתוצר לוואי מייצור מגנזיום מתכתי על 

מלח . קמים בסמוך למפעל הברום בסדוםמתקן האלקטרוליזה ומפעל המגנזיום ממו.  מטלורגיהל"כיידי 
 .הנתרן כלורי המשמש לאלקטרוליזה הנו מוצר לוואי מייצור האשלג בסדום

. הולנד וסין,  מוצרים תעשייתיים משתמשת בברום לייצור תרכובות ברום במפעלי החברה בישראלל"כי
ות הברום מיוצרות מרבית תרכוב.  מוצרים תעשייתיים לצדדים שלישייםל"כיאת יתרת הברום מוכרת 

המשמש , Aאשר החשוב בהם הינו ביספנול , המשלב ברום ומגוון של חומרי גלם נוספים, בתהליך כימי
 . TBBAלייצור מעכב הבעירה 

 
 מגנזיה 9.12.2

תימלחת זו נשאבת . אחת התימלחות שנותרת לאחר הפקת האשלג בסדום עשירה במגנזיום כלורי
בתהליך בו משתתפים מגנזיום כלורי . ים הנמצאים במישור רותם מוצרים תעשייתיל"כילמתקנים של 

המגנזיה עוברת תהליכי עיבוד נוספים  לייצור מגנזיה ). תחמוצת מגנזיום(וחומרים אחרים נוצרת מגנזיה 
 . ומוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים,  מגנזיה מסונטרת-באיכויות שונות
 

 ביוצידים על בסיס כלור 9.12.3

לצורך ייצור חומרי חיטוי על .  מוצרים תעשייתיים בארצות הבריתל"כי אלה מתבצע במפעל ייצור מוצרים
אוריאה וסודה קאוסטיק מיצרנים ,  מוצרים תעשייתיים כלורל"כירוכשת , )ביוצידים(בסיס כלור 

 . מקומיים
 

 מלחי ים המלח  9.12.4

יצור הנו מחומרים ותמיסות הי.  מוצרים תעשייתיים בסדוםל"כימלחי ים המלח מיוצרים במפעל 
פתיתי מגנזיום כלורי מופקים מתמיסות עשירות , כך למשל. הנוצרים כתוצרי לוואי בייצור האשלג

מלח בישול מסוגים שונים מופק מהמלח . במגנזיום כלורי הנותרות בעקבות הפרדת האשלג מהקרנליט
 .שנותר גם הוא לאחר הפרדת האשלג מהקרנליט

 
 הון חוזר 9.13

 
  מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 9.13.1

תימלחות ים .  מוצרים תעשייתיים מייצרת בעצמה את הברום המשמש אותה לייצור תרכובות הברוםל"כי
הכלור .  דשניםל"כימתקבלים מ, מגנזיה ומלחי ים המלח, המלח המהוות חמר גלם עיקרי לייצור ברום

כן נרכשים חומרי גלם מגורמים . ם תעשייתיים מוצריל"כי מטלורגיה וממפעל כלור של ל"כימתקבל מ
 . וכימיקלים אחרים הדרושים לתהליכי הייצורBisphenol Aחיצוניים בייחוד 

 מוצרים תעשייתיים מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור הצפויה על ל"כי
 .  ים אחריםמרחק מהספק ושיקולים לוגיסטי, מועדי אספקה,  הצריכהיפי מאפיינ

 



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

 ל מוצרים תעשייתיים"כי. 9

34 

 )המשך(הון חוזר  9.13
 

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 9.13.2

כדי להבטיח אספקה סדירה מספיקות  מלאי רמותלהחזיק  מוצרים תעשייתיים הינה ל"כימדיניות 
 תוך אופטימיזציה של ללקוחות בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי

  .חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק במחסנים בארצות היעד, לפיכך. ן המלאיעלויות איחסו
 

 מדיניות אשראי 9.13.3

מכירות .  מוצרים תעשייתיים מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשותל"כי
 .דירוג גבוהבביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי מבנקים ב, בדרך כלל,  מגובותל"קבוצת כי

 
 2004 בדצמבר 31 
  ימי אשראיממוצע  היקף אשראי ממוצע 
   דולרמליוניב 

 55 104 * לקוחות
 58 79 ספקים

 
חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת  *

 .עסקת האיגוח ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים
 

 ת הסביבהאיכו 9.14
 

 כללי 9.14.1

 ובפרוייקטים הנדסית,  בפעילות מחקרית מוצרים תעשייתייםל"כיבמהלך השנים האחרונות התמקדה 
בעקבות פעילות זו חלה ירידה משמעותית . להקמת מערכות אקולוגיות חדשות ובשיפור מערכות קיימות

 .ארובות המתקניםכמות הממיסים האורגניים הנפלטת מב
 תוך חיסכון משמעותי 15% עד 10% -ירדה ב מוצרים תעשייתיים ברמת חובב ל"כימפעל כמות השפכים ב

 .במים ושיפור איכות השפכים
 

 : מוצרים תעשייתייםל"כי שנעשו על ידי להלן רשימה של הפעילויות העיקריות

  - רהאוויבנושאי איכות  9.14.1.1

מיסים וחומרים  והשבת ממיחזור במטרה לשפרהשקעות במתקני הייצור בוצעו   •
 וספיגה באמצעות מערכות פחם פעיל ובכך להגיע לצמצום אורגנים אחרים

 .הכמות הנפלטת של חומרים אלו לאוויר

 על מנת לוודא שאין חריגות במערכות ,השקעות במערכות בקרה וגילויבוצעו   •
גילוי דליפות  גלאים נוספים להותקנו, בנוסף. ניםשל המתקוהפליטה התפעול 
 .ורברום וכל

  - נושאי שפכיםב 9.14.1.2

 .לטיפול בשפכים מחמצניםברמת חובב נבנה מתקן חדש  .א

בוצעו פעולות במתקני הייצור על מנת לרדת בכמות החומרים האורגנים  .ב
 . הפרדה בין זרמי שפכים וצמצום כולל של היקף השפכים ,והמוצקים בשפכים

 .השפכיםאיכות  הקמת מעבדה מיוחדת למעקב ואנליזה של הושלמה .ג
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 )המשך(הסביבה איכות  9.14
 

  השלכות מהותיות הנובעות מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה 9.14.2
 

 מוצרים ל"כיבהם גם מפעל של , ו מפעלים באתר רמת חובבקיבל, 2004מאי חודש ב 9.14.2.1
 1 -ים עד הלהק) א: (ים המפעליםנדרשלפיה ,  העסקתנאי רשיון שינוי בהודעה על, תעשייתיים

 מתקן לטיפול ביולוגי עצמי בחצר המפעל ובמועד זה תופסק הזרמת השפכים 2006ביולי 
 תופסק 2008 בינואר 1ביום ) ב(; למתקן הטיפול המרכזי של המועצה התעשייתית רמת חובב

הזרמת השפכים המטופלים לבריכות האיוד של המועצה ויוזרמו לבריכת איוד מפעלית 
המשרד לאיכות הסביבה דורש מהמפעלים להגיש עד ) ג(;  מלח15% - ככתימלחת בריכוז של

 תוכנית 2008 בדצמבר 31 תוכנית לביצוע פיילוט גיבוש לשפכים וביום 2007 ביוני 30 -ה
 2004 באוקטובר 10יום ב.  לטיפול בשפכים בשיטת האידוי והגיבוש על סמך ניסויי הפיילוט

רה מנהלית יבמסגרת עת, תאחדות התעשייניםביחד עם ה,  ברמת חובבעתרו כל המפעלים
 שהוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד המשרד לאיכות הסביבה לביטול התנאים

 באשר הם ,בעתירה טוענים העותרים כי התנאים נקבעו שלא כדין ובחוסר סבירות .האמורים
, )ית או כלכליתניתן ליישמו מבחינה טכנולוגאו שלא ידוע אם (מחייבים פתרון שאינו ישים 

 לים התיכון באמצעות , לאחר טיפול, פתרון ישים ובר קיימא של הזרמת השפכיםזניחתתוך 
 אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע הסכמה בין משרד 2005 ס במר3 ביום .צינור מוצא ימי
התאחדות התעשיינים והמפעלים לפיה תועבר המחלוקת להליך של גישור , איכות הסביבה

השאלות אשר סוכם כי ידונו בהליך הגישור .  יום180פני בית המשפט יותלה למשך וההליך ב
. לוחות הזמנים ליישומו והפרמטרים הנגזרים מסוג פתרון הקצה, הן סוג פתרון הקצה

המפעלים העותרים הסכימו למחוק חלק מהעתירה שעניינו בפתרון הטיפול בשפכים בחצר כל 
וקיבלו על עצמם טיפול נפרד של כל ,  שנהג עד היוםבמקום הטיפול המשותף, מפעל בנפרד
בשלב זה . הליך הגישור אינו מעכב את המועדים הקבועים בתנאים הנוספים. מפעל בשפכיו

הליך הגישור לא  אם ,אין לדעת בוודאות מה תהיה משמעות יישום התנאים על ידי המפעל
  .טעונה מחקר ופיתוח זמינה ואינהשכן הטכנולוגיה הנחוצה ליישומם , יצלח ותידחה העתירה

 
  פסולת מוצקה 9.14.2.2

 כטיוטא לרשיון ם מוצרים תעשייתייל"כישהועברו ל, על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה
לפי תנאים . הוגדרו תנאים ברשיון עסק לטיפול בפסולת הקיימת והנוצרת, חובבעסק ברמת 

הנוצרת באופן שוטף יהיה באמצעות הטיפול בפסולת , מוצעים בתהליכי ייצור שוטפים אלו
מתקן עתידי להשבת ברום או יצוא למתקני טיפול מתאימים הקיימים במדינות המערב 

, לגבי הפסולת ההיסטורית שנצברה עד כה בחצרי המפעל. ובאתרים נוספים מחוץ לישראל
 ,לטפל גם בתהליך של ייצוב מיצוק, בנוסף לשיטות אלו,  מוצרים תעשייתייםל"כיתוכל 

מפעילת אתר הפסולת הרעילה , הנמצא כעת בשלבי פיתוח בחברה לשירותי איכות הסביבה
לוחות הזמנים בקשר לפתרונות אלה נמצאים בדיונים עם המשרד לאיכות . ברמת חובב

 הפרשה מתאימה בדוחות הכספיים אשר מכסה להערכתה את העלות ל"כיל. הסביבה
 . המשוערת של הטיפול בפסולת ההיסטורית

 
לפי הזמנת משרד ,  התפרסם סקר אפידמיולוגי שערכה אוניברסיטת בן גוריון2004בחודש יולי  9.14.2.3

מ מאתר " ק20לגבי שיעורי תחלואה ותמותה ממחלות שונות בישובים שברדיוס עד , הבריאות
, ) תעשייתיים מוצריםל"כיביניהם מפעל של ,  מפעלים17אזור תעשייה כימית ובו (רמת חובב 

במרבית התוצאות לא נמצא קשר , על פי הסקר. אה לישובים דומים מחוץ לרדיוס זהבהשוו
בין מדדי התחלואה והתמותה לבין מגורים בקרבת אתר רמת חובב ומגורים במורד הרוח 

לגבי חלק מהמחלות שנבדקו . בחלק מהמקרים נמצא יחס הפוך. השכיחה הנושבת מהאתר
א שיעור תחלואה או תמותה גבוה יותר ביחס בישובים הקרובים  לרמת חובב נמצ, בסקר

בעוד שלגבי חלק אחר נמצא שיעור תחלואה או תמותה נמוך יותר ביחס , לקבוצת הביקורת
 ההסקר מציין כי לא נבדקו במסגרתו גורמים אחרים אצל האוכלוסיי.  לקבוצת הביקורת

ביכולתו לקבוע ולכן אין , שנבדקה העלולים להיות רלבנטיים לתחלואה או התמותה כאמור
הסקר לא , כמו כן. קשר סיבתי בין הקרבה לרמת חובב לבין התחלואה או התמותה כאמור

בדק את ריכוזם באוויר של חומרים כימיים באף אחד מהישובים שנבדקו ולכן אין בו כדי 
 . לגבי אף אחד ממפעלי רמת חובב באופן ספציפי, ולו לכאורה, לקבוע שום ממצא
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 )המשך(ה הסביבאיכות  9.14
 

 )המשך( השלכות מהותיות הנובעות מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה 9.14.2
 

המועצה האזורית רמת הנגב הגישה לבית המשפט העליון עתירה כנגד שר הבריאות ואחרים  
 בין לטווח -בית המשפט ביקש מהמדינה להציג תוכנית פעולה .   הסקר האפדימיולוגיןבעניי

 בעקבות פליטות מהאתר - בין פעולות חירום ובין פעולות אחרות - קצר ובין לטווח ארוך
הגישה , 2005בחודש פברואר .  הגרה באזורהברמת חובב והשלכתן על בריאות האוכלוסיי

, למעשה, הלכה, המדינה הודעה  המפרטת את דרכי הטיפול והאכיפה השונות שמיישם
 2004 בנובמבר 28ממשלה מיום לרבות החלטת ה, המשרד לאיכות הסביבה באתר רמת חובב

המאמצת את התנאים לרשיון העסק של המפעלים המתוארים לעיל לעיל וטענה ,  האתרןבעניי
המדינה גם הוסיפה כי הנושא תלוי . כי אין צורך בפעולות נוספות מעבר לאלו שפורטו בהודעה

. להחלטה שםועומד בעתירה המנהלית אותה הגישו המפעלים כאמור לעיל ומן הראוי להמתין 
 . טרם הוחלט בעתירה

 
 עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות 9.14.3

 ל"כי השקיעה 2004בשנת .  מוצרים תעשייתיים משקיעה במניעת מפגעים סביבתיים מזה שנים רבותל"כי
 10.9 - כ מיליוני דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים סביבתיים וסך של3.5 -מוצרים תעשייתיים סך של כ

 . מיליוני דולר כהוצאה שוטפת לסילוק פסולת ובמחקר בנושאים הקשורים למניעת מפגעים סביבתיים

 מיליון דולר 11 - מיליוני דולר ברכוש קבוע וכ12 - מוצרים תעשייתיים להשקיע כל"כי צפויה 2005בשנת 
תהיה ירידה לא ואילך  2006בשל ההחמרה בדרישות צפוי כי בשנת . כהוצאה שוטפת באותן המטרות

 . 1בהיקף העלויות הנדרשות
 

  מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 9.15
 

 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 9.15.1
 

 זיכיון המשנה 9.15.1.1

 מוצרים תעשייתיים ל"כיהנמנית על , )חברת הברום -להלן (מ "חברת ברום ים המלח בע
בו מחזיקה , לזיכיון הראשי שניתן מכוחומחזיקה בזיכיון משנה שניתן בהתאם לחוק הזיכיון ו

, לפי שעה,  והוא1962זיכיון המשנה ניתן לחברת הברום בשנת . ) דשניםל"כיחברה ב(ה "מי
 .2030בתוקף עד לשנת 

 :בהתאם לזיכיון המשנה

ה חכירת משנה  בנוגע לשטחים שבשימוש "הוענקה לחברת הברום על ידי מי •
 .מפעלה של חברת הברום

 .ברום הזכות הייחודית להפיק ברום ותרכובות ברום מים המלחניתנה לחברת ה •

הוסדרה קבלת התמיסה המרוכזת המשמשת להפקת ברום אלמנטרי על ידי  •
 .ה"חברת הברום ממי

תמלוגים בשיעור , בהתאם לתנאי הזיכיון המשנה,  מוצרים תעשייתיים משלמת למדינהל"כי
וכן דמי חכירה בעד , כיון המשנה ממכירות המוצרים שהופקו על ידה בהתאם לזי5%של 

 .הקרקעות החכורות בחכירת משנה
 

                                                 
על דרישות הרשויות הידועות , ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת  1

וי בהערכה כל שינ. התממשותן של הערכות אלו אינה ודאית. ל"כי מוצרים תעשייתיים ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי ל"כיכיום ל
 או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור ל"כילרבות שינוי בהערכת מהנדסי , מהערכות אלו

 .לעיל
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  )המשך (מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 9.15
 

 )המשך (כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 9.15.1
 

 הגבלות על השימוש במעכבי בעירה על בסיס ברום 9.15.1.2

ל השימוש במעכבי בעירה על במדינות שונות בעולם נערכת בחינה בקשר להגבלות אפשריות ע
רשויות :   למגזר למועד הדוחהידועיםלהלן פרטים אודות ההליכים העיקריים . בסיס ברום

. TBBA- וDECA ,HBCDהשוק המשותף ממשיכות בתהליך הערכת הסיכונים למעכבי הבעירה 
 אינו מהווה DECA - והשפעתו על הסביבה התפרסם לאחרונה ומציין ש DECAהדוח לגבי 

סיום הערכת עם  .כון סביבתי או בריאותי ותהליך הערכת הסיכונים לגביו הסתייםסי
 ממגבלות DECA -על מנת להביא להוצאת ה הסיכונים החל תהליך אדמיניסטרטיבי 

אם לא יוסר . במוצרים אלקטרונים) ROHS  )Restriction Of Hazardous Substances-דירקטיבת ה
  .2006  שנתבאמצע  DECA - השימוש ב רייאס, דירקטיבהלפי ה, מרשימת החומרים האסורים
 נמצא TBBA - ו HBCDתהליך הבדיקה לגבי . 2005 במהלך שנתהדיון צפוי במוסדות השוק 

בקליפורניה התקבל חוק . 2005בשלבים של השלמת מידע והדוחות צפויים להתפרסם בשנת 
לגבי ו) ידי המגזרוצרים על לא מי( מעכבי בעירה פנטה ואוקטה משימוש 2008 - המוציא ב

DECA בבתי הנבחרים של מדינות . בית המחוקקיםעל ידי אחת מועדות מדעי  יערך מעקב 
שונות בארצות הברית נדונות למועד הדווח טיוטות דברי חקיקה בשלבים שונים בקשר עם  

החל מהטלת מגבלות על , הכוללות הוראות מוצעות שונות, מעכבי בעירה על בסיס ברום
בקנדה נדונה .  ועד איסור השימוש בו בעתידDECAים כילסימון מוצרים המ, DECA-ימוש בש

ההשלכות כיום על .  על ידי רשויות איכות הסביבהרעיל כחומר DECA לגבי סיווג הטיוט
ל מוצרים "כי ברשות .אינן ידועות ויכולות להסתכם בחובת דיווחבקנדה מכירות החומר 

 . DECA  - להחליף חלק משימושי ה  מוצרים היכוליםתעשייתיים
  

 פרוטוקול מונטריאול 9.15.1.3

 הייצור והצריכה מופחתיםשישראל צד לה " פרוטוקול מונטריאול"בהתאם לאמנה המכונה 
, 2005שנת תחילת של המתיל ברומיד לחיטוי קרקע בארצות מפותחות בהדרגה לאפס עד ל

הכמויות  2005בשנת .  מעת לעתם לאמנה הצדדיל ידיאושרו עיש" שימושים קריטיים"פרט ל
למעט במערב אירופה , 2004 - ו 2003 דומות לכמויות שאושרו לשנים שאושרו לייצור ולמכירה

 ביחס 65% -הכמויות לרמה של כ להקטין את , באופן וולנטרי, בה החליטו המדינות החברות
צרים תעשייתיים אינה  מול"כיהשפעת הקיטון האמור לעיל באירופה על מוצרי . 2004 לשנת

 .מהותית
היקף  .2007- ו2006לשנים " שימושים קריטיים" יתקיימו דיונים לגבי 2005שנת מהלך ב

אם לא יאושרו , של המוצרים החקלאיים שיאסרו לשימוש 2004שהיה בשנת המכירות 
ליון  מי18 -בגינן הינו כשנרשם  מיליון דולר והרווח התפעולי 58 - הינו כ,שימושים קריטיים

 . דולר

לחיטוי קרקע לארצות המתפתחות ההגבלה בדבר כמות מתיל הברומיד אותה מותר למכור 
בכפוף לשימושים קריטיים כפי , ולאחר מכן תרד הכמות לאפס 2015 שנת תהיה בתוקף עד 

חוץ מאשר חיטוי ,  למתיל ברומיד שימושים נוספים.שיאשרו הצדדים לפרוטוקול מעת לעת
טיפול קדם  חיטוי נפח המתחלק ל:כגון, וגבלים בכמויות הייצור והצריכהאשר אינם מ, קרקע

חומר גלם או חומר ביניים לייצור חומר , )Quarantine(הסגר ול) Pre shipment treatment(משלוח 
שימושים ). Recycle or reuse(חוזר  שימוש שימוש לצרכיי מחזור או, )Feedstock(או מוצר אחר   

 ". פרוטוקול מונטריאול"על פי בכמויות הייצור והשימוש  םוגבליאלו אינם מ
הישאר בתחום חיטוי הקרקע גם לאחר איסור השימוש  ל   תעשייתייםמוצרים ל"כי בכוונת

 אמצים מקדישה מ מוצרים תעשייתייםל"כי, בשנים האחרונות, אי לכך. במתיל ברומיד
 2004בשנת . יד בשוק חשוב זהלמתיל ברומומוצרים משלימים לפיתוח ושיווק של תחליפים 

 בתחום חיטוי הקרקעב למוצר " רישוי בישראל ובארה מוצרים תעשייתייםל"כיקיבלה 
  .  ונערכת להתחלת מכירות המוצרAG3במשפחת מוצרי 

לפי ,  לשימושים ולקוחות אשר עליהם2004 המוצרים לחקלאות בשנת היקף המכירות של
והרווח ,  מיליון דולר44 - הינו כ2006ווק  גם בשנת לא יחול איסור ייצור ושי, הידוע היום

 .  מיליון דולר13 -התפעולי של המגזר החקלאי בגין מכירות אלו היה כ
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  )המשך (מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 9.15
 

 )המשך (כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 9.15.1
 

יישום פרוטוקול מונטריאול (ם המסוכנים תקנות החומרי נכנסו לתוקף, 2004 ס למר11יום ב 9.15.1.4
 האוכפות את הוראות פרוטוקול 2004 - ד"התשס, )בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון

 רשיון לקבל  מוצרים תעשייתייםל"כי הנדרש, בעקבות התקנות. מונטריאול במדינת ישראל
 .שנתי ליצוא מתיל ברומיד

 
  רישוי 9.15.2

 דשנים היתר ל"כיל, בנוסף. יים רשיון עסק בר תוקף על פי הוראות הדין מוצרים תעשייתל"כילמפעל 
וכן היתר הזרמה לים , בר תוקף שיש לחדשו מדי שנה, 1993 -ג "התשנ, רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים

 .שיש לחדשו מעת לעת, בר תוקף, 1988 -ח "התשמ, המלח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
 

 קינה ורישוי מוצריםת 9.15.3

 : מוצרים תעשייתייםל"כיפיקוח רגולטוריות על פעילויות והוראות להלן פרטים נוספים על מגבלות 

 ברוב מדינות העולם יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר - )כולל חיטוי קרקע(חומרי הדברה  9.15.3.1
) מחלה( לסוג הפגע המכירה מוגבלת. מכירה באותה מדינה/לפני היבוא, המכיל את החומר

הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי . והגידול לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת
 . לאפשר המשך מכירות

 במספר מדינות יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר המכיל -)ביוצידים(חומרים לטיפול במים  9.15.3.2
וגבלת לאותם שימושים מסחריים המכירה מ. מכירה באותה מדינה/לפני היבוא, את החומר

הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי לאפשר . לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת
 .  המשך מכירות

על .  כימיקלים מסוימים אסורים למכירה לשימושים מסוימים במדינות מסוימות- כימיקלים 9.15.3.3
 . מספר תרכובות ברום חלות מגבלות סחר על פי שימוש

 . אמנה בינלאומית המטילה פיקוח ומגבלות על ייצור- להוראות פרוטוקול מונטריאול 9.15.3.4
) השוק המשותף(בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה האירופית  - REACHדירקטיבת  9.15.3.5

) REACH) Registration, Evaluation, Authorization of Chemicalsהמכונה  מוצעת בדירקטיבה 
לפי החקיקה המסתמנת ידרשו יצרנים . הערכה ואישור כימיקלים, ברישום, כשמה, העוסקת

להכין תיקים המכילים דוחות , בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או מוצרים מסוימים
כל מוצר יעבור הערכת סיכונים . מפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר על כל חומר כימי

וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה , על בסיס המידע שיצטבר בתיק
 וזאת בין היתר בגלל דרקטיבה מחייבת יתקבל כREACHכיום לא ברור מתי . מתאימה בלבד

יישום . העלויות הגבוהות לחברות והיחסים עם מדינות שמחוץ לשוק, מורכבות החקיקה
REACH הבקרה , בתחום הרישויעלויות נוספות  תעשייתיים מוצרים ל"כי עלול להטיל על

 .מרי הגלםו אצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חproduct stewardshipויישום תוכניות 
 

 בקרת איכות 9.15.4

במגזר המוצרים לכל חברה .  תקדמתאיכות כוללת מבקרת  מוצרים תעשייתיים יש מערכת ל"כיל
 :שלושה נושאים מרכזיים משותפים אך ישנם ,)שתפורט להלן(יש את הייחודיות שלה התעשייתיים 

 ;ISO 9000 לתקן הסמכהכולן ל •
, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הטרדה מינית: כולן מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים  •

 ;בטיחות ואקולוגיה

חברים בתוכנית הבינלאומית   בהולנדהמפעלכן ם בארץ ו מוצרים תעשייתייל"כי  מפעלי כל  •
Responsible Care; 
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  )המשך (גבלות ופיקוח על עסקי התאגידמ 9.15
 

 )המשך (בקרת איכות 9.15.4

 גם לנושא  מוצרים תעשייתיים מוסמכיםל"כישל מידע ההנדסה ומערכות ואגפי , חקר והפיתוחאגפי המ
 .  התכנון

ניהול  ולתקן ISO 14001 הסביבהאיכות ניהול סדום וברומכימי הוסמכו לתקן , חובב-רמתבהמפעלים 
  .18001בטיחות 

, שש סיגמה, הפעלת צוותי שיפור: מתודולוגיות איכות מתקדמות כגוןבחברת תרכובות ברום מיושמת 
שהינה מתודולוגיה המיושמת כדי למנוע , ) HACCP) Hazard Analysis Critical Control Point, ניהול ידע

י איכות פנימיים מבדקמקיף של מערך  כן יש במפעליה העיקריים .חדירת זיהומים לחומר המיוצר
 .  גם תחרויות שונות בין היחידותותבמסגרתו מתנהלש

נמצא בשלבים ו) Good Manufacturing Practice( לבעלי חיים GMP-13עומד בקריטריונים של  מפעל המגנזיה
מיישם את המגנזיה מפעל .  בישראל ממשרד הבריאותGMPלקבלת לעמוד בקריטריונים מתקדמים 
 . ונמצאת לקראת הסמכתו לתקן זה HACCP  מתודולוגית

מערך , ל"כי מחקר גם למגזרים האחרים של י המספק שירותם מוצרים תעשייתייל"כישל  מכון המחקרל
אחת , בנוסף. 17025  הסמכת מעבדות עבדות החברה מוסמכות לתקןממרבית . איכות מתקדםבקרת 

יש גם מערך איכות המחקר  למכון ). (GLP Good Laboratory Practiceעומדת בקריטריונים של המעבדות 
למכון יש , כמו כן. FDA - למתקני הפיילוט והמיני פיילוט אשר עברו את מבדקי הGMPהעונה על דרישות 

 .ISO 14001איכות הסביבה ניהול  תקן המחקר
 18001בטיחות ניהול  וגם תקן ISO 14001 הסביבהאיכות תקן ניהול ליחידה העסקית למלחי ים המלח יש 

 .לייצור אשלג נקיבמתקן  GMPעמידה בקריטריונים של והיא נמצאת בשלבים הראשונים לקראת 
 

 הליכים משפטיים 9.16

 תביעות עובדי המטעים 

'  הודעות צד ג)להלן החברות המאוחדות( מוצרים תעשייתיים ל"כישלוש חברות מאוחדות ב ו קיבל1994החל משנת 
במסגרת שתי תביעות , בין היתר(ות שנתבעו בבתי משפט בארצות הברית על ידי חברות אמריקאי, ןכנגד' וצד ד

אפריקה , האיים הקאריביים,  אמריקהבמרכזבעיקר ( עובדים לשעבר במטעי בננות 30,000 -על ידי כ, )ייצוגיות
ביניהן  ,ותים טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף בגין חשיפה לחומר כימי שיוצר על ידי מספר יצרניעובתה. )והפיליפינים

במשך תקופה כוללת של , ) הנתבעות-להלן יחדיו ( ושסופק לחברות העוסקות בגידולי בננות, חברות כימיקלים גדולות
ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של "מההליכים הנגדול חלק  ).1990-1960(שנה כשלושים 
 . ישירות חדות כנתבעותל ננקבו החברות המאו"במרבית ההליכים הנ התובעים

ב כי חברת "ש העליון של ארה"פסק ביהמ, ב"ל המתקיימים בערכאות שונות בבתי משפט בארה"במסגרת הדיונים הנ
 ל"כיבשלב זה אין . יאינה זכאית לשיפוט פדראל, בהיותה חברה בת שאינה בדרגה ראשונה של מדינת ישראל, הברום

 המשך ההליכים או על הליכים אחרים הנוגעים לתביעות אפשריות יכולה להעריך את השפעתה של החלטה זו על
 . בעניין זה

החברות . ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם רובם של הנתבעים"במהלך התקופה בה מתקיימים ההליכים הנ
, לב זה בש,לא ניתן. ל"כצד הכלול במסמכי השחרור מהתביעות הנ, ל"במסגרת הסדרי הפשרה הנ, המאוחדות נזכרות

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

 . ל"עדר סמכות שיפוט ביחס אליהן בהליכים הנהחברות המאוחדות טוענות להיעדר אחריות או חבות מצידן ואף להי
אולם ישנה בעניין זה , ות לגבי האירועים מושא התביעמסויםהיה להן במועד הרלבנטי כיסוי ביטוחי , ל"כילהערכת 
 או מי ותהיה והתובעים יזכו בתביעותיהם כנגד הנתבע. באשר לכיסוי ולהיקפו, לפחות עם חלק מהמבטחים, מחלוקת

, עלול הסכום אותו תהיינה החברות המאוחדות חייבות לשלם, החברות המאוחדות  כנגד ןו בתביעותיה ואלה יזכןמה
 .לעלות על היקף הכיסוי שיוכר על ידי המבטחים

אם , ההייתלמדינות הרלבנטיות ובתקופה הרלבנטית י החברות במגזר כמות החומר שסופקה על יד, ל"כילהערכת 
 .סופקה על ידי יצרנים אחריםקטנה ביחס לכמות החומר ש, בכלל

זאת , חשופות לאחריות בהליכים אלובמגזר  בשלב זה להעריך אם ובאיזו מידה החברות המאוחדות ה יכולהאינ ל"כי
 .ל ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים"מחמת אי הוודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנ

 מן ההוצאות המשפטיות בגין ההליכים 83% -בשלב זה בכ ומבטחי קבוצת הברום בארצות הברית אישרו כי יישא
. קבוצת הברום, בשלב זה, ביתרת ההוצאות נושאת. ל בהן תישא קבוצת הברום והם נושאים בכך בפועל בשלב זה"הנ

 . ל"להשתתף בהוצאות המשפטיות הנ, בשלב זה, יתר מבטחי הקבוצה אינם מסכימים
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 1יעדים ואסטרטגיה עסקית 9.17

 : מוצרים תעשייתייםל"כידים והאסטרטגיה העיקריים של להלן היע
 

תוך התבססות על תשתיות הייצור ותרכובות ברום בסין  בשוק הברום המעמד  העסקיביסוס וחיזוק  9.17.1
 .והשיווק שנבנו בסין בשנים האחרונות

 
על ) י מלח כלורייםכימיקלים לבריכות שחייה ומוצר(אנכית בחלק מעסקי המגזר האינטגרציה הגברת ה 9.17.2

 .ידי בניית ערוצי הפצה מתאימים
 

 .פיתוח שימושים חדשים למוצרים קיימים 9.17.3
 

 . מוצרים תעשייתייםל"כי משקל המוצרים הייחודיים בסל המכירות של תהגדל 9.17.4
 

 .קיימים תוך התאמתם לדרישות הרגולטריות המשתנות מעת לעתעל מוצרים שמירה  9.17.5
 

 .וכן מוצרים תחליפיים למוצרים קיימיםוח מוצרים חדשים פית 9.17.6
 

 .    תפעולית בכל מרכיבי שרשרת האספקהתהתייעלוהשגת מצוינות תפעולית ושיפור כושר התחרות על ידי  9.17.7
 

 

                                                 
, ועד הדוחנכון למ,  מוצרים תעשייתייםל"כימשקפות את מדיניותה של , כמפורט בסעיף זה, ם מוצרים תעשייתייל"כיהכוונות והאסטרטגיה של  1

 או מדיניותה בקשר לתחום פעילות ל"כיכי במידה וישתנו הערכות , יודגש. ומבוססות על הערכותיה במועד זה והן בחלקן מידע צופה פני עתיד
 כל מעת לעת וכי אין, כולן או חלקן, להשתנות עשויות גם כוונות והערכות אלו, המגזר או בקשר לחקיקה ולתקינה או בקשר לדרישות הרשויות
  .וודאות בדבר התממשותן  או בדבר הצלחת יישום אסטרטגיה זו
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  מוצרי תכליתל"כי .10
 

  מוצרי תכליתל"כימידע כללי על  10.1
 

ל לעבור לייצור מוצרי "ביותר של יישום מדיניות קבוצת כיהינה הדוגמא הבולטת  מוצרי תכלית ל"כי 10.1.1
שיווק ומכירה של מגוון רחב , ייצור, עוסקת בפיתוחל מוצרי תכלית "כי.  יותרהמשך בעלי ערך מוסף גבוה
 הסתכמו מכירות 2004בשנת . מוצרים מבוססי אלומינה ומוצרים  אחרים, של מוצרים מבוססי פוספט

 ל"כימכירות ). כולל מכירות למגזרים אחרים בקבוצה( מליון דולר 585 -כ   מוצרי תכלית בסך שלל"כי
 מוצרי ל"כיכשני שליש מהמכירות של .  בשנה זול"כי מסך המכירות של 20% -מוצרי תכלית היוו כ 

סלע הפוספט   מוצרים אלה מבוססים על תכלית הן של חומצה זרחתית באיכות מזון ושל מוצרי המשך של
 . דשנים בנגב בישראלל"כיידי אשר נכרה על 

, הנייר, ההנעלה, חומרי הניקוי,  מוצרי תכלית נמכרים על ידה לתעשיות המזוןל"כימוצריה של 
 .  ברחבי העולם, הפרמצבטיקה והכימיקלים לטיפול במים, המטלורגיה

 
 : קמןכדל, המחולקות לפי תחומים,  יחידות עסקיות6 מוצרי תכלית פועלת במסגרת של ל"כי 10.1.2

 
 מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת חומצה זרחתית באיכות מזון ל"כי - )Bekaphos(מלחי פוספט  10.1.2.1

)(Puriphosבעלי ערך מוסף , המיוצרים בגרמניה ובסין,  המיוצרת בישראל וכן מלחי פוספט
 -מוצרים אלו מיועדים לשימושים רבים ובהם . גבוה המבוססים בעיקר על החומצה הזרחתית

 מוצרי תכלית הנה אחת ל"כי. תוספי מזון ועוד, משחות שיניים, חומרי ניקוי, טיפול במתכות
היצרניות המובילות של חומצה זרחתית באיכות מזון ומייצרת חומצה זו בריכוזים גבוהים 

 .לשימושים מיוחדים
 

וצרים על ידה  מוצרי תכלית משתמשת בעיקר במלחי הפוספט המיל"כי - )oodF(תוספי מזון  10.1.2.2
, לטעם, למרקם, תוספי המזון תורמים למראה. כחומר גלם לייצור תוספי מזון במדינות רבות

 מוצרי תכלית מיועדים בעיקר לשוקי ל"כיתוספי המזון של . ולשימור של המזוןלעסיסיות 
 .הדגים ופירות הים המעובדים וכן לשוק מוצרי הגבינות והחלב, הבשר

 
 מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת מגוון רחב של חומרי חיטוי ל"כי - )Hygiene(נה מוצרי היגיי 10.1.2.3

, חברות חקלאיות, וניקוי לשימושים  שונים בתעשיית המזון ובכלל זה מוצרי ניקוי למחלבות
 מוצרי תכלית מתקני ייצור ל"כיל. מטבחים תעשייתיים ומפעלי מזון לסוגיהם, בתי מטבחיים

מוצרים אלו מבוססים בעיקר על חומצה זרחתית באיכות מזון . הגרמניה ואוסטרי, בצרפת
 .המיוצרת בישראל

 
מייצרת ומשווקת רפידות ,  מוצרי תכלית מפתחתל"כי - )Rhenoflex (תרמופלסטייםחומרים  10.1.2.4

. וחיזוקים לעיצוב החלק הקדמי והאחורי של הנעליים על בסיס חומרים תרמופלסטיים
בין לקוחותיה . נם חומרי פלסטיק שניתן לעצבם בדרך של חימוםחומרים תרמופלסטיים הי

מתקני הייצור .  מוצרי תכלית נמנים יצרני הנעליים האיכותיות מהמובילים בעולםל"כישל 
 . צרפת וסין, נמצאים בגרמניה

 
 מוצרי תכלית מייצרת ל"כי - )APW-Water Paper Compounds luminaA(למים ונייר כימיקלים  10.1.2.5

ומשווקת מגוון רחב של תרכובות אלומינה וכימיקלים אחרים לתעשיית הנייר ולטיפול במי 
 .תעשייה ובמים לשתיה

 
 מוצרי תכלית מייצרת ל"כי - )Gypsum Cosmetics PCG-harmaP (וגבסקוסמטיקה , פארמה 10.1.2.6

גבס ומשווקת חומרי ביניים ומוצרים לתעשיית הפרמצבטיקה והקוסמטיקה וכן מייצרת 
 .בעיקר לתחום הרפואי והדנטלי ולתרבות הפנאי, סינטטי

 
ארגנטינה , אנגליה, סין, צרפת, קניה בגרמניה מוצרי תכלית מייצרת את מוצריה בעיקר במתל"כי 10.1.3

 .במישור רותםו בישראל.  ובאוסטרליה בברזיל מוצרי תכלית יש מתקנים גםל"כיל, בנוסף. ואוסטריה
זרחתית באיכות מזון וזאת על ידי ניקוי חומצה זרחתית החומצה ה אתרת  מוצרי תכלית מייצל"כי

 .  דשניםל"כיהמיוצרת על ידי  חקלאית
 בישראל ל"כי מוצרי תכלית מחוץ לישראל עושים שימוש בחומרי גלם מפעילות קבוצת ל"כימתקני 

 .  וממקורות אחרים
  



 ומי פעילותתיאור עסקי התאגיד לפי תח - 4פרק 

 ל מוצרי תכלית"כי. 10

42 

 )המשך ( מוצרי תכליתל"כימידע כללי על  10.1
 

 יבה כללית והשפעת גורמים חיצונייםסב 10.1.4

בין .  מוצרי תכלית גדלל"כיההתאוששות הכלכלית בעולם הביאה לכך שהביקוש למוצרים מסוימים של 
לכימיקלים לתעשיית הנייר ולמוצרים , לתוספי מזון, עלה הביקוש לחומצה זרחתית באיכות מזון, היתר

 .מהתחרות הגוברתשוק מלחי הפוספט הושפע , לעומת זאת. לטיפול במים
.  מוצרי תכלית באירופהל"כילתנודות בשער החליפין של היורו מול הדולר השפעה על פעילות הייצור של 

 מוצרי תכלית במדינות ל"כי הקטינה את כושר התחרות של 2004התחזקות היורו מול הדולר בשנת 
 .ד לדולרשמחוץ לאירופה וכן מול מתחרים שמטבע הפעילות שלהם הוא הדולר או צמו

 
 מוצרים ושירותים 10.2

 :  מוצרי תכליתל"כילהלן סוגי המוצרים העיקריים של 
 

 מוצרים בסיסיים יישומים עיקריים שימושיים עיקריים
 ים מיוחדיםמוצרים מבוססי פוספט

תוספי , מוצרי ניקוי, טיפול במתכות .מזון ומשקאות, טיפול במתכות
 .מזון ומלחי פוספט

 כות מזוןחומצה זרחתית באי

קרמיקה , עור, מזון, מוצרי ניקוי
 .וטקסטיל

 מלחי פוספט .טיפול ועיבוד

 תוספי מזון .שיפור תכונות במוצרי מזון .בעיקר בשר מעובד וגבינה, מזון
מחלבות ותעשיות מוצרי החלב 

 .והבשר
 

 מוצרי היגיינת מזון .ניקוי וחיטוי

 מוצרים מבוססי אלומינה

טיפול במי , יפול במי דוודיםט .טיפול תעשייתי במים
 .תעשייה וטיפול במי שתיה

 כימיקלים לטיפול במים

כימיקלים להקניית חוזק לנייר  .נייר
 .ואיכות פני הנייר

 כימיקלים לתעשיית הנייר

 .פרמצבטיקה וקוסמטיקה
 

 תרכובות אלומינה ומגנזיה .חומרים מונעי צרבת ומונעי הזעה
 

 מוצרים אחרים

 .תחביבים וקרמיקה, רפואה, דנטלי
 

 .יציקה 
 

 

 גבס סינתטי
 

 חומרים תרמופלסטיים .עיצוב נעליים .הנעלה
 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 10.3

 : להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי לפי מוצרים

 
סך ההכנסות   

)מיליוני דולרים(
שיעור מסך 

 ל"ההכנסות של כי
גולמי  רווח

 )מיליוני דולרים(
 שיעור 

 הרווח הגולמי 

2004 582.5 20 178.5 31 
 מוצרי תכלית  29 149.5 21 516.6 2003

2002 448.1 27 142.9 32 
 
 ששימשו לצורך חישוב ל"כינתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של , לצורך טבלה זו *

 .ל" של כיתהשיעור מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריו
 

  מוצרים חדשים 10.4
 מוצרי תכלית הרכבים ל"כיכמו כן מפתחת .  מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותהל"כי

 . חדשים למוצרים קיימים על מנת להתאימם במידת האפשר לצרכים הספציפיים של לקוחותיה
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 לקוחות 10.5
 

 תלות בלקוח בודד 10.5.1

 .ל"קבוצת כי מהיקף המכירות של 10%כלית אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על   מוצרי תל"כיל

 : התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גאוגרפיים
 
 1-12/2004 1-12/2003 1-12/2002 

 % מליוני דולר % מליוני דולר % מליוני דולר 

 - 2 1% 3 1% 3  ישראל
 8% 37 9% 48 10% 57 צפון אמריקה

 6% 25 3% 15 3% 17 ריקהדרום אמ
 71% 316 72% 366 68% 393 אירופה
 10% 43 11% 58 12% 72 אסיה

 5% 21 4% 21 6% 34 שאר העולם
 

 מוצרי תכלית בשוק זה בין היתר ל"כיהגידול במכירות היחסיות באסיה הינו בעיקר כתוצאה מהתמקדות 
גידול יחסי נוסף .  שוק יצרני הנעלייםלדוגמא, גם מהסטת השוק ממדינות שונות בעולם לכיוון אסיה

.  בעיקר בשל הגדלת היקף מכירות חומצה זרחתית באיכות מזון בשוק זה, במכירות הינו בצפון אמריקה
הקיטון היחסי באירופה נובע בעיקר מהסטת השוק מאירופה לאסיה כאמור לעיל וכן מהמצב הכלכלי 

 .2004ששרר בארופה בשנת 
 

 שיווק והפצה 10.6

צפון אמריקה ודרום , אסיה,  מוצרי תכלית מוכרת את מוצריה בעיקר ללקוחות תעשייתיים ומסחריים באירופהל"כי
 מוצרי תכלית מתבסס בעיקר על מערך שיווק פנימי נרחב ובהיקף מצומצם יותר על ל"כימערך השיווק של . אמריקה

צוות השיווק שלה ,  מוצרי תכליתל"כימוצרי על מנת לשווק ולמכור ביעילות את . מפיצים וסוכני מכירות חיצוניים
 מוצרי תכלית אין תלות בצינורות ל"כיל.  הלקוחותיעובד בצמוד ללקוחות על מנת להתאים את המוצרים לצורכ

 .שיווק חיצוניים
 מוצרי תכלית הינם קניין רוחני שלה ובעלי שם מסחרי מוכר היטב בשווקים הרלוונטיים ל"כימרבית מוצרי 

 . Anti-Germ - וJoha ,Tari ,Rhenoflexרבות ל, למוצריה
הזמנות שוטפות בסמוך למועד הסכמים לתקופה של עד שנה ועל פי  מתבצעות על פי מוצרי תכלית ל"כירוב מכירות 

במסגרתם יכול הלקוח לרכוש במהלך ,  מוצרי תכלית הסכמי מסגרת עם לקוחות מסוימיםל"כיל, בנוסף. האספקה
 מוצרי ל"כיועל בסיסם מוציא הלקוח מעת לעת הזמנות ל, מקסימלית המוגדרת מראשהתקופה מוצרים בכמות 

 .תכלית
 

  תחרות 10.7
 

 תנאי התחרות בתחום הפעילות 10.7.1

בשירות וביכולת לענות , באיכות, במחיר, התחרות במגזר מוצרי התכלית מתמקדת בתכונות המוצר
 .המשתנים ממוצר למוצר, מתחרים רבים מוצרי תכלית ל"כיבמגזר זה יש ל.  הלקוחותילצורכ

 . מוצרי תכלית מעמד מוביל בתחום החומצה הזרחתית באיכות מזון וכן במוצרי נישה מסוימיםל"כיל
 .ל מוצרי תכלית היא בין ארבעת היצרנים המובילים בתחום מלחי הפוספט באירופה"להערכת כי

 
  שמות המתחרים המשמעותיים 10.7.2

שלהן נוכחות , י תכלית הינן חברות כימיקלים בינלאומיות גדולות ובינוניות מוצרל"כיהמתחרים של 
בכל תחום . וכן חברות מקומיות הנהנות מיתרונות של יצרן בשוק מקומי, יצרנית ושיווקית בארצות שונות

בין המתחרים .  מוצרי תכלית חברות רבות המציעות מוצרים מקבילים או תחליפייםל"כימתחרות מול 
 :  מוצרי תכלית בכל תחום ניתן למנותל"כים של העיקריי

 
 - )מלחי פוספט ותוספי מזון, חומצה זרחתית באיכות מזון(בתחום המוצרים מבוססי הפוספט   10.7.2.1

 Termphos International BV ,Chemische:  מוצרי תכלית הםל"כיהמתחרים העיקריים של 
Fabrik Budenheim KG ,INNOPHOS, INC ,Astaris LLC ,Prayon ,Potash Corporation of 

Saskatchewanמ" וחיפה כימיקלים בע. 
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 )משך( תחרות 10.7
 

 )המשך (שמות המתחרים המשמעותיים 10.7.2
 

  & Ecolab Inc.  ,Johnson המתחרים העיקריים במרכז אירופה הם- בתחום ההיגיינה  10.7.2.2
Johnson. 

 
 מוצרי תכלית ל"כי הכימיקלים לנייר המתחרים העיקריים של בתחום -  APW -בתחום ה  10.7.2.3

 ל"כיבתחום המים המתחרים העיקריים של ; ,BASF AG, Hercules Inc., Kemira Oyi: הם
 . GE Water Technologies ( GE Betz) - ו  ,Nalco Company, The Henkel Group:מוצרי תכלית הם

 
 Summit - וInc Reheis.:   מוצרי תכלית הםל"כיקריים של  המתחרים העי- PCG -בתחום ה  10.7.2.4

 .בתחום הגבס  British PlasterBoard- BPB plc -בתחום מוצרי הפרמצבטיקה ו
 

 .Texon - מוצרי תכלית הוא ל"כיהמתחרה העיקרי של  - Rhenoflex -בתחום ה 10.7.2.5
 

 שיטות להתמודדות עם התחרות 10.7.3

 :דת מול התחרות באמצעות הפעולות הבאות מוצרי תכלית מתמודל"כי

 של םעם הלקוחות על מנת לתת מענה לצרכים ייחודיימשך שנים רבות טיפוח  קשר קרוב  •
 .הלקוח

התאמת הרכבי המוצרים בהתאם לצרכי הלקוח ושיתוף פעולה עם המחלקות הטכניות של  •
 .הלקוח

נות מיתרונות של יצרן בשוק הקמת ורכישת מערכי ייצור ושיווק במדינות השונות על מנת ליה •
 .מקומי

 . מוצרי תכלית יתרון יחסיל"כי בהם לםפיתוח שווקים ייחודיי •

 .רישום פטנטים וסימני מסחר למוצרים ייחודים •
 .מקור לחומצה זרחתית באיכות מזון מייצור עצמי •
 .פיתוח מומחיות טכנית בתחומי הפעילות •

 . עשרות שנים ברוב תחומי פעילותה מוצרי תכלית מידע וניסיון שלל"כיכמו כן נהנית  •
 

 עונתיות 10.8
 .  מוצרי תכלית אינה מאופיינת בשינויים משמעותיים בין הרבעונים השוניםל"כיפעילות 

 
  כושר יצור 10.9

 מוצרי תכלית מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של המפעלים השונים מוכפל ל"כיכושר הייצור הפוטנציאלי של 
 .ציאליות בשנהבשעות עבודה פוטנ

כושר הייצור .  אלפי טון149 - היה כ2004בשנת ) במונחי תחמוצת זרחן(ייצור החומצה הזרחתית באיכות מזון 
 . אלפי טון180  -הינו כ) במונחי תחמוצת זרחן(הפוטנציאלי של חומצה זרחתית באיכות מזון 

כושר הייצור הפוטנציאלי של מלחי פוספט .  אלפי טון169 - היה כ2004ייצור מלחי הפוספט ותוספי המזון בשנת 
 .   אלפי טון190  -ותוספי מזון הינו כ

כושר הייצור הפוטנציאלי .  אלפי טון207 - הגיעו לכ2004 מוצרי תכלית בשנת ל"כיהמוצרים האחרים שיוצרו על ידי 
 .   אלפי טונות280  -של מוצרים אלה הינו כ
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  מחקר ופיתוח 10.10
 

 המחקר והפיתוח ותוצאותיהלות ופע  10.10.1

 : מוצרי תכלית בתקופת הדוח הן כדלקמןל"כילות המחקר והפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי פעו

  - מלחי הפוספט ותוספי המזון, בתחום החומצה הלבנה באיכות מזון

 מוצרי תכלית אינה ל"כישפיתוח מוצרים חדשים בתחום מלחי פוספט ותוספי המזון לשווקים  •
 .חזקה בהם

 .פיתוח מוצרים המסייעים בהארכת חיי מדף •

 .פיתוח מוצרים חדשים העונים על צרכים חדשים של הלקוחות •

 .פיתוח תהליך ניכוי חומצה לבנה •

 .שיפור תהליכי ייצור •

  - בשאר התחומים

 . מוצרי תכליתל"כישל  פיתוח מוצרים תרמופלסטיים חדשים המבוססים על פטנטים •

 .פול במיםשיפור סל המוצרים בתחום הטי •

 .פיתוח מוצרים מתקדמים לתעשיית הנייר •
 

 השקעות במחקר ופיתוח 10.10.2

 .  מיליון דולר12 - מוצרי תכלית בתקופת הדוח היו כ ל"כיפ של "כ הוצאות המו"סה
 

 נכסים לא מוחשיים 10.11

 סימני מסחר ופטנטים

 ל"כיל. ופיתוח הפעילויות העסקיות שלהור יין הרוחני היא אבן יסוד לשימ מוצרי תכלית מאמינה כי הגנת הקנל"כי
למעלה ממחצית ממחזור .  פטנטים רשומים350 - סימני מסחר רשומים וכ1,200 -כ, במדינות השונות, מוצרי תכלית
 . מוצרי תכלית הוא בגין מוצרים מוגני פטנט או בעלי סימן מסחריל"כיהמכירות של 

 
 חומרי גלם וספקים 10.12

יצור מלחי פוספט ותוספי מזון הוא חומצה זרחתית באיכות מזון המיוצרת על ידי ניקוי חומר הגלם העיקרי לי
 . דשניםל"כי מוצרי תכלית רוכשת את החומצה הזרחתית החקלאית מל"כי. חומצה זרחתית חקלאית

.  מוצרי תכלית במאות חומרי גלם אותם היא קונה מספקים רביםל"כימלבד חומצה זרחתית באיכות מזון משתמשת 
 .חומר הגלם בעלות הכוללת הגבוהה ביותר הוא סודה קאוסטית

 .   מוצרי תכלית אין תלות בספק מסוים או במקור חומר גלםל"כיל
 

  הון חוזר 10.13
 

 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 10.13.1

 מוצרי תכלית מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור הצפויה על פי ל"כי
 .מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים, מועדי אספקה, מאפייני הצריכה

 
 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 10.13.2

כדי להבטיח אספקה סדירה ללקוחות מספיקות  מלאי רמותלהחזיק  מוצרי תכלית הינה ל"כימדיניות 
אופטימיזציה של עלויות  תוך בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי

  .חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק במחסנים בארצות היעד, לפיכך. אחסון המלאי
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 )המשך(זר הון חו 10.13
 

  מדיניות אשראי 10.13.3

קבוצת מכירות .  מוצרי תכלית מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשותל"כי
 .וח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי מבנקים בדירוג גבוהבביט, בדרך כלל,  מגובותל"כי
 
 2004 בדצמבר 31 

 ממוצע ימי אשראי היקף אשראי ממוצע 

  מליוני דולר 

  ימים33 52 * לקוחות

  ימים39 32 ספקים
 

חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת  *
 .ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים חעסקת האיגו

 
  איכות הסביבה 10.14

 
  כללי 10.14.1

לצמצום השפעותיה הסביבתיות ומקפידה לקיים את , באופן שוטף ומתמיד,  מוצרי תכלית פועלתל"כי
 .ההוראות המשפטיות הרלוונטיות בנושא איכות הסביבה

 
 1פויותעלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צ 10.14.2

 מוצרי תכלית עמדו על ל"כי בנושא איכות הסביבה של 2004סך כל ההשקעות וההוצאות השוטפות בשנת 
 . מליון דולר4 -סך של כ 
 צפויים 2005סך ההשקעות וההוצאות השוטפות בנושא איכות הסביבה בשנת ,  מוצרי תכליתל"כילהערכת 

 איכות הסביבה לא צפוי כי היקף הוצאות אלו בשל ההחמרה בדרישות. 2004להיות דומים בהיקפם לשנת 
 .  ואילך2006יקטן בשנים 

 
 מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 10.15

 
 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 10.15.1

עקב ריבוי .  מוצרי תכלית מוסדרת לפי החקיקה המשתנה ממוצר למוצר וממקום למקוםל"כיפעילות 
 . מוצרי תכליתל"כיפית שיש לה השפעה ייחודית מהותית על המוצרים והארצות אין חקיקה ספצי

 
 רשיונות עסק 10.15.2

 .על פי הוראות הדין במקומות בהם הם נמצאים, למפעלי המגזר רשיונות עסק ברי תוקף
 

 תקינה 10.15.3

 בדירקטיבה המכונה  )השוק המשותף(בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה האירופית  - REACHדירקטיבת 
REACH) Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (הערכה ואישור , ברישום, כשמה, העוסקת

לפי החקיקה המסתמנת ידרשו יצרנים בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או מוצרים . כימיקלים
כל .  חומר כימילהכין תיקים המכילים דוחות מפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר על כל, מסוימים

וחלק מהמוצרים יהיה ניתן  למכור בעתיד , מוצר יעבור הערכת סיכונים על בסיס המידע שיצטבר בתיק
 יתקבל כחוק וזאת בין היתר בגלל מורכבות REACH -הכיום לא ברור מתי . תחת הרשאה מתאימה בלבד

 עלול להטיל על REACH -הם יישו. העלויות הגבוהות לחברות והיחסים עם מדינות שמחוץ לשוק, החקיקה
 product stewardshipהבקרה ויישום תוכניות , עלויות נוספות בתחום הרישוימוצרים תעשייתיים  ל"כי

 .מרי הגלםואצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר ח) ניהול חיי מוצר(
 

                                                 
על דרישות הרשויות הידועות , ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת 1

כל שינוי בהערכה מהערכות . שותן של הערכות אלו אינה ודאיתהתממ. ל"כי מוצרי תכלית ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי ל"כיכיום ל
 . או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעילל"כילרבות שינוי בהערכת מהנדסי , אלו
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 )במשך (מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 10.15
 

  בקרת איכות 10.15.4

 .  תקדמתאיכות כוללת מבקרת  יש מערכת  תכלית מוצריל"כיל

 ;ISO 9000ניהול  לתקן יש הסמכה ל המתקניםכל •
ניירות , הגבלים עסקיים, הטרדה מינית:  מיישמות תוכנית אכיפה לנושאיםהחברות בגרמניה •

 ;בטיחות ואקולוגיה, ערך
 זרחתית חומצה( במתקניה בתחום המזון GMP מוצרי תכלית עומדת בקריטריונים של ל"כי •

 ).תוספי מזון ומוצרי היגיינה לתעשיית המזון, מלחי פוספט, באיכות מזון
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 10.16

 :1הרווחים ותזרימי המזומנים שלה בעיקר בדרכים הבאות, ל מוצרי תכלית מבקשת להגדיל את ההכנסות"כי

 .מריקה ומזרח אירופהדרום א, בעיקר בסין, התמקדות בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה •
 .השגת נתחי שוק חדשים על ידי רכישות ושיתופי פעולה •
 .הרחבת תחומי הפעילות לתחומים משלימים •
 .הגברת שיתוף הפעולה עם לקוחות בפיתוח מוצרים חדשים •
 .השקעה במחקר ופיתוח לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות •
 .ם המרכזייםצמצום עלויות לשמירה והגברה של כושר התחרות בשווקי •

                                                 
הן בחלקן מידע צופה פני עתיד , ת נכון למועד הדוח מוצרי תכליל"כימשקפות את מדיניותה של ,  מוצרי תכליתל"כיהכוונות והאסטרטגיה של   1

אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות . מעת לעת, כולן או חלקן,  ועשויות להשתנותל"כיכחיות של תחום הפעילות ומצב וומבוססות על הערכות נ
 . תכליתי מוצרל"כיאו אסטרטגיה זו של 
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 ל"כימידע כללי נוסף ברמת  .11
 

 כללי 11.1

 "ל"קבוצת כי"או " ל"כי"יש לקרוא זאת " הקבוצה"או " החברה"כאשר צויין , בפרק זה
 

,  הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדיםל"כי 11.1.1
 .י תכלית ומטלורגיהמוצר, מוצרים תעשייתיים,  דשנים- מגזרים בארבעה
מגנזיום ומלח נתרן מים המלח , ברום,  אשלג-על משאבי הטבע ,  מתבססת בעיקרהל"כיפעילות 

עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג .  ממדינת ישראלתהכל על סמך זיכיונו, ופוספטים מהנגב
 ל"כי. ות אלועל סמך הסכמי חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות במדינ, בספרד ובאנגליהומלח 

ייצור ושווק של מוצרי המשך , וכן בפיתוח, במכירתם ברחבי תבל, עוסקת בהפקת מינרלים אלה
 .המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו

הברום משמש . אשלג הינו רכיב מרכזי בתחום הדשנים.  מעמד מרכזי בשוקי האשלג והברוםל"כיל
משמשים בעיקר , ל"כימוצריה של . ירהלמגוון רחב של יישומים ובראש ובראשונה כמעכב בע

, הנייר, הדטרגנטים, טיהור והתפלת מים, קידוחי הנפט, המזון, האלקטרוניקה, בתחומי החקלאות
 ניסיון מצטבר של עשרות שנים ל"כילקבוצת . האלומיניום ועוד, הרכב, התרופות, הקוסמטיקה

 .במרבית עסקיה
בעלויות נמוכות ובאיכות , דרושים לפעילותה גישה ישירה למרבית חומרי גלם הל"כילקבוצת 

 ממדינת ישראל לכריית מינרלים מהצד הישראלי של ל"כי בלעדי שקבלה קבוצת ןמכוח זיכיו, גבוהה
עלויות הייצור של האשלג והברום המופקים מים , בתמורה לתשלום תמלוגים למדינה. ים המלח

 . ים אחרים בעולם שאין להם גישה לים המלח הינן נמוכות ביחס לעלויות של יצרנל"כיהמלח על ידי 
ארצות , אנגליה, ספרד, הולנד, גרמניה,  ממוקמים בישראלל"כימתקני הייצור העיקריים של קבוצת 

, ברזיל, טורקיה, בלגיה,  מתקני ייצור נוספים באוסטריהל"כילקבוצת , כמו כן. סין וצרפת, הברית
 .ואוסטרליה, ארגנטינה

 ל"כישראל הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או מתבססים על פעילות  מחוץ ליל"כיפעילות 
 .  נמכרת מחוץ לישראלל"כי מתוצרת 92%מעל . בישראל או בתחומים קרובים לה

 ל"כיהוכרזו , בגין מוצרים מסוימים, מתוך מכירות אלו.  נמכרת בישראלל"כי מתוצרת 8% -פחות מ
 . כמונופולל"כיוחברות 

מסך  14% -כ  מפעילות המתבצעת מחוץ לישראלנבע ל"כי ממחזור המכירות של %45 - כ2004בשנת 
 .  עלות המכירות של המוצרים המיוצרים מחוץ לישראל מיוחסים לחומרי גלם המסופקים מישראל

 שניתנו תבספק או במקור חומר גלם שאינם כלולים בזיכיונו,  אין תלות מהותית בלקוחל"כיל
 .ל"כילקבוצת 

 
 היתרונות התחרותיים של החברה 11.1.2

 :מהיתרונות התחרותיים הבאים, בין היתר,  מאמינה כי חוסנה העסקי נובעל"כי
 

,  להפקת מינרלים מים המלחת זיכיונול"כי לקבוצת - גישה ישירה למשאבי טבע 11.1.2.1
-זיכיונות כרייה לסלע פוספט בנגב וכן רשיונות לכריית אשלג ומלח ממכרות תת

 שכנגדם היא משלמת תמלוגים בשיעור ממכירותיה או ספרד ובאנגליהקרקעיים ב
 היו 2004 ממכירות הקבוצה בשנת 40% -למעלה מ . בשיעור משטח הקרקע המוחכרת

ים המלח הוא מקור . של מוצרים המבוססים על מינרלים שהקבוצה מפיקה מים המלח
מגנזיום , ברום,  אשלג של ובעל ריכוז גבוה יחסית) בלתי מוגבל מבחינה מעשית(עשיר 
 .ומלח

ולהערכתה ,  הינה בעלת מעמד מוביל בקבוצות המוצרים הבאיםל"כי - מעמד מוביל 11.1.2.2
 : מיקומה בשוק העולמי הינו כמפורט להלן

 
 מיקום בשוק העולמי 

 המוצר המגזר 2004בשנת 

 אשלג  דשניםל"כי חמישי

 ברום  מוצרים תעשייתייםל"כי ראשון

 צרי תכלית מול"כי שני
חומצה זרחתית באיכות 

 מזון
 

 . מעמד מוביל במספר שוקי נישה של כימיקלים מיוחדים ודשנים מיוחדיםל"כיל, כמו כן
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 )המשך(כללי 11.1
 

 )המשך (היתרונות התחרותיים של החברה 11.1.2
 

קבוצת  מאמינה כי חוסנה העסקי נובע בעיקר ממיקום מפעליה של ל"כי - עלויות נמוכות 11.1.2.3
ויכולת השילוב , עלויות שינוע נמוכות יחסית מהמפעלים ועד ללקוח,  ליד ים המלחל"כי

 .מוצרי לוואי ומוצרי החברה למיצוי יתרונות תפעוליים, של תהליכי הייצור
 
מהריכוז , בראש ובראשונה, עלויות הייצור הנמוכות יחסית בסדום נובעות •

, וכות יחסית של הפקתםהגבוה של מינרלים בים המלח והעלויות הנמ
בהשוואה לכריית אשלג משכבות תת קרקעיות או הפקת ברום ממקורות 

 .בהם ריכוזו נמוך יותר
בעלות נמוכה , האקלים החם והיבש של ים המלח מאפשר לחברה לאחסן

, יתרון זה ביכולת האחסון. כמות רבה של אשלג בשטח פתוח, במיוחד
תלות בתנודתיות בביקוש העולמי ללא , באופן קבוע, מאפשר לחברה לייצר

 .לאשלג
לאור העובדה כי החברה מפיקה וכורה את רוב חומרי הגלם הבסיסיים 

החברה חשופה פחות לשינויי מחיר של חומרי הגלם מאשר , שלה בעצמה
 . מתחרים הרוכשים את חומרי הגלם מספקים חיצוניים

 
 נמוכות יחסית  נהנית מעלויות שינועל"כי -עלויות שינוע נמוכות יחסית  •

בסמיכות יחסית בישראל  ל"כיוזאת בשל מיקום רוב המתקנים של קבוצת 
 דשנים בישראל מקנה ל"כימיקום מתקני . לנמלים בישראל וברחבי העולם

 ל"כיהמיתקנים של קבוצת . לה יתרון לוגיסטי על פני חלק ממתחריה
ל נמצאים בנגב כך שניתן לשנע את התוצרת הנמכרת בתפזורת דרך נמ
, אשדוד לכיוון אירופה ודרום אמריקה ודרך נמל אילת לכיוון אסיה

 לטעינה בתפזורת בישראל םלחברה מתקני נמל ייעודיי. אפריקה ואוקיאניה
באמסטרדם ובלודוויגסהאפן , )IP( בברצלונה - באשדוד ובאילת ובאירופה -
)AMFERT  (וב- Teesside שבאנגליה )CPL .( 

 
בין ,  המפחיתה את עלויות הייצור שלהמפעליהן  נהנית מסינרגיה ביל"כי •

על ידי שימוש במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי גלם של , היתר
ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום בתמיסות , כך לדוגמא. תהליך אחר

ייצור המגנזיה , שם ריכוזו גבוה יותר ממי ים המלח, הלוואי מייצור האשלג
ירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר לוואי מייצור מתבצע מתמיסות עש

 דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור ל"כי, האשלג בסדום
 מוצרים תעשייתיים ל"כילייצור אשלג ואילו ) סילבניט(המגנזיום המתכתי 

משתמשת בכלור הנפלט מתהליך ייצור המגנזיום המתכתי לייצור ברום 
 .ועוד

 
יעיל חומרי בסיס שונים המיוצרים במפעליה והופכת  מנצלת באופן ל"כי •

 דשנים מייצרת ל"כי, לדוגמא. אותם למוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה
. שהיא כורה ממכרות פתוחים בנגב, חומצה זרחתית חקלאית מסלע פוספט

 מוצרי תכלית מבצעת עיבוד נוסף של חומצה זו לחומצה זרחתית ל"כי
 מוצרי תכלית ליצור מלחי ל"כימשמשת את אשר כשלעצמה , באיכות מזון

 .תוספי מזון ומוצרי היגיינה, פוספט
 
 מאמינה כי כניסת מתחרים חדשים ברבים ל"כי -חסמי כניסה משמעותיים  •

קשיים ניכרים ותארך זמן , מתחומי פעילותה תהיה כרוכה בעלויות גבוהות
 להקמת בשל העלויות הגבוהות ומשך הזמן הארוך יחסית הנדרש, זאת. רב

בשל זיכיונות הכרייה הייחודים , ל"כיכדוגמת מפעלי קבוצת , מפעלי ייצור
טכנולוגיות , ידע ייחודי(בשל הקניין הרוחני שלה , ל"קבוצת כישבידי 

ובשל מערכי השיווק וההפצה ) ופטנטים למוצרים ויישומים שונים
 .הבינלאומיים שלה

ר הייצור שלהם בחלק יכול שיצרנים קיימים ירחיבו את כוש, לעומת זאת
 . מתחומי הפעילות  של החברה
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 )המשך(כללי 11.1
 

 )המשך (היתרונות התחרותיים של החברה 11.1.2
 

היו תזרימי , 2004 -ו, 2003 בשנים -תזרים מזומנים מפעולות גבוה יחסית  •
 מיליון 429.9 - מליון דולר ו450.3 - כל"כיהמזומנים מפעילות שוטפת של 

בניטרול השפעת איגוח לקוחות הסתכמו תזרימי . בהתאמה, דולר
 מליון 88 -שיפור של כ,  מליון דולר452 - בסך של כ2004המזומנים בשנת 

. 2003בשנת , בניטרול השפעת האיגוח, דולר בהשוואה לתזרים המזומנים
 מאפשרים לה לתחזק בצורה נאותה ל"כיתזרימי המזומנים הגבוהים של 
לחלק , לנצל הזדמנויות לרכישות, יבםאת מתקני הייצור שלה ולהרח

 . שלהדיבידנדים לבעלי המניות ואף להקטין את מצבת החובות
 
 עסקיה הבינלאומיים של קבוצת -פריסה גיאוגרפית של עסקים מגוונים  •

 גיאוגרפיים מקטינים את חשיפת עסקיה לשינויים מקומיים באזורים ל"כי
ים הכוללים מגוון רחב של  מגזר4 - פעילות בל"כיבנוסף לקבוצת . שונים

 שיעור 2004בשנת . לשימושים בתעשיות שונות ברחבי העולם, מוצרים
כמו כן אין . ל"כי מסך מכירות 11.7%המכירות למדינה יחידה לא עלה על  

 .יה מסך מכירות10% - לקוח בודד הרוכש למעלה מל"לכי
 
 ן ניסיו מנוהלת על ידי הנהלה בעלתל"כי פעילות קבוצת - ל" כיהנהלת •

לים "רוב מנהלי המגזרים ורוב הסמנכ, ל"כיל "מנכ. תעשייתי עשיר
 .ל"כי שנה בקבוצת 25 -הבכירים בקבוצה הינם בעלי ניסיון של למעלה מ 
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 רכוש קבוע ומיתקנים .11.2

, ארצות הברית, אנגליה, ספרד, הולנד, גרמניה,  ממוקמים בישראלל"כימתקני הייצור העיקריים של קבוצת 
להלן . ברזיל ארגנטינה ואוסטרליה, טורקיה, בלגיה,  מתקני ייצור באוסטריהל"כילקבוצת , כמו כן.  וצרפתסין

 : בפעילותהל"כיהשינוע והנמלים העיקריים המשמשים את , פירוט מתקני הייצור
 

גודל בדונם חכירה/בעלות מאפיינים עיקריים מיקום מדינה
     

 סדום

מתקני , מתקני שאיבה,תבריכות אידוי סולריו
תמיסות , כלור, ברום, אשלג: ייצור ושינוע

,  מגנזיום מתכתי, מלח, ומוצקי מגנזיום כלורי
 .חתחנת כו, אלומיניום כלורי

בחכירה מכוח חוק הזיכיון עד שנת 
2030 

30,140 

    

מישור רותם

סלע : מכרות פוספט ומתקני ייצור ושינוע
 זרחתית חומצה, חומצה גופרתית, פוספט

דשנים מורכבים , דשני פוספט, חקלאית
חומצה זרחתית באיכות , ודשנים מיוחדים

 .מוצרי מגנזיה, מזון

 ועד 2028בחכירות שמסתיימות בין 
 2041שנת 

 2019 עד שנת -לגבי מתקני המגנזיה 
 שנים 49 -עם אופציה להארכה ב 

 .נוספות

3,580 

    
 צפיר

 )צין ואורון(
סלע : ני ייצור ושינועמכרות פוספט ומתק

 .פוספט
 ועד 2017בחכירות שמסתיימות  בין 

 .2024שנת 
950 

    

 - ל2024בחכירה שמסתיימת  בין  .מתקני ייצור ושינוע תרכובות ברום רמת חובב
2048 

4,760 
    

 קריית אתא
דשנים נוזליים : אחסון ושינוע, מתקני ייצור
 .וכימיקלים

 .מעבדות מחקר

 ועד 2046מסתיימות  בין בחכירות ש
  2049שנת 

670 

    

מחסנים ומתקני טעינה ופריקה לצובר  נמל אשדוד
 .ולנוזלים

 201 2016בחכירות עד שנת 
    

 ישראל

 נמל אילת

מתקני , מתקני שאיבה,בריכות אידוי סולריות
תמיסות , כלור, ברום, אשלג: ייצור ושינוע

ום מגנזי, מלח בישול, ומוצקי מגנזיום כלורי
 .חתחנת כו, אלומיניום כלורי,  מתכתי

 20 2014בחכירות עד שנת 

     

Ludwigshafen פוספטדשני, כימיקלים שונים: מתקני ייצור  ,
 .מחסנים ומתקני נמל, דשנים מורכבים

היתרה בחכירה עד (בעיקר בעלות 
 )2012שנת 

810 

 גרמניה    

Ladenburg 150 לותבבע .מתקני ייצור לכימיקלים שונים 
     

Terneuzen 120 . מתקני ייצור לתרכובות ברום ומחסנים    
 הולנד

Amsterdam ורכביםמתקני ייצור לדשני פוספט ודשנים מ ,
 .מחסנים ומתקני נמל

ל "בעיקר בבעלות חברה בקבוצת כי
 120 2007חכירה עד שנת היתרה ב

     

 קטלוניה 
 

שלג ומלח מתקני ייצור לא, מכרות אשלג ומלח
 ומחסנים

 4,505 ל" בקבוצת כיחברהבבעלות 

     

 ברצלונה ספרד
 .המתקנים והציוד בבעלות החברה .מחסנים ומתקני נמל לפריקה וטעינת צובר

הקרקע והצמוד לקרקע שייכים 
 .לנמל

13 

מתקני ייצור לאשלג ומלח , מכרות אשלג ומלח קליבלנד
 ומחסנים

 1,580 ל" בקבוצת כיחברהבבעלות 

 בריטניה    

Teesside 87.6 2014חכירה עד שנת  .מחסנים ומתקני נמל לפריקה וטעינה 
     

ארצות 
 הברית

מערב 
 יניה'וירג

כימיקלים לטיפול (מתקנים לייצור ביוצידים 
 ) במים

 

 210  ל"בעיקר בבעלות חברה בקבוצת כי

     

ShanDong 
Province 

חסנים מ, מתקנים לייצור תרכובות ברום
 .ומשרדים

 

 2049חכירה עד שנת 
 

 64.3 -כ

 סין    

Jiangsu 
Province 

ייצור מלחי פוספט אלומינה מתקנים ל
 . לתעשיית האלומניום והניירומוצרים

 11.6 -כ 2012חכירה עד שנת 

     

 צרפת
קפיאר על יד 

Calais 

מתקני ייצור עבור מוצרי מגנזיה וקלציום 
 .משרדיםמחסנים ו, )סקרוליט(קרבונט 

 42 בבעלות מלאה

 
במקומות נוספים ברחבי העולם וכן במבני במתקנים ובמרכזים לוגיסטיים ,  במחסניםל"כימחזיקה , בנוסף

 . בבעלות ובשכירות, ל"משרדים בישראל ובחו
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  הון אנושי 11.3
 

 : ל"ת כילהלן תרשים עיקרי המבנה הארגוני של קבוצ 11.3.1
 
 
 

דירקטוריו

 ל"מנכ

יועץ משפטי 
ומזכיר

 מבקר פנים

ל כיל "מנכ
מטלורגיה

ל כיל "מנכ
מוצרים 

ל כיל "מנכ
ניםדש

 מפעל ים המלח

 רותם מפעל

כיל דשנים 
אירופה

דשנים מיוחדים

 שיווק

 ברום

מוצרי ברום 
 םתעשייתיי

מעכבי בעירה

מוצרים 
חקלאיים

 ביוצידים

 מגנזיה

 מלחי מגנזיה

 כספים

HSE,  פ"מו

שרשרת אספקה

משאבי אנוש

 תוספי מזון

חומצה זרחתית 
 באיכות מזון

כימיקלים למים 
ונייר

 רנופלקס

, פרמה
קוסמטיקה וגבס 

מוצרי היגיינה 
 לתעשיית מזון

 כספים

פיתוח עסקים

 תפעול

 כספים

 שיווק

 מחקר

שרשרת אספקה

משאבי אנוש

משאבי אנוש

ל כיל "מנכ
 דשנים

ל כיל "מנכ
מוצרים 

ל כיל "מנכ
 תכליתמוצרי

ל"מנכ

 פיתוח עסקי

ל כיל "מנכ
 מטלורגיה

 כספים

 משאבי אנוש

 רכישות מיזוגים
 ואסטרטגיה

CFO 

 כלכלה

ל"עוזר מנכ

ל"משנה למנכ

קשרי משקיעים 
 פיננסיתותקשורת

 כוח אדםמרכזי 

 הגבלים עסקיים

 מימון ביטוח בטיחות אקולוגיה

 תקשורת רכשאבטחת איכות לוגיסטיקה

 אריזה

 רכבכות מידעמער

צמצום מלאים  רגולציה כימיתתעשייה אחזקה

 

דירקטוריון

 G2 �זרמים  מחשוב ביטחון
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 )המשך(הון אנושי  11.3
 

ל " עומד מנכל"כיבראש קבוצת . ל" ומפקח על ביצוע תפקידי המנכל"כיווה את מדיניות ת מל"כידירקטוריון 
ל רכישות מיזוגים "סמנכ, ל כלכלה"סמנכ, CFO, ל"משנה למנכ, לי המגזריםכולצידו מטה ניהולי הכולל את מנ

 . עים ותקשורת פיננסיתיועץ משפטי ומזכיר החברה ומנהלת קשרי משקי,  ל"עוזר מנכ, ואסטרטגיה

, מנהלי יחידות עסקיות, לים בתחומי התפעול" המגזר וכן סמנכאת מנהלהכולל , לכל מגזר מטה הנהלה נפרד
 .  ומשאבי האנושכספיםה, השיווק

קיימים בקבוצה מרכזי מצויינות בין חברתיים בתחומים שונים המנוהלים על ידי מומחים בתחום , בנוסף
מרכזים אלו מסייעים . בנוסף לתפקידם השוטףברמת הקבוצה ת המרכזים האמורים המרכזים א, מהמגזרים

 . ובפיקוח על התחומים עליהם הם מופקדיםבתיאום,  ולמטות המגזרים בניהולל"כילמטה 
 

   חלוקת העובדים המועסקים 11.3.2

ל "כיב עובדים 31מתוכם ,  עובדים8,546 ל"כי מועסקים בקבוצת 2004 בדצמבר 31נכון ליום 
 .ל"ויתרתם בחברות הבנות של כי

 *: ל"ת כילהלן פירוט באשר לעובדי קבוצ
 

 חלוקת העובדים לפי תחומי פעילות     11.3.2.1
 

 2004 2003 

 6,830 6,642 ייצור
 742 738 שיווק ומכירות

 797 760 ניהול ואדמיניסטרציה
 401 406 מחקר ופיתוח

 8,770 8,546 כ עובדים"סה
 
 בחברות באיחוד יחסי נכלל מספר - לעיל ולהלן בדבר הון אנושי בטבלאות *

 .העובדים בהתאם לשיעור האיחוד
 

 חלוקה לפי מגזרי פעילות 11.3.2.2
 

 2004 2003 

 4,649 4,467 ל דשנים"כי
 1,990 1,989 ל מוצרים תעשייתיים"כי
 1,455 1,438 ל מוצרי תכלית"כי

 676 652 אחרים
 7708, 8,546 כ עובדים"סה

 
  חלוקה גיאוגרפית  11.3.2.3

 
 2004 2003 

 4,825 4,696 ישראל
 1,092 1,065 גרמניה
 933 890 ספרד

 862 828 בריטניה
 266 251 הולנד

 178 176 ארצות הברית
 233 248 סין

 381 392 אחרים
 8,770 8,546 כ עובדים"סה
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 )המשך(הון אנושי  11.3
 

 שחלו במצבת העובדיםשינויים מהותיים  11.3.3

 8,770 -לבהשוואה ,  עובדים8,546 נהי ה31.12.2004 ליום  נכוןל"כיקבוצת מצבת כוח האדם ב
הקיטון במספר העובדים הינו בעיקר כתוצאה .  עובדים224ירידה של , 31.12.2003 - העובדים ביום 

גלל מכירת נגב  עובדים ב50 וכן מהקטנה של ל"בכימהמשך פעילות הייעול וצמצום העלויות 
 .מינרלים

  
  השקעת התאגיד באימונים והדרכה  11.3.4

 צמחו בקבוצה ל"כימרבית מנהלי .  משקיעה באופן קבוע באימון והדרכת כוח האדם בקבוצהל"כי
העוסק במספר תחומים ,  מרכז למידהל"כילצורך פעילות ההדרכה הוקם בקבוצת . ועל כך גאוותה

ימי עיון וקורסים מקצועיים ומרכז חשיבה , כנסים מקצועיים,  ים הכשרה לפיתוח מנהל-מרכזיים 
צוות הנהלת המרכז מורכב מנציגי . ופיתוח לדיון בסוגיות ארגוניות המשותפות לחברות בקבוצה

 . המגזרים
 ל"כימתקיימות הדרכות תקופתיות בתחומים בהם ל, במסגרת מרכז הלמידה ומחוצה לו, בנוסף

 . אקולוגיה ומניעת הטרדה מינית, בטיחות, ניירות הערך, בלים עסקייםהג: תכניות אכיפה פנימית
 

 תוכניות תגמול לעובדים 11.3.5
 

 הקצאה פרטית של ל"כיאישר דירקטוריון , ) היום הקובע- להלן (2003 בינואר 23ביום  11.3.5.1
,  וחברות בשליטתהל"בכי לקבוצת מנהלים בכירים ל"כי אופציות למניות 25,000,000

ר " מיליון כתבי אופציה ליו3.4 - ול"כיל " מיליון כתבי אופציה למנכ4.8הן מ
ר הדירקטוריון ניתן אישור "להקצאה הפרטית האמורה ליו. ללא תמורה, הדירקטוריון

 .  ל"כיהאסיפה הכללית של 
 

 : תנאי התכנית הינם כדלקמןיעיקר 11.3.5.2
ה או ממי מטעמה מניה רגילה מקנה כל כתב אופציה זכות לקבל מהחבר, בעת המימוש
כנגד , ל"כיבעלת זכויות זהות למניות הקיימות של , ח של החברה" ש1. נ.אחת בת ע

כל כתבי האופציה הוענקו לניצעים בתוקף מהיום . ח" ש4.25תשלום תוספת מימוש של 
 :הקובע והינם ברי מימוש בשלוש מנות שוות כדלהלן

 חודשים 12עם תום " הופשר"ניצעים שליש מכתבי האופציה שהוקצו לכל אחד מה
עם " הופשר"שליש נוסף מכתבי האופציה שהוקצו לכל אחד מהניצעים ; מהיום הקובע

והשליש האחרון מכתבי האופציה שהוקצו לכל אחד ;  חודשים מהיום הקובע21תום 
ההקצאה לעובדים הישראלים .  חודשים מהיום הקובע30מהניצעים יופשר עם תום 

 . במסלול מיסוי רווח הון]  נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 102סעיף בוצעה במסגרת 
, כל אחד מהניצעים זכאי לממש את האופציות החל ממועד הפשרתן של האופציות

ועד תום ,  לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו102בהתאם לכללי סעיף , בכפוף לחסימה
לא ימומשו עד מועד כתבי אופציה ש). 2007 לינואר 22( חודשים מהיום הקובע 48

 .המימוש האחרון יפקעו
 מליון 23.7 - מליון וכ24.2 -כ 2005 ס במר28 וליום 2004 לדצמבר 31נכון ליום 

  .אופציות טרם מומשו) בהתאמה(
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 )המשך(הון אנושי  11.3
 

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  11.3.6

 ל"כיהסכם אישי בכירי , וציים בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבל"כיעובדי קבוצת 
. הסכמי העבודה הקיבוציים נחתמים לתקופה מוגדרת ומחודשים מעת לעת. והסכמים אישיים

במקרה ולא נחתם הסכם , על פי חוק. בחלק מחברות הקבוצה פג התוקף המקורי של הסכמי העבודה
, לפי המקרה, גבלתקיבוצי חדש מוארכים תנאי ההסכם לתקופה של שנה נוספת או לתקופה בלתי מו

לא ניתנה הודעה על ביטול איזה , נכון למועד דוח זה. אלא אם נתן צד לצד השני הודעת ביטול
 .מהסכמי העבודה הקיבוציים האמורים

 דשנים הסכם קיבוצי בתוקף עד סוף ספטמבר ל"כימ מ"במפעלי ים המלח בע, נכון למועד דוח זה
 והצדדים נמצאים 2007הסכם עקרונות עד סוף אפריל  דשנים נחתם ל"כיברותם אמפרט נגב מ. 2006

 מטלורגיה הסכם קיבוצי בתוקף ל"כיבחברת מגנזיום ים המלח מ. בשלבי ניסוח של ההסכם הקיבוצי
 מוצרים תעשייתיים התחילו הצדדים לדון ל"כימ מ"בחברת ברום ים המלח בע. 2007עד סוף יוני 

 . בחידוש ההסכם הקיבוצי המיוחד

הסכמים אלה . ים בתפקידים מיוחדים וחברי ההנהלה מועסקים בהסכמים אישייםעובדים בכיר
 .אינם מוגבלים בזמן וניתן לסיימם בהודעה מראש של מספר חודשים

ל מועסקים על פי תנאי העבודה הנהוגים בכל " בחול"כיהעובדים המקומיים בחברות בקבוצת 
הולנד ואנגליה עובדים ,  בעיקר בגרמניה, בישראלל"כירוב עובדי קבוצת . מדינה בה הם מועסקים

 . במסגרת הסכמים קיבוציים

, בנוסף.  בישראל מועסקים על ידי חברות כח אדםל"כיעובדים באתרי מספר מצומצם יחסית של 
, אחזקה, אריזה, שמירה, התקשרה הקבוצה בישראל עם קבלני משנה לקבלת שירותים שונים כגון

, 2004 והחברות הבנות בישראל מאוקטובר ל"כיקטוריונים של בהתאם להחלטת הדיר. 'ניקיון וכד
המועסקים דרך קבע נדרשים לתת לעובדיהם ,  בישראלל"כיקבלנים המעסיקים עובדים במפעלי 

, יחויבו המעסיקים להעניק לעובדים, במסגרת זו.  תנאי שכר מעבר למחויבות על פי חוקל"כיעבור 
, גם הפרשות לפנסיה, משכר המינימום הקבוע בחוק 5%מלבד שכר שוטף שיהיה גבוה בלפחות 

 . 'ארוחות וכד, ביגוד הולם, דמי הבראה, הפרשות לפיצויי פיטורים
 קבע דירקטוריון החברה הסדרי פיקוח על קבלני המשנה על מנת לוודא כי 2004,  באוקטובר24ביום 

ות בשלבי יישום של ח זה נמצאות החבר"למועד דו. הם מעניקים לעובדיהם את התנאים האמורים
 .החלטות אלה

 . לדוחות הכספיים של החברה18דמת ראה באור פנסיה ופרישה מוק, לפרטים בדבר פיצויי פרישה
שונו תקנוני קרנות הפנסיה כך , בין היתר,  על פיו2004 -ד "תשס,  נחקק חוק גיל פרישה2004בינואר 

 . 64 - ל60 -ולנשים מ 67 - ל65 -מ לגברים, בהדרגה, שגיל הפנסיה לפרישה עולה
כי הממשלה , בהתאם להסכם בין משרד האוצר לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נקבע

עובדים אשר פרשו לפרישה מוקדמת (תממן את העלות הנוספת הכרוכה בהפיכת פורשים מוקדמים 
)  שוטף ואשר מעבידם מממן את עלות הפרישה המוקדמת שלהם באופן2003 בדצמבר 31עד ליום 

לפנסיונרים בקרן הפנסיה בה הם מבוטחים כך שיהיו זכאים לקבל מקרן הפנסיה ממועד הגיעם לגיל 
 לאישה את הפנסיה שנצברה לזכותם באותה קרן לה היו זכאים באותו גיל אלמלא 60 - לגבר ו65

 . נחקק חוק גיל פרישה
ע בפתרון קשיים כספיים  לצורך סיוח"ש מיליון 600משרד האוצר התחייב לתקצב סך נוסף של 

לרבות מתן אפשרות לעובדי כפיים המבצעים עבודה פיזית , ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה
עקרונות .  ואילך2006 שנת שנים החל מ10התקצוב ייפרס על פני . מאומצת לפרוש לפרישה מוקדמת

 . ת התיאוםלהסתדרות העובדים ולשכ, השימוש בתקציב יקבעו בידי צוות משותף לממשלה
פורשים ,  דשניםל"כיה מ"מי, עם עובדי חברת הבת 1978בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בשנת 

 ובלבד 60או בגיל ,  שנה בסדום25 ובלבד שעבדו 58עובדי סדום לפנסיה מוקדמת בהגיעם לגיל 
תו שבע בתביע-ד האזורי לעבודה בבאר" ניתן פסק דין של ביה16.9.01ביום  . שנה בסדום20שעבדו 

 נקבע כי יש לראות את סעיף הפרישה המוקדמת בהסכם הקיבוצי שבין החברה ה בו"מישל עובד 
 18.3.2004ביום  .לבין עובדיה כמקנה לעובדי סדום זכות פרישה ולא כמטיל עליהם חובת פרישה

 לפיה קיימת לעובדי האזוריד "ד הארצי את ערעור החברה בחלקו וביטל את קביעת ביה" ביהקיבל 
פסק הדין הצהיר על בטלות הסדר . רה בסדום זכות לפרישה מוקדמת במקום חובת פרישההחב

 חודשים מיום מתן פסק 6 אולם קבע שהצהרה זו תכנס לתוקפה לאחר ,ם הקייםהפרישה המוקד
הדין על מנת לאפשר לצדדים לקבוע בתקופה זו הסדר חדש ומפורט לפרישה מוקדמת של עובדי 

 אך ואיל ותקופת ששת החודשים הסתיימהה.  על דרישות החוק והפסיקהעל בסיס אשר יענה, סדום
 שהסתיימהחודשים ) שישה (6הוסכם בין הצדדים כי במשך תקופה נוספת בת , מ טרם הסתיים"המו

 תאפשר החברה לעובדי סדום שיתקיימו לגביהם במהלך התקופה הנוספת האמורה 17.3.05ביום 
 הצדדים .לפרוש בפרישה מוקדמת, יף הפרישה שבוטלהתנאים לפרישה מוקדמת הקבועים בסע

 למועד הדוח .תחדל לחול ולחייב מאליה בתום התקופה הנוספתהסכימו כי ההסכמה האמורה 
 . דשנים משא ומתן עם נציגות העובדים באשר להסדר פרישה חדשל"כימנהלת 
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 )המשך(הון אנושי  11.3
 

 תוכניות התייעלות 11.3.7
נים האחרונות ובכוונתה להמשיך לבצע גם לעתיד לבוא תהליכי התייעלות  מבצעת בשל"כיקבוצת 
 תכנית להוצאת עובדים לפרישה 2005במסגרת זו בכוונת החברה להמשיך גם בשנת . וחסכון

 . מוקדמת
 

  בחברה מאוחדתהשקעות 11.4

  .67%בשיעור של ל "י כי" מוחזקת עהמטלורגיהמ השייכת לענף "ל מגנזיום ים המלח בע"חברה מאוחדת של כי
 .ל מטלורגיה"להלן תאור קצר של כי

 ל מטלורגיה"כי
 

 כללי 11.4.1

ל "כי. ל יחד עם פולקסוואגן"ל מטלורגיה הינו מיזם משותף ליצור ושיווק מגנזיום שהקימה כי"כי
 .מחזיקה בכשני שליש מהמיזם המשותף ופולקסוואגן מחזיקה ביתרת האחזקות

 2004בשנת . שיווק ומכירה של מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום, ל מטלורגיה עוסקת בייצור"כי
 , מליון דולר88 - הסתכמו בכ)כולל מכירות לחברות אחרות בקבוצה(ל מטלורגיה "של כיהמכירות 
 . בשנה זול" מסך המכירות של קבוצת כי3% -המהווים כ

שמופק מים המלח ) נתרן כלורי ומגנזיום כלורי, מלח משולש המורכב מאשלגן כלורי(, קרנליט
בתהליך אלקטרוליזה מופרד . מכיל מגנזיום כלוריד בריכוז גבוה, במסגרת הליך הייצור של האשלג

מלח כפול (כלור גזי וסילביניט , המגנזיום מהקרנליט ומיוצר מגנזיום מתכתי ושני תוצרי לוואי
לאחר הוצאת , נליטשמכיל את האשלג והמלח מהקר, הסילבניט). המכיל אשלגן כלורי ונתרן כלורי

הכלור משמש כחומר גלם בעיקר לייצור ברום  במפעל . מוחזר לתהליך ייצור האשלג, המגנזיום
 . ל מוצרים תעשייתיים בסדום"הברום של כי

 .ל מטלורגיה"היתה הלקוח הגדול ביותר של כי  פולקסוואגן2004בשנת 
 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 11.4.2

של בין מאפייניה העיקרים  .מתכת הנחשבת למתכת המבנית הקלה ביותר בנמצאמגנזיום הינה 
בעיקר פלדה , ותחליפיותת אחרות והוא יחס חוזק למשקל טוב יותר יחסית למתכהמגנזיום 
ענף האלומיניום שם משמשת  :עיקר שימושה של המתכת הינו בענפי התעשייה  הבאים. ואלומיניום

ענף יצור הפלדה שם משמשת המתכת כחומר עזר במיצוי , לומיניוםהמתכת כמסגסג עיקרי בייצור א
 קיימים ,בנוסף .ענף יציקות מסגסוגות מגנזיום בעיקר לייצור חלקים לענף הרכב וגופרית מפלדה
 .אשר חלקם בשוק קטן יחסית, בהם משמשת המתכתענפים נוספים 

 שאיפת יצרני הרכב .ל"נפים הנהביקוש למוצרי מגנזיום נגזר בעיקר מהביקוש למוצרים סופיים בע
 .בשנים האחרונות להפחתה במשקל הרכב גרמה לגידול בביקוש למגנזיום בענף זה

עקב ירידת מחירים מתמשכת נאלצו מספר יצרנים מערביים בתחום להפסיק את , בשנים האחרונות
ארוך סף הכניסה של יצרנים חדשים מתאפיין בהשקעה כבדה בציוד ומתקנים וכן זמן . הייצור

 .יחסית להקמת המפעל והרצתו
ענף האלומיניום  וענף ,  מטלורגיה נמנים בעיקר על שתי קבוצות עיקריות כאמור לעילל"כילקוחות 

 מטלורגיה נגזר בעיקר מרמות הביקוש ל"כיהיקף הביקושים למוצרי . היציקות בעיקר לשוק הרכב
אי הוודאות באשר לאספקות ההתאוששות הכלכלית בעולם ו. למוצרים הסופיים בענפים אלה

בגלל משבר האנרגיה בסין והקשיים הלוגיסטיים (בעיקר מסין , לענפים אלו, מגנזיום באופן סדיר
, כנגד מכירה בהיצף, קביעת היטלים,  כן-כמו. תרמו  להפניית ביקושים לתעשיינים מערביים) שם

 מגנזיום המיובא מסין על) בחלקם באופן זמני עד לפסיקה הסופית בנושא(בשיעורים גבוהים 
הפסיקה הסופית בנוגע לשעורי . ב"גרמה לעליית מחירים למגנזיום בארה, ב''ומרוסיה לארה

 .2005ההיטלים שיוטלו כאמור לעיל צפויה להתקבל בחודש אפריל 

עליה באספקה של מגנזיום מתוצרת סין ורוסיה לשוק האירופאי עלולה לגרום לירידות מחירים 
 .ושפע השוק האירופאי מהשפעת שער החליפין של האירו לעומת הדולרבנוסף מ. בשוק זה
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 )המשך(השקעות  11.4
 )המשך (ל מטלורגיה"כי

 
  מוצרים חדשים 11.4.3

 עוסקת בפיתוח של סגסוגות מגנזיום חדשות באמצעות מכון המחקר הייחודי של ל מטלורגיה"כי
לורגיה מספר סגסוגות שמשמשות בעיקר  מטל"כיבשנים האחרונות פיתחה ). MRI( מטלורגיה ל"כי

 מטלורגיה למספר  יצרני רכב ל"כיסגסוגות אלה הוצעו בשנתיים האחרונות על ידי . לתעשיית הרכב
יצרנים אלה מקיימים תהליך של אישור הסגסוגות השונות ליישום בחלקים . ויצרני חלקים לרכב

. צור חלק ברכב אורך מספר שניםתהליך אישור סגסוגת לשימוש ביי. שונים המיוצרים על ידם
 מטלורגיה תשמש ל"כיבמהלך השנה האחרונה הודיעה יצרנית רכב אחת כי סגסוגת מפיתוחה של 

  נמכרו סגסוגות חדשות  בכמויות קטנות 2004במהלך שנת . אותה לייצור חלק ברכב שבייצורה
 .ליצרני חלקים למכוניות לצורך בחינה ואישור המוצר אצל יצרני הרכב

 
 תלות בלקוח בודד 11.4.4

 . מהיקף המכירות של הקבוצה10%ל מטלורגיה אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על  "לכי
 

 שיווק והפצה

הממוקמים בישראל ובארצות , ל מטלורגיה מתבצעים באמצעות  משרדים"השיווק והמכירות של כי
כירות וסוכנים בשווקי מפתח נציגי מ, ל מטלורגיה"לכי, כמו כן. הברית ובהם צוות מכירות מקצועי

 . שוודיה וקוריאה, יפן, ספרד, טיוואן, צרפת,איטליה, ארצות הברית, לרבות גרמניה, אסטרטגיים
 

 תחרות

. סינים ורוסים, בו יש לחברה מספר מתחרים מערביים, ל מטלורגיה פועלת בשוק תחרותי"כי
כניסת היצרנים . ם סינים עם כניסתם לשוק של יצרני1995התחרות בתחום זה התגברה בשנת 

 - ל1995 בשנים שבין 50% -הסינים לשוק והגברת התחרות כאמור גרמה לירידה במחיר המגנזיום בכ
, בשלוש השנים האחרונות חלה הפחתה משמעותית בייצור של מגנזיום במדינות מערביות. 2000

 . הפסיקו את הייצור, הבצרפת ובנורבגי, בקנדה, בהם יצרנים בארצות הברית, הואיל ויצרנים רבים
מהפסקת הפעילות על ידי יצרנים שונים :  עלו המחירים כתוצאה ממספר סיבות, בשנה האחרונה

 והטלת מכסי מגן , התייקרות תשומות ייצור מרכזיות וקשיים לוגיסטיים בסין, כאמור
ידה כוללים איכות וטיב המוצרים ועמ, בנוסף למחיר המכירה ללקוח, מאפייני התחרות בענף

התחרות מתאפיינת בנוסף במתן גיבוי טכני ללקוחות . בסטנדרטים כימיים בהתאם לצרכי הלקוח
באמינות באספקת המוצרים וזמינות של מוצרים לאספקה , בתחום יציקות של סגסוגות המגנזיום

 .תוך זמן קצר למפעל הלקוח
 

  כושר יצור 11.4.5
 טון 34,000 -כושר הייצור של החברה הינו כ.  טון28,500 �ל מטלורגיה כ " ייצרה כי2004בשנת 
 . מגנזיום

 
  מחקר ופיתוח 11.4.6

 פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה

חוקרים  ,המרכז כולל צוות מהנדסים. ל מטלורגיה מרכז מחקר ופיתוח הממוקם בבאר שבע"לכי
יום וכן תהליכי מעבדות ומתקנים מתקדמים למחקר ופיתוח של מוצרי מגנזיום טהור וסגסוגות מגנז

 מספר סגסוגות מגנזיום חדשות ל מטלורגיה"כיבמהלך השנים האחרונות פיתחה . ייצור מגנזיום
צוות  .בעלות תכונות מיוחדות המקנות לסגסוגות החדשות יתרון יחסי על פני הסגסוגות הקיימות

 . מפעלי הלקוחהעובדים המומחים עומד לרשות הלקוחות למתן סיוע ומענה לבעיות טכניות בייצור ב
 

  איכות הסביבה 11.4.7
החברה פועלת במסגרת .  מטלורגיה פועלת באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעתה הסביבתיתל"כי

 ל"כיפועלת , כמו כן.  ומפעילה תוכנית אכיפה פנימית בנושאי איכות סביבהResponsible Careשל 
 . ISO 14001מטלורגיה לקבלת הסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה 

במתקני נטרול , בין היתר, בשל כך הושקעו במהלך השנים משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה
במסגרת זו . על ידי סתירה של גזים ובטיפול בחומרים מסוכנים הנוצרים בתהליך ייצור המגנזיום

  את הקמתו של מתקן להשבת הכלור מגזים שנוצרים מתהליך2004 מטלורגיה בשנת ל"כיהשלימה 
למועד דוח .  מוצרים תעשייתיים ליצור ברוםל"כי לרהכלור המושב מיועד להימכ. הפקת המגנזיום

 .זה המתקן נמצא בשלבי הפעלה ראשוניים
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 )המשך(השקעות  11.4
 )המשך (ל מטלורגיה"כי

 
  מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 11.4.8

 
 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 11.4.8.1

 חכירת משנה שהוענקה לה על ידי מפעלי ים המלח ממגזר ח פועלת מכו מטלורגיהל"כי
חכירת המשנה .  ובהסכמת המדינה1961א " דשנים מכוח חוק זיכיון ים המלח תשכל"כי

 מטלורגיה חייבת בתשלום תמלוגים בגין מוצריה ל"כי. 31.3.2030 -מסתיימת ב 
ליט הנצרך בייצור המופקים ממי ים המלח על פי נוסחה המבוססת על ערך הקרנ

מדינת ישראל תהיה זכאית לבחון . מגנזיום מתכתי שאושרה על ידי ממשלת ישראל
 שילמה 2004בגין שנת . 2006מחדש את נוסחת התמלוגים בגין המגנזיום החל משנת 

 . אלפי דולר221 מטלורגיה למדינת ישראל תמלוגים בסך ל"כי
 

  רישוי 11.4.8.2

 ל"כיל, בנוסף. עסק בר תוקף על פי הוראות הדין מטלורגיה רשיון ל"כילמפעל 
 בר תוקף שיש 1993 -ג"התשנ, מטלורגיה היתר רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים

וכן היתר הזרמה לים המלח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות , לחדשו מדי שנה
 . בר תוקף שיש לחדשו מעת לעת�1988ח "התשמ, יבשתיים

 
  תקינה 11.4.8.3

תקני הייצור והשירותים בסדום מלבד מערך חומר גלם מוסמכים לתקן ניהול כל מ
 .2005מערך חומר גלם צפוי להיות מוסמך בשנת . ISO 9001איכות 

 .ISO 14001 מטלורגיה פועלת לקבלת הסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה ל"כי
 .2006ת  במהלך שנISO 18001 מטלורגיה ליישם את תקן ניהול בטיחות ל"כיבכוונת 

 
1יעדים ואסטרטגיה עסקית 11.4.9

 

 מטלורגיה נובעת מהצורך שלה להשיג יתרון יחסי בשוק התחרותי בו היא ל"כיהאסטרטגיה של 
 :  מטלורגיה לתחומים הבאיםל"כילשם כך מכוונת האסטרטגיה של . פועלת

 
תוך שיתוף , המשך פיתוח סגסוגות חדשות בעלות תכונות משופרות לשימוש בענף הרכב 11.4.9.1

 .פעולה עם יצרני רכב ברחבי העולם
 

 . ופיתוח שוק למוצרים בתחום זהWrought Alloys)(ייצור נתכי מגנזיום חשילים  11.4.9.2
 

לצריכת גז במקום מזוט על מנת להקטין את עלויות  מטלורגיה ל"כיהסבת מתקני  11.4.9.3
 .האנרגיה

 
 .שיפור שיתוף הפעולה עם לקוחות 11.4.9.4

 
 .שיפור תזרים המזומנים 11.4.9.5

 

                                                 
1

הן בחלקן מידע צופה פני ,  מטלורגיה וכוונותיה נכון למועד הדוחל"כיאת מדיניותה של  מטלורגיה משקפות ל"כיהכוונות והאסטרטגיה של  
השלמת המחקר והפיתוח בנושא סגסוגות ויישומיהן והקמת צינור הולכת ,  מטלורגיה לגבי מצב השוקל"כיעתיד  ומבוססות על הערכות של 
 מטלורגיה ואלה עשויים להשתנות ל"כיונות או הצלחת האסטרטגיה של אין כל וודאות בדבר התממשות כו. גז לסדום והובלת גז באמצעותו

 . ישתנול מטלורגיה"כיל של "באופן מהותי אם איזה מהערכות הנ
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 מימון 11.5
 

  המצב הכספי ומקורות המימון של הקבוצה 11.5.1

 הנה לגוון את מקורות המימון בין מכשירים פיננסיים שונים וכן בין מקורות מימון ל"כימדיניות 
 .תוך כדי הקטנת  רמת  ההתחייבויות  והמנוף  הפיננסי, ל"מקומיים למקורות מימון מחו

 נמשכה המגמה של ירידה בהתחייבויות הפיננסיות נטו של הקבוצה ובסוף התקופה עמדו 2004בשנת 
 1.  מיליון  דולר569ייבויות הפיננסיות נטו על  ההתח

מבנקים בינלאומיים   הנו הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוךל"כימקור המימון העיקרי של 
בנקאיים הן לטווח  -יים משתמשת הקבוצה במקורות חוץלצד המקורות הבנקא. ומבנקים  בישראל

 .קצר והן לטווח ארוך לגוון התיק
  

  שיעור ריבית ממוצעת 11.5.2

של    קצר    הנן בריבית משתנה על בסיס  ריבית  ליבור ניידת  לטווחל"בקבוצת כימרבית הלוואות 
ואות נושאות ריבית קבועה  מיעוטן של ההלו. חודשים בתוספת  מרווח כפי שנקבע בכל הסכם1-6

 בגין שינויי שיעורי ריבית ל"כילפיכך קיימת חשיפה של הוצאות המימון של . לכל תקופת ההלוואה
הן על ידי , נגזרות ריבית לרבות ,  מגינה על חלק מחשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסייםל"כי. אלה

ריבית מסוימות וזאת על מנת להתאים ניוד ריבית קבועה והן על ידי הגנה על ריבית ניידת  ברמות 
 .   את מבנה הריבית בפועל  לציפיותיה לגבי ההתפתחויות הצפויות בריבית

 
 מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח 11.5.3

 וחלק מחברות הקבוצה בהסכם בדבר עסקת איגוח אשר במסגרתה ל"כי התקשרו 2004בחודש יולי 
וחות שלהן לחברה זרה שהוקמה לצורך כך ושאינה בבעלות או תמכורנה החברות את כל חובות הלק

.   מיליון  דולר220בסכום כולל מרבי של  Rabobankעסקת האיגוח נקשרה עם . ל"כיבשליטת קבוצת 
מסגרת העסקה  עם . 2002 בסוף שנת Bank of Americaשנקשרה עם , עסקה זו החליפה עסקה דומה

Rabobank2004 בדצמבר  31ליום . דוש  שנתי של קו גיבוי בנקאי לעסקהבכפוף לחי,  הינה חמש שנים  
 . מיליון  דולר205.0 -עמדה התמורה שהתקבלה בגין מכירת לקוחות כאמור על סך של כ

 . של החברה לישראל לדוחות הכספיים4לפרטים נוספים בקשר לעסקת האיגוח ראה ביאור 
 

  סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח 11.5.4

  עסקאות  2  ל"כיביצעה  , החתימה על הדוחות  עד  למועד  2005  ובראשית  שנת  2004 שנת  במהלך 
העסקאות שמשו למיחזור .   מיליון  דולר300 -מימון  בינלאומיות מהותיות  בהיקף  כולל  של  כ 

,  וכן שמשו ליצירת מקורות כספיים לצרכים אפשריים עתידייםל"כיהתחייבויות  שוטפות של 
 :לקמןכד

 לתקופה אירו מיליון 140 בנקים בינלאומיים בסכום של  8 נחתמה עסקת הלוואה עם 2004בינואר 
 .  1.05%+ בריבית של ליבור ) bullet(  שנים 3.5של 

 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית של חוב למשקיעים מוסדיים  125 גויס סך של 2005במרץ 
 1.0%+ ובריבית  של  ליבור )    שנים  בממוצע8( שנים  5 -10 החוב גויס  לתקופות  של . בינלאומיים
 . 1.15%+ ועד  ליבור 

 
 מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי 11.5.5

לשמור  על  יחסים  פיננסיים   ל"כיבגין חלק מעסקאות  המימון  המפורטות  לעיל  התחייבה  
 :מסוימים  במאזן  המאוחד  של  הקבוצה

 . במאזן המאוחד העצמי מההון2.1  נטו  לא יהיו יותר מאשר פי התחייבויות  פיננסיות •
 מהרווח הנקי 25% מיליון דולר בתוספת    700 לא יפחת מסך של ל"כיההון העצמי של  •

 . ואילך2005השנתי לשנת 
 
• EBITDA ,לכל הפחות3.5ביחס להוצאות ריבית נטו של , על פי הגדרתו בהסכמי המימון . 
 

                                                 
בניכוי מזומן ופקדונות לזמן ארוך וקצר , הלואות לטווח ארוך וקצר מבנקים ונותני אשראי אחרים,  אשראי-התחייבויות פיננסיות נטו   1

 .ם וממשלתייםבמוסדות פיננסיי
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 )המשך(מימון  11.5
 

 )המשך (מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי 11.5.5
 
 . לכל היותר4.5 בהגדרה  האמורה של EBITDA -התחייבויות פיננסיות נטו ביחס ל •
 
כ ההתחייבויות "  גם  להגביל  את  סהל"כיבהנפקה  הפרטית  של  החוב  התחייבה   •

. קבוצה מסך הנכסים בדוח המאוחד של ה10% -הפיננסיות של החברות הבנות שלה ל
 .במקרים מסוימים  הלוואות לחברות בנות אינן נכללות במגבלה האמורה

 
 מבוססים בדרך כלל על הנוסחים  המקובלים בשוק ל"כיהסכמי ההלוואות של  •

התחייבות לשמור על בעלות , הסינדיקציות האירופאי תוך הכללת סעיפים של שעבוד שלילי
מניית  המדינה " והמשך החזקת 67%בחברות בנות  מהותיות בשיעור של לפחות 

 .      בידי מדינת ישראל" המיוחדת
 

  מסגרות האשראי של התאגיד ותנאיהן 11.5.6

 מיליון 140בהיקף  כולל של  ) 2006 - 2009( עומדים קווי אשראי לטווח ארוך ל"כילרשות קבוצת 
; אחרות של הקבוצהעלות ההלוואות בעת ניצול  דומה לעלות ההלוואות ה. דולר מבנקים מסחריים

 לא ל"כילמועד המאזן ולמועד פרסום הדוחות . ניצול-ניצול חל תשלום  של עמלת אי-בתקופות אי
 .מנצלת קווים אלה

 
  דירוג האשראי של התאגיד 11.5.7

על העלאת דירוג איגרות החוב של החברה מדירוג " מעלות"הודיעה חברת , 2004 בדצמבר 15ביום 
)AA- ( לדירוג)AA .(1ירות הערך המסחריים של החברה דורגו על ידי מעלות ני-A . 

 
 מיסוי 11.6

 . של החברה לישראל לדוחות הכספיים27  ראה ביאורבדבר המיסוילפרטים 
  

  איכות הסביבה 11.7

מוגדרים כמוצרים תחת )  מוצרים תעשייתייםל"כיובפרט מוצרים מסויימים של  (ל"כילק ממוצרי קבוצת ח
 �  לאלו העלולים להיחשף להם, ברמה זו או אחרת,  כמוצרים העלולים להיות מסוכניםפיקוח ולעתים גם

לחלק ממוצרים אלה פוטנציאל לגרום נזקים , בנוסף .באחסונם או בשימוש בהם,  בהובלתם,במהלך היצור
אלה כתוצאה מנזקים . פליטות לאוויר ופסולת הנוצרת במהלך הייצור, לרבות בכל הנוגע לשפכים, סביבתיים

כתוצאה , בנוסף. המצריכים נקיטה בפעולות של ניקויים והטמנתם, עלולים להיווצר זיהומים סביבתיים
 . קיימת חשיפה לתביעות בגין נזקי גוף או רכוש בגין חשיפה לחומרים מסוכניםל"כימפעילותה של קבוצת 

תוך השקעה באמצעי , ה הינה לפעול באופן שוטף למניעה וניטור השפעות לרעה על הסביבל"כימדיניות 
בשיתוף , )ככל הדרוש(בהדרכת עובדים וצרכנים , בטיפול בפסולת, בטיפול בשפכים ובפליטות לאוויר, בטיחות

 מפעילה מערך הדרכה והסברה להטמעת חשיבות שמירת איכות ל"כי. פעולה עם רשויות ובפעולות נוספות
, Responsible Careבישראל לתכנית הבינלאומית  ל"כיכן הצטרפו חברות . הסביבה בקרב העובדים והמנהלים

 . ותהליכי הייצורל"כיהבטיחות והבריאות של מוצרי קבוצת , לשיפור היבטי איכות הסביבה
 עוקבים באופן סדיר אחר יישום תכניות ל"כי ודירקטוריוני המגזרים והחברות בקבוצת ל"כידירקטוריון 

 ל"כיל " מינה את מנכל"כידירקטוריון . יכות הסביבההאכיפה והשמירה על הסטנדרטים של הבטיחות וא
 .איכות הסביבה והביטחון בקבוצה, כממונה על תחומי הבטיחות,  הנוכחידשנים
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 בטיחות 11.8
 הישגי את תקופה מדי בוחנים, ובמפעלים בחברות במגזרים הפעילות הבטיחות וועדות, החברות דירקטוריוני

 בתחום אכיפה תוכנית. הקבוצה של הבטיחות מדיניות לאור שנקבעו דיםביע העמידה ואת הבטיחות ואירועי
 מגזר בכל העמידה תקופתית של ובחינה, משפטי בייעוץ הסתייעות תוך, הקבוצה בחברות מיושמת הבטיחות
מיושם בחברות  OSHAS 18001 הבטיחות לניהול התקן. בהתאם הפנימיים והנהלים החוק בדרישות וחברה
 מבוצע בכל חברות OSHA ניתוח תאונות עבודה על בסיס מקדמי . בישראלל"כיה בקבוצת " רותם ומי,ברום

 .ב" ישראל ובמרבית החברות באירופה וארהל"כי
 המקצועיות לדרישות בהתאם, זאת. ומתמשך רציף באופן נעשית בחברות הבטיחות בתחום הפעילות

  החתירהמתבטאת, האחרונות השנים ךבמהל .למנוע ולמזער התאונות הקבוצה ולאור מטרת הרלוונטיות
 בשיפור והן התאונות במספר בירידה הן, ביטוי לידי הבטיחות בתחום ומצוינות לשיפור חברה בכל המתמדת

 . בעבודה הבטיחות ורמת תנאי
 שותפים בו הבטיחות לנושא יל"כי כלל פורום נקבע: בין יתר הפעילויות בתחום זה ניתן לציין הנקודות הבאות

 חברתי בין לעדכון הקבוצה ומוצגים ומדיניות הנחיות נדונים בפורום. בחברות בישראל בטיחותה אנשי
 לשיפור מקוריים רעיונות ומיישמים הוגים העובדים מקרב שיפור צוותי .בחברות שנעשו ופעילויות אירועים

 הסמכות, הדרכות מבוצעות ,הבטיחות בתחום הישגים על פנימיות תחרויות מתקיימות .הבטיחות רמת
 במתקני החברה.  במסגרת מרכז הדרכה כללי קבוצתי,בין היתר, והמוכנות הידע להעמקת פנימיות ותרגולות
 . מתקדמות ועוד והתראה מיגון מערכות ומותקנות נרכשות

 
  מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד 11.9

 
  הגבלים עסקיים 11.9.1

הוכרזו כמונופולין ) ים בהם הוכרזו החברות באותם התחומל"כיוכן  (ל"כיחברות מסויימות של 
, דשני פוספט, דשנים כימיים, אמוניה, חומצה זרחתית,  ופוספטאשלג:  הבאיםמוצריםבבישראל 

לחוק ' למגבלות הקבועות בפרק דלאור הכרזתן כמונופולין כפופות החברות . ברום ותרכובות ברום
 - פחות מ2004לשנת  נכון .ןמונופוליכ ןדאת מעמלרעה ובראשן האיסור לנצל , ההגבלים העסקיים

אין להכרזה האמורה השפעה , ל"כילהערכת ,  נובע ממכירות בישראל ולפיכךל"כיממחזור  8%
 . ל"כימהותית על 

 
 מנית המדינה המיוחדת 11.9.2

 לשם שמירה על העניינים , שאינה בת העברה,מדינת ישראל  מחזיקה בכיל  מנית מדינה מיוחדת
אותן מקנה מניית הזכויות להלן עקרי . שינוי ההוראות טעון אישור המדינה. ל המדינההחיוניים ש

 :המדינה

, )בישראל (מכירה או העברה של נכסים מהותיים של החברה:  ופעולותותאהגבלת עסק  11.9.2.1
 או הקניית בקשר עם נכסי ופעילות קבוצת כיל בישראל, לרבות שינויי מבנה מסוימים

 בין בבת אחת , שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, בנכסים כאמורכל  זכות אחרת
אשר , ית המדינה המיוחדתי יהיו חסרי תוקף ללא הסכמתו של המחזיק במנ,או בחלקים

יהיה רשאי להתנגד להעברה של נכס מהותי כאמור רק אם היא עשויה לדעתו לפגוע 
מיזוג , בלות על פירוק מרצוןכן נקבעו הג". אינטרסים החיוניים של המדינה"באחד מן ה

 .למעט חריגים שנקבעו בתקנון, וארגון מחדש
 

 : הגבלות על רכישת מניות 11.9.2.2
 או יותר מהון המניות 14%כל רכישה או החזקה של מניות בחברה בשיעור של  •

המונפק של החברה לא תהיה בת תוקף כלפי החברה אלא אם נתקבלה לכך 
 .ה המיוחדתהסכמה של המחזיק במנית המדינ

 או יותר מהון המניות המונפק של 25%כל רכישה או החזקה של , כמו כן
, לא תהיה בת תוקף כלפי החברה) 25%לרבות השלמת החזקה עד (החברה 

והכל , לכך הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדתה אלא אם נתקבל
 .25% -גם אם נתקבלה בעבר הסכמה כאמור לגבי שיעור החזקה הנמוך מ

תידרש הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדת לכל , בנוסף לאמור לעיל •
שיעור של החזקה של מניות בהון המניות של החברה אשר מקנה למחזיק בהן 

, במישרין או בעקיפין , למנות, היכולת או את האפשרות המעשית, את הזכות
מספר דירקטורים בחברה המהווים מחצית או יותר ממספר חברי 

 כל עוד לא נתקבלה ל"כילא תהיה בת תוקף כלפי , ירקטורים בחברההד
 .הסכמה כאמור

 .ל כרכישת מניות"או מישכון של מניות כי/ראו שעבוד ו, לצורך סעיף זה
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 )המשך(מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד   11.9
 

 מנית המדינה המיוחדת 11.9.2
 

התקנון קובע גם כי .  כקבוע בתקנוןהכל, ל"מכיזכות לקבלת מידע : זכות למידע 11.9.2.3
המחזיק במנית המדינה המיוחדת יעשה שימוש במידע זה רק לשם הפעלת זכויותיו על 

 . פי תקנון החברה לצורך שמירה על העניינים החיוניים  של המדינה
לגבי כל , חובת דיווח תקופתית  למחזיק במנית המדינה המיוחדתהתקנון  קובע עוד 

שקיבלו את אישור הדירקטוריון בשלושת החודשים שקדמו למועד העסקאות בנכסים 
, על שינויים בהחזקות בהון המניות ועל הסכמי הצבעה הידועים לא שנחתמו, הדיווח

 .באותה תקופה בין בעלי המניות בחברה, אם נחתמו
 

 :דתכהגדרתם בתקנון לצורך מנית המדינה המיוח" נים החיוניים של המדינהיהעני"אלו  11.9.2.4
 
רותם אמפרט , מ" וחברות הבת מפעלי ים המלח בעל"כילשמור על אופיה של  •

.) י.מי.אי(מ ותמי "תרכובות ברום בע, מ"חברת ברום ים המלח בע, מ"נגב בע
ל יכונו בפסקה זו להלן "החברה וחברות הבת הנ(מ "מכון למחקר ולפיתוח בע

 .ה בישראלכחברות ישראליות שמרכז עסקיהן וניהולן ייעש") החברות"
 
, לשם פיתוחם וניצולם היעיל, לפקח על השליטה במחצבים ובאוצרות הטבע •

 .המחקר והפיתוח, לרבות יישום מירבי בישראל של תוצאות ההשקעות
 
למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות על ידי גורמים עוינים או גורמים  •

 .העלולים לפגוע בענייני חוץ ובטחון של המדינה
 
של עמדת השפעה בחברות או את ניהולן של החברות כאשר למנוע רכישה  •

רכישה או ניהול כאמור עשויים ליצור מצב של ניגודי אינטרסים מהותיים 
 .ינים החיוניים המפורטים לעיליהעלולים לפגוע באחד מן הענ

 
רוב חברי הדירקטוריון .  יהיו בישראלל"בכיהניהול והשליטה : ל כחברה ישראלית"כי 11.9.2.5

 .ככלל בישראל, ישיבות הדירקטוריון יתקיימו.  יו אזרחי ישראל ותושביהיה
 

 לא תקנה מנית המדינה המיוחדת למחזיק  שנזכרו בתקנוןלזכויות פרט : מיצוי זכויות 11.9.2.6
 .בה זכויות הצבעה או זכויות הוניות כלשהן

 
 מפעלי ים המלח :  ל"כיית מדינה מיוחדת גם בחברות הבת הבאות של ימדינת ישראל  מחזיקה במנ

) אימי (י "תמ, מ"תרכובות ברום בע, מ"רותם אמפרט נגב בע, מ"חברת ברום ים המלח בע, מ"בע
הזכויות מכח מניות אלו  לפי . מ"מ  וחברת מגנזיום ים המלח בע"חברה למחקר ופיתוח בע
 .לזכויות המפורטות לעילות מקביל, התקנונים של אותן החברות

 הנזכרות והחברות ל"כי בתקנוןדבר זכויות מניית המדינה המיוחדת מופיעות ההוראות המלאות ב
 .ופתוחים לעיון הציבור, בסעיף זה
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  1יעדים ואסטרטגיה עסקית 11.10

הוגדרה , אסטרטגיית החברה להשגת מטרה זו. מטרת החברה הינה להשיא לאורך זמן את רווחי בעלי המניות
 :האסטרטגיה כוללת את המרכיבים הבאים.  והינה בתוקף עד היום1999בשנת 

 
   התמקדות בארבעה מגזרי פעילות ניהוליים 11.10.1

, כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים: קבוצת כיל מתמקדת במבנה ניהולי מגזרי של ארבעה מגזרים
חלוקת המגזרים תואמת את התפיסה הניהולית החדשה של כיל . כיל מוצרי תכלית וכיל מטלורגיה

במסגרת זו הוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו . ה זהה בהכרח למבנה היורידי של הקבוצהואינ
 . אשר אחראים על ניהול היחידות העסקיות במגזרים

 
 הגברת החדירה לשווקים בינלאומיים 11.10.2

ניתן לציין . ביחוד בשווקים הצומחים, קבוצת כיל מתמקדת בהגברת החדירה לשווק הבינלאומיים
בו הקימה קבוצת כיל בשנים האחרונות מספר מיזמים משותפים לייצור מוצרים  , ק  הסיניאת השו

המבוססים או משלימים מוצרים המיוצרים בכיל מוצרים תעשייתיים ובכיל מוצרי תכלית וכן גידול 
 מהמכירות של קבוצת כיל התבצעו מחוץ 92% מעל 2004בשנת . במחזור המכירות של כיל דשנים

לכיל גם .  ממחזור המכירות של כיל היה מפעילות המתבצעת מחוץ לישראל45% -ו כן  ככמ, לישראל
יתרונות לוגיסטיים לעומת רוב מתחרותיה הנובע ממיקומם של מפעלי קבוצת כיל בישראל 

 . ובאירופה
  

 הרחבת סל מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה 11.10.3

כמו .  המיוצרים ומשווקים על ידי קבוצת כיל, הגדלת יצור למכירות המוצרים בעלי ערך מוסף גבוה
קבוצת כיל שואפת להרחיב את סל מוצריה על ידי פיתוח מוצרים חדשים וביצוע התאמה אישית , כן

 . של מוצרים לדרישות הלקוחות
 

 מיצוי סינרגיות 11.10.4
קבוצת כיל מנצלת את הסינרגיה הפוטנציאלית  בין מפעליה במטרה להגביר את היעילות 

לצורך ביצוע אסטרטגיה זו רכשה כיל בשנים . תחרותיות שלה ולהפחית  את עלויות הייצור שלהוה
דבר שאיפשר לה לנצל את הסנרגיות ,   את חלק המיעוט בחברות הבנות הציבוריות שלה1999-2001

הקבוצה מקדישה תשומת לב רבה לזיהוי אפשרויות . בין החברות מבלי לפגוע בבעלי מניות אחרים
על ידי שימוש , בין היתר, הסנרגיה מתבטאת. יה בין המפעלים השונים ובין המגזרים השוניםלסנרג

החלטות לגבי השקעות או . במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי גלם של תהליך אחר
 .שינויים בייצור מחייבים בחינה של השפעות הסנרגטיות האמורות לעיל

 
 שיפור תזרים מזומנים 11.10.5

. וצת כיל פועלת באופן מתמיד לשיפור תזרים המזומנים שלה כחלק מהתפיסה האסטרטגית שלהקב
 .לאור זאת מהווה תזרים המזומנים מדד מרכזי בבחינת ביצועי הנהלות כיל והמגזרים

 
 גיוון מקורות המימון 11.10.6

קאיים מתוך קבוצת כיל פועלת לגוון את מקורות המימון בין מקורות בנקאיים למקורות חוץ בנ
כוונה להגדיל את החלק היחסי של מקורות המימון החוץ בנקאיים וכן בין מקורות מימון מקומיים 

 . למקורות מימון זרים
 

 הרחבת פעילות הליבה 11.10.7

הברום והפוספט וזאת על מנת להרחיב את , קבוצת כיל שואפת להמשיך לחקור בתחום  האשלג
 70 -קבוצת כיל הוציאה כ, בשנים האחרונות, כך לדוגמא. צורחלקה בשוק ולהפחית את עלויות היי

וקבוצת כיל מתכננת להגדיל את כושר , 12.5%-ה בכ"מיליון דולר להרחבת כושר ייצור האשלג במי
 .הייצור גם במקומות אחרים וזאת תוך הקטנת עלויות הייצור

 

                                                 
ערכות  נכון למועד הדוח ומבוססות על הל"כימשקפות את כוונותיה והאסטרטגיה של , כמפורט לעיל, ל"כיהכוונות והאסטרטגיה של   1

אין כל וודאות בדבר התממשות . מעת לעת, כולן או חלקן,  ועשויות להשתנותל"כי ומצב ל"כיהשונים של נוכחיות של תחומי הפעילות 
 .ל"כי אסטרטגיה זו של כוונות או
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  1יעדים ואסטרטגיה עסקית 11.10
 

 פי פעולה אסטרטגייםמיזוגים ושיתו, רכישות 11.10.8

קבוצת כיל שואפת לחפש אחר הזדמנויות לרכישות עסקיות ולבסס את ליבת עסקיה על ידי רכישת 
 - ו  IP,החברה רכשה חברות בת בספרד ובאנגליה, כך לדוגמא. טכנולוגיות משלימות ועסקים שונים

CPL , והשקיעה במיזמים השלימה כיל רכישות , 1998החל משנת . בהתאמה, 2002 - ו 1998בשנים
כיל מעוניינת להמשיך ולממש את הידע הטכנולוגי .  מליון דולר200משותפים בסכום כולל של מעל 

במקביל . סינרגיה וצמיחה פוטנציאלית, והתפעולי לרכישת עסקים כדי למקסם יתרונות תחרותיים
 .כיל מכרה חברות ועסקים שאינם בליבת העסקים שלה

 
 מדידה והערכה 11.10.9

מדדי הביצוע נקבעו . ל מיישמת מדדים מתקדמים לבחינת ביצועי המנהלים של כיל ושל המגזריםכי
. בהתאם לאסטרטגיית החברה להתמקד בהעלאת ערך לבעלי המניות ובשיפור תזרים המזומנים
. תגמול המנהלים מביא בחשבון את עמידת החברות ביעדים שנקבעו להם בהתאם למדדים אלה

ים בין תמרוץ המנהלים לבין ביצועי החברה מפעילה החברה תוכניות תגמול בנוסף ובמטרה להתא
בתוכניות אלה  האופציות והמניות חסומות . למנהלים המבוססות על הענקת אופציות ומניות

 .לתקופות שונות כך שההטבה למנהלים צמודה לביצועי החברה בתקופה זו
 

 :בין היתר. ת מהאסטרטגיה שלהנכון לתאריך המאזן ביצעה כיל פעולות רבות הנגזרו
השינוע הימי ומתקני הטעינה בנמלים  של הדשנים , השינוע היבשתי, בתחום הדשנים אוחדו מערכי השיווק

 . בישראל ובעולם והוקמה כיל דשנים אירופה על מנת לרכז את פעילות כיל דשנים באירופה
מי הכימיקלים התעשיתיים בישראל במסגרת כיל מוצרים תעשיתיים אוחד הניהול והשיווק של כל תחו

 .ובעולם
המיוצרת , לכיל מוצרי תכלית הועברה האחריות על הפעילות הכוללת של חומצה זרחתית באיכות מזון

 .ובכך נוצרה יחידה אחת המרכזת את כל פעילות הפוספטים המיוחדים של הקבוצה, בישראל
 . ל היחידות העסקיותהוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר אחראים על ניהול כ

נרכשו פעילויות בתחומי הליבה של כיל בחול כולל חברות האשלג באירופה וכן הוקמו מיזמים משותפים 
  260 -לעומת זאת נמכרו פעילויות בהיקף של כ . בתחומי הפעילות של כיל במקומות שונים בעולם ובפרט בסין

 . מליוני דולר שלא היו בתחומי הליבה של הקבוצה
 

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 11.11

 לדוחות הכספיים של החברה לישראל שמורכב ברובו הגדול 30למידע לגבי מגזרים גיאוגרפיים ראה ביאור 
 .ל"מקבוצת כי

                                                 
ערכות  נכון למועד הדוח ומבוססות על הל"כימשקפות את כוונותיה והאסטרטגיה של , כמפורט לעיל, ל"כיהכוונות והאסטרטגיה של   1

 אין כל וודאות בדבר התממשות. מעת לעת, כולן או חלקן,  ועשויות להשתנותל"כי ומצב ל"כיהשונים של נוכחיות של תחומי הפעילות 
 .ל"כיכוונות או אסטרטגיה זו של 
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  1ורמי סיכוןג 11.12
 :סיכוני מקרו

 
 תנודות בשער המטבע 11.12.1

הדוחות . נודות בשער המטבע חושפת את הקבוצה להשפעה של תל"כיהפעילות הרב לאומית של 
 מתבצעות במגוון מטבעות ל"כימכירות .  נערכים בדולרים של ארצות הבריתל"כיהכספיים של 

 לשינויים ל"כי במטבעות שאינן דולר חושפות את ל"כיחלק ממכירות . בעיקר דולר ויורו, שונים
ל "מאוחדות בחוהכנסות והוצאות של חברות . בשערי החליפין של מטבעות אלו לעומת הדולר

הכנסות , מאידך. אינן מהוות חשיפה, אוטונומית במטבע מקומי שאינו דולר/שפעילותן עצמאית
והוצאות של חברות אלו בדולרים חושפות  חברות אלו לשינויים בשערי החליפין של הדולר לעומת 

 . מטבע הפעילות שלהן
 להתחזקות שער ל"כיופה חש, לפיכך. ח" בישראל נקובות ומשולמות בשל"כיחלק מהוצאות 
 מחוץ לישראל נקובות ל"כיחלק מהוצאות  ). ייסוף של השקל(ח ביחס לדולר "החליפין של הש

 להתחזקות שער החליפין של ל"כיחשופה , לפיכך. ח  והאירו''בייחוד הש, ומשולמות במטבע המקומי
 חשיפה זו באופן חלקי על  היא להגן עלל"כימדיניות . ביחס לדולר, בייחוד האירו, המטבעות השונים

 . פי תנאי השוק ותחזית התפתחות שער החליפין
 דוח הדירקטוריוןב ראה ,לפרטים נוספים בדבר החשיפה לתנודות בשער המטבע ולמדיניות ההגנה

 .של החברה לישראל
 

 העלאת שער הריבית וחקיקה בנושא בנקים 11.12.2

החברה חשופה לסיכון של העלאת . משתניםחלק מהתחייבויות החברה  נושאות ריבית בשיעורים 
 . אשר יעלה את ההוצאות המימון שלה וירע את תוצאותיה, שער הריבית

הנחיות המפקח על הבנקים בעניין לווה בודד וקבוצת לווים עלולות לקבוע הגבלות על החוב 
ראי המפקח על הבנקים קובע מגבלות באשר להיקף האש. שהחברה יכולה ללוות מהבנקים בישראל

קבוצת החברה לישראל וקבוצת עופר , ל"כיקבוצת . של חברי קבוצת לווים ביחס להון הבנקים
יכולת ללוות מבנקים מחוץ לישראל וכן מגופים קיימת  כיום ל"כיל. נחשבים ביחד כקבוצת לווים

 . ל"בארץ ובחו, שאינם בנקאיים
 

  מלחמה או פעולות טרור 11.12.3

ההשפעה . ים בהם החברה פועלת עלולים להשפיע לרעה על החברהמלחמה או פעולות טרור באזור
. אובדן רכוש או פגיעה בעובדים והעלאת מחיר הביטוח, בהפצה, יכולה להתבטא בעיכוב בייצור

ל אין " לכי.מפעלי החברה עלולים להיות יעד לפעולות טרור בשל הכימיקלים שבאחזקתם, בנוסף
ר מלבד ביטוח של המדינה המכסה נזק פיזי בלבד של הרכוש  או פעולות טרוביטוח כנגד נזקי מלחמה

ל "לא סבלה כי, החל משנות החמישים, ל"צוין כי מאז הקמתם של מתקני קבוצת כי. ללא ערך כינון
 .מהפרעות כתוצאה מאירועי מלחמה או פעולות טרור כאמור לעיל

 
  במדינות שונות בעולםפעילות  11.12.4

פוליטיים וחקיקתיים וסיכונים במדינות , החשופה לתנאים כלכליים הינה חברה בינלאומית ל"כי
ביכולת , בין היתר,  חשופה למגוון סיכונים עסקיים והצלחתה תלויהל"כי.  מפעליםל"לכיבהן יש 

שינויים חקיקתיים עלולים . ופוליטיים, סוציאליים,  להתמודד עם שוני בתנאים כלכלייםל"כי
, שינויים חקיקתיים לרבות, בנוסף. פיע על הביקוש למוצריה או להשל"כילהגדיל את הוצאות 

עלולים , רשיונות יבוא וייצור או הוראות לגבי איכות הסביבה, קניין רוחני, בנושאי מס, לדוגמא
 . לגרום לשינוי בעלויות המפעל ובביקוש למוצרים

 

                                                 
מידע זה מבוסס על הערכת . ל"כישהתרחשותם עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה של , סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד לגבי גורמי סיכון  1

,  בלתי וודאי לגבי העתידמידע צופה פני עתיד כאמור הוא מטבעו מידע. לתחום פעילותה ולשוק בכלל, ל"לכי נכון למועד הדוח ביחס ל"כי
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות , כולם או חלק כלשהו מהם, ל" ביחס לגורמים הנל"כיובמקרה של שינוי בהערכת 

 . המוערכות או משתמעות ממידע זה
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 )המשך( ורמי סיכוןג 11.12
 :סיכונים ענפיים
 

כולל מחירי תוצרת , ל"כים נתונה להשפעת גורמים רבים שאינם בשליטת מכירת מוצרי הדשני 11.12.5
 .מזג אוויר ועוד, מדיניות ממשלתית, חקלאית

 
מכירות הדשנים . רוב מוצרי הדשנים של החברה נמכרים למגדלי תוצרת חקלאית 11.12.5.1

 או מאירועים אחרים אשר עלולות להיפגע כתוצאה מירידה במחירי התוצרת החקלאית
ירידה במחירי . יגרמו למגדלים לזרוע פחות ולהפחית עקב כך את השימוש בדשנים

התוצרת החקלאית גוררת ירידה בכמות המיוצרת  ויכולה להביא לירידת ביקוש 
מצבה הכלכלי , תופעות אלו עלולות להשפיע על עסקי החברה. לדשנים וירידת מחירים
 .ותוהצלחת תוכניות עתידי

 
עלולה להשפיע על היקפי הגידולים , מדיניות ממשלתית ובמיוחד רמת הסובסידיות 11.12.5.2

הקטנת הסובסידיה לחקלאי , ככלל. החקלאיים ובעקבותיו על מכירות מוצרי הדשנים
,   דשנים מוכרתל"כיבמדינות אליהן , או הגדלת הסובסידיה ליצרני דשנים מקומיים

 .     דשניםל"כילילית על עסקי עלולה להיות בעלת השפעה ש
 

התעשייה .  דשניםל"כימזג האוויר עלול להשפיע לרעה על מכירת המוצרים של  11.12.5.3
,  סערות חזקות-תנאים כגון. החקלאית מושפעת רבות מתנאי מזג אוויר מקומיים

שטפונות או טמפרטורות קיצוניות לעונה עלולים להשפיע על  , תקופות ארוכות של יובש
 .איכות וכמות התוצרת החקלאית המקומית ולהפחית את השימוש בדשנים

הפסד מכירות בעונה חקלאית במדינות היעד כתוצאה מאירועי מזג אויר עלול להביא  
 .להפסד מכירות בכל השנה

צמצום הגידולים החקלאיים בשל ירידות מחירים או בשל שינויים ברמות הסובסידיה  
בטווח הארוך הצורך להאכיל את האוכלוסיה . בטווח הקצרעשוי להשפיע , כאמור לעיל

 . לא יאפשר המשך צמצום הגידולים
 

 תלות בביקוש למוצרים הסופיים 11.12.6

,  מוצרים תעשייתיים משמשים כמוצרי ביניים למוצרים סופייםל"כיחלק ניכר מהמוצרים של 
, ק במוצרים אלקטרונייםחלק ניכר ממעכבי הבעירה של החברה מוספים לרכיבי הפלסטי, למשל

עלולה להשפיע לרעה על , ירידה בביקוש למוצרי צריכה אלו. לרבות במחשבים אישיים ובטלוויזיות
 . מוצרים תעשייתייםל"כימכירות 

 
 כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים 11.12.7

 
 בהיותה חברה בתחום התעשייה הכימית מושפעת באופן משמעותי ל"כיקבוצת  11.12.7.1

בשנים האחרונות . אות הדין וממשטר הרישוי בתחומי איכות הסביבה והבטיחותמהור
בישראל , היו החמרות של ממש בהוראות החוק ובדרישות הרשויות בתחומים אלה

 ולשנות את דרך ל"כיסטנדרטים שיאומצו בעתיד עלולים להשפיע על קבוצת . ובעולם
כגון (ובה ויש לחדשם מעת לעת חלק מרשיונות החברה הם לתקופה קצ, בנוסף. פעילותה

חידוש הרשיונות אינו ודאי ויתכן שיותנה בתנאים ).היתר רעלים והיתר הזרמה לים
 . נוספים

 
שינויי חקיקה בעולם עלולים לאסור או להגביל את השימוש במוצרי החברה בשל  11.12.7.2

ו הגבילו מדינות מסוימות אסרו א, לדוגמא. בריאות ובטיחות, שיקולי איכות הסביבה
בשל השפעתו לכאורה על שכבת האוזון של , משמעותית את השימוש במתיל ברומיד

נערכת בחינה בעקבותיה  במדינות שונות באירופה ובארצות הברית, בנוסף. כדור הארץ
הוטלו או עלולות להיות מוטלות הגבלות אפשריות על השימוש בסוגים מסוימים של 

 .מעכבי בעירה מבוססי ברום
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 )המשך( ורמי סיכוןג 11.12
 

 הליכים משפטיים  בנושאי איכות הסביבה ובטיחות 11.12.8

עקב זיהומים סביבתיים נטענים , אזרחיים ופליליים, להליכים משפטייםל "כימעת לעת חשופה 
 נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של רשויות ,בנוסף. ל"קבוצת כישנגרמים על ידי חלק ממפעלי 

לא צפויות השלכות מהותיות לבדיקות , ל"כילהערכת , למועד דוח זה. ולםהאכיפה בארץ ובע
 לעתים חשופה לתביעות בגין נזקי גוף או נזקי ל"כי, כמו כן. ל"כיהנערכות כיום על תוצאות פעילות 

חלק מהפעילות הייצורית או השיווקית כרוכה , בנוסף. אשר עלולים לגרום לחברה לנזק כספי, רכוש
,  כבמדינת ישראל, במדינות שונות. אבל אינה יכולה למנעם,  מנסה למזערםל"כית שבסיכוני בטיחו
חוקים . אשר עלולה לגרום להטלת אחריות על החברה ללא קשר לזדון או רשלנות, ישנה חקיקה

ולכן עלולים לגרום , גם לעיתים רטרואקטיבית, אחרים מטילים על נתבעים אחריות ביחד ולחוד
עלולה אף להיות אחראית  ל"כי. פעילות המתבצעת על ידה יחד עם אחריםלאחריות החברה בשל 

. אף לאחר שהפעילויות הסתיימו, לתביעות בגין שטחים שמכרה ופעילויות שהחברה ערכה בשטחה
 בנושא. עלול אף הוא לחשוף את החברה לתביעות,  למקום לא מורשהל"כיפינוי פסולת מאתרי 

 . חלקיכיסוי בטוחיל "כילאיכות הסביבה 
 

 הליכים משפטיים בנושא חבות מוצר 11.12.9
'   ביטוח בגין חבות צד גל"לכי. בגין חלק מפעילותה  חשופה החברה לסיכון שענינו חבות בגין מוצריה

 בתביעת ל"כיבמקרה ותפסיד .  מליון דולר לנזק שנתי מצטבר350ומוצרים פגומים בהיקף של עד 
.  על סכום הביטוח עלולה ההגנה הביטוחית שלה שלא להספיקענק שענינה חבות בגין מוצרים העולה

ואי קיומו של כיסוי ביטוחי מספיק עלולים לגרום להרעה משמעותית , הפסד בתביעה כאמור
ל אין היסטוריה של תביעות מהותיים בנושא חובות " לקבוצת כי.ל"כיבתוצאות הפעילות של 

 .המוצר
 

  תנודתיות 11.12.10

 בשל  כניסת מוצרים חדשים התנודתיות נגרמת. מאופיינים בתנודתיות, ל"יכחלק מעסקי קבוצת 
התנודתיות עלולה לגרום . שינויים בהיצע המוצר ושינויים בביקוש, יציאת יצרנים מהשוק, לשוק

 .ל"לשינויים חזקים בביקוש למוצרים ולפגיעה ברווחיות כי
 

 :ל"לכיסיכונים מיוחדים 
 

 זיכיונות והיתרים 11.12.11

 היו של מוצרים המבוססים על מינרלים שהקבוצה 2004 ממכירות הקבוצה בשנת 40% -מעלה מל
מפיקה הקבוצה אשלג ומלח בספרד , בנוסף. מפיקה מים המלח בהתאם לזיכיון ממדינת ישראל

כורה הקבוצה סלע פוספט ממרבצי , כמו כן.  בהתאם להיתרים וזיכיונות בארצות אלוובאנגליה
ל עלול לגרום לנזק "איבוד או פגיעה בזיכיונות הנ.  לזיכיון ממדינת ישראלפוספט בנגב בהתאם

 . לחברה
 

 אסונות טבע 11.12.12

ואסונות טבע אחרים אשר עלולים להביא , רעידות אדמה,  חשופה לפגעי טבע כגון שטפונותל"כי
 .  לפגיעה מהותית בעסקיה

 . אזור פעיל מבחינה סיסמולוגית, י בישראל ממוקמים על השבר הסורי אפריקאל"כיחלק ממפעלי 

 .העלולים לגרום נזק למפעלים, בשנים האחרונות התגלו בולענים באזור ים המלח

 דשנים קיים חלחול תימלחות ל"כיבאחת מסוללות בריכת האידוי בים המלח של החברה בת ממגזר 
 . מתוך הבריכה

  כבדיםתשיטפונו. נות בנחליםיש מדי פעם שטפו, ל"כישם ממוקמים חלק ממפעלי , באזור סדום
לחברה כיסוי ביטוחי המכסה  . לנזקים לרכוש וכן אובדן רווחים גרמואשר, 2004אירעו באוקטובר 

 .בכפוף להשתתפות עצמית, נזקים מסוג זה

-לחברה אין ביטוח רכוש לחלק התת.  היה ארוע של הצפה במכרה האשלג באנגליה2002בשנת 
 . קרקעי במכרה באנגליה
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 150עליית מפלס בריכה  11.12.13

שהיא בריכת האידוי ( בים המלח  150' במסגרת הליך האידוי שוקע מלח בבריכת האידוי מס
שקיעת המלח גורמת . מ כל שנה" ס20 �בשכבה של כ ) המרכזית במערכת הבריכות הסולאריות

. פעה זו יש להעלות את מפלס המים בבריכהעל מנת להתגבר על תו. להקטנת נפח התמיסות בבריכה
 .  דשניםל"כיאי העלאת מפלס המים כאמור יגרום להקטנת כושר הייצור של 

 
  עלייה במחירי המים ומחסור במקורות מים 11.12.14

מפעלי הפוספט של החברה משתמשים בכמויות מים גדולות שהם  רוכשים מחברת מקורות 
 . אזי עלויות החברה יעלו אף הן,  באם המחירים יעלו משמעותית.במחירים שנקבעים על ידי המדינה

חוסר . שאינה חלק ממערכת המים הארצית, החברה מפיקה מים במערכת עצמאית, בסדום
 דשנים לחפש מקורות מים רחוקים יותר ובעלות ל"כיבמקורות מים בקרבת המפעלים יאלץ את 

 .גבוהה יותר
 

  תעלת הימים 11.12.15

ינה בוחנת אפשרות לחפירת תעלה מים סוף או מהים התיכון לים המלח לצורך הפקת מדי פעם המד
. תעלה כזו עלולה לשנות את הרכב מי ים המלח. התפלת מים ולהגבהת מפלס ים המלח, אנרגיה

 .ל"כישינוי בהרכב המים כאמור עלול להשפיע לרעה על היצור במפעלי קבוצת 
 

 סכסוכי עבודה 11.12.16

 כפופים ל"כירוב עובדי קבוצת . עיצומים ושביתות, ווה מפעם לפעם סכסוכי עבודה חל"כיקבוצת 
 עלולים לגרום לאי ל"כישביתה או  עיצומים ארוכים בכל אחד ממפעלי קבוצת . להסכמים קיבוציים

עלולים עיצומים , ל"כיבשל התלות ההדדית של המפעלים בקבוצת , בנוסף. אספקת מוצרים שהוזמנו
 .ל"כי להיות בעלי השפעה מהותית על קבוצת ל"כי אחד מהמפעלים של קבוצת או שביתה בכל

 
  בשינוע וטעינה בישראל, תלות בנמלים 11.12.17

. כמחצית ממחזור המכירות של החברה הוא ממכירות של תוצרת בצובר המאופינות בכמויות גדולות
יתן לשנע בצובר בכמות גדולה לא נ. מרבית כמות זו משונעת משני נמלים בישראל ממתקנים יחודיים

תקלה מהותית במתקני הנמל או השבתה של פעילות הנמלים עלולה לגרום לקושי . ממתקנים אחרים
 .ל ולפגיעה במכירות''בייצוא סחורה לחו
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 ל"כי לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על קבוצת ל"כילהלן הערכת 

 דלהלן משקפת את מידת ל"כי לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על ל"כייצוין כי הערכת 
ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי 

סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל , כמו כן. או ליתן משקל כלשהו לסיכויי התממשות גורם הסיכון
 .    בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותוולהלן אינו על פי הסיכון הגלום

 
  ל"כימידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 סיכוני מקרו

  V תנודות בשער המטבע 

  V העלאת שער הריבית וחקיקה בנושא בנקים 

  V מלחמה ופעולות טרור 

 V  נלאומיתיפעילות ב 

 סיכונים ענפיים 

 V  
 ימחיר(השפעה על מכירת מוצרי הדשנים 

 )מדיניות ממשלתית ומזג אויר, תוצרת

  V תלות בביקוש למוצרים הסופיים 

 V  כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים 

 V  
הליכים משפטיים בנושאי איכות הסביבה 

 ובטיחות

 V  הליכים משפטיים בנושא חבות מוצר 

  V עונתיות ותנודתיות 

  ל"לכי ם ייחודייסיכונים

V   זכיונות והיתרים 

  V* אסונות טבע 

  V  150עליית מפלס בריכה 

  V עליית במחירי המים ומחסור במקורות מים 

  V תעלת הימים 

  V סכסוכי עבודה 

 V  בשינוע וטעינה בישראל, תלות בנמלים 
 
 .ל"כיבהתחשב בביטוח * 
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 ספנות .12
 

 ותמידע כללי על הספנ 12.1
 

יתר הפעילויות מהוות פחות .  מתמקדת בעיקרה בתחום ההובלה הקווית באמצעות מכולותציםפעילות  12.1.1
המייצגים את , י אזורים גיאוגרפיים"מפלחת את פעילותה עפצים , מבחינה ניהולית.  מפעילותה10% -מ

 . אזורי הסחר העולמיים
י ההקשר וחשיבות האיזכור לנושא "עפ, רתינתן התייחסות לאזורי הסחצים בתיאור פעילותה של 

 . המפורט
בתוך , הפעלת קווי הפלגה בין יעדים קבועים: קרי, )LINER(פועלת בענף הספנות הקווית , כאמור, צים

לפי לוח זמנים קבוע תוך עגינה בנמלים לפי תכנון מראש ומספקת שירותי הובלה ימית , ובין אזורי סחר
 . והייצורללקוחות ממגוון ענפי התעשייה 

הגעה (בפקידה שבועית ,  קווי הפלגה ברחבי העולם בלוח זמנים קבוע60 -כצים מפעילה , ח זהלמועד דו
 .  אניות90 -וזאת באמצעות צי של כ, לנמלים מדי שבוע בדרך כלל

לחצר שולח צים על ידי מסירת מכולה ריקה של , בדרך כלל, הובלת מטען באמצעות מכולות מתחילה
שם היא מועמסת על , לאחר המכלת המכולה מועברת המכולה לנמל בהובלה יבשתית. ןהמטע) שוגר(

או לנמלי ביניים בהם ) או תוך עגינה בנמלים שונים(המפליגה לנמל היעד במישרין , אניית מכולות
היא מורדת , כאשר המכולה מגיעה לנמל היעד. מועברת המכולה לאניה אחרת המפליגה לנמל היעד

 ציםמלווה , "מדלת לדלת"המכונה שיטת , בשיטה זו.  בהובלה יבשתית ליעדה הסופימהאניה ונמסרת
כאשר ,  אחראית על קטע ההובלה בים בלבדצים, לעתים. את תהליך ההובלה מראשיתו ועד סופו

שיטה כזאת נקראת . או יתר ההעברות הנדרשות, הלקוחות או המתווכים מטפלים בהובלה היבשתית
כאשר ההובלה , "מדלת לדלת"וכן שירותי " מנמל לנמל" מספקת שירותי צים". מנמל לנמל"שירות 

 . ציםבאמצעות קבלני משנה של , בעיקר, מתבצעת" מדלת לדלת"היבשתית בשירותי 
מטען שאינו ניתן להמכלה : קרי( גם מטען כללי ציםמובילה , בנוסף להובלה באמצעות מכולות

  .צים של לפרטים בדבר פעילותה הספנותית). במכולות
 נתמכת על ידי ציםפעילות .  מנוהלת באמצעות מטות אזוריים ומחוזייםציםפעילותה הספנותית של 

 וכן באמצעות משרדי סוכנים ציםתשתית בינלאומית של עשרות סוכנויות בבעלות מלאה או חלקית של 
  .עצמאיים

 הכוללים שירותי שילוח ,בעיקר באמצעות חברות בת,  שירותים נילווים לפעילותה הספנותיתלצים
למועד . שירותי תובלה יבשתיים וביטוח, מסופי תיקון מכולות, מסופי המכלה וערובה, ועמילות מכס

 . היקף הפעילויות המשלימות אינו מהותי, ח זה"דו
 

 תחום ההובלה הימית באמצעות מכולות 12.1.2
בה מאד עד שהפכה לשיטה  והתרח70-ההובלה הימית באמצעות מכולות הונהגה לראשונה בשנות ה

. לרבות חומרי גלם, הדומיננטית להובלה בינלאומית של מגוון רחב של מוצרי תעשיה ומוצרי צריכה
בשיטה זו מומכלים המטענים על מכולות ואלה מועמסות על גבי אניות המיועדות להובלת מכולות הן 

 ).אניות מכולה - להלן(בבטן האנייה והן על סיפונה 
 מטר 6 -כ( רגל 40 או 20בדרך כלל באורך של , ופסאות מתכת בנות ממדים סטנדרטייםהמכולות הן ק

).  מטר2.4 -כ( רגל 8ורוחב של )  מטר2.85 או 2.55 -כ( רגל 9.5 או 8.5גובה של , ) מטר בהתאמה12 -וכ
כאשר קיבולת ההובלה באניות , )TEU -להלן ( רגל 20המידה הסטנדרטית למכולה הינה מכולה באורך 

 .  אותה יכולה האנייה להובילTEU-מכולה נמדד בכמות ה
השימוש באניות מכולה ובמכולות כיחידת הובלה סטנדרטית קיצר את זמן השהייה בנמלים ובהתאם 

השימוש במכולות הביא לשימוש מוגבר בהובלה יבשתית כחלק . את זמן ההובלה של מטענים ללקוחות
שיטת ההובלה הימית באמצעות .  ועד ליעד הסופיממערכת כוללת של הובלת מטען מחצר הלקוח

שיפור יעילות , מכולות תרמה להתייעלות מערך ההובלה הימית באמצעות הפחתת עלויות ההובלה
. ייצור ושיווק בשווקים שונים ברחבי העולם, ההובלה ונגישות גבוהה יותר של חברות לחומרי גלם

לות הפכה לאמצעי הנפוץ ביותר להובלת מטען ההובלה הימית באמצעות מכו, כתוצאה מהאמור לעיל
 .כללי בעולם
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 )המשך(הספנות מידע כללי על  12.1
 

 )המשך (תחום ההובלה הימית באמצעות מכולות 12.1.2
, למובילים בינלאומיים, בדרך כלל, חברות הפועלות בענף ההובלה הימית באמצעות מכולות מסווגות

, משתמשים) ציםוביניהם (מובילים בינלאומיים . אזורי נישהמובילים אזוריים או מובילים הפועלים ב
יבשתיים ומפעילות אניות בעלות קיבולת -בכלי שיט בעלי קיבולת גדולה באזורי הסחר הבין, בדרך כלל

המובילים האזוריים "). אניות הזנה: "להלן(של קטעי מסחר משלימים , בין היתר, קטנה לצורך קישור
קטן יותר של נתיבי סחר והם נוטים להציע שירותים ישירים למגוון רחב מתמקדים בדרך כלל במספר 

מובילי הנישה דומים בפעילותם למובילים אזוריים אך נוטים . יותר של נמלים בתוך אזור מסוים
 . מספרם וגודל האזורים אותם הם מכסים, לצמצם אף יותר את קיבולת כלי השיט

 
 י אזורי סחר" עפציםפעילות  12.1.3

וקים העולמיים המרכזיים של ההובלה הימית באמצעות מכולות מרוכזים בחמישה אזורי סחר השו
אזור הסחר בין מזרח אסיה , פאסיפי-אזור הסחר הטרנס, אסייתי-אזור הסחר הפנים: עיקריים
פועלת בכל , כמוביל בינלאומי, צים. כמפורט להלן, אטלנטי ואזור אירופה-אזור הסחר הטרנס, לאירופה
 . חמשת אזורי הסחראחד מ

 
ביחידות ( אזור הסחר הפנים אסייתי הינו אזור הסחר הגדול ביותר בעולם - אסייתי-אזור הסחר הפנים

TEU (וזאת בין היתר בשל עלות עבודה זולה המייצאת , והביקוש בו נמצא במגמת עלייה מזה כמה שנים
ות ספנות מקומיות תוך גידול באזור סחר זה קיימת פעילות רבה של חבר. בעיקר מוצרים מוגמרים

באזור סחר זה פועלות בעיקר אניות , ככלל. מתמיד בנפח הפעילות של חברות הספנות הבינלאומיות
 והוא מאופיין בשינויים גדולים בקווים ובדינמיות יחסית של TEU 2,000-של עד כ, קטנות יחסית

 .שיתופי פעולה בין חברות הספנות הפועלות בו
 

פאסיפי הינו אזור הסחר השני בגודלו בעולם - אזור הסחר הטרנס- פאסיפי-סאזור הסחר הטרנ
. ב"לחוף המזרחי והמערבי של ארה) בעיקר סין(והוא חולש על הסחר בין המזרח הרחוק ) TEUביחידות (

בסחר עם החוף המערבי קיים מערך של הובלה יבשתית למרכז יבשת אמריקה בו פועלות חברות 
בקטע הסחר של החוף . TEU 4,300-בגודל ממוצע של כ, באמצעות אניות, ך כללבינלאומיות רבות בדר

 . TEU 3,900-המזרחי העובר דרך תעלת פנמה קיימת פעילות של אניות מכולה בגודל ממוצע של כ
 

הינו , דרך תעלת סואץ,  אזור הסחר בין מזרח אסיה לאירופה- אזור הסחר בין מזרח אסיה לאירופה
אזור סחר זה מאופיין בתחרות גבוהה ובו פועלות ). TEUביחידות ( בגודלו בעולם אזור הסחר השלישי

 .  או יותרTEU 5,300-בדרך כלל בגודל ממוצע של כ, אניות מהגדולות בעולם
 

והוא חולש על ) TEUביחידות ( אזור סחר זה הינו הרביעי בגודלו בעולם - אטלנטי-אזור הסחר הטרנס
בסחר זה פועלות חברות בינלאומיות רבות . כולל נמלי הים התיכון, ופההסחר בין צפון אמריקה לאיר

 .  והוא מאופיין בתחרות קשהTEU 3,200-אניות בגודל בינוני ממוצע של כ, בעיקר, המפעילות
 

כאשר מגוון השירותים לכל קו משתנה ,   בכל אזור סחר פועלים מספר קווי הפלגה- אזור אירופה
תנועת סחורות גדולה יותר ממזרח למערב כדור , ככלל. ב"של נמלים וכיופקידה , בהתאם לתדירויות

 . דבר היוצר חוסר איזון בין היצוא מהמזרח ליבוא לו במרבית אזורי הסחר, הארץ מאשר בכיוון ההפוך
 

 ציםשירותי  12.2
 

 ציםקווי 

 אניות בעלות 90 -ת כ בהם פועלו קווי הפלגה60 -באמצעות כ פועלת בחמשת אזורי הסחר צים, למועד המאזן
 ). ראו להלן, וזאת בהתחשב בהסכמי שיתוף פעולה (TEU 210,000 -קיבולת כוללת של כ

,  הינה צד להסכמי שיתוף פעולה מסוגים שונים עם חברות ספנות אחרותצים, ציםלגבי מרבית קווי , כמקובל בענף
 Slot(או החכרה של תאים באניות /רה והסכמי שיתוף הפעולה נעים בין שיתוף פעולה ביחס לחכי. לא קשורות
Agreements( , דרך החלפת תאים באניות)Swap Agreements ( ועד לשיתוף פעולה באניות)הסכם קונסרציה - להלן( ,

 ).   הסכמי שיתוף הפעולה - להלן ביחד(הפעלה משותפת של קו הפלגה : קרי

קווים המקיפים את כדור הארץ : דהיינו, בליים כוללים קווים שהינם קווים גלוציםקווי ההובלה של , ככלל
 . ממזרח למערב ובחזרה וקווים אזוריים אשר מסלול הפלגתם קצר יותר וממוקד באזור גיאוגרפי מסוים
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 )המשך (קווי צים

 :ציםהמופעלים במועד דוח זה על ידי , להלן תיאור קצר של הקווים הגלובליים המרכזיים
 
-אטלנטי ואזור הסחר הטרנס- משרת את אזור הסחר הטרנסZCS קו -)ZIM CONTAINER SERVICES) ZCS - קו

לאזור , דרך תעלת פנמה, מסלול ההפלגה של הקו מתחיל בישראל והים התיכון משם לצפון אמריקה. פסיפי
עלות קיבולת כוללת  אניות ב14- מפעיל בפקידה שבועית כZCSקו . המזרח הרחוק ובחזרה לישראל במסלול דומה

 ).בהתחשב בהסכמי שיתוף פעולה מסוגים שונים (TEU אלפי 67 -של כ
 
אירופה ואזור הסחר - משרת את אזור הסחר מזרח רחוקAMP קו - )ASIA MED PACIFIC SERVICE )AMP - קו

לצפון , מסלול ההפלגה של הקו מתחיל באגן הים התיכון ומשם דרך תעלת סואץ למזרח הרחוק. פאסיפי-הטרנס
מתוכן שתי ( אניות 13- מפעיל בפקידה שבועית כAMPקו . מערב של יבשת צפון אמריקה ובחזרה במסלול דומה

 . TEU אלפי 45.5 -בעלות קיבולת כוללת של כ) אניות המשרתות בקו על פי הסכם קונסורציה
 

מסלול ההפלגה של . פיפאסי- משרת את אזור הסחר הטרנסAUX קו -)EERVICSASIA USA EXPRESS  )AUX -קו 
ב "הקו הינו מהמזרח הרחוק דרך תעלת פנמה לאיים הקאריביים ומשם לחלק הדרומי של החוף המזרחי של ארה

מתוכן ארבע אניות המשרתות בקו על פי ( אניות 9- מפעיל בפקידה שבועית כAUXקו . ובחזרה במסלול דומה
  .TEU אלפי 13.5-בעלות קיבולת כוללת של כ) הסכם קונסורציה

 
מסלול . צים משרת את כל ארבעת אזורי הסחר בהם פועלת RTW קו -)ROUND THE WORLD SERVICE) RTW - קו

ב "ההפלגה של הקו מתחיל במזרח הרחוק דרך האוקיינוס ההודי לצפון אירופה ומשם לחוף המזרחי של ארה
תשע אניות המשרתות בקו על פי מתוכן ( אניות 13 - מפעיל בפקידה שבועית כRTWקו . ובחזרה למזרח הרחוק

 .2004 החל לפעול במהלך שנת RTWקו .  TEU אלפי 30-בעלות קיבולת כוללת של כ) הסכם קונסורציה
קווים אלה , כאמור.  מפעילה קווים אזוריים הפועלים בכל אזורי סחרצים, בנוסף לפעילות הקווים הגלובליים

קווים הפועלים בין : כגון, לים באזורים גיאוגרפיים מסוימיםהינם קווים קצרים יותר מהקווים הגלובליים ופוע
קו בין צפון אמריקה לדרום אמריקה וקווים בין , אסייתיים-קווים פנים, ישראל לאירופה או למזרח הים התיכון

 . המזרח הרחוק לאירופה

. ויים לאורך הקולמרבית הקווים פעילות עצמאית שמטרתה הובלת מטענים שמקורם או ייעודם הינם נמלים המצ
לצורך הובלת מטענים שמקורם או ייעודם הינו בקווים : היינו" קווי הזנה"חלק מהקווים משמשים גם כ, בנוסף

 . קווים המשמשים כקווי הזנה בלבדציםכמו כן מפעילה . ציםאחרים של 

 -סה מחדש פריקה והעמ( מקושרים ביניהם באמצעות אחד או יותר משמונה מרכזי שטעון ציםמרבית קווי 
"HUB" (נמלים אלה מהווים מוקדים  .קולומבווהונג קונג , קינגסטון, ברצלונה, בחיפה ,בין היתר ,הממוקמים

כאשר הקווים המרכזיים הפוקדים את מרכזי השטעון , ופיזור מטענים למדינות ונמלים באזוראזוריים לאיסוף 
קווי הספנות מוזנים . לות מנמלים אחרים באזורמוזנים באמצעות אניות בעלות קיבולות קטנות המובילות מכו

 . והן על ידי קווים סדירים אחריםציםבנמלי השטעון הן על ידי אניות הזנה של 

בהתאם , בין היתר, החלטות על שינויים בקווי הפלגה נבחנות, בשל האינטגרציה הגבוהה בפעילות הקווים כאמור
השפעת השינוי על : דהיינו ( הפועלים באזורי הסחר השוניםםצילמידת השפעתו של השינוי על כלל מערכת קווי 

 . שינויים בצרכים הלוגיסטיים והשפעה על פעילות הנמלים והסוכנים, )היקף הטעינות של הקווים האחרים

: כגון, )שלא באמצעות מכולות( מובילה גם מטען כללי צים,  בהובלת מכולותציםבנוסף לפעילותה הקווית של 
והיא ) LINER (ציםפעילות זו אינה מהווה חלק מפעילותה הקווית של . ב"ברזל כימיקלים וכיו, עצים, מכוניות

 . קרי הובלת מטענים שמקורם או ייעודם הינם בישראל, בסחר הישראלי, בעיקר, מתמקדת
 

 שירותים נלווים

להלן . ציםמית של  מעניקה באמצעות חברות בת וחברות קשורות שלה שירותים נלווים לפעילות ההובלה היצים
 :תיאור קצר של כל אחד מהשירותים הנלווים

 
בסוכנים ברחבי , לצורך זה, אווירי ויבשתי ונעזרת,  פעילה במתן שירותי שילוח ימיצים - שילוח ועמילות מכס

 ציםחברה בת של , מ"פעילות השילוח ועמילות המכס האמורה מבוצעת בישראל על ידי חברת ניולוג בע. העולם
:  מספקת שירותים אלה גם בסין והונג קונג באמצעות חברות בת שלה בעקיפיןצים. שזהו עיקר פעילותה, יןבעקיפ

Zim Logistic (China) Ltd. ,Zim Logistic (Hong Kong) Ltd.ו - Reynold Van Lines  Limited. 
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, המכלת מטענים למכולות, בין היתר, הכוללים,  שונים מספקת שירותים לוגיסטייםצים - מסופי המכלה וערובה
 ציםאחסנת מכולות ריקות ואחסון בתנאי ערובה באמצעות שטחים אותם שוכרת , שינוע מכולות, ריקון מטענים

). 50% (ציםחברה בת של , .Overseas Commerce Ltdעיקר פעילות זו מבוצעת בישראל באמצעות . מגורמים שונים
 . ציםיקה שירותים לוגיסטיים מצומצמים בניגריה ובסין באמצעות חברות בת של  מענציםכמו כן 

 
מכירת מבנים ומכירת ,  פעילות בתחום תיקוני מכולות רגילות ומכולות קירורלצים - מסופי תיקון מכולות

-ותה של גלפעיל.  בעקיפיןציםחברה בת של , מ"מרין בע-עיקר פעילות זו מבוצע בישראל על ידי חברת גל. מכולות
מייקה באמצעות ' שירותים דומים בגציםמעניקה , בנוסף.  וכן צדדים שלישייםציםמ משרתת בעיקר את "מרין בע

Jamaica Container Repair Serv. Ltd. , בעקיפיןציםחברה בת של  . 
 

ת כדי לסייע וזא, בעיקר באמצעות מכולות,  מעניקה שירותי הובלת מטענים שוניםצים - שירותי תובלה יבשתיים
 -. מ.י. בתחום זה מבוצעת באמצעות תציםפעילותה של .  בישראלציםללקוחות " מדלת לדלת"במתן שירות 

 .  בעקיפיןציםחברה בת של , ) תים-להלן (מ "תובלה יבשתית משולבת בע
 

 Ramon International-ו) יורק-ניו -רמון (.Ramon Insurance and Finance Company Ltd,  שתי חברות בתלצים - ביטוח
Insurance Brokers Ltd.) ציםפעילות חברות אלה משרתת את . המשמשות כסוכנויות ביטוח וברוקרים, )רמון לונדון 

 . וצדדים שלישיים

 10% על 2004-ו, 2003, 2002 מכלל הפעילויות המשלימות האמורות לא עלה בכל אחת  מהשנים ציםסך הכנסות 
 . ציםמכלל הכנסות 

 
 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 12.3

לגבי פילוח לפי אזורים גיאוגרפיים ראו סעיף  .   הובלה קווית באמצעות מכולות- פועלת בתחום פעילות אחד צים
 . לעיל12.22

 
 שירותים חדשים 12.4

בשלב . רותישי,  הפועל ממזרח אסיה לים השחורCHINA SHIPPING בשותפות עם חברת ABX נפתח קו 2005בשנת 
כמו כן יפתח קו ממזרח .  צפוי הקו לפעול במתכונת שבועית2005שבועית ובמחצית -ראשון הקו פועל במתכונת דו
מצפון אירופה למזרח הים  (ELS צפויים להפסיק את פעילותם קו 2005במהלך . אסיה לאוסטרליה בשותפות

 1.והקו מאירופה לקנדה) התיכון

 
 לקוחות 12.5

 צים לקוחות מכלל ענפי התעשייה והייצור העולמיים בעבורם מובילה לצים, ציםינלאומית של לאור פעילותה הב
 לצים. מוצרים גמורים למחצה ומוצרים גמורים, לרבות חומרי גלם, מגוון רחב של מוצרי תעשיה ומוצרי צריכה

 ציםוח אשר סך הכנסות  אף לקלצים לא היה 2004- ו2003במהלך השנים .אלפי לקוחות בפיזור גבוה ברחבי העולם
 . צים מסך הכנסות 5%מפעילותו עלו על 

 
 שיווק והפצה 12.6

 
 סוכנויות

 סוכנויות בבעלות מלאה או חלקית 40 -כעולמית של רשת  באמצעות צים נמכרים ללקוחותו  משווקיםציםשירותי 
. וחדים של הלקוחותלספק את הצרכים המישמטרתה , עצמאיים בלעדיים משרדי סוכנים 100 -באמצעות כוכן 

ות ביניהן על מנת מתואמכן  ובאופן ישיר עם המשרד הראשי וו עם אלו אלות ברחבי העולם מתקשרהסוכנויות
מתן שירותי אספקה לאניות וכן לצורך מעקב אחר , לרבות פריקתם וטעינתם, של מטעניםמסודרת הגעה לאפשר 

  .ציםהציוד והחזרת המכולות לשירות 

                                                 
בצים בתאריך מבוסס על אינפורמציה הקיימת ה, מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד. סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד 1

התוצאות בפועל עשויות . בהתבסס על נסיון העבר והידע שנצבר לה בנושא זה, בין היתר, חצים נכון לתאריך הדווכולל הערכות של , חהדו
ן הוצג המידע כאמור עשויות  שעל בסיסציםההערכות של , כמו כן. להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 .או שונות באופן מהותי מאלו שהובאו בחשבון/להתגלות כלא נכונות ו
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 )המשך (סוכנויות

 שואפת להחזיק סוכנויות אלה בבעלותה צים, ככלל. ציםמרבית הסוכנים הינם חברות בת או חברות קשורות של 
 ). בדרך כלל בבעלות בחלקים שווים(למעט מספר סוכנויות שהוקמו בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים , המלאה

כאשר קיימת התחייבות לבלעדיות , כל סוכן פועל בטריטוריה מסוימת,  לסוכניהציםעל פי ההסכמים בין , ככלל
התקשרות בהסכמים מול , ציםהסוכן אחראי לטפל בכל פעילויות השיווק והמכירה של . לציםהדדית בין הסוכן 

, הכוללת, תיאומי ההובלות והפעילות הכספית הנלווית, טיפול בפעילות מול הנמלים, טיפול במסמכים, לקוחות
הסוכן זכאי לעמלות עבור שירותיו בהתאם לקבוע בכל . גביית דמי הובלה ותשלום לספקים מקומיים, היתרבין 

ההסכמים עם הסוכנים הינם בדרך כלל לתקופה בלתי קצובה וניתנים לביטול במקרים מיוחדים כגון . הסכם
 . רט בהסכמיםכמפו, ב או בהודעה מראש של מי מהצדדים"פירוק וכיו, הפרה של ההסכם שלא תוקנה

 
 תחרות 12.7

וכל חברת ספנות רשאית לפעול בצורה , ניידים) האוניות(בו אמצעי הייצור , ענף הספנות הינו ענף תחרותי מאוד
הפעילות בענף ספנות המכולות מבוזרת . דבר העלול להוביל לשחיקה בדמי ההובלה, כמעט חופשית בכל המדינות

רכזיים ומתחרים ביניהם במתן שירותים ובהפעלת אניות בגדלים ומובילים רבים פועלים באזורי הסחר המ
שיעורי הגידול של ההיצע אל מול . על הביקוש, בדרך כלל, במרבית אזורי הסחר היצע המובילים עולה.שונים

 .שיעורי הגידול של הביקוש שונים מתקופה לתקופה ומאזור סחר אחד למשנהו

תדירות השירות וזמן העברת , איכות ואמינות השירות,  על מחירהתחרות בענף ספנות המכולות מבוססת בעיקר
 .  פועלת במרבית אזורי הסחר העיקריים במספר רב של חברות ספנותצים. המטען

 מתמודדת עם התחרות בעיקר באמצעות הגברת שיתופי פעולה עם חברות ספנות אחרות במקומות בהם צים
שיפור תדירות , באופן המאפשר כיסוי גיאוגרפי נרחב יותר(ף פעולה קיימת סינרגיה בין החברות ורצון הדדי לשיתו
גידול בפעילות הקיימת וכניסה , ובאמצעות פעולות התייעלות, )פקידות ישירות של נמלים וחסכון בעלויות

המאפשרים ניצול יתרון לגודל תוך התבססות על מערך המשרדים והסוכנים הקיים , לפעילות בקטעי סחר חדשים
 .גידול במתן שירותים נלווים ללקוחות והתאמת שירות אישי ללקוחות על פי דרישות ספציפיות,  עולמיתבפריסה

 
 עונתיות 12.8

הוא , ב" הרבעון השלישי הקודם לתקופת החגים בארה.ת הפעילות בענף הספנות נתונה להשפעה של עונתיותרמ
, ן בירידה בביקוש להובלה בעיקר ממזרח אסיההרבעון הראשון מאופיי. רבעון בו הביקוש להובלת מטענים עולה
 .עקב ראש השנה הסיני החל בתקופה זו

 :להלן פירוט ההכנסות על בסיס רבעוני במליוני דולר
 

 10-12 7-9 4-6 1-3 שנה

2004 554 589 676 709 

2003 460 500 542 531 
 

 ההובלהכושר  12.9

 ציםבנטרול התקשרויות  (TEU 200,000 - הינה כ2004 בדצמבר 31 ליום ציםסך כל קיבולת האניות שמפעילה 
 ). בהסכמי שיתוף פעולה מסוגים שונים

.  החכורה מצד שלישיTEU 5,000- אניה אחת בת כצים נמסרה לשירות 2005במהלך הרבעון הראשון של שנת 
 אוניות 13- ב2000 מחודש יולי צים מהווה את השלב הסופי של תוכנית הצטיידות של צים לשירות מסירת אניה זו

). חמש אניות חכורות מקבוצת עופר וחמש אניות חכורות מחברות זרות, ציםשלוש אניות שנרכשו במלואן על ידי (
 אניות מכולה 3וכן רכשה ,  שנים5-6 - אניות מכולה  וחכרה אותן מן הרוכשים בחכירת גוף ל3 מכרה צים, במקביל

 .א" כTEU 1,700בגודל ממוצע של 

חלקן בבעלות מלאה או ( אניות נוספות 12- על תוכנית הצטיידות בצים החליטה 2004דש דצמבר בחו, בנוסף
 במהלך השנים ציםכאשר האניות אמורות להיכנס לשירות , ) וחלקן חכורות על ידה לעשר שניםציםחלקית של 

ת החשבון ולאחר פרק ארועים שונים בשנ, בדוח הדיקרטוריון של החברה לישראללפרטים ראו . 2009 עד 2006
 .תאריך המאזן
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 רכוש קבוע וציוד 12.10
 

 צי האניות וציודו

באמצעות (או בעקיפין /במישרין ו,  אניות בבעלות מלאה26מהן ,  אניות94 הפעילה צי של צים,  המאזןלתאריךנכון 
) 12.18ראו סעיף ( אניות בבעלות משותפת עם בעלי עניין 5מתוכן , )חברות אשר הוקמו לצורך החזקה באניה בלבד

מעת לעת  חוכרת צים, בנוסף.  אניות בחכירת גוף4 - אניות החכורות מבעלי עניין ו20מתוכן ,  אניות בחכירת זמן64
 ציםאניות או ציוד החכורים על ידי ,  על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.אניות מסע בהתאם לצרכיה

הסכם חכירה הונית מעביר את הסיכונים , ככלל. ציםד בבעלות  כאניות או ציוציםבחכירה הונית נרשמים בספרי 
כאשר הקניין בנכס עשוי לעבור או שלא לעבור בסוף תקופת , והסיכויים הכרוכים בבעלות על הנכס לידי החוכר

 .החכירה

, עופר שיפברוקרס- מבוצעות בעיקר בתיווך ציםציםחכירות או החכרות של אניות על ידי , מכירות, רכישות
 . עם קבוצת עופרציםתפות של שו

. ם וגנרטוריםנגררי, ממכולות מסוגים שונים, בעיקר, המורכב,  ציוד נוסףלצים, ציםבנוסף לצי האניות של 
 .ראה בהמשך, לפרטים בדבר הציוד

, המובטחות בשעבודים על האניות,  בהלוואות לזמן ארוךצים ממומנת על ידי ציםרכישת מרבית אניות וציוד 
 . וכן בשעבודים על הציוד וזכויות הביטוח בגינם, כנסות הנובעות מהפעלתן ומביטוחיהןלרבות הה

  
 אניות חכורות

, חכירת גוף, חכירת זמן( הן אניות החכורות על ידה בהסכמי חכירה מסוגים שונים ציםמרבית האניות בשירות 
דמי . פי הסכמי חכירה מקובלים בענף מעת לעת בהתאם לצרכיה על ציםחכירת אניות נעשית על ידי ). חכירת מסע

 ציםצורכי , היקפי הסחר העולמי, החכירה ותקופות החכירה משתנים בהתאם להיצע האניות הקיים בשוק
 .וגורמים נוספים

משמעה חכירת נפח האניה לתקופה תמורת דמי חכירה יומיים כאשר " חכירת זמן: "באשר לסוגי הסכמי החכירה
משמעה חכירת גוף האניה לתקופה תמורת דמי חכירה כאשר תפעול " חכירת גוף ";י בעליה"האניה מתופעלת ע
 .משמעה חכירת נפח האניה למסע מסויים תמורת דמי חכירה מוסכמים" חכירת מסע"; האניה בידי החוכר

 
 ציוד

 -כ, לות מכו287,400 -ציוד הכולל כ, נכון ליום המאזן, ציםלצורך העמדת שירותי התובלה על ידה קיים בשירות 
על פי הפירוט ,  וחלקו חכור על ידהציםאשר חלקו בבעלות ,  נגררים9,100 - גנרטורים כחלק ממכולות קירור וכ665
 :הבא

 כ"סה חכירה  בעלות 
 287,400 112,900 174,500 מכולות

 9,100 5,000 4,100 נגררים

 את הציוד כנגד תשלום דמי ציםם חוכרת  חכור על ידה על פי הסכמי ליסינג שונים לפיהציםחלק מהציוד בשירות 
 . אופציה לרכוש את המכולות במחיר קבוע מראשלציםכאשר בסיום תקופת החכירה מוקנית , חכירה
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 הון אנושי 12.11
 

 מבנה ארגוני 
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 )המשך(הון אנושי  12.11
 

 כללי

 עובדים לפי החלוקה 4,700 -כ) רות מאוחדות של ציםללא עובדי חב( בציםהועסקו , 2004 בדצמבר 31נכון ליום 
 :הבאה

 
ימאי דירוגי הינו . ודירוגים זרים קצינים 370 -וכ)  עובדים זמניים37 -מתוכם כ( קצינים ישראלים 235- כ- ימאים

מלצרים , טבחים, מלחים: כגון(מתלמד או נוסע , חניך, צוער, עובד המועסק כחלק מצוות האניה שאינו קצין
 ).ב"ווכי

 
 .    עובדים זרים3,300 - עובדים ישראלים וכ800 - כ-) מי שאינו ימאי (עובדי חוף

 מכוסות במלואן צים והחברות המאוחדות של ציםמעביד של עובדי - בגין סיום יחסי עובדציםהתחייבויותיה של 
יות דומות ביחס או תוכנ/בין באמצעות הפרשה לקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים ביחס לעובדים ישראלים ו

 .  ציםובין באמצעות עתודה בדוחותיה הכספיים המאוחדים של , לעובדים שאינם ישראלים

 9על פי הסכם קיבוצי מיוחד מיום . ראה בהמשך,  מועסקים על פי הסכמים קיבוצייםציםמרבית עובדי , ככלל
ידים בכירים ובתפקידים נוספים צים רשאית להעסיק בחוזים אישיים מספר מסוים של עובדים בתפק, 2003ביוני 

 עובדים 22 -מתוכם כ( עובדים בחוזים אישיים 45 - הועסקו בצים כ2004 בדצמבר 31נכון ליום . כמפורט בהסכם
 ).בתפקידים בכירים

 
 הסכמים קיבוציים

וט להלן פיר. צים כפופה למספר רב של הסכמים קיבוציים מיוחדים בינה לבין עובדי החוף ובינה לבין הימאים
תמציתי של עיקרי תנאי ההסכמים הקיבוציים המהותיים החלים על עובדי צים בחלוקה לפי הסכמים קיבוציים 

 : מיוחדים החלים על עובדי החוף והסכמים קיבוציים מיוחדים החלים על הימאים
 

 הסכמים קיבוציים מיוחדים החלים על עובדי החוף
 

 1979 ביוני 14 מיום בציםדתם הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי צים בדבר תנאי עבו

והוא תוקן ועודכן במהלך השנים , קבועים או זמניים, ל"הסכם זה חל על כל עובדי צים הישראלים בארץ ובחו
 .במסגרת שורה של הסכמים קיבוציים מיוחדים

 על ההסכם מסדיר את תנאי העסקת עובדים בצים וכולל הוראות לפיהן על צים להעניק זכויות לעובדיה העולות
דמי , חופשות מיוחדות, הפרשות לקרן פנסיה, לרבות הפרשה לקופת תגמולים, הקבוע בחוקי העבודה השונים

דרישות ביחס למתן , בין היתר, על פי ההסכם נקבעו. ב"הטבות שונות וכיו, דמי מחלה וחופשה שנתית, הבראה
 בעת פיטורי עובד קבוע או פגיעה הודעה לועד בעת העסקת עובד חדש ודרישות ביחס לקבלת הסכמת ההסתדרות

 . בתנאי עבודתו

 וצים התחייבה שלא להודיע על ביטולו 2004 בפברואר 5 שנים החל מיום 7תוקפו של הסכם זה הינו למשך 
 . בתקופה זו

 
 ")הסכם ההתייעלות של עובדי החוף ("2001 באוקטובר 11הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

כמו כן מסדיר ההסכם את .  עובדי צים100- צים ובמסגרתו פרשו כהסכם זה קבע הסדרי פרישה של עובדי
הסכם ההתייעלות של . 2004 עובדים נוספים בכל שנה במשך ארבע שנים החל מחודש אוקטובר 20פרישתם של עד 

גמלה מוקדמת או פיצויים מוגדלים וכן מענקים והטבות : עובדי החוף קבע שני מסלולי פרישה אלטרנטיביים
פרישה מרצון : עוד קובע ההסכם כי ההתייעלות תבוצע בשני שלבים עוקבים. תנאים הקבועים בהסכםב, נוספות

 . המותנית בהסכמת צים ופרישה בהסכמת נציגות העובדים שתבוצע בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם

בתוקפם והם יעמדו , יחזרו לתוקפם הסדרי הפרישה שנהגו בעבר, כאמור לעיל, עם סיום פרישתם של העובדים
 ). 2012עד חודש אוקטובר : קרי( שנים מאותו מועד 4לתקופה של 

 
 2003 ביוני 9הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

כקבוע , עובדים זמניים שיהפכו לעובדים קבועים, עובדים קבועים: כגון, בציםעל פי ההסכם נקבע סיווג העובדים 
, ובדים בכירים וכן עובדים במשימות חולפות ע32עד (עובדים אשר ניתן להעסיקם בחוזים אישיים , בהסכם

 .ב"וכיו) כהגדרתם בהסכם, או בתפקידים מיוחדים/לתקופות קצובות ו
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 הסכמים קיבוציים מיוחדים החלים על הימאים
 

, 1992לי  ביו12רבי חובלים ומכונאים ראשיים מיום , קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים נפרדים עם הקצינים
 שתוקפם הוארך מעת לעת

בין . תנאי העסקתם ופרישתם של העובדים עליהם הוא חל, כל אחד מההסכמים מסדיר את אופן קבלתם לעבודה
לרבות הפרשה לקופת , קובעים ההסכמים זכויות לעובדים העולות על הקבוע בחוקי העבודה השונים, היתר

. ב"הטבות שונות וכיו, דמי מחלה וחופשה שנתית, דמי הבראה, חופשות מיוחדות, הפרשות לקרן פנסיה, תגמולים
כן נקבעו בהסכמים מגבלות על פיטורי עובדים והוראות בדבר קיום בוררות במקרה של מחלוקות בקשר 

 . להסכמים

תיקן את הוראות ההסכם הקיבוצי ביחס לקצינים ורבי חובלים ומכונאים ) כהגדרתו להלן(הסכם ההפרטה 
 .  להלן12.21ראו סעיף , קשור לתקן ציוות של קצינים ישראלייםראשיים בכל ה

 
 2000 בינואר 9הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

על פי היקף , 1.1.99הסכם זה יצר תנאי שכר שונים לשתי קבוצות קצינים שהתקבלו לעבודה החל מיום 
 .הפלגותיהם באניות חברות ספנות ישראליות

 
 2003  ביוני24הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

, ח זה"למועד דו. 2003 בדצמבר 31הסכם זה ביטל את התקנים לימאים ישראלים דירוגים באניות צים החל מיום 
כמו כן בוטלו כלל ההסכמים הקיבוציים החלים . צים אינה מחויבת להעסיק ימאים דירוגים ישראליים באניותיה

 .על הימאים הדירוגים
 

 )הסכם ההפרטה -להלן ( 4200 בינואר 6הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

,  צים כי הסכם ההתייעלות של עובדי החוףההתחייב,  להלן12.21ראו סעיף , במסגרת הליך ההפרטה של צים
 שנים מיום מכירת מניות המדינה בצים וכי אם וככל שיבוצע פיצול של הפעילות 7יעמוד בתוקפו לתקופה של 

ם של ההסכמים הקיבוציים שבין צים לבין ההסתדרות הבינלאומית של צים לא יהיה בכך כדי לגרוע מתוקפ
 ). לרבות הסכמי התשתית וההפרטה(

. שבהן יועסקו קצינים ישראליםלעמוד במכסת אניות מ "בע) אחזקות(מחייב את צים ועופר הסכם התשתיות 
 או בניהול צים בתפעול,  אניות19 מתוכן , בבעלות או בתפעול או בניהול של החברות אניות30מכסה זו הועמדה על 

ל תעלה "כי מכסת התקנים לקצינים ישראליים באניות הנ, כן נקבע.  אניות בתפעול או בניהול עופר אניות11 -ו
 .168בהדרגה עד לרמה של 

 לעמוד במכסת לציםכי במקרה של משבר בענף הספנות או במצב שלא יאפשר , בין היתר, הסכם ההפרטה קובע
ייערך משא ומתן בין הצדדים לצורך צמצום מספר התקנים לקצינים , טההתקנים המתחייבים מהסכם ההפר

 .כמפורט בהסכם ההפרטה, ישראלים
 

 העסקת עובדים זרים

כעובדים ) קצינים או דירוגים(ימאים זרים על אניותיה , במהלך פעילותה השוטפת,  מעסיקה לתקופות קצובותצים
 . ורזמניים וזאת על פי הסכמים אישיים עם כל ימאי כאמ

 
 חומרי גלם וספקים 12.12

התקשרויות עם ספקי דלק שונים ועם הנמלים : כגון,  עם ספקים שוניםציםבמהלך פעילותה השוטפת מתקשרת 
 . ציםברחבי העולם אותם פוקדת 

 מסך הוצאות 5% בגינו עלו על צים אף ספק אשר סך הוצאות לצים לא היה 2004- ו2003, 2002במהלך השנים 
 . צים

 
 הון חוזר 12.13

יצוין שבגין הוצאות חכירת אניות ובגין מעבר אניות בתעלת פנמה . צים מקבלת מספקיה אשראי כמקובל בענף
, צים מעמידה אשראי ללקוחותיה במדינות שונות. ובתעלת סואץ לא ניתן אשראי והתשלומים משולמים מראש

 . יום30 -ת על כתקופת האשראי הממוצעת עומד. בהתאם לנהוג ולמקובל באותה מדינה
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 מימון 12.14
 . אשראי ספקים וממקורותיה העצמיים,  מממנת את עצמה מאשראי בנקאיצים

לפירוט ,  לממן את פעילותה בעיקר באשראי דולריציםובהתאם לכך נוהגת ,  הינן בדולריםציםעיקר הכנסותיה של 
 .יון של החברה לישראלבדוח הדירקטור כנגד חשיפתה לסיכוני מטבע זר ראו ציםשנוקטת  ההגנה

 מליון 704 -בסך כולל של כואחרים  הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים לצים 2004 בדצמבר 31נכון ליום 
 : להלן התפלגות ההלוואות לפי בסיסי ההצמדה ומקורות אשראי בנקאיים ולא בנקאיים. דולר

 

 זמן קצר זמן ארוך מטבע 

 ריביתדולר מליוני ריביתדולר מליוני  

 4.1% 71 3.5% 428 דולר מקורות בנקאיים

 7.0% 6  - ח"ש 

  - 3.2% 23 יורו 

  - 8.6% 17 ראנד 

      

  77   468  :כ אשראי בנקאי"סה

  -  19 דולר :מקורות לא בנקאיים

      

  77  627  כ"סה

      
 

ם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של בהתא, להלן טבלה המפרטת את התשלומים בגין פירעון האשראי האמור
 : 2004 בדצמבר 31 ליום צים

 

 
31.12.04 

 ) דולרמליוני(

2005 148 
2006 104 
2007 86 
2008 80 
2009  64 

 145  ואילך2010

 627 כ"סה
 

 : בהתחייבויות הבאות, בין היתר, להבטחת אשראים אלה התחייבה צים
 

או המכולות בגינן /התחייבה צים לשעבד את האניות ו, או מכולות/במקרה של מימון רכישת אניות ו 12.14.1
לפי , או המכולות/לרבות הכנסות הנובעות מהאניות וזכויות הביטוח בגין האניות ו, הועמדה ההלוואה

 . העניין
 

 . לא ליצור שעבוד צף על נכסיה 12.14.2
 

 .ז ללא הסכמת הגורם המממן"לא להנפיק ניירות ערך למוכ 12.14.3
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 )המשך (מימון 12.14
 

והכול בהתאם ,  מסך מאזן18.5%עת משיעור של  ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל 12.14.4
, הון עצמי מוחשי משמעו הון עצמי לרבות הון מניות נפרע( .צים  המאוחדים של  השנתיים לדוחות 

ידחות ונכסים בלתי קרנות וסך ההפרשות למסים נדחים ובניכוי הוצאות נ, עודפים בלתי מחולקים
  ).להבטחת חובותיהם של בעלי עניין ידי צים -מוחשיים ובניכוי ערבויות שניתנו על

 . 33.1% בדצמבר עמד היחס האמור על 31-ליום ה
 

12.14.5 Debt Service Ratio- עודף תפעולי )EBITDA (שירות . 1.0בכל עת לא יקטן יחס זה מ . חלקי שירות החוב
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  מבנקים ואחרים ובניכוי , הוצאות מימוןהחוב מוגדר כסכום 

 .  לזמן קצרתמזומנים ושווי מזומנים ופיקדונו
 זמן קצר לא יפחתו תלצורך חישוב יחס זה חלויות שוטפות בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונו

 . מאפס
 

 .11%הון עצמי למאזן לא יפחת בכל עת מ  12.14.6
 .24.6%עמד יחס זה על   2004 בדצמבר 31נכון ליום 

 
 .1.2יחס בין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לבין סך הוצאות המימון נטו לא יפחת בכל עת מ  12.14.7

 .9.4עמד יחס זה על   2004 בדצמבר 31נכון ליום 
 

 . 1.2היחס בין הרווח מפעולות רגילות ביחס להוצאות המימון לא יפחת מ  12.14.8
 . 6.68עמד יחס זה על   2004 בדצמבר 31נכון ליום 

 
זכויות המיעוט , חלקי הון עצמי) לרבות חלויות שוטפות(הלוואות זמן קצר וזמן ארוך מבנקים ואחרים  12.14.9

 .4.5יחס זה לא יעלה על . ומסים נדחים
 .1.34עמד יחס זה על   2004 בדצמבר 31נכון ליום 

)  בניכוי פחת מנהל(הוצאות הנהלה וכלליות ) ב(הוצאות תפעול  ) א(ובניכוי הכנסות מפעילות שוטפת 
חלקי  הוצאות מימון נטו ובתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים ובניכוי 

 .1.0יחס זה לא יפחת מ . מזומנים ושווי מזומנים 
 

12.14.10  EBITDA 1.0 חלקי שירות החוב לא יפחת מ. EBITDA כהכנסות מפעולות ובניכוי הוצאות תפעול יוגדר 
כפי שמשתקף (והוצאות הנהלה וכלליות למעט הפרשה לסיום יחסי עובד ומעביד ובתוספת פחת 

 ).בתזרים המזומנים
הפחתת ניכיון בגין הלוואות בריבית ) א(הוצאות ריבית  למעט ) 1( כסכום של -שרות החוב יחושב 

חלויות שוטפות של הלוואות ) 2(הפרשי שער ובתוספת ) ג(ות פיננסיות הפסדים מעסקא) ב(מסובסדת 
 .1.45 עמד יחס זה על  2004 בדצמבר 31נכון ליום .   לזמן ארוך מבנקים ומאחרים

 סבחלק מההסכמים קיימת אפשרות לצמצום האשראי במקרה של שינוי שליטה לעומת השליטה הקיימת במר
 .ל הבנקבמידה וזו לא תהיה מקובלת ע, 2004
 - עופר תפחת מקבוצתקיים הסכם המאפשר לבנק לדרוש פירעון במידה והבעלות הישירה או העקיפה של , בנוסף

20%. 
 .צים עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות, למועד דוח זה, כאמור

 1.צים תידרש לגייס מימון נוסף לצורך פעילות השקעה, להערכת הנהלת צים
 

 מיסוי 12.15
 

 ורי המס שיע

 בניכוי 25% במס בשיעור של צים מדיבידנד המחולק מהחברות הזרות המוחזקות על ידה מחויבת ציםעל הכנסות 
יחול שיעור מס החברות המלא בישראל תוך מתן זיכוי , ציםלבחירת , במקרים ובתנאים מסוימים, מס במקור או

 .וזיכוי בגין מס שנוכה במקור בחלוקה לישראל) זיכוי מס תשתית(בגין מסים ששילמה חברת הבת מחוץ לישראל 

                                                 
 בתאריך בציםהמבוסס על אינפורמציה הקיימת , מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד. סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד  1

התוצאות בפועל עשויות להיות . בהתבסס על נסיון העבר והידע שנצבר לה בנושא זה, בין היתר, ח נכון לתאריך הדוציםוכולל הערכות של , ח"הדו
 שעל בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות להתגלות ציםההערכות של , כמו כן. שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 .בחשבוןאו שונות באופן מהותי מאלו שהובאו /כלא נכונות ו
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 )המשך (מיסוי 12.15
 

 )המשך  (שיעורי המס

שעור המס על רווח ההון .  פטורה ממסצים, על הכנסות מדיבידנד מהחברות תושבות ישראל המוחזקות על ידה
 -ן "ענין מכירת נכסי נדלול (2003 בינואר 1לגבי נכסים שנרכשו קודם ליום  . 25%הריאלי בגין מכירת נכסים הינו 

 יהא שיעור מס החברות 2002 בדצמבר 31שעור המס על חלק רווח ההון הריאלי היחסי עד ליום , )2001 בנובמבר 7
 בינואר 1חלק רווח ההון בגובה הפחת המתואם הנצבר מיום . 25%הרגיל ויתרת רווח ההון תחויב במס בשיעור של 

 .כנסה ממנה נוכה הפחת ימוסה לפי שיעור המס שחל על הה2003
 . מליון דולר215 -שניתן לקזזם מהכנסות השנים הבאות מסתכמים לכ, ההפסדים לצרכי מס להעברה

 
 ח" ניהול פנקסים במט-דיווח בדולרים 

, לפקודת מס הכנסה) 3)(ג(א130בהתאם להוראת סעיף ,  מנהלת את פנקסי החשבונות שלה במטבע חוץצים
 מהכנסותיה הם מהפעלת כלי שיט או כלי טיס 90% שלפחות לציםות במטבע חוץ המאפשרת ניהול פנקסי חשבונ

 . בהובלה בינלאומית
ל "הוראות החוק הנ, 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(לחוק מס הכנסה ) 2)(ב(27בהתאם להוראת סעיף 

 . ציםלא יחולו בקביעת הכנסות 
בהתאם לתקנות מס , ב"מס במונחי מטבע של דולר ארה מנהלת את פנקסיה ומחשבת את הכנסתה החייבת בצים

כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן (הכנסה 
 . 1986-ו"התשמ, )החייבת

 
 פחת לאוניות

, ניות ומכולותנקבע ניכוי פחת נוסף לגבי א, 2001-א"התשס, )שיעור פחת לאניות(בהתאם לתקנות מס הכנסה 
שיעור הפחת הנוסף לגבי אניה הוא ).  תקנות הפחת- להלן (1941 -) פחת(בנוסף לניכוי הפחת לפי תקנות מס הכנסה 

באשר . 20%כך ששיעור הפחת הכולל יהא בשיעור של ,  מסכום הניכוי לפי תקנות הפחת100%-בסכום השווה ל
כך ששיעור הפחת הכולל יהא , ם הניכוי לפי תקנות הפחת מסכו33 1/3%-למכולה נקבע פחת נוסף בסכום השווה ל

 .20%בשיעור של 
 

 שומות מס

 הפכו סופיות בהתאם 1998-2000השומות לשנים . 1997 עד וכולל שנת ציםשומות מס סופיות התקבלו על ידי 
 .לכללי ההתיישנות הקבועים בפקודה

 
 איכות הסביבה 12.16

 . יקוח על פעילות התאגיד מגבלות ופ- 12.17בסעיף ראה רגולציה 
 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 12.17
 

 רגולציה ורישוי

בנוסף כפופים . כן לאמנות בינלאומיות ו המצויות בדין הישראליסטטוטוריותעסקי הספנות כפופים להוראות 
 .נותמתבצעים בתחומי מדינות זרות להוראות הדין של אותן מדי/עובדיה ועסקיה השוהים, ציםאניות 

,  חובות ומגבלות מסוגים שונים על מובילים ימייםהמטיליםחקיקה קיימים דברי , בכללן ישראל, במספר מדינות
לאינטרס הלאומי של אותן הנוגעים נוספים  ועניינים זהות אנשי הצוות,  במרשם כלי שיטאניהדוגמת רישום ה

להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילותה  עלולים ציםאו תיקונים ברגולציה החלה על /שינויים ו. מדינות
 . ציםשל 

 
 רגולציה של עסקי הספנות בישראל

, בישראלכלי שיט רישום גון רים נושאים כיתקנות שהוצאו מכוחו מסדהו, 1960-ך" תש,)כלי שיט(חוק הספנות 
 בידי אזרח או תאגיד  מוחזקיםוהבעלות בן  מ50%-שיותר משיט  יכל, בהתאם לחוק זה. ושעבודםמכירת כלי שיט 

של כלי שיט חדש ורכישה ה יבני, בנוסף.  פטורורשם במרשם כלי השיט הישראלי אלא אם ניתן לילה חייב, ישראלי
משרד אישור בכתב מאת מנהל אגף הספנות והנמלים בהחייב ברישום בישראל וביצוע שינויים בו טעונים 

ובלבד שבמקרה ,  כלי שיט או להעביר את הבעלות בהםהחוק אינו מטיל הגבלות על האפשרות לשעבד. התחבורה
 יום מראש לרשם 14תינתן על כך הודעה של , של העברת בעלות בכלי שיט ישראלי לידי מי שאינו אזרח ישראלי

 . כלי השיט
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 )המשך (מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 12.17
 

 )המשך (רגולציה של עסקי הספנות בישראל

ביניהם ,  מסדירים את העניינים הקשורים לימאיםשהותקנו על פיווהתקנות , 1973-ג" תשל,)ימאים(חוק הספנות 
ועניינים הנוגעים כלי השיט סדרי ותנאי עבודה ב, שהחוק חל עליהםתנאי הכשירות לשירות בצוות בכלי שיט 

שיט האליים בכלי אנשי צוות ישר, במידת האפשר,  נדרשת להעסיקצים, חוק זהעל פי . לזכויות הימאים כעובדים
ואשר תוקפן עד סוף ,  בהתאם לתקנות שהותקנו על ידי שר התחבורה בעניין העסקת אנשי צוות ישראליים.םלהש

 להעסיק קברניט ולפחות ששה קציני ים ישראליים בכל אניה הפוקדת באופן סדיר נמל ציםמחויבת , 2008שנת 
 קברניט ושני -ל  מצומצמת יותר "ל בישראל החובה הנבעוד שלגבי אניה שאינה פוקדת באופן סדיר נמ, בישראל
 .קצינים

מקנה לשר , 1973-ג"תשל, ]נוסח משולב[) על כלי שיטפיקוח (החוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום 
כמו גם אזרח או תושב , התחבורה סמכות לחייב בעלים של כלי שיט הרשומים או החייבים ברישום בישראל

מטעמים של ביטחון המדינה או קיום וזאת , לבצע פעולות מסוימות,  הרשום במדינה זרהישראל החוכר כלי שיט
הובלת מטענים מסוימים ממקום למקום בהתאם , בין היתר,  פעולות אלה כוללות.אספקה ושירותים חיוניים

 19מיום (מצב חירום לא בוטלה במדינת ישראל ההכרזה על בתוקף כל עוד העומדות ,  תקנות אלו.להוראות השר
  .)כגון הובלת סחורות עבור המדינה בעת מלחמה(נועדו לשימוש בעתות חירום , )1948במאי 

 הגנה על בטחון תלהתקין תקנות שעת חירום למטראת הסמכות  מעניק לממשלת ישראל חוק יסוד הממשלה
 במידה - וג זהמסתקנות . שמירה על שלום הציבור והבטחת קיום אספקה ושירותים חיוניים, מדינת ישראל

תקנות שעת כי בעבר הותקנו , יצוין. הוארך תוקפן על ידי הכנסתשלושה חודשים אלא אם ל תוקפן -ומותקנות 
 .  ועל כלי השיט שבבעלותהצים על חלו בנושאי ספנות ואשר עסקוחירום אשר 

כסים מסוימים ל נ"מקנה סמכות לגייס לצה, 1987-ז"התשמ, ההגנה לישראל חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא
החוק מטיל על המדינה לשלם לבעל הנכס עבור . לרבות כלי שיט, שבבעלות תושב ישראל או תאגיד ישראלי

 .השימוש בנכס שגויס כאמור
 -ג"התשמ, )בטיחות השיט(תקנות הנמלים , אשר ישראל צד לה, האמנה הבינלאומית לשמירה על חיי אדם בים

, )בטיחות במכולות( וכן תקנות הנמלים 1985-ה"התשמ, ) באניותמניעת רעש מזיק(תקנות הנמלים , 1982
 .תפעול והחזקת כלי שיט, כוללות הוראות בנושאים הקשורים לבטיחות, 1982-ג"התשמ

מפעילו וגורמים נוספים במקרה של , קובע את אחריותם של בעל כלי שיט, 1984-ד"התשמ, חוק שמירת הנקיון
כל זאת בנוסף להוצאות הניקוי , ח" ש404,000 קנסות עד גובה מירבי של החוק מטיל. השלכת פסולת מכלי שיט

 .אשר יחולו על המזהם
הוא בנושא  הדן וקקיהח.  שמן או שפכיםעל ידיאמנה הבינלאומית למניעת זיהום הים מדינת ישראל הינה צד ל
יהיו ,  ליםמן מכלי שיטנשפך שאם  כי תאשר קובע, 1980-ם"תשה ,)נוסח חדש(ים בשמן -פקודת מניעת זיהום מי

הסכומים כפופים לשינויים מעת (ח " ש294,000מירבי של אחראים והם צפויים לקנס עד סכום ו או קברניטו יבעל
החוף או כל אשר , שא בתשלום הוצאות ניקוי היםיהפקודה קובעת בנוסף כי אדם האחראי לזיהום יכול שי). לעת

 .הדברתו וצמצום הנזק שגרם, שמן שנשפך או הוזרםובתשלום הוצאות איתור ה, זוהם בשמן שנשפך
הטלת אוסר על חוק זה  . פסולתעל ידיבמניעת זיהום מטפל , 1983-ג"תשמה ,)הטלת פסולת(חוק מניעת זיהום הים 

שנה או קנס עד מאסר של החוק צפוי ל העובר על .על הטענת פסולת על כלי שיט ללא קבלת היתרלים וכן פסולת 
פי  בית המשפט רשאי להורות לאדם שהורשע על).  לשינויים מעת לעתףהסכום כפו(ח " ש166,000עד  של מירבי
וכן לשאת בהוצאות , החוף וכל אשר זוהם בפסולת שהוטלה לים, בהוצאות ניקוי הים, בנוסף לקנס, לשאתהחוק 

 מקנה לבתי משפט החוק. כדי למנוע זיהום הים ממנה ולצמצם את הנזק שכבר נגרם, איתור הפסולת שהוטלה לים
 .בישראל סמכות לשפוט גם מי שעבר על הוראות החוק מחוץ לישראל

 
 הגבלים עסקיים 

הסדרים שכל כבילותיהם , על פי החוק,  עם זאת.חל גם בתחום הספנות ,1988-ח" התשמ,וק ההגבלים העסקייםח
 מקום בו בו כהסדרים כובליםלא ייחש ,נוגעות לתובלה בינלאומית בים או להובלה משולבת בים באוויר וביבשה

איגוד בינלאומי של חברות ספנות אשר אושר לעניין ) 2(או ; מובילים בים או באוויר) 1: (כל הצדדים להסדר הם
 תחת פטור זה .הקבענוהכל בתנאי שהודעה על ההסדר נמסרה לשר התחבורה בדרך ש, ידי שר התחבורה זה על
הסכמי (והסכמי שיתוף פעולה באניות ) CONFERENCES( בינלאומיים הסכמי החברות באיגודים, בין היתר, חוסים

 .יודגש כי הפטור אינו חל על הסדרים בין חברות ספנות למשתמשים בהובלה ימית.  צד להןציםש) קונסורציה
, לדיני הגבלים עסקיים במקומות בהם היא פועלת, מכוח פעילותה הבינלאומית, ציםבנוסף לדין הישראלי כפופה 

דינים אלה מסדירים באופן מפורט את פעילותן של חברות הספנות במסגרת חברות . ב" אירופה וארה-שם וברא
 .באיגודים בינלאומיים והסכמי קונסורציה
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 )המשך (מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 12.17
 

 )המשך (הגבלים עסקיים 

 לאמנת רומא להובלה 82- ו81יפים מיישמות את סעשהתקין האיחוד האירופי ואשר עיקריות השתי התקנות 
הראשונה  .לסוגים מסוימים של הסכמים בין מובילים ימיים) BLOCK EXEMPTIONS(קובעות פטורי סוג , ימית

 REGULATION -והשנייה ,  בינלאומייםימייםאיגודים  פטור סוג לתאשר קובע, REGULATION 4056/86שבהן היא 
כי הנציבות האירופית ,  יצוין.של חברות ספנותשיתופי פעולה פעולית של  פטור סוג לפעילות תתקובעה ,823/2000

  .REGULATION  4056/86הצהירה על כוונתה לבטל את 
מכיר גם הוא באפשרות ההתאגדות , 1998כפי שתוקן בשנת , 1984 משנת SHIPPING ACT -ה, ב"באשר לדין בארה

הפיקוח והאכיפה של החוק . ות בהסכמי קונסורציהשל חברות ספנות באיגודים ימיים בינלאומיים ובהתקשר
וקיימת חובה לדווח לו על ההסכמים , )FMC) FEDERAL MARITIME COMMISSION-ב על ידי ה"נעשה בארה

 . ב מתייחס גם להסכמים בין מובילים לבעלי מטען"החוק בארה. השונים
 

 הסכמי שיתוף פעולה 12.18
 

 שיתופי פעולה

שיתופי הפעולה . תופי פעולה תפעוליים רבים ומגוונים בין החברות הפועלות בוענף הספנות מאופיין בשי
ים החלפת תא, )Slot Agreement(או החכרה של תאים באוניות /בהסכמי שיתוף פעולה לחכירה ו, בעיקר, מתבטאים

, בנוסף. Allianceהסכמים לשיתופי פעולה באניות והסכמי , )Swap Agreement(באוניות עם חברות הובלה אחרות 
מאופיין ענף הספנות בשיתופי פעולה בין חברות ספנות באמצעות חברות באיגודים בינלאומיים שונים 

)CONFERENCES(  והתקשרות בהסכמי הדברות)Discussion Agreement (וזאת לצורך , עם חברות ספנות שונות
 . כמפורט להלן, קביעת עקרונות פעולה בקווי הובלה ימיים

 
 תוף פעולההסכמי שי

 מתקשרת בהסכמי שיתוף פעולה עם חברות צים, במטרה ליעל את פעילותה העסקית ולשפר את רמת השירותים
עם חברות לרכישה או מכירה של תאים על " אד הוק"שיתוף פעולה מסוג אחד הינו התקשרות . ספנות אחרות

ה מסוג נוסף הינו הקצאת תאים שיתוף פעול). USED ONLY(אניות כנגד תשלום קבוע מראש לכל תא שנרכש 
וזאת , במקרה זה מבוצע התשלום בהתאם להקצאה המקורית. לתקופת זמן מסוימת באניות של חברות אחרות

סוג שלישי של שיתוף פעולה הינו התקשרות ). USED/UNUSED(בין אם נעשה שימוש בתאים שהוקצו ובין אם לאו 
 . צה לצד האחר קיבולת תאים מסוימת על אניותיועל פיהם כל צד מק) SWAP(בעסקאות החלפת תאים 

בהסכמים מסוג זה . המכונה גם הסכם קונסורציה, סוג נוסף של שיתוף פעולה הינו הסכם שיתוף פעולה באניות
כאשר כל אחד מהצדדים מתחייב להעמיד מספר אניות לשירות , קיים או חדש, מגדירים הצדדים קו הפלגה כלשהו

עבור הצדדים האחרים ) בדרך כלל בהתאם לחלקו בשותפות(צאת קיבולת תאים מסוימת הקו תוך התחייבות להק
שיתוף הפעולה מסוג זה הינו לצרכים תפעוליים בלבד ואינו כולל הסדרים . להסכם באניות אשר ישרתו באותו קו

רי תפעול של הסכמים אלה קובעים הסד. ב"פעילות מול ספקים וכיו, תיאום מחירים בקו, ביחס לטיפול בלקוחות
הוראות ביחס למסלול ההפלגה ואפשרות ביצוע שינויים בו וכן לגבי אופן הטיפול במטען , בין היתר, כגון, האניה

העובדים בתיאום לצורך הובלת וטעינת , כאשר לכל צד סוכנים שלו בנמלים, מטעם הצדדים האחרים להסכם
או במקרה בו האניה אינה נמצאת בשירות הקו כפי , במקרה בו צד כלשהו אינו עומד בנוהלי התפעול. המכולות
אלא אם כן תיקן הצד המפר את ההפרה בתנאים הקבועים , יהווה הדבר הפרה מהותית של ההסכם, שהוסכם
 . בהסכם

, בשיתוף פעולה כאמור. ALLIANCEשיתוף הפעולה ההדוק ביותר בין חברות ספנות הינו שיתוף פעולה מסוג 
לרבות פעילות משותפת מול , אל מול כלל הגופים הנוגעים להובלה הימית, ת במשותףפועלות מספר חברות ספנו

 . ב"משא ומתן עם נמלים וכיו, ספקים שונים, לקוחות
למעט הסכמי ( הינה צד להסכמי שיתוף פעולה מסוגים שונים ביחס למרבית קווי הספנות המופעלים על ידה צים

ALLIANCE .(נם אחידיםסוגי שיתוף הפעולה והיקפם אי. 
 

 חברות באיגודים בינלאומיים והסכמי הדברות

נוסדו לצורך קביעת עקרונות פעולה בקווי ) CONFERENCES(איגודים ימיים בינלאומיים של חברות ספנות 
 : ציםלהלן פרטים בדבר הסכמי האיגודים בהם חברה . ההובלה הימית של החברות החברות באיגוד כאמור

הוראות ביחס לייצוב ותיאום דמי הובלה ותעריפים שונים בקטעי הסחר , תרבין הי, ההסכמים קובעים
תיאום לוחות זמנים , )לרבות קביעת תעריפים מינימליים של דמי הובלה בחלק מקטעי הסחר כאמור(הרלוונטיים 

 .דקביעת דמי ההובלה ואופן גבייתם נעשים בתיאום מלא עם שאר החברות באיגו. של הפלגות ותדירויות הפלגה
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 )המשך(הסכמי שיתוף פעולה  12.18
 

 )המשך (חברות באיגודים בינלאומיים והסכמי הדברות

גביית דמי הובלה הנמוכים מדמי : כגון(חלק מההסכמים מאפשרים לחברות באיגוד כאמור לפעול בצורה עצמאית 
נגד לפעילות כאשר במקרים מסוימים קיימת אפשרות לאיגוד להת, וזאת בהודעה מראש לאיגוד, )ההובלה
בנוסף לחברותן , בינן לבין עצמן, מאפשרים ההסכמים לחברות באיגוד להתאגד באיגודים נוספים, בנוסף. האמורה
הפרה של הסכם . החברות באיגוד ניתנת לביטול בהודעה קצרה מראש. כמפורט בהסכמים האמורים, באיגוד

 .  באיגודציםתה של או לסיום חברו/החברות באיגוד עלולה להוביל לתשלום קנסות ו
האיגודים האמורים בצורה משמעותית וזאת לאור הגבלות חוקיות במהלך השנים האחרונות פחתה חשיבות 

, בנוסף. איגוד להן להתחרות באופן אפקטיבי מחוץ להאפשרשהוטלו על האיגודים והתייעלות חברות הספנות ש
 .איגוד כאמורידי  נתיב בודד הנשלט עלחשיבות כל הפחית מ ריבוי אפשרויות ההובלה ליעדים שונים 

: הינם הסכמים שמטרתם דומה להסכמי האיגודים הימיים הבינלאומיים) Discussion Agreement(הסכמי הדברות 
ההסכמים כוללים המלצה לאותן . קביעת עקרונות פעולה בקוי ההובלה הימית של החברות שהן צד להסכמים

 .םאך אינם בגדר הסכמים מחייבי, חברות
 חברה צים, כאשר למועד הדוח,  את השתתפותה באיגודים כאמורציםבמהלך השנים האחרונות הפחיתה גם 

הובלות בין הים התיכון  (MED-SAM, )הובלות בין הים התיכון וקנדה (MED-CAN: בחמשת האיגודים הבאים
 IPBCC, )ב"ת בין ישראל וארההובלו (ITC, )הובלות בין אירופה ושאר נמלי הים התיכון (EMTA, )ודרום אמריקה

הובלות באזור הים התיכון  (EMDA צד להסכם הדברות בשם צים, בנוסף). הובלות בין אירופה והאוקיינוס ההודי(
 סחר ונתח קטע על פי התחרות בכל , בין היתר,נקבעתלאיגודים האמורים  לגבי הצטרפות ציםמדיניות ). המזרחי

 .קטע הסחר האמור בציםהשוק של 
 

 כמי שיתוף הפעולה עם בעלי ענייןהס

, ח בהסכמים עם חברות מקבוצת עופר ביחס לבניית אניות"להלן פרטים בדבר התקשרויות צים למועד הדו
 . חכירתן או תפעולן, רכישתן

. כאשר הסכמים אלה חודשו ותוקנו מעת לעת, 1969צים קשורה בהסכמי שיתוף פעולה עם עופר ספנות מאז שנת 
להלן  (1997 באוגוסט 25 ומיום 1997 ביולי 23 צים הינה צד לשני הסכמי שיתוף פעולה כאמור מיום ,למועד דוח זה

מועד , 2004 בדצמבר 31 והם הוארכו עד ליום 2003 בדצמבר 31תוקף ההסכמים הסתיים ביום ).  ההסכמים- ביחד
  .1.1.2005מבלי שנחתמו בין הצדדים הסכמים חדשים לגבי התקופה מיום , בו פגו

 ):שפגו כאמור(להלן תמצית תנאיהם העיקריים של ההסכמים 
דלק לסוגיו , הצדדים הסכימו לשתף פעולה בהובלות בסחר הישראלי ובסחר הבינלאומי של מטעני צובר למיניהם

באמצעות שותפות או חברה אשר תוחזק בחלקים שווים ותנוהל על ידי הצדדים בצורה , והובלות באניות קירור
 .  בבעלות משותפת של צים ועופר ספנות יימסרו לתפעול חברה מקבוצת עופר ספנותאניות. שווה

האניות . לפחות ארבע אניות יירכשו על ידי הצדדים בחלקים שווים) א: (הוסכם כי במהלך תקופת שיתוף הפעולה
ות משותפות כן נקבע כי חמש האניות המשותפות הקיימות תיחשבנה כאני. יוחכרו לצים ויתופעלו על ידי עופר

כאשר בתום תקופת החכירה תוקנה , לפחות ארבע אניות יוחכרו על ידי צים מאת האחים עופר) ב(; לצורך ההסכם
) ג(-ו; ההסכמים קובעים רשימה של ארבע אניות אשר תיחשבנה כאניות חכורות. לצים בעלות במחצית מכל אניה

כאשר האניות האמורות בסעיפים קטנים , ות חכורותאו אני/לפחות שתי אניות נוספות תהיינה אניות משותפות ו
 . לעיל) ג(נכללות בגדר סעיף ) ב(-ו) א(

עדיפות בהחכרת אניות נוספות על אלה המנויות בסעיפים , ככל האפשר, כי צים תיתן לקבוצת עופר, כן נקבע
 על ידי קבוצת עופר וכי האניות שיירכשו, למטרותיה ועל פי צרכיה של צים בתנאים תחרותיים) ג(-)א(קטנים 

-)א(הנזכרות בסעיפים קטנים , ויוחכרו לצים לתקופה שלא תפחת מארבע שנים תחשבנה במסגרת מכסת האניות
 . ובלבד שמספר האניות האמורות לא יעלה על שתיים, לעיל) ג(

כפי , יותשיתוף הפעולה בין הצדדים יכול שיהיה גם על ידי רכישת אניות ותפעולן או חכירה או החכרה של אנ
או למכור לה אניות שבבעלותם /השותפות תעניק לצדדים זכות קדימה להחכיר ו. שיוסכם בין הצדדים מעת לעת
 .בהתאם לצורכי השותפות מעת לעת, בתנאים ובמחירים תחרותיים

כל עסקי הצדדים בתחומי פעילות השותפות יבוצעו אך ורק באמצעות השותפות אלא אם כן השותפות תחליט 
הצד שלא התנגד לביצוע העסקה יהיה , במקרה כאמור. אינה יכולה או מעונינת לבצע את הפעילות האמורהשהיא 

כן נקבעו בהסכם מספר פעילויות קיימות של . רשאי לבצעה תוך פגיעה מינימלית עד כמה שניתן בעסקי השותפות
 . הצדדים אשר לא יבוצעו במסגרת השותפות
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 )המשך(הסכמי שיתוף פעולה  12.18
 

 )המשך (הסכמי שיתוף הפעולה עם בעלי עניין

לתפעלן ולהחכירן לצדדים שלישיים , קירור ומיכליות, או לחכור אניות צובר/הצדדים יהיו רשאים לרכוש ו
לרבות במקרה בו אניות כאמור יפקדו את ישראל שלא בדרך (לפעילות מסחרית בינלאומית שאין לה קשר לישראל 

ר תיתן צים זכות קדימה לאניות בבעלות קבוצת עופר וקבוצת עופר תיתן זכות סירוב בחכירת אניות קירו). קבע
התחייבו האחים , בכפוף לאמור בהסכם. ראשון לצים בתנאי שוק מתחרים במקרה ותרצה להחכיר אניות קירור

 .   עופר לא להתחרות בהובלות הקירור של צים בסחר הישראלי בתקופת שיתוף הפעולה
 .מלהתחרות בשותפות, לרבות חברות קשורות להן, ו את הצדדיםההסכמים הגביל

אך לא על שיתוף ( הוחלט על הפסקת פעילות השותפות שהוקמה 1998 ביוני 30על פי הסכם בין צים לעופר מיום 
על פי ההסכם לצים ניתנה . ונקבע כי הובלות פרי ההדר ייעשו על ידי צים לבדה ויהיו באחריותה בלבד) הפעולה

להשתמש בשם השותפות תוך התחייבות לשפות את השותפות ואת קבוצת עופר כשותף בשותפות בגין כל רשות 
 . תביעה כנגדם

 
  עופרוקבוצתהסכמים ביחס לחמש האניות בבעלות משותפת של צים 

 התקשרה צים עם עופר ספנות בשני הסכמים נפרדים לרכישת ותפעול של האניה 1995 בנובמבר 15ביום 
QINGDAO STAR והאניה PHILIPPINE STAR .המוחזקות ומנוהלות על , רכשו שתי חברות זרות, על פי ההסכמים

כאשר , אניהכל דולר ל מליון 21 -את שתי האניות כנגד תשלום בסך כולל של כ, ידי הצדדים באופן שווה
מחיר  - להלן (התשלומים האמורים כוללים תשלום גם בגין עבודות שיפוץ שנערכו לאניות ומרכיבים נוספים

 .ידי עופר ספנות- האניות מתופעלות על).הקניה
המובטחת גם על ידי , כאשר צים תהא ערבה לפירעון ההלוואה, נלקחה הלוואה PHILIPPINE STARאניה בגין ה

 הרלוונטית שתחזיק בציםהאחים עופר ישעבדו את מניותיהם . ביטוחיה והכנסותיה לבנק כבטוחה, שעבוד האניה
 . מורות לטובת הבנקבאניות הא

 20(בהתאמה , 2006  באפריל- ו2005לחודש יולי  מוחכרות לצים עד PHILIPPINE STAR- וQINGDAO STARהאניות 
, מרכיב הון ומרכיב תפעול: דמי החכירה שמשלמת צים לעופר ספנות נקבעים לפי שני מרכיבים. )שנה מעת בנייתן

מחושב על בסיס סכום קרן קבוע של מחיר הקניה " מרכיב ההון", לעניין זה. אשר יעודכן בהתאם לקבוע בהסכם
 על היתרה הבלתי 1.25%+מחולק באופן ליניארי על פני תקופת החכירה בתוספת ריבית בשיעור של ליבור 

 . והוא ישולם על בסיס חודשי, כמפורט בהסכמים, )מעודכנת רבעונית(מסולקת של מחיר הקניה 
כאשר מרכיב ההון ומרכיב התפעול , )OFF HIRE" (עומדת" במקרה בו האניה נקבע מנגנון התחשבנות, בנוסף

 .  כמפורט בהסכמים,  של כל אניהOFF HIRE  -בהתאם למספר ימי ה, ישולמו על ידי צים או יוחזרו לצים
 .נזקים ובעיות באניות, עוד קובע ההסכם הוראות לגבי חבות הצדדים או מי מהם במקרים של תקלות

לבטל את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת בת ארבעה וחצי חודשים מראש אם תחליט לסגור את צים רשאית 
, בנוסף. הקו בו השתמשה באניה ובעת החלטת הסגירה היא לא תזדקק לאניה בעלת תכונות דומות בקו אחר שלה

עה בכתב  חודשים ממועד תחילת תקופת החכירה לבטל את הסכם החכירה בהוד30צים רשאית לאחר תקופה של 
כמפורט בהסכם ובעת קבלת ההחלטה כאמור לא יהיה , בת שלושה חודשים אם לצים אין צורך באניה בקו מסוים

תישקל אפשרות להעמיד את האניה , לפני ביטול הסכם החכירה כאמור. לצים צורך באניה בעלת תכונות דומות
 הצדדים ומרכיב ההון ישתלם על פי לתקופת ביניים ובתקופה זו יוקטן מרכיב התפעול בשיעור שיוסכם על

תוך קבלת הסכמת צים למחיר (תועמד האניה למכירה , בכל מקרה בו תחליט צים לבטל את ההסכם. ההסכם
 . כמפורט בהסכם, והתמורה תתחלק בין הצדדים) המכירה

את כאשר על צים לאשר , כן רשאית צים לדרוש את החלפת האניה באניה אחרת לפי המפרט המתואר בהסכם
והצדדים , מחירה ומועד מסירתה וכן את מחיר המכירה של האניה הקיימת ומועד מסירתה, האניה המוחלפת

במקרה בו כתוצאה מדרישת ההחלפה של צים ייגרם . כמפורט בהסכם, ירכשו את האניה החדשה בחלקים שווים
,  תגרום לעופר ספנות רווח הוןתשלם צים לעופר את סכום הפסד ההון ואילו אם המכירה, לעופר ספנות הפסד הון

הוראות ההסכם יחולו בשינויים המחויבים גם על האניה . ינוכה סכום רווח ההון ממחיר רכישת האניה המחליפה
 . המחליפה

ספנות וכן כולל ידי עופר -ההסכם קובע הסדרים ביחס לאובדן מוחלט של האניה והוראות ביחס לתפעול האניה על
 .   של מחלוקת בין הצדדיםמנגנון בוררות בכל מקרה

התקשרה צים בהסכמי תפעול בתנאים דומים ביחס לכל אחת משלוש האניות הנוספות בבעלות משותפת , בנוסף
למועד . אשר תקופת תפעולם הסתיימה) ZIM ADRIATIC- וZIM KEELUNG ,INDIA LOTUS( עופר וקבוצתשל צים 
עופר - פי הסכמי חכירת זמן במסגרת מיזם ציםכל שלוש האניות האמורות מוחכרות לצים על, דוח זה

 . ידי עופר ספנות-האניות מתופעלות על. שיפברוקרס
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 )המשך(הסכמי שיתוף פעולה  12.18
 

  עופר שיפברוקרס-צים 

 -להלן ( עופר שיפברוקרס - הקימו הצדדים את צים 2000 בינואר 20 לבין עופר ספנות מיום ציםעל פי הסכם בין 
החכרה ורכישה או מכירה של כלי שיט וכל , זם משותף שמטרתו לעסוק בתיווך בעסקאות חכירהמי, )עופר-צים

במקום אגף חכירות , מאז הקמתו, המיזם המשותף עוסק בנושאים אלה, עיסוק נלווה אחר עליו יחליטו הצדדים
 .שחדל להתקיים, בצים

ו החכרה במועד תחילת הפעילות יועברו כי כל חידושי חכירות והחכרות של אניות הנמצאות בחכירה א, הוסכם
-עופר אך ורק באמצעות צים-יפעל בתחומי פעילות צים, במישרין ובעקיפין, עופר וכי כל אחד מהצדדים-לצים
 . עופר
הצדדים העמידו .  ועופר ספנות תוך מתן נציגות שווה לשני הצדדיםציםעופר גוף מפקח אשר מונה על ידי -לצים

עופר הינם עובדים של -עובדי צים. עופר והון חוזר-לצורך כיסוי הוצאותיה של צים, שוויםבחלקים , הלוואת בעלים
עופר שירותי הנהלת חשבונות -כן מקבלת צים.  ועופר ספנות אשר קבלו חופשה ללא תשלום ממקום עבודתםצים

 . ציםמחברה קשורה לעופר ספנות ושירותים אחרים מ
רכישה או מכירה של אניה לצדדים , החכרה, מקרה של חכירהכל אחד מהצדדים מחויב בתשלום עמלות ב

רווחי . רכישות או מכירות של אניות בין הצדדים אינן מחויבות בתשלום עמלות אלה, החכרות, חכירות. שלישיים
עופר מחולקים בהתאם לחלקו של כל צד -רווחים הנובעים מפעילות צים: השותפות מחולקים בין הצדדים כדלהלן

 לעופר ציםכנסות ואילו רווחים הנובעים מפעילות צדדים שלישיים מחולקים בחלקים שווים בין במחזור הה
 . ספנות

 . כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את השותפות בהודעה בת שלושה חודשים מראש
 .  מפעילות זו הינה בהיקפים שאינם מהותייםציםהכנסות , למועד דוח זה

 
 תוכנית הצטיידות

 .  לעיל12.20ראו סעיף ,  עם קבוצת עופר ביחס לרכישה וחכירה של אניותציםשרות לפרטים בדבר התק
 

 1יעדים ואסטרטגיה עסקית 12.19
 

 :י"גידול מתמיד ברווח ובערך החברה  ע 12.19.1

 ;הגדלת פלח השוק בקטעי הסחר בהם פועלת החברה •
 ;כניסה לאזורי סחר חדשים ופיתוחם •
 ;חברהי ה"גידול בנפח האניות המופעלות ע •

 
תוך דגש על חדירה מסיבית לשוק ההודי וברית המועצות , העמקת השליטה והבקרה בסוכנויות בעולם 12.19.2

 .לשעבר והרחבת הפעילות בסין
 

 .)מערכות סוכן ומערכות פיננסיות(השלמה והטמעה של פרויקטים בתחום המחשוב  12.19.3
 

 .טרמינלים ימיים ויבשתיים ותחום הלוגיסטיקהכגון , פיתוח תחום הפעילות הנלווית לספנות 12.19.4
 

                                                 
 נכון למועד הדוח ומבוססת על הערכות נוכחיות של ציםמשקפת את כוונותיה והאסטרטגיה של , כמפורט לעיל, ציםהכוונות והאסטרטגיה של   1

ו אין כל ודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה ז. מעת לעת, כולן או חלקן,  ועשויות להשתנותצים ומצב ציםתחומי הפעילות השונים של 
 .  ציםשל 
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 12.20
 .התמקדות בפיתוח פעילות נלווית לספנות בעיקר באזור הודו רוסיה וסין

  אניות12 -תוכנית הצטיידות ב

נית  אישרה האסיפה הכללית של צים תוכ2004 בדצמבר 7 אישר דירקטוריון צים וביום 2004בחודש אוגוסט 
ההצטיידות תבוצע על פי הסכם בין צים ). בבעלות מלאה או חלקית או חכורות( אניות 12-הצטיידות של צים ב

ההסכם קיבל . הנמצאות בשליטת צדדים קשורים, לבין מספר חברות ספנות זרות העוסקות בספנות בינלאומית
 .2004 בדצמבר 9ביום ,  לישראלהחברהגם את אישור האסיפה הכללית של 

 : האניות בהן תצטייד צים12-להלן טבלה המרכזת את הנתונים ביחס ל, לשם הנוחות
 

 זכויות צים באניה המספנה האניה
 מחיר כל אניה

 )באלפי דולר(

דמי חכירה 
 יומיים לכל אניה

 מועד מסירה )באלפי דולר(

 אניות מכולה בנות 2
4,250 TEUכל אחת  

 2006-2007  רלוונטילא דולר54,000 -כ בעלות מלאהמספנה בסין

 אניות מכולה בנות 4
4,250 TEUכל אחת  

 2006-2007  דולר23-כ  דולר54,000 -כ )50%(בעלות חלקית  מספנה בסין

 אניות מכולה בנות 2
4,250 TEUכל אחת  

 2006-2007  דולר23-כ לא רלוונטי חכירה מצד קשורמספנה בסין

 אניות מכולה בנות 2
6,350 TEUכל אחת  

 2008-2009 לא רלוונטי  דולר74,000 -כ בעלות מלאה ה ביפןמספנ

 אניות מכולה בנות 2
6,350 TEUכל אחת  

 2008-2009  דולר 31.5-כ לא רלוונטי חכירה מצד קשור מספנה ביפן

      
 . צים מנהלת מגעים לקבלת מימון לתוכנית ההצטיידות

בפרק אירועים שונים בשנת החשבון ולאחר שראל ליראה גם דוח הדירקטוריון של החברה , לפרטים נוספים
 .תאריך המאזן

 
 

 



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

 ספנות. 12

 

88 

 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים 12.21
 

 הפרטת צים

 לישראל לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל למשרד האוצר החברה בין 2004 בפברואר 5על פי הסכם מיום 
-כ( את מלוא החזקות המדינה בצים 2004 בפברואר 5ום  לישראל ביהחברהורשות החברות הממשלתיות רכשה 

 . כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,  להיות חברה מעורבתצים לאחר הרכישה האמורה חדלה .)48.6%
 לשמירה על צי צים בכל הקשור לחובת ציםבמסגרת הסדרי מנית המדינה המיוחדת התחייבה המדינה לשפות את 

 . ראו להלן, המדינה המיוחדתבהתאם לתנאי מניית , מינימלי
לאפשר פיצול פעילותה של צים לשתי חברות אשר אחת תרכז את , בתנאים מסויימים, התחייבה המדינה, בנוסף

תחול רק ביחס ) ראו להלן(הפעילות הישראלית והאחרת את הפעילות הבינלאומית כאשר מניית המדינה המיוחדת 
 . אים המפורטים בהסכםוהכל בכפוף לתנ, לפעילות הישראלית של צים

אשר תמצית תנאיה העיקריים הינה , הנפיקה צים למדינת ישראל מניית מדינה מיוחדת, במסגרת ההפרטה
 : כדלהלן

 
  הגנה על עניינים חיוניים של המדינה-המטרה  .12.21.1

שהם על פי החלטת , בציםהמנייה המיוחדת נועדה להגן על העניינים החיוניים של מדינת ישראל 
 :כדלקמן, משלת ישראלמ

 . בהמשךכמפורט ,  כחברה ישראליתציםשמירה על קיום  •
 בכל עת לא יקטנו ציםהבטחת האפשרות לשמור כי כושר התפעול ויכולת ההובלה של  •

כדי לאפשר למדינה שימוש אפקטיבי בצי מינימלי , מתחת לקיבולת המפורטת להלן
ייקבעו מעת לעת על ידי הגורמים בשעת חירום או לצורכי בטחון כפי ש, כהגדרתו להלן

 .המוסמכים לכך על פי דין
מניעה מגורמים עוינים למדינת ישראל או מגורמים העלולים לפגוע בעניינים החיוניים של  •

, המדינה או בענייני חוץ או בטחון של המדינה או בקשרי השיט של ישראל עם מדינות חוץ
 .ציםמלהיות בעלי השפעה כמפורט להלן על ניהולה של 

 
  כחברה ישראליתציםשמירת קיום  12.21.2

אם , כלשהו להחלטות הסותרות את ההוראות הבאות' בעלי מניותיה וצד ג, ציםללא יהיה תוקף כלפי 
 :התקבלו ללא הסכמתו מראש ובכתב של מחזיק מניית המדינה המיוחדת

לה אשר מטה העסקים הראשי ש,  תהא בכל עת חברה המאוגדת והרשומה בישראלצים •
 תהא רשאית להירשם גם כחברה זרה במדינות צים. ומשרדה הראשי והרשום יהיו בישראל

 לעניין מניית המדינה המיוחדת והזכויות הצמודות לה ציםובלבד שהאמור בתקנון , חוץ
 .וכי יישום הוראות אלה בתקנון יהיה לפי הדין הישראלי, יתקיימו בכל עת

וכן המנהל הכללי או , ר הדירקטוריון"לרבות יו, ציםלפחות רוב מחברי הדירקטוריון של  •
 .יהיו אזרחי ישראל, יהיה תוארו אשר יהיה, מי שמכהן כמנהל העסקים הראשי שלה

 אדם שאינו אזרח ישראל אם בציםאו ייבחר כדירקטור /לא יתמנה ו, בכפוף לאמור לעיל •
 ומינוי של ,כתוצאה ממינויו לא יהיו לפחות רוב מחברי הדירקטוריון אזרחי ישראל
 .דירקטור כאמור לא יהיו לו כל תוקף ויראו אותו כאילו לא נעשה מלכתחילה

ם מכל סיבה שהיא פחת שיעור חברי הדירקטוריון אזרחי ישראל מהשיעור האמור לעיל א •
ים כדי שיתקיימו /ים נוסף/יהיה הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור, )חסר - להלן(
 21ידי האסיפה הכללית ויהיה חייב תוך   דירקטורים על עד לבחירתלעיל.  לעילהוראותה

מנת שיתקיים האמור  על, שתמנה דירקטורים מטעמה יום לזמן את האסיפה הכללית כדי
תתקיים , לרבות אסיפה נדחית,  אסיפה כללית כאמור לעיל של תקנון החברה7.3בתקנה 

 . יום ממועד זימונה30תוך 
ת ייהיה רשאי המחזיק במני, או לא מילאו את החסרלא זימנו הדירקטורים אסיפה כללית  •

מינוי /המדינה המיוחדת לזמן אסיפה כללית ולהציע לה רשימת מועמדים לבחירה
 .למילוי החסר, מטעמה של האסיפה הכללית, ים באופן הקבוע בתקנון זה/כדירקטור
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 רת קיום צים כחברה ישראליתשמי 12.21.2
בהסכמת שר , ית המדינה המיוחדתייהיה רשאי מחזיק מנ, לא התקיימו כל אלה •

למנות שופט בדימוס של בית משפט מחוזי או שופט בדימוס של בית המשפט , המשפטים
אשר לו תוקנה הסמכות למנות דירקטורים אזרחי ) הממנה - בסעיף זהלהלן (העליון 

, פי חוק החברות לצורך מילוי החסר ת של דירקטורים חיצוניים עלישראל ובעלי כשירו
ובלבד שדירקטורים אלה לא יהיו עובדי מדינה או כאלה שהיו עובדי מדינה בשנתיים 

שבה , ציםהדירקטורים הממונים יכהנו בתפקידם עד לאסיפה כללית של . שקדמו למינויים
ידי  הדירקטורים שימונו על. עיל להאמורימונו דירקטורים במספר הנדרש לצורך קיום 

.  לא ייחשבו דירקטורים מטעם המדינהלעיל כאמורידי האסיפה הכללית -הממנה או על
 .על מינוי הממנה, בכתב, לציםת המדינה המיוחדת יודיע יהמחזיק במני

חסר בדירקטוריון לא יפגע בתוקף החלטות הדירקטוריון ככל שהן אינן טעונות את אישור 
 .ואינן סותרות את הוראות תקנון זה לעניין זכויותיו, ית המדינה המיוחדתיהמחזיק במנ

ללא הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת בכתב ומראש החלטות על , ללא יתקבלו •
לרבות בדרך , )SPIN OFF(או על פיצול ) MERGER(או על מיזוג , לרבות פירוק מרצון, פירוק

ולמעט מיזוגים של חברות בת ,  לחוק החברות351- ו350של פשרה או הסדר לפי הסעיפים 
ובלבד שאין במיזוג לדעת המחזיק במניית המדינה המיוחדת כדי ,  או אל חברת בתציםאל 

. או לגרום לכך שלא יתקיים הצי המינימלי, לפגוע בזכויותיו מכוח מניית המדינה המיוחדת
כמשמעות מונח זה בתקנות ,  אניות כשירות לשיט11לפחות : "הוגדר כדלקמן" צי מינימלי"

או של / וציםהנמצאות בבעלות מלאה של , 1982-ג"התשמ, )בטיחות השיט(הנמלים 
אניות המסוגלות , קרי( אניות מתוכן הן אניות רב תכליתיות 3כאשר לפחות , ות בת/חברה

 ".או אניות מטען כללי/ו, )לשאת גם מטען כללי
 

 שמירת צי מינימלי 12.21.3
 
אם , כלשהו' בעלי מניותיה וצד ג, ציםות תהיה חסרת כל תוקף כלפי העברה של אני •

אם לא ניתנה לה הסכמתו בכתב ומראש של , כתוצאה ממנה לא יתקיים הצי המינימלי
או נציגיה בנוגע לאישור העברת אניה / וציםהחלטות . המחזיק במניית המדינה המיוחדת

אם כתוצאה מהחלטה , נה המיוחדתעל ידי חברת בת טעונות אישור המחזיק במניית המדי
 . זו לא יתקיים הצי המינימלי

 
 להעביר אניה אשר כתוצאה ציםהשיב מחזיק מנית המדינה המיוחדת בשלילה על בקשת  •

 כפי שנקבע בהסכם נפרד בין ציםתשפה המדינה את , מהעברתה לא יתקיים הצי המינימלי
ום שאינו שנוי במחלוקת בין  יום בסכ90 תוך ציםלא שיפתה המדינה את .  למדינהצים

 .להעביר את האניה, בכפוף לכל דין,  רשאיתציםתהיה , ציםהמדינה ו
 
ית המדינה המיוחדת לצורך קבלת הסכמתו להקטנת הצי י רשאית לפנות למחזיק מנצים •

 .דרך קבע או לתקופה מסוימת, המינימלי
 
 :בקרות אחד מאלה •
 

להלן בסעיף  (תקה צים בחברת בהודיע בעל שעבוד על אניה או על מניות שמחזי •
 ; על כוונתו לממש את השעבוד) בעל שעבוד - זה

 ;נעצרה אניה לצורך מימוש שעבוד •
 
 ;  הודיעה לבעל שעבוד כי לא תפרע במועד חוב שלהבטחת פרעונו נוצר השעבודצים •
ת המדינה המיוחדת והמדינה תהא רשאית לפי שיקול י על כך מיד למחזיק מניציםתודיע  •

 .בלעדי לפדות את החיוב שאותה אניה או אותן מניות שועבדו כערובה לודעתה ה
 בעלת אניה  של צים בתהלמעט שעבוד מניות בחבר,  של צים בתהעברה של מניות בחברה •

, ציםיהיו חסרות כל תוקף כלפי ,  לעיל.ב סעיףוכן החלטות בחברת בת כאמור ב, אחת בלבד
ת ילא הסכמתו בכתב ומראש של המחזיק במניכלשהו ל' בעלי מניותיה וצד ג, חברת הבת

 .אם כתוצאה ממנה לא יתקיים הצי המינימלי, המדינה המיוחדת
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 בציםרכישת השפעה או מעמד  12.21.4
יה ללא הסכמתו  ובעלי מניותציםכל אחת מן הפעולות המפורטות להלן תהיה חסרת כל תוקף כלפי 

 :בכתב ומראש של המחזיק במניית המדינה המיוחדת
 או 24% בשיעור של בציםאו הקצאה אשר תקנה החזקה של מניות /או העברת מניות ו/כל החזקה ו

לרבות כתוצאה של , בצים או שיעור המקנה למחזיק בהן שליטה ציםיותר מהון המניות המונפק של 
 .הסכם הצבעה

לא יהיה צורך בהסכמתו בכתב ומראש של מחזיק מניית המדינה המיוחדת , לעיללמרות האמור בסעיף 
או המשכון ייעשה /שיכלול הוראות כי מימוש השעבוד ו, בציםאו משכון של מניות /להסכם שעבוד ו

וכי על העברת מניות או רכישת זכויות בהן כתוצאה ממימוש , באמצעות ערכאה שיפוטית בישראל בלבד
שכון על פי החלטת הערכאה השיפוטית יחולו הוראות כל דין וכן הוראות מניית או המ/השעבוד ו

הטעונה את הסכמת המחזיק במניית , וכן כי לא יהיה תוקף להעברת מניות כאמור, המדינה המיוחדת
 .המדינה המיוחדת ללא הסכמתו בכתב ומראש

 .חדת לרכישה והחזקה כאמורכן נקבעו הסדרים פרוצדורליים לאופן קבלת מחזיק מניית המדינה המיו
 

 זכות למידע 12.21.5
מחזיק מניית המדינה המיוחדת יהיה זכאי לקבל לרשותו כל מידע ומסמכים אשר בעל מניות רגילות 

 . זכאי לקבלן ובנוסף לכך יהיה זכאי לקבל מידע נוסף כפי שנקבע בתקנוןבצים
 

 קבלת הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת 12.21.6
 נקבעו הסדרים מפורטים לגבי אופן קבלת הסכמת המחזיק במניות המדינה המיוחדת בעניינים בתקנון

 .אשר לגביהם נדרשת הסכמתו
 

 שריון תקנות הנוגעות למניית המדינה המיוחדת 12.21.7
או הצמודות למניית / הנוגעות לזכויות המוקנות וציםבהוראות תקנון , לרבות תיקון או ביטול, כל שינוי
' בעלי מניותיה וצד ג, ציםיהא חסר תוקף כלפי , לרבות הוראה זו, ה המיוחדת ולמחזיק בההמדינ
 .ללא הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת בכתב ומראש, כלשהו

 הנוגעות לזכויות המוקנות על ידי מניית המדינה המיוחדת להוראות ציםבכל סתירה בין הוראות תקנון 
 . התקנון הנוגעות למניית המדינה המיוחדתיגברו הוראות, אחרות בתקנון

 
 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד 12.21.8

 
 פיצול פעילות צים

 באוקטובר 28בישיבתה מיום , במסגרת הליך ההפרטה של צים אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה
בתוקף , ושר התחבורהמכתב בעניין מניית המדינה המיוחדת המופנה אל צים על ידי שר האוצר , 2003

על פי מכתב זה אם יתבקש פיצול של צים לשני . סמכותם ומעמדם כמחזיקים במניית המדינה המיוחדת
תתמקד בהובלה ימית ) שיהיה תאגיד ישראלי(כך שפעילותו של התאגיד האחד , תאגידים נפרדים

השני תתמקד בתחום ופעילותו של התאגיד ") צים ישראל: "להלן(שעיקרה הסחר מישראל ואל ישראל 
ולאחר השלמת הפיצול תחזיק המדינה ") צים בינלאומי: "להלן(הספנות וההובלה הימית הבינלאומית 

לא תהיה לשרים התנגדות לפיצול זה ובלבד שיתקיימו , במניית המדינה המיוחדת רק בצים ישראל
 : התנאים הבאים

של כל , במסגרת ההפרטה, רתןהקצאת מניית המדינה המיוחדת בצים למדינה ומכי 12.21.8.1
 . למעט מניית המדינה המיוחדת, החזקות המדינה בצים

בהנחת קיום כל , קבלת אישור בכתב ומראש של שר הביטחון כי אין בפיצול המבוקש 12.21.8.2
כדי לפגוע בשמירה על האינטרסים הביטחוניים החיוניים של המדינה , תנאים אלה

ינה המיוחדת ועל כן אחזקת המדינה במניית המדינה בציםהמוגנים באמצעות מניית המד
שר הביטחון יהיה רשאי להתנות את אישורו ונתינתו . המיוחדת בצים ישראל מספקת

 .בתנאים כפי שיראה לנכון לצורך שמירת האינטרסים הביטחוניים של המדינה

ת והפעלתה של לרבות הכשרה וקיום ימאות ישראלי, פעילותה הספנותית של צים ישראל 12.21.8.3
הובטחה לשביעות רצונם של שר האוצר ושר התחבורה , צים ישראל כעסק חי לאחר הפיצול

לרבות מתן התחייבות מאת צים ישראל ומאותו בעל המניות שישלוט בה , בתנאים שייקבעו
 . במועד הפיצול לפיה צים ישראל תמשיך לפעול כעסק חי כאמור



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

 ספנות. 12

 

91 

 )המשך (י התאגיד הרגיליםאירוע או עניין החורגים מעסק 12.21
 

 אניות כשירות לשיט 18 -צים ישראל תחזיק במועד מכירת אחזקות המדינה בצים ב 12.21.8.4
 אניות מתוך 2, לכל היותר, כאשר היא תהיה רשאית לחדול מלהיות הבעלים של, בבעלותה

 בשנה הראשונה המתחילה בתום שנה ממועד מכירת אחזקות המדינה בצים ואניה 18-ה
ובלבד שהמספר הכולל של האניות בבעלותה לא , חת מדי שנה בכל שנה שלאחר מכןא

כמשמעות מונח זה בהסדר לגבי , ממספר האניות הנדרש בצי המינימלי, בכל עת, יפחת
 אניות יהיו רשומות אצל רשם כלי 6מתוכן לפחות , ראו לעיל, מניית המדינה המיוחדת

 .TEU 1700-2500 של לפחות יישאו דגל ישראלי ובעלות קיבולת, השיט
 . משמעו צים כל עוד לא בוצע הפיצול"  צים ישראל: "בסעיף זה

 
 .הפיצול יאושר בהתאם להוראות כל דין 12.21.8.5

 
 של מגזר הספנות מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 12.22

 

אסייתי  פנים דולר מליוני

-טרנס

 פאסיפי
- רחוקמזרח

 אירופה
-טרנס

 כ"סה אחר אירופה אטלנטי

 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

 2,033.1 206.2144.6872.7715.9451.7371.7458.0387.9138.1117.8400.8295.22,527.5 הכנסות

 1,777.3 175.1132.9721.1599.4356.0306.1445.5378.8126.3106.1356.8254.02,180.8  תפעוליותהוצאות

 75.0 74.9 7.7 11.2 4.3 4.7 16.5 14.9 14.0 11.3 26.2 23.1 6.2 9.7 פחת

 81.9 95.7 42.7 53.9 5.7 6.1 10.0 9.3 7.9 9.6 13.9 15.1 1.7 1.7 הוצאות מינהל

 99.0 176.1 )9.2()21.1( 1.7 1.0)17.4()11.7( 43.7 74.8 113.476.1 3.7 19.7  תפעולירווח
 

 דיון בגורמי סיכון 12.23
 

 גורמי סיכון וחשיפה לסיכוני שוק

הנובעת משינויים בהפרש שבין ,  מתאפיינת בתנודתיות בשיעורי הרווחיותענף הספנות הבינלאומיתהפעילות ב
 . הביקוש וההיצע של שירותי הספנות
 ,ידי התנאים הגלובליים והאזוריים  על,ריתה בין ,פי נפח הסחר העולמי ומושפע הביקוש לשירותי ספנות נקבע על

ההיצע של . צפיפות בנמלים, שינויים בנוהלי הספנות, התפתחויות בסחר הבינלאומי, שיעורי הצמיחה בעולם
צד ההיצע . ומחירי בניית האניות של אניות  פוטנציאל הייצור,קיבולת ההובלה הזמינהפי  הספנות נקבע עלשירותי 

 .ף בעל חסמי כניסה נמוכים יחסיתמושפע גם בהיותו של הענ
 .השינוי בתנאיהם של רבים מן הגורמים המשפיעים על ההיצע והביקוש לשירותי ספנות לא ניתן לשליטה או חיזוי

, שינויים פוליטיים, לרבות פריצת סכסוכים בינלאומיים, ל"תחום הספנות כפוף לסיכונים הכרוכים בעסקים בחו
כאשר כל אחד , ח"הגבלות על יבוא ויצוא והגבלות מט,  ממשלתיות אחרותהלאמה או פעולות, עיקול אניות

מהסיכונים האמורים אינו בשליטת החברות הפועלות בענף ועלול להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקיה ותוצאות 
 . ציםפעילותה של 
 השליליות שעשויות עובדה העשויה למתן את ההשפעות,  גלובלית ומתפרסת על פני העולם כולוציםפעילותה של 

 .להתהוות באזור גיאוגרפי מסוים
קצב הגידול בשיעור ההיצע של אניות מכולה צפוי להיות גבוה מקצב גידול הביקוש להובלת , ציםלהערכת הנהלת 

גידול כאמור עלול להשפיע באופן מהותי לרעה . וזאת לאור הגידול במספר ההזמנות לאניות בבנייה חדשה, מכולות
 1.פעילותם של מובילים ימייםעל תוצאות 

להשפעת גורמים כלכליים , בין היתר, כאשר עלות הדלק הימי נתונה, ציםהדלק מהווה מרכיב מהותי בהוצאות 
 נוהגת לבצע עסקאות צים. ציםלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על רווחיות ה במחירי הדלק עיעלי. ופוליטיים

 .ק מפוצה לרוב בעלייה במחירי ההובלהעלייה במחירי הדל. הגנה על רכישות הדלק

                                                 
בצים המבוסס על אינפורמציה הקיימת , מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד. סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד 1

. בהתבסס על נסיון העבר והידע שנצבר לה בנושא זה, בין היתר, חצים נכון לתאריך הדווכולל הערכות של , חבתאריך הדו
 ציםההערכות של , כמו כן. ת להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זההתוצאות בפועל עשויו

 .או שונות באופן מהותי מאלו שהובאו בחשבון/שעל בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות להתגלות כלא נכונות ו
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 )המשך(דיון בגורמי סיכון  12.23
 

 )המשך (גורמי סיכון וחשיפה לסיכוני שוק

המשך חכירה של אניות בגודל ובסוג הרצויים תלוי .  הינן אניות בחכירה לתקופות שונותצים מצי אניות 75% -כ
עלול הדבר להשליך ,  אניות מהסוג הדרוש על ידה למצואציםבמקרה בו יקשה על . בזמינות אניות מאותו סוג

 . ציםלרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה של 
, התנגשות, כשל מכני, לרבות סכנה של אסון ימי, קיימים מספר סיכונים הכרוכים בתפעול של כל אניה מפליגה

אשר כל אחד מהם עלול , פעילות עוינת ושביתות, תנאי מזג אוויר גרועים, אובדן או נזק למטען, אסון סביבתי
חברות הספנות מבוטחות כנגד חלק . ציםלגרום להשפעה מהותית לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה של 

יכסה את מלוא ההפסדים , אם יופעל, אך אין ודאות כי ביטוח כאמור, מהסיכונים האמורים בהתאם למקובל בענף
 .בגין כל נזק או תביעה כאמור
שביתות והשבתות של , עיצומים, סכסוכי עבודה. אופיינת בתלות בפעילות הנמליםהפעילות בענף הספנות מ

 . ועלולים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה, ציםעובדים בענף עלולים לעכב או להשבית הפלגות של אניות 
ות פועלות אניענף הספנות כפוף לתקינה ממשלתית נרחבת ולאמנות בינלאומיות תקפות בתחומי השיפוט בהם 

, האיחוד האירופיוב "הוועדה הימית הפדרלית של ארה, כנסת ישראלידי  כולל כללים ותקנות שחוקקו על, צים
תקנות ואמנות כפופים , כללים, היות שאותם חוקים. צים פעולות ועלאשר כולם מפקחים על ענף הספנות 

עלות העמידה בדרישות את  או יםצלות י יכולה לנבא את השפעתה של כל דרישה כזו על פעציםאין , לשינויים
 .אלה

, המורים, במדינות המוצא ובמדינות היעד, בדיקות ביטחוניות וכדומה, ענף הספנות כפוף לבדיקות מכס, בנוסף
, הובלת מכולות והטלת היטלי מכס, פריקה, עיכוב בהעמסה, על עיקול או תפיסה של מכולות ותכולתן, לעיתים

כל אלה עלולים להשפיע לרעה ). ציםולעיתים על מובילים כמו (ואנים או יצואנים קנסות או סנקציות אחרות על יב
 .ציםעל עסקיה ותוצאות פעילותה של 

בנוסף כפופים . עסקי הספנות כפופים להוראות סטטוטוריות המצויות בדין הישראלי וכן לאמנות בינלאומיות
 . זרות להוראות הדין של אותן מדינותמתבצעים בתחומי מדינות/ עובדיה ועסקיה השוהים , ציםאניות 
הכל לפי הוראות , פועלת על פי רשיונות המוגבלים בזמן וטעונים חידוש מעת לעת) לרבות חברות הבנות שלה (צים
חידוש הרשיונות או חלקם עלולה להיות השפעה מהותית לרעה -לאי. אין בטחון כי הרשיונות יחודשו בעתיד. הדין

 .  צים העסקיות של או תוצאותיה/על עסקיה ו
סוגים מסוימים של הסכמים בקרב חברות הובלה בענף הספנות פטורים מתחולת דיני ההגבלים העסקיים 

. המיזמים המשותפים, פטורים אלו מהותיים לפעילות החברות בתחום לאור ריבוי שיתופי הפעולה. במדינות רבות
עלול , באופן שתיקון או ביטול הפטורים כאמור, יללעראה , ה של צמצום הפטורים האמוריםלאחרונה ניכרת מגמ

 . ציםלהשפיע לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה של 
הגבלות , פעילויות עוינות מצד גורמים שונים,  חשופה באופן יחסי יותר למעשי טרורצים, כחברה ישראלית

כגון ( שונים ומגבלות אחרות בידוד דיפלומטי אפשרי מצד גופים, ל"ביטחוניות הנוגעות לגופים ישראלים בחו
אובדן או נזקים לציוד , העלולים להפריע לפעילותה התקינה ולפעילות לקוחותיה, )איסור כניסה לנמלים מסוימים
 .לכל אלה יכולה להיות השפעה לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותה. ולנכסים ושיהוי בטעינה ופריקה

הדרישות . כמפורט לעיל, טילה מגבלות על פעילותה של ציםהמ, המדינה מחזיקה במניית מדינה מיוחדת בצים
 .  ולהשפיע לרעה על עסקיה ותוצאות פעילותהציםהקבועות במניה האמורה עלולות להשליך על פעילותה של 

עשויות להיות כפופות לבקרת הרשויות ,  שאינן משייטות תחת דגל ישראלאניותכולל אותן , ציםאניות 
 .אל מסיבות של בטחון המדינה והבאת אספקה ושירותים חיוניים למדינת ישראלהמתאימות של מדינת ישר

כל אלה עשויים .  בשעת חירוםציםהחקיקה הישראלית מאפשרת למדינת ישראל להשתמש באניות , בנוסף
 .  ותוצאות פעילותהציםלהשפיע לרעה על עסקי 
 והוצאותיה האדמיניסטרטיביות הן צים נקובות בדולר וחלק מהוצאות התפעול של ציםמרבית הכנסותיה של 

 לסיכוני שוק המתייחסים ציםחשופה , בהתאם לאופי הפעילות). דולר קנדי, יורו, ח"בעיקר ש(במטבעות אחרים 
 פעילות לעומת הדולר וכן לשינויים בשערי החליפין של לציםלשינויים בשערי החליפין של ארצות שונות בהן יש 

 .קובים במטבע חוץ אשר אינו דולרחלק מההלוואות לזמן ארוך הנ
שינויים בשערי הריבית בארץ ובעולם עלולים . ראו לעיל,  הינו בריבית משתנהצים מהאשראי אותו לוקחת 80% -כ

 .  ותוצאות פעילותהציםלהשפיע לרעה על עסקי 
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 ציםביטוחי 

 .  מבטחת את עצמהציםלהקטנת החשיפה 
ציוד אלקטרוני ואמצעי , ביטוח רכוש ומבנים: ונים שונים כמפורט להלןמבוטחים בגין סיכ) ונושאי משרה בה (צים

ביטוח , ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח כספים, ביטוח אחריות צד שלישי, אגירת נתונים
 . ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח רכב , ל"הוצאות רפואיות עבור עובדי חו

מבוטחות בביטוחי גוף ומכונה ,  או חכורות בחכירת גוףציםאניות בבעלות : קרי, ציםלות על ידי אניות המתופע
)HULL & MACHINERY (שוויה בספרים , שווי השוק של האנייה: בהתאם לגבוה מבין, וכן ביטוח סיכוני מלחמה

, צים, בנוסף). בהתאם לקבוע בהסכמי האשראי (25%-20% בגינה בתוספת לציםאו היקף המימון שהועמד 
במסגרת קלאבים ) PROTECTION & INDEMNITY(' מבוטחת בביטוח חבות צד ג, כבעלים של אניות אלה

בהיקף כולל של עד כמיליארד ) 'התאגדות של מספר חברות ספנות המעניקות כיסוי ביטוחי פנימי בחבויות צד ג(
 .  ם ריבית משכנתאות על פי הסכמי המימון עבור האניות האמורות ביטוח בגין תשלוציםרוכשת , בנוסף. דולר

 50- בחכירת זמן ובחכירת מסע מבוטחות בביטוח חבות צד שלישי בסכום כולל של כציםאניות החכורות על ידי 
 . מליון דולר למקרה ולתקופה לכל האניות

יסוי ביטוחי  חלצים ובהתאם למקובל בשוק הביטוח ציםבהתחשב בסיכונים בפניהם ניצבת , ציםלהערכת הנהלת 
 1.נאות

 
 תוך חלוקה לסיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים הנובעים מפעילות ציםלהלן סיכום גורמי הסיכון להם חשופה 

 :ציםלהערכת הנהלת ) בינונית או קטנה, גדולה (צים וציון מידת השפעתם על צים
פת את מידת ההשפעה של גורם  דלהלן משקצים לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על ציםיצוין כי הערכת 

הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי 
י הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או "סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו עפ, כמו כן. התממשות גורם הסיכון
 .הסתברות התרחשותו

 

 קטנההשפעה  השפעה בינונית גדולההשפעה  

    סיכונים ענפיים

   X תנודתיות ענף הספנות

  X  אקלים מדיני ופוליטי

   X תחרות

 גידול בקצב גידול ההיצע לעומת 

 קצב גידול הביקוש  

X   

  X  שינויים במחירי הדלק הימי

   X זמינות חכירת אוניות

   X או הובלה/שינויים בדמי חכירה ו

  X   עובדי נמליםשביתות

 X   רגולציה

    

    :סיכונים מיוחדים

 X   שינויים בשערי חליפין

 X   מינוף גבוה

  X  אשראי גדול בריבית משתנה

  X  מערכות מחשוב חדשות
 

                                                 
בצים המבוסס על אינפורמציה הקיימת , דאי לגבי העתידמידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ו. כולל מידע צופה פני עתידסעיף זה  1

. בהתבסס על נסיון העבר והידע שנצבר לה בנושא זה, בין היתר, חצים נכון לתאריך הדווכולל הערכות של , חבתאריך הדו
 ציםת של ההערכו, כמו כן. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 .או שונות באופן מהותי מאלו שהובאו בחשבון/שעל בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות להתגלות כלא נכונות ו
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  זקוק נפט- אנרגיה.13
 
ים לתעשייה מוצר, בייצור מוצרי דלק, ן והחברות המאוחדות שלה עוסקות בעיקר בזיקוק נפט גולמי"בז

 .חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור שמנים בסיסיים ושעווה, הפטרוכימית
בייצור מוצרי דלק שונים וחומרי , ן אשר עוסקת בזיקוק נפט גולמי"נובעת מבז) 85%מעל (ן "עיקר מכירות קבוצת בז

 .זינה לתעשייה הפטרוכימית
 

  זיקוק נפט-ן "בז 13.1
 

  כללי על תחום הזיקוקמידע  13.1.1

והפיכתם  הגולמי מטרתו של זיקוק נפט הוא להפריד בין המרכיבים השונים הנמצאים בנפט 
  .למוצרים שימושיים

 : הינם בעיקרם ארבעההייצורשלבי 

  . תהליכים באמצעותם מתקבלות קבוצות מוצרים לפי סגולותיהם הטבעיות- הפרדה .א

חלק מן מצעותם משנים את ההרכב הכימי של  תהליכים אשר בא- תהליכי פיצוח .ב
 .שהופרדו לקבלת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותרהחומרים 

תהליכי ב תהליכי אשפרה שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים - זיכוך .ג
  .ההפרדה

הנקבעים ,  המוצרים עוברים תהליכי גימור על מנת לעמוד במפרטים הדרושים- גימור .ד
  .לקוחות ספציפייםבהסכם עם או , התקניםי מכון "ע

י המחירים השוררים "מוכתבים ע,  רוכשת המהווים את עיקר עלויותיהן"שבזמחירי הנפט הגולמי 
 אף הם נקבעים על בסיס המחירים שנקבעים במסחר ן"בזמחירי מוצרי . בשווקים בינלאומיים

, רווחים בשווקים הבינלאומייםגורמי הצלחה עיקריים בתחום הזיקוק הינם רמת המ. בינלאומי
זמינות הון וזמינות תפעולית , גיוון מקורות הרכישה, בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי

 .של מתקני הזיקוק
 

  תחום הפעילות והשינויים שחלו בומבנה 13.1.2

בשני  מחוברים ביניהם האתרים שני .חיפה והשני באשדודמפרץ האחד ב, אתרי פעילות שני ן"לבז
 ומוגמרים מאתר אחדבאמצעותם מועברים מוצרים בלתי מוגמרים , קווים להובלת תזקיקים

העברת המוצרים נעשית לשם ניצול אופטימלי של . בנוסף להעברות בים ובמכליות כביש, למשנהו
בכל  על ידי שימוש בכושר עיבוד פנוי או נוסף ,ן"בז חבית הנפט הגולמי וניצול מקסימלי של מתקני

 .ד מהאתריםאח
 של ועדת 26.12.2004 של ועדת השרים לחברה וכלכלה והחלטתה מיום 29.7.2004החלטתה מיום 

לגרום שינויים , לכשתתבצענה, צפויות,  בדרך של פיצולן"בזהשרים להפרטה בעניין הפרטת 
 ן המצורפים"חות הכספיים של בזדול 1ראה פירוט הנושא גם בבאור .  משמעותיים בתחום הפעילות
 .לדוחות של החברה לישראל

 
 שינויים בהיקף הפעילות בתחום והרווחיות 13.1.3

ראה , ן"בזאשר לשיפור בתוצאותיה העסקיות של . החשבוןתחום הפעילות לא השתנה במהלך שנת 
 .בדוח הדירקטוריון של החברה לישראלהסבר 

 
 :ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 13.1.4

 
 :פיקוח ממשלתי על המחירים

 מחירי פיקוח על בהתאם לצו מוכרת בישראל נתונים לפיקוחן "שבז מחירי מוצרי הנפט -מוצרי נפט 
 ,על פי הוראות צו זה. 1992-ג"התשנ) ן"מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז(מצרכים ושרותים 

אחת , הקבועים בצוט  מוצרי הנפ למכור אתן"בזם המרביים בהם רשאית מחיריהמתעדכנים 
 מחירים מירביים אלה נקבעים על בסיס  .על ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, לחודש

שכן מוצרי ,  עבור אזור הים התיכון PLATT'S בעיתוןפרסום בינלאומי של מחירי מוצרי דלק שמופיע
 . הנסחרות בכל העולם(Commodities) הינם סחורות ן"בז

 לדוחות הכספיים 1ראה גם באור , ן" מחירי מוצרי בזעליטול הפיקוח הממשלתי לעניין אפשרות ב
 .ן המצורפים לדוחות החברה לישראל"של בז
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 )המשך ( זיקוק נפט-ן "בז 13.1
 

 )המשך (ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 13.1.4

מ "וכרמל אולפינים בע)  גדיב-להלן (מ "בעגדיב תעשיות פטרוכימיה , ן והחברות המאוחדות שלה"בז
ן מוכרת "קיים ומחירי מוצרי הנפט שבזסמוכרזות כמונופול על פי חוק ההגבלים העי, )ל" כאו-להלן (

 .נתונים לפיקוח, ל בישראל"כמו גם מחירי הפוליאתילן שמוכרת כאו, בישראל
  

 : ן"בזשירותי התשתית בהם משתמשת 

המסופקים על , של נפט גולמי ומוצרי נפטהזרמה וטעינה , איחסון ,פריקהמשתמשת בשרותי  ן"בז
ן "מחירי שרותי התשתית שמספקת תש. מ"א בע" וקצא)ן"תש (מ"ידי תשתיות נפט ואנרגיה בע

 ראוי לציין כי תעריפי תשתית הנוגעים לפריקה והולכה של נפט גולמי .נתונים לפיקוח ממשלתי
בעיקר  (ן"בז גם מחירי שרותי התשתית שמספקת .ל"ם בחוגבוהים לאין ערוך מהתעריפים המקובלי

 .נתונים לפיקוח ממשלתי) אחסון וניפוק
 

   :תקנים

לגבי חלק נוסף ממוצרי . קיימים בישראל תקנים רשמיים, ן"בזלגבי חלק ממוצרי הנפט שמוכרת 
בין  את מוצריה בהסכמה ן"בזנקבע המפרט בו מספקת , הנפט קיימים תקנים ישראליים ולעתים

 .  לבין הלקוחן"בז
אשר נועד , EURO-4ומי אן עומדים בתקן הבינל"מוצרי הדלק המיוצרים ומשווקים על ידי בז

 .להפחית את השפעת הפליטות מרכב מנועי על הסביבה
 -ISO- 9000-2000, ISO םבינלאומיי ניםמפעילה מערכת משולבת לניהול איכות על פי דרישות תק ן"בז

14001, ISO- 18001, ISO- 17025  ISO-14,000 ,  9002- ISO . ההסמכה למערכות האיכות והבטיחות
על מנת להבטיח את אמינותה ותחזוקתה של .  מכון התקנים באופן תקופתימתבצעת על ידי 

 מעמידה את המשאבים הדרושים כדי לקיים את הפעילויות ן"בז ,המערכת לניהול האיכות
 . כלים וכדומהרכישת, הדרכת עובדים: כגון, הדרושות

 
 :רשיונות עסק

 .י עירית אשדוד"לבית זקוק אשדוד רשיון עסק אשר ניתן לו ע
עקב העדר . פנתה בזן בבקשה לקבל רשיון עסק עבור בית זקוק חיפה, לקראת תום תקופת הזיכיון

העדר היתרי בניה למבנים שנבנו בעבר , תכנית מתאר לשטח בו ממוקם בית זקוק חיפה ועקב כך
הממונה . לא רואה עצמו קצין המחוז במשרד הפנים כמוסמך להוציא רשיון עסק למפעל, הבמתחם ז

 כי במסגרת הפעלת שיקול הדעת המסור לה ביחס לפתיחת ן"לבזעל המחוז במשרד הפנים הודיעה 
יילקחו בחשבון המשך עמידת המפעל בתנאים , הליכים משפטיים כנגד מפעלים הפועלים ללא רשיון

ידי גורמי הרישוי הרלבנטים ופעילות המפעל לצורך הסדרת היתר בניה למבנים שהוצגו לו על 
 עומדת בכל ן"שבזאישרו , כי גורמי הרישוי השונים, עוד ציינה הממונה על המחוז. שבתחומו

 .הדרישות שהוצגה לה לצורך קבלת רשיון העסק
 

 :הוראות הנוגעות לאיכות הסביבה

בנוגע , ל ידי הרשויות המוסמכות בתחום איכות הסביבהפועלת מכח הוראות שניתנו לה ען "בז
. רעילה ומניעת זיהום קרקע ומי תהום/פסולת מוצקה, איכות השפכים הנוזליים, לאיכות אויר

 . להלן13.18 לפרוט בעניין זה ראה גם סעיף
 

 :מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

קריים לתחום הפעילות הם היקף ההון הדרוש להקמת מפעלים חדשים מחסומי הכניסה העי
 .ומגבלות גודל השוק הישראלי הקטן היחסי

 
 :תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 13.1.5

הפוך למקור אנרגיה משמעותי במשק הישראלי  והוא צפוי במהלך שנים ספורות צפוי להגז הטבעי 
 לבצע מהלכים על מנת לטפל ן"בזובכך לחייב את , ימוש במזוט וסולר הסקהלהחליף את מרבית הש

 .בחלופות לשוק המזוט וסולר הסקה
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 )המשך ( זיקוק נפט-ן "בז 13.1
 

 )המשך (תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 13.1.5

 :1ן"בזלהלן הצעדים האפשריים בהם יכולה לנקוט 
 

 . ליצואהפניית המזוט 13.1.5.1
 

התאמת מתקני הזקוק הקיימים לסוגים אלה  קל אגב סוגי נפט גלמימעבר ליבוא  13.1.5.2
 .בהשקעה בסדרי גודל של עשרות מליוני דולר

 
השקעות בסדרי גודל של מאות מליוני דולר בזיקוק מורכב אשר יקלוט את המזוט לתוך  13.1.5.3

תוך ניצול השאריות ,  ערך גבוהויהפוך אותו לתזקיקים בעלי" מתקדם"מערך זיקוק 
 .ליצור חשמל

, מתוך מגמה להתמודד עם השינויים ככל שיחולו, בוחנת את החלופות השונותן "בז
 .בעקבות כניסת הגז הטבעי לשימוש בישראל

 
 :מבנה התחרות בתחום הפעילות 13.1.6

שהם לקוחות , י חברות הדלק והגז"ל ע"מתמודדת עם יבוא מוצרי דלק מחון "בז 1998החל משנת 
 . להלן13.8ראה גם סעיף . ן"בז

 
  מוצרים 13.2

 :מוצרי הנפט והשימוש בהם

קטעים שכל אחד מהם כולל מנהוג להפריד את הנפט למספר . הוא רבגולמי ים מנפט קמספר המוצרים המופ
 :מספר ניכר של תרכובות כימיות

 . לאנרגיה ולתעשיה-גזים קלים  -

 ).מ"גפ: להלן( לבישול ביתי וכחומר גלם לתעשיה -) פרופן ובוטןתערובת (גז פחממני מעובה  -

 ,כחומר גלם לתעשיה -נפטא  -
 . לשריפה במנועי בנזין- ן לסוגיובנזי -
 . דלק למטוסי סילון ולחימום-) נפט(קרוסין  -
 .לחימום ולהסקה בתעשיה,  לשריפה במנועי דיזל-  לסוגיוסולר -
 .דלק לתנורי תעשיה ולייצור חשמל דלק כבד המשמש כ-  לסוגיומזוט -

לייצור כחומר גלם  חומרים הנקרשים בטמפרטורה גבוהה באופן יחסי ומשמשים -חומרים שעווניים  -
 ).נרות ושימושים אחרים(שמני סיכה לשימון חלקים נעים במכונות ולייצור שעווה 

 .י איטוםולייצור מוצר, משמש לזיפות כבישים,  מוצק בטמפרטורה רגילה- ביטומן -
 

                                                 
זמינות סוגי , ן באשר לקצב כניסת הגז הטבעי לשימוש בישראל"הוא מבוסס על הערכת בז. המידע הכלול בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד 1

בשל אי התממשות הערכות . ן מחוץ לישראל וגורמים נוספים"שוק המזוט וסולר ההסקה באזורי הפעילות של בז, ן"י בז"נפט גולמי לרכישה ע
ייתכן שהערכות , אשר כרוך באי וודאות גדולה, ובעיקר קצב התפתחות השימוש בגז טבעי בישראל, ן באשר לכל אחד מן הגורמים הללו"בז
  .ן עדיין בוחנת את החלופות השונות המפורטות לעיל"זזו גם הסיבה שב. ן בענין זה לא תתממשנה"בז

 



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

  זקוק נפט-אנרגיה . 13

 

97 

 פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים .13.3
,   אודות התפלגות הכנסות הקבוצה על פי המוצרים העיקריים בתחום הזיקוק2004להלן נתונים לשנת 

 :ן"בז או יותר מהכנסות 10%המהווים 
 

 ן"בזשעור מכלל הכנסות  ח"הכנסות מליוני ש מוצר
2004 2003 2002 2004 2003 2002 

 27.0% 28.9% 30.5% 3,112 4,077 5,746 סולר

 20.4% 19.2% 22.7% 2,348 2,701 4,296 בנזין

 16.1% 13.7% 10.3% 1,853 1,931 1,944 מזוט

 10.2%  9.8%   10.2% 1,178 1,384 1,930 קרוסין
 

ות ן המצורפים לדוח"הכספיים של בז בדוחות 1ראה גם באור ,  בשוקן"בזלגבי שינויים צפויים בחלקה של 
 .הכספיים של החברה לישראל

 
  מוצרים חדשים .13.4

ביצור רחב היקף של סולר לתחבורה דל גופרית העומד בתקנים האירופאים המתקדמים ן "בז החלה 2003בשנת 
 .(Performance Grading) ביטומן המדורג על פי ביצועיו - האמריקאי SHRPוביטומן לסלילת כבישים העומד בתקן 

בנזין וסולר תחבורה בהתאם לתקנים חדשים שנכנסו לתוקף בישראל ושהם ן "בז מייצרת 1.1.2005 -החל מ
  EURO.4שהותאמו לתקן אירופי , תקנים רשמיים

 
 לקוחות 13.5

 בעלות רשיון מטעם,  וגז נמכרים בשוק המקומי לחברות שווק הדלקן"בבזהמיוצרים מוצרי הדלק מרבית 
 .יר המוצרים הנמכרים בשוק המקומיאשר למחבמנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות 

 . ללקוחות שונים ברחבי העולם מיוצאת המכירותיתרת
 . ן"בזמהיקף המכירות של  77% - כ בתקופת הדוחהמכירות בשוק המקומי מהוות

 .  ובחלקן על בסיס חוזים לטווח של שנהSPOTהמכירות לייצוא מתבצעות ברובן בהתקשרויות חוזיות על בסיס 
ל תוצאות עהפסקת ההתקשרויות עם אחד או יותר מלקוחותיה העיקריים עלולה להשפיע , ן"בזת להערכ

.  במקרה זה תידרש התאמת המערכות ומציאת לקוחות חלופיים.בטווח הקצר עד הבינוני ן"בזהפעילות של 
של איכות ובלמוצריה ן "בזשל לקוחות יציבות הביקוש הסיכון המתואר אינו ממשי עקב  ן"בזלדעת הנהלת 

מאמצים לחדור לשווקים חדשים ולהרחיב את מעגל עושה  ן"בז.  מספקתיאורמת השירות שה ן"בזמוצרי 
 ן"של בז בדוחות הכספיים 1ראה באור . במטרה לפזר את הסיכון שתואר, בין היתר, הלקוחות שלה וזאת

 .המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל
ת ההתקשרות של לקוח עיקרי הינה מידע צופה פני העתיד המבוססות על בדבר תוצאות הפסקן "בזהערכות 

אם יחול , בנדון לא תמומשנהן "בזיתכן שההערכות . הערכת הביקושים בשוק למוצריה על סמך ניסיון העבר
 .ל"שינוי בביקוש למוצריה בשוק המקומי או בחו

לשנת  ן"בזותר מסך מחזור המכירות של  או י10%ההכנסות מלקוחות עיקריים שמחזור ההכנסות עימם היווה 
  : הינן2004

 

 המאוחד    מסך הכנסותשעור ח" שמיליארדיב הכנסות לקוח

 2004 2003 2002 2004 2003 2002 

 22.4 18.3 17.2 2.3 2.3 3.2 ' אחברת דלק 

 12.1 10.5 11.8 1.3 1.3 2.2 ' בחברת דלק 

 11.3 10.6 10.8 1.2 1.3 2.0 ' גחברת דלק 

 - - 15.6 - - 2.9 'חברת דלק  ד

 54.2 60.6 44.6 5.6 7.8 8.3 חברות דלק ואחרות

 18.6 12.7 10.4 100.0 100.0 100.0 

 
 
 



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

  זקוק נפט-אנרגיה . 13

 

98 

 )המשך (לקוחות 13.5
 

 .  מוצרים לפי התחייבות שנתית בשוק המקומי ובייצוא עבור לקוחות המעוניינים בכךן"בזלעיתים מוכרת 

 ן"בז נתונים לתנודות חריפות ומשום כך נוהגת ,הנסחרים בשווקים הבינלאומיים ן"בזמוצריה של מחירי 
 . בעת ביצוע העיסקה, ל בנוסחת מחיר המשקפת את השתנות מחירי השוק"עם לקוחותיה בחו קשרלהת

 . שנים ומעלה8ן מבוצעות ללקוחות הרוכשים ממנה מוצרים מזה "מרבית המכירות של בז
 

  הפצהושיווק  13.6

, לשיווק דלק וגזמורשות  לחברות מוצרי נפט למכור  ן"בז רשאית ,רפורמה במשק הדלקהסכמי ה לבהתאם
מושכות את המוצרים באמצעות צנרת השייכת הדלק והגז שווק חברות . המכירה מתבצעת בשער המפעל. בלבד

, טונות לתעשיהמשווקות את מוצרי הדלק בסין ו" של בזאו במיכליות כביש ממסופי הניפוק, לחברות התשתית
 תלות ן"לבז . בעיקר באמצעות תחנות הדלק הפזורות על פני המדינה,לתחבורה ובקמעונאות לציבור הרחב

 . ן"בזתפעולית בחברות התשתית המזרימות את המוצרים בצינורות ממתקני 
ן "בז. ליםבנמ, לצורך פעילות זו, בשוק הבינלאומי המכירות נעשות לחברות סחר וללקוחות קצה וקיימת תלות

 .פועלת להשיא את רווחיה על ידי חדירה לשווקים חדשים
 

  צבר הזמנות 13.7

אין , לפיכך. אלא על פי חוזים חודשיים, ן אינן מתבצעות על פי חוזים והזמנות ארוכי טווח"מרבית מכירות בז
ות הדדית נחשבת להתחייב, ן"בזי "אשר אושרה ע, הזמנת הלקוח. "צבר הזמנות"ן משמעות למונח "בבז

 . לרכישה ולמכירת המוצרים הנקובים בה
 .  מוכרת מוצרים לפי התחייבות שנתית בשוק המקומי ובייצוא עבור לקוחות המעוניינים בכךן"בזלעיתים 
נוהגת  ן"בז נתונים לתנודות חריפות ומשום כך , הנסחרים בשווקים הבינלאומייםן"בזמוצריה של מחירי 

 . בעת ביצוע העיסקה, נוסחת מחיר המשקפת את השתנות מחירי השוקל ב"עם לקוחותיה בחו קשרלהת
 

  תחרות 13.8

יתרת תצרוכת הדלק מיובאת על ידי חברות הדלק . 80% -הינה מונופול וחלקה בשוק כן "בזבשוק המקומי 
 .חברת חשמל ומשרד הבטחון, הגדולות

בשוק העולמי . בתנאי תחרות בינלאומיתל מתקיימת " בארץ ובחון"בזפעילות .  מתוצרתה23% -מייצאת כן "בז
 .זניחן "בזחלקה של 

 .לאן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישר" בדוחות הכספיים של בז1ראה גם באור 
 

 כושר ייצור 13.9
 

כושר ).  יום בשנה350( מליון טון לשנה 12.6 - טון ליום או כ36,000 -כושר הזיקוק המקסימלי הינו כ 13.9.1
 מליון טון בשנת 10.4 - סך של כן"בזבפועל זיקקה . המירבי נקבע על פי סוג הגלם המעובדהזיקוק 
 .החשבון

 
 ):ליום/אלפי טון(חלוקת כושר הייצור בין חיפה לאשדוד  13.9.2

 
 כ"סה      אשדוד חיפה 

 36,000     12,000 24,000 זיקוק גלם

 
 : גולמי והופקו מהם המוצרים כדלקמן אלפי טון נפט10,383 2004ן בשנת "זיקקה בז, כאמור

 
 אלפי טון 

  2,920 בנזין ונפטא
  2,748 סולר

  1,107 קרוסין
     532 מ"גפ

  2,844 מזוט
     232 ח"ביטומן וזינה לשב
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  רכוש קבוע ומתקנים 13.10
 

, ים ויחידות פרוםפצחנ, )זיקוק גלם(בחיפה ובאשדוד כוללים יחידות זיקוק ראשוניות ן "בזמתקני  13.10.1
, מבנים(תשתית , מתקנים לטיפול בגופרית, )' וכוMTBE, דימרסול, אספלט(יחידות ייצור נוספות 

עלות ). ציוד כיבוי אש, טיפול בשפכים, תחנת כח(ומתקני שרותים , )'צנרת וכד, מיכלי אחסון
 מיליארד 5.4 - כינווהפחת שנצבר בגינם ה, ח" מיליארד  ש7.8 -כ הינה 31.12.2004המתקנים ליום 

 .ח"ש
ן המצורפים לדוחות "ה בדוחות הכספיים של בז.8ראה באור , בדבר פירוט והרכב המתקנים

 .הכספיים החברה לישראל
הקמת מתקן ן "בזאישר דירקטוריון , במטרה לעמוד בשינויים הצפויים בתקני הבנזין בשוק המקומי

 .  מליון דולר75 - כלות שלבע, )ייצור בנזין העומד בתקן הדרוש(איזומריזציה 
 

 ן"לבזמהם מוחכרים ,  דונם1,803 -כ  ממוקמים על קרקע בשטח של-חיפה מפרץ  בן"בזמתקני  13.10.2
י ההסכם עם ממשלת ישראל והחברה לישראל מיום "ועפ( 2003  דונם עד שנת441 -בחכירה מהוונת כ

 ן"בזזכויות . ן"בזתרה הינה בבעלות הי)  שנים נוספות 25- לן"לבז עם אופציה 2028 עד - 2.12.02
בלשכת רישום  ן"בזעל שם טרם נרשמו , הרשומה על שם המדינה דונם 106 -בקרקע בשטח של   כ

קרקע נוספת  ן"בזבבעלות   .המקרקעין עקב אי השלמת הטיפול בחלוקה ואיחוד של חלקות רישום
 דונם 213 -איחוד יחסי וכ דונם לחברה מאוחדת ב43 -כ  דונם ממנה החכירה256 -בשטח של כ
  .2028עד שנת מוחכרים לה  דונם 56 -קרקע בשטח של כ ן"בזברשות ,  בנוסף.לחברה אחרת

 
 דונם טרם  נרשמו על 675 -כ מהם ,  דונם1,081 -של כבשטח  הוקמו על קרקע -באשדוד  ן"בזמתקני  13.10.3

אי השלמת הטיפול בחלוקה הקרקע עדיין רשומה על שם המדינה ורשות הפתוח עקב . ן"בזשם 
 . ואיחוד של חלקות רישום

 .  לדוחות הכספיים של החברה לישראל2.ד.19גם באור ראה  , ערב תום הזיכיון ן"בזלענין הנכסים שהחזיקה 
חלוקה ואיחוד של עקב אי סיום הליכי  ן"בזטרם נרשמו על שם , ר" מ210 -ברמת גן בשטח של כ ן"בזמשרדי 

 .חלקות רישום
 

 מחקר ופיתוח 13.11
 .אלא רוכשת את הידע הדרוש לה לצורך פעילותה ממקורות חיצוניים, אינה מבצעת פעילות מחקר ופיתוחן "בז

 
 הון אנושי 13.12

 ולמערך התפעולי הכולל את פעילות המפעלים במפרץ ן"בזהמבנה הארגוני בתחום הזיקוק מתחלק למרכז 
 .חיפה ובאשדוד
 .2004 בדצמבר 31הנתונים ליום 

 
 ן"מרכז בז 13.12.1

 :מצבת עובדים לפי תחומי פעילות
 

 19 הנהלה
 49 פיתוח ידע וטכנולוגיה

 62 כספים ורכש
 36 שיווק וסחר

 37 ארגון ומשאבי אנוש
 25 מערכות מידע

 228 
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 )המשך (הון אנושי 13.12
 

 מפעל חיפה 13.12.2
 *:מצבת העובדים לפי תחומי אחריות

 

 3 הנהלת המפעל

 237 רייצו

 160 אחזקה

 35 בטיחות ואיכות סביבה, איכות

 25 יחידת הבטחון

 460 

  עובדים ארעיים31לא כולל  *
 

 מפעל אשדוד 13.12.3
 *:מצבת עובדים לפי תחומי אחריות

 

 2 הנהלת המפעל

 95 ייצור

 63 אחזקה

 25 בטיחות ואיכות סביבה, איכות

 10 יחידת הבטחון

 195 
 דים ארעיים עוב10לא כולל  *

 
 נתונים נוספים 13.12.4

 
 .א" לא חלו שינויים מהותיים במצבת כ2004במהלך שנת  13.12.4.1

 
 .אין תלות מהותית בעובד מסויים בתחום פעילות הזיקוקן "בזלהערכת הנהלת  13.12.4.2

 
 עובדים מקצועיים השתתפו. י חוק לכלל העובדים" בוצעה הדרכת בטיחות עפ-הדרכה  13.12.4.3

המפעל משקיע משאבים בהדרכה מקצועית לעובדי . בסמינרים ובהדרכות מקצועיות
. התפעול והאחזקה בתחומי עיסוקם ובתחום הבטיחות לכלל העובדים על פי החוק

 העמקת ידע �בתחום המקצועות הטכניים ,  הסמכות מקצועיות ורענון-בתחום התפעול 
 .בנושאי כיבוי אשכמו כן מבוצעת הדרכה . לקראת קליטת ציוד חדיש

 
, להוציא העובדים הבכירים בהסכם אישין "בז עובדי -תוכנית תגמול וקידום שכר  13.12.4.4

, אקדמאים,  טכנאים והנדסאים-י מקצועם "משובצים בדרגות בלוחות שכר עפ
י "י כללים שנקבעים ע"קידום העובדים בשכר מבוצע אחת לשנה עפ. מהנדסים וכללי

מענקים ותנאי עבודה אחרים של עובדי , הטבות, נאים סוציאלייםת, שכר. ן"בזהנהלת 
ן "בזבשנים בהן רווחיות , בנוסף. כפופים לכללים שקובעת הממשלה ולאישורה, ן"בז

י "עפ, ן"בזניתן להעניק בונוס לעובדי , עומדת בקריטריונים ובאישור הדירקטוריון
 . הכללים שקבעה רשות החברות הממשלתיות

 
עד רמה של מנהל מחלקה מועסקים בהסכם עבודה קיבוצי ן "בז עובדי -זי העסקה חו 13.12.4.5

חלק . עובדים ברמה של מנהל מחלקה ומעלה מועסקים באמצעות חוזים אישיים. מיוחד
 .ממנהלי המחלקה עדיין מועסקים בחוזה קיבוצי
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 )המשך (הון אנושי 13.12
 

 )המשך (מפעל חיפה 13.12.2
 

 )המשך (יםנתונים נוספ 13.12.4
 

אין  , תוכנית מקיפה להתייעלות בנושא כח אדם2002סיימה בסוף שנת ן "שבזלאחר  13.12.4.6
י "ההתייעלות הינה שוטפת ועפ. בשלב זה תוכנית מובנית להתייעלות נוספת בנושא זה

 .הצרכים ותכנית העבודה
 

 :להלן הרכב ההנהלה הבכירה  13.12.4.7
 

 
 מרכז 

 ן"בז
 מפעל 
 חיפה

 מפעל
 אשדוד

 
 כ"סה

 1 - - 1 ר הדירקטוריון"יו

 1 - - 1 ל"מנכ

 5 - - 5 לים"סמנכ

 2 1 1 - מנהלי מפעלים

 19 3 4 12 מנהלי אגפים

 28 4 5 19 כ"סה

 
  חומרי גלם וספקים 13.13

 
סחורות שוק הנפט הגולמי ומוצריו הינו שוק של . הוא נפט גולמין "בזחומר הגלם העיקרי של 

)COMMODITIES(,המתבצע , שוק משוכלל בעל סחירות גבוהה מאוד הן בתחום הפיזי והן בסחר עתידי 
רוכשת את הנפט הגולמי מספקים שונים ברחבי  ן"בז. בבורסות או עם גופים בינלאומיים גדולים

מדינות : המקור העיקרי לחומרי הגלם הינו). SPOT-שוק ה( ברובו על בסיס עסקות מזדמנות ,העולם
מקורות זמינים אחרים הינם מדינות , )טורקמניסטאן, אן'אזרביג, קזאחסטאן, וסיהר(, הים השחור

 . צפון אירופה ומקסיקו, מערב אפריקה
יחד עם זאת מספר מקורות .  גבלה בהשגת נפט גולמי והיא אינה תלויה בספק זה או אחרימ ן"לבזאין 

דבר , נפט גולמי מסוימים ממרחקים ועליה לייבא סוגי ן"בזלאספקת נפט גולמי באזורנו חסומים בפני 
 זמינות מיכליות להובלת נפט גולמי לנמלי הארץ מוגבלת ומספר חברות ,כמו כן. הכרוך בעלויות גבוהות

 . עובדה הגורמת לעלויות נוספות, ן"בזבינלאומיות נמנעות מליצור קשרים עם ספנות 
 :יקריים מתוך סך הרכישותשעור הרכישות של נפט גולמי מספקים עללהלן נתונים המתייחסים 

 
 

 ספק עיקרי
 שעור הרכישות מתוך

 ן"קבוצת בז  רכישות כ"הס

 2004 2003 2002 

 - 13.9 11.9 '  ספק א

 13.8 12.4 - '  ספק ב

 14.6 12.2 - '  ספק ג

 71.6 61.5 88.1   אחרים

 100.0 100.0 100.0 
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  הון חוזר 13.14
 
 :גולמי ומוצריםמדיניות החזקת מלאי נפט  13.14.1

הינה להחזיק מלאי נפט גולמי ומוצרים ברמה המבטיחה תפעול רצוף של שני בתי  ן"בזמדיניות 
הגורמים . ל"אספקה רצופה של מוצרי נפט לשוק המקומי ומילוי התחייבויות ללקוחות בחו, הזיקוק

 :העיקריים המשפיעים על גודל המלאי הינם
 .ם והצנרתמלאי למילוי תחתיות המיכליהצורך ב -
 .אתריםהצורך לפזר את המלאי בשני  -
 .תערובות שונותוק הצורך להחזיק מספר רב של סוגי נפט גולמי לזיק -
 .נפט גולמי מיובא בחלקו ממרחק רב -
 .זמינות מיכליות להובלת נפט גולמי ומוצרים -
 .העתידי הציפיות והסחר,  הגולמי והמוצריםמצב שוק הנפט -

 מליון טון נפט 1.4 - 0.9 נע בטווח  2004 שתוארו לעיל המלאי הפיזי במהלך בהתחשב בכל הגורמים
 .  מליון טון מוצרים0.75 - 0.6 -גולמי וכ

 
 איכות המוצרים 13.14.2

האחריות כוללת תיקון או שיפור בהתאם . במסגרת התקשרויותיה אחראית לטיב מוצריה, ן"בז
 איננה כוללת ן"בזכה להוצאות חריגות בנושא ולכן  לא נדרשה עד ן"בז, לפי הניסיון שנצבר. למקרה

 .על בסיס העבר, בדוחותיה הפרשה לאחריות
 

  :מדיניות אשראי 13.14.3

תקופת האשראי הממוצעת  עמדה 2004בשנת .   יום15 -ל כ"חוב,  יום30 -בארץ כ :אשראי ללקוחות
 .ח" שליארד מי1.1 -ללקוחות הסתכם בכ  ההיקף הממוצע של האשראי . יום23 -על כ

.  ימים ספורים- יום  וברכישות מוצרים 30 -בגין רכישות נפט גולמי כ :ל"אשראי מספקים בחו
ההיקף הממוצע של .  יום40 - אשראי ממוצע של כן"השונים לבז העניקו הספקים 2004בשנת 

 .ח" ש מיליארד1.7 -האשראי מספקים הסתכם בכ
ן המצורפים לדוחות "בדוחות הכספיים של בז 22י ראה גם באור לנושא בטחונות בגין האשרא
 .הכספיים של החברה לישראל

 
 מימון 13.15

 
 שיעור הריבית הממוצעת 13.15.1

 להלן .אמצעים עצמיים וב אשראי חוץ בנקאי,אשראי בנקאיבאמצעות מממנת את פעולותיה  ן"בז
 אשראי לזמן קצר בפילוח של, שנתקבלוהלוואות  ל ע2004פירוט שיעור הריבית הממוצעת לשנת 

 :ואשראי לזמן ארוך ממקורות אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים
 

 הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר 

 % % 

 ח"ש דולר ח"ש דולר 

 - 2.3 5.1 2.6 מקורות בנקאיים

 6.2 3.4 4.7 2.8 מקורות לא בנקאיים
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 )המשך (מימון 13.15
 

 אשראי שנתקבל 13.15.2
 

 
 וםיתרה לי

 טווח הריבית מנגנון השינוי 31.12.2004
שעור הריבית ליום 

 2005 במרס 15

    ח"מיליארד ש 
 3.55% 3%-2% מרווח+ ליבור  0.8 אשראי דולרי
אשראי שקלי 

 6% 7%-5% ריבית קבועה 1.6 צמוד מדד
     

 
 
 דירוג אשראי 13.15.3

של אגרות חוב לזמן ארוך בדומה לדרוג בגין הנפקה פרטית " מעלות" מחברת AAקיבלה דרוג   ן"בז
  .אגרות החוב שהונפקו בשנה קודמת

 
  גיוס מקורות נוספים 13.15.4

ח לצרכי " ש מליון400 - בהיקף של כ,ף מימון נוס2005בשנת היא תידרש לגייס  ן"בזלהערכת הנהלת 
 הערכת . בנקאייםממקורות בנקאיים וחוץהיא תוכל לגייס מימון זה  ן"בזלהערכת הנהלת . הון חוזר

ן "בז המבוסס על תקציב עתידהינו מידע צופה פני ומקורותיו  המימון הנוספים  צרכיבעניין ן"בז
   .2005 לשנת המאושר

 בדבר מרווח 2005ההנחות שהונחו ביסוד התקציב לשנת אם לא יתממשו  ן"בזיתכן שהערכות 
 .ם יכולתה לגייס אשראי תיפגע מן הצפוי או אשערי החליפין והריבית יהיו שונים, הזיקוק

 
  מגבלות אשראי 13.15.5

מנותני אשראי ניתנו התחייבויות לאי יצירת שעבודים נוספים  ן"בזבלה י שקהאשראילהבטחת 
 ").שיעבוד שלילי("

הסכמי ההלוואות עם נותני האשראי כוללים התניות המאפשרות לנותני האשראי לדרוש פרעון 
או /בעצמם ו(פרוט המקרים העיקריים בהם רשאים נותני האשראי ל. מיידי של יתרת ההלוואות

ן המצורפים לדוחות " בדוחות הכספיים של בז13ראה באור , להפעיל זכות זו) באמצעות נציגיהם
 .הכספיים של החברה לישראל

 
  מיסוי 13.16

 .ן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל"דוחות הכספיים של בזל 19ראה באור 
 

 : שלהן בחברות מוחזקות מהותיות"השקעות בז 13.17
 

  תחום הארומטים-גדיב  13.17.1
 

  העיקרייםמוצריםה 13.17.1.1

, הבנזן משמש ככימיקל בסיסי בייצור מגוון רחב של מוצרים המשמשים בחיי היומיום 
 אך איננו משמש כמוצר סופי הנצרך ישירות על ידי', פוליקרבונט וכד, כגון פוליסטירן
 .צרכנים סופיים

ציפוי ונפוץ או , משמש מרכיב בייצור פוליאוריטן המשמש להכנת קצף לבידוד-טולואן  
 .ראקסילן ובנזןאהטולואן משמש גם לייצור פ. הבניה ועוד, הריהוט, בתעשיות הרכב

 .  וכן כממיס אורגאני בתעשיית הצבעיםקסילןאראמשמש כחומר גלם לייצור הפ -קסילן  
. מהווה מרכיב חשוב בייצור פוליאסטר שהינו מרכיב בתעשיית הביגוד - פאראקסילן 

 .חומר גלם לייצור אריזות למשקאותכמו כן הוא משמש כ
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 )המשך ( שלהן בחברות מוחזקות מהותיות"השקעות בז 13.17
 

 )המשך(הארומטים  תחום -גדיב  13.17.1
 

 )המשך ( העיקרייםמוצריםה 13.17.1.1
 .חומר גלם לייצור פטאליק אנהידרידכמשמש  - אורתוקסילן 
 משמש לייצור מרככים לתעשיית הפלסטיק וכן לייצור -פטאליק אנהידריד  

 .פוליאסטרים שונים
 יםכמו כן משמש.  מגיע מתעשיות הצבעים והציפויממיסים עיקר הביקוש ל- ממיסים 

ת קוטלי עשבים וכדומה וכן בתעשיי, חומר גלם בחקלאות בתחום קוטלי המזיקים
 . חומר גלם בתעשיית הניקוייםבנוסף משמש. הדפסת הדיו

 
  לקוחות 13.17.1.2

 גדיבהלקוחות העיקריים של . מתוצרתה מחוץ לישראל 86% - כ2004כרה בשנת גדיב מ 
 ארוכי טווחגדיב קשורה בהסכמים . הינם חברות יצרניות בתחום הכימיה והפלסטיקה
קשרי הסחר עם .  והלקוחן"בזבין עם רוב לקוחותיה ומועדי האספקה מתואמים 

בהסכמים עם הלקוחות נדרשת גדיב לייצר . הלקוחות העיקריים נמשכים תקופה ארוכה
 .את המוצרים ולספקם לפי תקן וסטנדרטים בינלאומיים

 ,אגן הים התיכוןבמוצריה של גדיב משווקים בעיקר . אין לגדיב תלות בלקוח עיקרי 
 .ב"ות באסיה ולארהמדינות הגוש האירופאי וכן למדינ

 
  תחרות  13.17.1.3

מתחריה הינם יצרנים , גדיב פועלת בשוק תחרותי מאוד . Commoditiesמוצרי גדיב הינם  
 . POLIMERI- וBP ,EXXON ,REPSOL: בינלאומיים כמו

נחשבת כאחת מהספקיות האמינות בשווקים והיא לגדיב מוניטין רב בשוק הבינלאומי  
 .המיקום והמעמד גדיב בשוק יציב. תיכוןבאירופה ובאגן הים ה

 
 כושר ייצור  13.17.1.4

זרם ארומטי  ( Pygas 70,000- טון לשנה רפורמט ושל כ900,000-לגדיב כושר עיבוד של כ 
 טון לשנה מוצרים שונים הרכב סל המוצרים 520,000-מתוכם ניתן לייצר כ). ל"מכאו

קווי הייצור מבוססים על . ן"בז המשולבת עם, משתנה בהתאם לאופטימיזציה כלכלית
 . שעות ביממה24תהליכים רציפים הפועלים 

 
 רכוש קבוע ומתקנים 13.17.1.5

המתקנים הוקמו . בחיפה ומהווים מפעל המשך במפרץ לבים במתקני בזןותקני גדיב מש 
 .החכירה רשומה על שם גדיב.  דונם80על קרקע בחכירה מהוונת לדורות בשטח של 

 
  פיתוחוחקר מ 13.17.1.6

 :עיקריותמשימות  בשתי של גדיב הפיתוח מערכת המחקר תתמקד 2005 שנת 
 

הרחבת יכולת ,  על מנת לספק את כל דרישות השוק-כימיקלים עדינים  13.17.1.6.1
ביצוע עבודה שיטתית בחיפוש  .ללא השקעה משמעותית במתקן, הייצור

מוסף בתחום זרמים נוספים שהינם בעלי ערך , אחר מוצרים חדשים
 .הכימיקלים העדינים לתרופות וחקלאות
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(הארומטים  תחום -גדיב  13.17.1
 

  )המשך (פיתוחומחקר  13.17.1.6
 

 TMA.  מליון דולר75בסך ) TMA(טרימליטיק אנהידריד  הקמת מתקן  13.17.1.6.2
המיועד לחזק , התרופות והצבעים, שיית הפלסטיקמשמש חומר גלם לתע

לווי פרוייקט .  במוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוהגדיבאת אחיזתה של 
ימשך ,  בתחומים המסחריים עסקיים ובתחומים הטכנולוגייםTMA -ה

 ומוצרים אחרים במזרח TMA -החיפוש אחר הזדמנויות עסקיות בתחום ה
 1.אסיה

 
  והסכם ניהולקים ספ,חומרי גלם 13.17.1.7

. ן"בזלפיכך קיימת תלות בין גדיב לבין . ן"בזפעילותה של גדיב שלובה בפעילותה של  
או הקשר שלה עם גדיב עלול לגרום לשינויים מהותיים במצבה /ו ן"בזשינוי מעמדה של 

 .הכספי של גדיב ובתוצאות פעולותיה
צר במתקניה ודריפולן רפורמט המיו ן"בזמזרימה  ן"לבזבהתאם להסכמים בין גדיב  

הטולואן , ל  למתקני גדיב לשם עיבוד וגדיב מפרידה את הבנזן"הנרכש על ידה  מכאו
, רפינט, C-9כגון , ן"לבזתמורת ההפרדה והשבת זרמים . והקסילן המצויים בהם

 דמי עיבוד המחושבים על פי ן"מבז מקבלת גדיב מסוכמותטולואן וקסילן בכמויות 
 את כל הבנזן שמיצתה ואת מלוא ן "מבזגדיב רוכשת . דדיםנוסחה שנקבעה בין הצ

. ורפינט בכמויות מוסכמות,  וכן נפטאן"לבזכמות הטולואן והקסילן שלא הושבה 
התמורה בעד המוצרים הנרכשים על ידי גדיב מחושבת על פי נוסחאות מחיר שסוכמו 

 .בין החברות והמבוססות על מחירים בינלאומיים
 ,השיווק, האחזקה,  האם בתחומי ניהול הייצורן"מבזם מקיפים גדיב רוכשת שירותי 

 . בתמורה שסוכמה בין הצדדים,  כח האדם והמנהלהניהול 
 

  ון חוזרה 13.17.1.8
 

 : מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 13.17.1.8.1
במלאי מינימלי המספיק לייצור של שבועיים מדיניות גדיב היא להחזיק  

כי אין לה כל קושי להצטייד בחומרי גלם , עובדהוזאת לאור ה, עד חודש
כאשר יש . הדרושים לה לפעולותיה השוטפות בתחום זה באופן מיידי

 גדיב מבצעת , חשש לאי זמינות חומר גלם מסויים או קושי ברכישתו
  .רכישות מלאי בהיקף רחב יותר

  :מדיניות החזקת מוצרים גמורים 13.17.1.8.2
מחזיקה גדיב יחד עם זאת ,  והזמנות מראשמייצרת לפי חוזיםגדיב  

במלאי את כל מוצריה בתחום הפעילות בהיקף מכירות של כחודש בכדי 
 .לתת מענה מידי לשינויים בעיתוי או בהיקף ההזמנות

                                                 
ייתכן שהתכניות כולן או חלקן לא . 2005המבוסס על תקציב גדיב המאושר לשנת , המידע בתחום המחקר והפיתוח הינו מידע צופה פני העתיד 1

 .יותאו באפשרויות הטכנולוג/או בשוק המוצרים ו/אם יחולו שינויים בעלויות ההקמה ו, תתממשנה
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(הארומטים  תחום -גדיב  13.17.1
 

 )המשך ( ון חוזרה 13.17.1.8
 

  :מדיניות אשראי 13.17.1.8.3

בהתאם ,  יום30 עד אשראימעניקה ללקוחותיה  גדיב - אשראי לקוחות
.  יום40 עמד האשראי הממוצע על 2004 בשנת .ללקוח וסוג ההתקשרות

 מליון 200 -בכ הסתכם 2004ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות לשנת 
 .ח"ש

בטחת את מכירותיה בחברות גדיב מ, באשר לבטחונות בגין האשראי
 .או מקבלת בטחונות מתאימים, ביטוח אשראי

 ההיקף. מספקיה יום 30של מקבלת אשראי גדיב  - אשראי ספקים
 .ח" שמליון  200-כ הסתכם ב2004הממוצע של האשראי מספקים לשנת 

 
  איכות הסביבה 13.17.1.9

 .ן"לבזבדומה , להגדיב מתמודדת עם היבטים שונים של איכות הסביבה ביחס למפע
להוראות  המחייבות הניתנות לגדיב על ידי  מתייחסים, העיקריים היבטי הפעילות

 :בתחומים הבאים, מכח סמכויותיהן על פי חוק, הרשויות

 איכות האויר •

 איכות שפכים נוזליים •

 רעילה/פסולת מוצקה •

 .י דלקים"מי תהום עו  קרקע מניעת זיהום •

 ן"בזרת מסמכים המקבילים לאלה המתוארים לגבי ל מוצאות ביטוי בשו"ההוראות הנ
 גדיב מטפלת בשפכיה הנוזליים בשטח מפעלה ומבצעת טיפול משלים .13.18בסעיף 

 .במערכת הטיפול בשפכים בבית זקוק חיפה, בהם

שנחתמה ביום , גם גדיב חתומה על האמנה ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים
המתוארת , שראל לבין המשרד לאיכות הסביבה בין התאחדות התעשיינים בי21.1.1998

 .13.18בסעיף 

 .ל"נערכה לקיים את ההוראות החוקיות הנ, במסגרת פעולתה השוטפת, גדיב

ראה גם סעיף .   שהינו תקן לניהול איכות הסביבהISO 14000לגדיב  הסמכה  לתקן  
 . תקנים- 13.1.4

 בדוחות הכספיים של 16 ראה באור, יבהבקשר לתביעות שעילתן בנושאי איכות הסב
 .ן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל"בז

 
 גדיבעל פעילות ופקוח מגבלות  13.17.1.10

, חלות עליה הוראות חוק החברות הממשלתיות, ולפיכך, גדיב הינה חברה בת ממשלתית
הקובעות שורת פעולות שלשם ביצוען דרוש לגדיב אישור הממשלה או גורמים הפועלים 

חלות עליה ההוראות הקבועות בחוק , מכוח היות גדיב מונופול, כמו כן. מכוחה
בשל העובדה כי הרוב המוחלט של תוצרתה של . ההגבלים העסקיים לענין מונופולים

 .ן"בזהשפעה משמעותית על עסקי , אין להוראות אלה, גדיב נמכר מחוץ לישראל
 מתוצרתה 90% -אך מוכרת כ, סילןטולואן וק, גדיב הינה מונופול מוכרז בתחום בנזן

 .מחוץ לישראל
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(הארומטים  תחום -גדיב  13.17.1
 

  עסקיתיעדים ואסטרטגיה 13.17.1.11
עד לנקודה של , TMA-במהלך השנה ימשך תהליך בדיקת כדאיות הקמתו של מתקן ה

תמונת השוק , בשל נתונים נוספים וחדשים שהתקבלו לאחרונה. גיבוש הידע שנרכש
 1.השתנתה וגדיב בודקת את משמעות השינויים על הפרוייקט

 
  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 13.17.1.12

הכוונה . בשנה הקרובה צפוי שמרבית המוצרים של גדיב יהיו חסרים  בשוק החופשי
  2.כמו כן מורגש מחסור גם בבנזן. רידאורתוקסילן ופטאילק אנהיד, בעיקר לפארקסילן

 
  דיון בגורמי סיכון 13.17.1.13

 13.24ראה סעיף .  חשופה אליהםן"שבזזהים לסיכונים , הסיכונים להם חשופה גדיב
 .לעיל

 
 )המשך(שלהן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17

 
  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2

 
 יאור התפתחות עסקיהל ות"פעילות כאו 13.17.2.1

ומתקן פוליאתילן מתקן ,  אתילןמתקן: עיקרייםמפעילה שלושה מתקנים ל "כאו
 "). ל"מתקני כאו: "להלן(פוליפרופילן 

ל וכן הדלקים להסקת הדוודים נרכשים "חומרי הזינה הדרושים לייצור מוצרי כאו
 .ן באמצעות חברות דלק"מבז

המקומי למאות מפעלים לייצור מוצרי  נמכרים בשוק ל"כאו מכמות מוצרי 70% -כ
 תעשיות -ל אתילן ל"בעבר ספקה כאו. שאר הכמות מיוצאת בעיקר לאירופה. הפלסטיק

ל מאספקת "ל חדלה כאו"ומאז הפסקת פעילותה של תא, )ל"תא(מ "אלקטרוכימיות בע
כיום מלוא תפוקת מתקן האתילן . למעט כמות זניחה המסופקת ללקוח יחיד, אתילן

משמשת כחומר גלם של מתקני ) מות הזניחה המסופקת ללקוח כאמורלמעט הכ(
 .הפוליאתילן והפוליפרופילן

 
 רכישות מהותיות של נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל 13.17.2.2

 מליון דולר בהרחבת 245ל השקעה של " אישרה מועצת המנהלים של כאו15.3.2004 -ב
במסגרת התוכנית שאושרה אמורה . ")תוכנית ההרחבה: "להלן(מתקן הפוליפרופילן 

כך שכושר הייצור ,  טון בשנה205,000 -ל לגדול בכ"תפוקת הפוליפרופילן המיוצרת בכאו
, מרבית כמות הפרופילן.  טון בשנה405,000 -הכולל של הפוליפרופילן מתוכנן להגיע לכ

,  טון בשנה150,000 -כ, הדרושה כחומר הגלם לייצור בהרחבת מתקן הפוליפרופילן
אשר יוקם בסמוך למתקן האתילן של , )מתקן מתטזיס(תוכננה לייצור במתקן חדש 

ן ומהרחבת כושר "י בז"יתרת כמות הפרופילן הנדרשת להרחבה תסופק ע. ל"כאו
מערכת : תכנית ההרחבה כוללת גם הרחבת תשתיות כגון. הייצור במתקן האתילן

 . 'לפיד וכו, שדרוג המתקן לטיפול בשפכים, מגדלי קירור מים, חשמל

                                                 
, מידע הקיים בידיה במועד דוחות אלה וכן הערכות צופות פני עתיד, בין השאר, הביאה גדיב בחשבון, בקביעת האסטרטגיה והיעדים דלעיל 1

במאפייני הביקוש למוצרים אלה , תמורות ושינויים שעשויים לחול בשוק הארומטים העולמי ובשווקי היעד של גדיב, באשר למגמות
 .יםולגורמים נוספ

אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם , אין לגדיב כל וודאות לגבי יכולתה לממש את האסטרטגיות ולהשיג את היעדים שהעמידה לעצמה
כמו גם שינוים עולמיים בתחום פעילותה של גדיב ושינויים , או חלקם/ל ו"שינוי בגורמים הנ. על גורמים שמעצם טבעם אינם בשליטתה

 .ל"עלולים לגרום לאי התממשות האסטרטגיה והיעדים הנ, ילותה של גדיבהכרוכים במקומות פע
ציפיות אלו מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התנהגות שוק הארומטים . תכנית ההתפתחות בשנה הקרובה צופה פני עתיד 2

אשר במידה בלתי מבוטלת , ודאות כי ציפיותיה אכן יתממשואין לגדיב כל . העולמי וכן על אינפורמציה הקיימת בידי גדיב במועד דוחות אלו
יתכן שהערכות אלו לא יתממשו אם תחול ירידה בביקוש למוצרים או לחילופין יגדל . אינם בשליטתה, מבוססות גם על גורמים שמעצם טבעם

 .כתוצאה מהקדמת בניית והפעלת מתקנים חדשים, בין היתר, ההיצע
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 )המשך(שלהן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(ים  תחום הפולימר-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך (רכישות מהותיות של נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל 13.17.2.2

בדבר , הנתונים המצוינים לעיל בדבר סכומי ההשקעה הנדרשים לביצוע תכנית ההרחבה
או התפוקה הצפויים בעקבות ביצוע תכנית ההרחבה הינם בגדר מידע /וכושר הייצור 

הנתונים בדבר סכומי ההשקעה הנדרשים מבוססים על הערכות . צופה פני עתיד
הנתונים בדבר כושר . שהתקבלו מספקים על פי מפרטים ראשוניים שהועברו אליהם

יתכן ומידע צופה י. או התפוקה מבוססים גם הם על הערכות הספקים כאמור/הייצור ו
שערי החליפין , עלויות הציוד, פני עתיד זה לא יתממש במידה ויהיו שינויים במפרטים

 .או בלוחות הזמנים לביצוע תכנית ההרחבה
 

  ל בתחום פעילות הייצור והשיווק"תיאור עסקי כאו 13.17.2.3
 

 המוצרים העיקריים .13.17.2.3.1
ופוליפרופילן כחומר ) ת נמוכהצפיפו( ומשווקת פוליאתילן תל מייצר"כאו

מוצרים אלה נמכרים בשקים על גבי משטחים . גלם לתעשיית הפלסטיק
 מגוון רחב מאוד של מוצרים ת הפלסטיק מייצרתתעשיי. או בצובר

 . מתכות שונות ועוד, זכוכית, בד, ניר, כתחליף  לעץ
מסך  70% -המהוות כ, ל הוא בשוק המקומי" כאועיקר פעילותה של

, ל ובעיקר באיטליה"כמויות היצור הנותרות משווקות בחו. תהמכירו
 . אנגליה-טורקיה ו

פוליאתילן בצפיפות נמוכה (ל מייצרת "הביקוש העולמי לפולימרים שכאו
 השנים 10 - עלתה בCHAI -על פי חברת הייעוץ הבינלאומית ) ופוליפרופילן
ם והוא  בשנה בהתאם לסוגים השוני6% - לכ1% שבין ר בשיעוהאחרונות

 .בתקופת הדוחמיליון טון  55 -בכסתכם ה
הם לקוחות חוזרים אשר קונים , ל"גם בארץ וגם בחו, מרבית הלקוחות
 .ל"באופן שוטף מכאו

 
 שיווק והפצה 13.17.2.3.2

, ישירות, ל"י יחידת השיווק של כאו"ע, המכירות בישראל מבוצעות
 . פלסטיקמרביתם יצרנים בתחום תעשיית מוצרי ה, למאות לקוחות
באמצעות , ל בישראל"ל מתבצעות ישירות ממשרדי כאו"המכירות בחו
.  ובאמצעות חברת הבת באנגליה המתפקדת אף היא כסוכןל"סוכנים בחו

ל תלות גבוהה " אין לכאו.לארצות אירופהל הינן " המכירות לחועיקר
בצינורות שיווק אלה מאחר שכאמור קיים סחר רב בפולימרים מהסוגים 

ל קשר "לכאו). סוכנים ומפיצים( מוכרת באמצעות גורמים רבים ל"שכאו
 רישיר לכל אחד מהלקוחות והעמלה המשולמת לסוכנים היא בשיעו

 .המקובל
 

 צבר הזמנות .13.17.2.3.3

 -כ הסתכם ב2003 בדצמבר 31ליום ו 2004 בדצמבר 31צבר ההזמנות ליום 
ת מיועדות כל ההזמנו. ח בהתאמה" שמליון 30 -כוב ח" ש מליון41

 .2005שנת לאספקה במהלך הרבעון הראשון של 
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך( ל בתחום פעילות הייצור והשיווק"תיאור עסקי כאו 13.17.2.3
 

 תחרות 13.17.2.3.4

וליפרופילן ופוליאתילן בצפיפות ל היא היצרן היחיד בארץ של פ"כאו
ל "ל בארץ הם סוכנים של יצרנים מחו"הגורמים המתחרים בכאו. נמוכה

 על יבוא פוליאתילן בצפיפות נמוכה ממדינות עימן אין .ומפיצים מקומיים
היבוא לישראל מתבצע על . 8%חל מכס בשעור של  , לישראל הסכם סחר 

 היצוא השוררים בכל אחד בהתאם למחירי, בסיס מזדמן ממקורות שונים
ל "כאו). המזרח הרחוק, ב"ארה, אירופה(ממקורות האספקה העיקריים 

 2004 - ו2003מעריכה כי חלקה בשוק המקומי בפוליפרופילן בשנים 
 .75%  ובפוליאתילן בצפיפות נמוכה בסביבות 50 % -מתקרב ל

ל שעור לא משמעותי מכל אחד "בשווקי היצוא מהווה חלקה של כאו
 .ווקים בהם היא מוכרתמהש

 
 כושר ייצור 13.17.2.3.5

מתקן האתילן מספק חומר גלם למתקן הפוליאתילן ולמתקן 
 טון לשנה 210,000כושר היצור של מתקן האתילן הוא . הפוליפרופילן

ראה סעיף (ל "אולם מאז סגירת תא.  טון לשנה פרופילן120,000 -אתילן ו
 טון לשנה 180,000פוקה של   מופעל המתקן בת2003באוקטובר ) 2.3.1

תפוקות מתקן האתילן בשנת ,  טון פרופילן בשנה בלבד105,000 -אתילן ו
למתקן הפוליאתילן .  טון פרופילן95,000 - טון אתילן ו161,000 היו 2004

 טון לשנה  ולמתקן הפוליפרופילן כושר ייצור של 165,000כושר ייצור של  
 149,000 תפוקות מתקן הפוליאתילן היו, 2004בשנת .  טון לשנה200,000

 . טון175,000טון ומתקן הפוליפרופילן 
 

 נכסים לא מוחשיים 13.17.2.3.6

ל במסגרת הסכמי רשיון "ל נרכש מחברות בחו"הידע לייצור מוצרי  כאו
הידע הדרוש לביצוע תכנית ההרחבה .  שנים10 -שנכרתו לפני למעלה מ

ל במסגרת הסכמי רשיון "נרכש בחלקו בתהליך רכישה מחברות בחו
ידע זה מהותי וחיוני . שנכרתו בתקופת הדוח או שקרובים לכריתה

היתרה הבלתי מופחתת של . ל ויישום הידע אינו מוגבל בזמן"לפעילות כאו
 31.12.2004הסתכמה ליום , ל הקיימים ובהקמה"בגין מתקני כאו, הידע
 .ח" מליון ש73 -לסך כ

 
 חומרי גלם וספקים 13.17.2.3.7

לייצור . מ"חומרי הגלם העיקריים בייצור אתילן ופרופילן הם נפטא וגפ
 .ולייצור פוליפרופילן נדרש בעיקר פרופילן, פוליאתילן נדרש בעיקר אתילן

 באמצעות חברות לשיווק דלק את חומרי הגלם ן"מבזל רוכשת "כאו
 נעשית ן"מבזרכישת חומרי הזינה ). מ"בעיקר נפטא וגפ (ן"מבזהעיקריים 

מיום " הסכם הבעלים" שהוארך במסגרת 1997ל פי חוזה משנת ע
בהתאם לשינויים שהוסכמו שתחולתם , 2010עד חודש דצמבר , 15.3.2004
תחולת הסכם לאספקת חומרי זינה ליצור פוליפרופילן . 2006ממחצית 

 שנים החל ממועד תחילת הרצת המתקן 10 -במתקן הקיים ובחדש הוא ל
 .2006ניה של הצפוי במחצית הש, החדש

 ן"בז בין 1988 ביולי 20הסכמים אלו נגזרים מתוך הסכם המיזוג מיום 
 . ל"שבמסגרתו הוקמה כאו, ב"למפ
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )משךה( ל בתחום פעילות הייצור והשיווק"תיאור עסקי כאו 13.17.2.3
 

 )המשך (חומרי גלם וספקים 13.17.2.3.7
ל בעצמה "למעט בעת תקלות או עבודות תחזוקה מתמשכות מייצרת כאו

ל מסוף לפריקת אתילן בנמל הקישון "לכאו. את האתילן) מ"מנפטא וגפ(
לייבא , עקב תקלה או עבודות תחזוקה מתמשכות, המאפשר בעת הצורך

במקרה , ל ליבוא של אתילן"ול הסכם עם ספק בח"לכאו. ל"אתילן מחו
 .במחירים הנגזרים מהמחיר השורר באירופה, הצורך

כל חומרי הזינה למתקן האתילן וכשליש מחומרי הזינה למתקן 
 באמצעות חברות לשיווק דלק ולכן קיימת ן"מבזהפוליפרופילן מסופקים 

ל חלק "ייבאה כאו, ן"בבזבעת מחסור , בעבר. ן"בבזל "תלות של כאו
 . ל"נפטא מחומצריכת ה

 
 הון חוזר 13.17.2.3.8

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים מוגמרים •

ל הינה להחזיק מלאי מוצרים בכמות המתאימה "מדיניות כאו •
לתקופה שבין שבועיים , לתצרוכת של הלקוחות בשוק המקומי

, ל"לחודש וזאת למקרה של עצירה לתיקון תקלות במתקני כאו
 .לשוק המקומיללא פגיעה באספקה , במידה ויהיו

 מדיניות האשראי •

 .  יום75+ תנאי האשראי ללקוחות הארץ הם בממוצע שוטף  •

ל נעשות בדרך כלל במזומן או כנגד קבלת מכתבי "המכירות לחו •
האשראי הניתן ללקוחות מכוסה בביטוח אשראי או . אשראי

חריגות . ל"כאוי וועדת האשראי של "בביטחונות המאושרים ע
 .ל" כאווריוןדירקטמובאות לאישור 

על חלק .  יום40+ תנאי האשראי מספקים הם בממוצע שוטף  •
 .ל נפתחים מכתבי אשראי"מהעסקאות עם ספקי חו

 
 איכות הסביבה 13.17.2.3.9

 
מחויבת בעמידה בדינים הרלבנטיים , כמפעל תעשייתי, ל"כאו •

 :העיקריים שביניהם הם. לאיכות הסביבה

 1961 -א "התשכ, חוק למניעת מפגעים •
 1968 -ח "התשכ, וק רישוי עסקיםח •
 1965 -ה "התשכ, חוק התכנון והבניה •
 1993 -ג "התשנ, חוק החומרים המסוכנים •
 -ח "התשמ, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים •

1998 
ל במסגרת פעולתה השוטפת נערכה לקיים את החוקים "כאו

 . והתקנות הישימים לפעילותה

 גם הרא, איכות הסביבהקשורים לבקשר להליכים משפטיים ה
ן המצורפים לדוחות הכספיים " בדוחות הכספיים של בז16באור 

 .של החברה לישראל
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 )המשך(ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך( ל בתחום פעילות הייצור והשיווק"תיאור עסקי כאו 13.17.2.3
 

 )המשך (איכות הסביבה 13.17.2.3.9
 
 ליישום תקנים ל גם לאמנה"כפופה כאו, בנוסף לכך •

בדבר פליטת מזהמים לאוויר שנחתמה בין המשרד 
 לאיכות הסביבה לבין התאחדות התעשיינים בישראל

  .1998שנת בל הצטרפה אליה "ואשר כאו
 
היתר הזרמה על פי חוק מניעת ל ל"עוד כפופה כאו •

, 1988 -ח "התשמ, ייםזיהום הים ממקורות יבשת
ביחס לזרם , 2006 בספטמבר 30שתוקפו עד ליום 

מתקני הפולימרים המוזרם לקישון על פי ההיתר 
, במידה ולא ימצא פתרון משותף מוסכם וסופי. האמור
ל למשרד לאיכות הסביבה לסילוק התמלחות "בין כאו

תחויב , ל תבקש להמשיך להזרים התמלחות לנחל"וכאו
 .קן הנחלל לעמוד בת"כאו

 
, היתר רעלים על פי חוק החמרים המסוכניםגם ל "כאול •

. 2006 בדצמבר 31שתוקפו עד ליום , 1993 -ג "התשנ
פועלת בהתאם לתנאים המיוחדים הקבועים ל "כאו

את סילוק הפסולת , המסדירים בין היתר, בהיתר
  . והטיפול בשפכיםאחסונההרעילה  

 
ניעת מפגע למהוראות "ל "חלות על כאו, כךבנוסף ל •

לפי  רעש וריח ממפעל כרמל אולפינים, זיהום אויר
שהוצאו " 1961 �א "התשכ, וק למניעת מפגעיםהח

בצו האישי נקבעו . ")הצו האישי: "להלן (1998בשנת 
רעש וריח , הוראות בדבר מניעת מפגעי זיהום אויר

 . ל"ממתקני כאו
 
ראה סעיף ( לביצוע תכנית ההרחבה במסגרת הערכות •

,  והעמידה בדרישות הרשויות המוסמכות)13.17.2.2
 מעריכה כי ההשקעות הצפויות לצורך העמידה ל"כאו

 6 - וכ2005 מליון דולר בשנת 7 -ל הינן כ"בדרישות הנ
 .2006מליון דולר בשנת 

 
 ל"מגבלות ופיקוח על פעילות כאו 13.17.2.4

 
 ל"החוקים החלים על כאו 13.17.2.4.1

ל לדינים החלים על כל מפעל " וכן כפופה כאו לעיל13.17.2.3.9ראה סעיף 
  .תעשייתי
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 )המשך(שלה ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך (ל"מגבלות ופיקוח על פעילות כאו 13.17.4.4
 

 פיקוח על מחירים 13.17.2.4.2
 �ו "צרכים ושירותים התשנממחירי  בחוק פיקוח על 6בהתאם לסעיף 

ואחסנת הוחל על מחירי הפוליאתילן , ")חוק הפיקוח: "להלן (1996
על , של חוק הפיקוח' פיקוח על פי הוראות פרק ו, ל"האתילן מתוצרת כאו

, ל מעוניינת להעלות את מחירי המוצרים שבפיקוח" במקרה בו כאופיו
לדרוש פרטים והמפקח על המחירים רשאי , עליה להגיש בקשה מנומקת

לפיקוח על פי , אף היא, הפחתת מחירים כפופה. ןהעניינוספים לבדיקת 
על פיקוח לחוק ה' חוק הפיקוח וזאת על ידי החלה זמנית של פרק ה

 .ל"כאו
 

  עסקןרישיו 13.17.2.4.3
ל רישוי עסק באשר לפעילות הייצור "טעון עסקה של כאו, על פי הדין

סוכנים בנמל הקישון ורישוי עסק רישוי עסק לאחסון חומרים מ, שלה
 .לשינוע חומרים מסוכנים בצנרת

קצין המחוז במשרד הפנים הינו רשות הרישוי המוסכמת למתן רישיונות 
ל פנתה "כאו. או המוקמים במתחם/עסק לגבי המתקנים הקיימים ו

, ל"י חוות דעת שהתקבלה בכאו"עפ, בבקשה לקבל רשיון עסק אך למעשה
לאור . ל"א רישיון עסק למתקני הייצור של כאולא ניתן כיום להוצי

החליט משרד הפנים שלא לפתוח בהליכים משפטיים , הנתונים האמורים
כל עוד יעמדו בתנאים אשר נקבעו , נגד חברות הקבוצה בתחומי המתחם

ל עומדת "יצויין שכאו. י חוק רישוי עסקים"י הגופים הרלבנטים עפ"ע
ב והחלה "כבאות וכיו, יכות הסביבהבדרישות הרשויות האחרות ביניהן א

לפעול לצורך הסדרת נושאים מסויימים בתחום התכנון והבניה להם 
השלכה על קבלת רישיון עסק ולצורך עמידה בדרישות המהוות תנאי 

 .לקבלת עסק
ל תנאים לרישיון עסק לגבי מתקן אחסון אתילן בנמל "קיבלה כאו, כמו כן

ל רישיון עסק "לכאו. על פיהם ופועלת 2004הקישון בחודש ספטמבר 
לשינוע חומרים מסוכנים בצנרת וכן תנאים לרישיון עסק שהתקבל 

 . 30.5.05מעירית חיפה בתוקף עד 
 

 הגבלים עסקיים 13.17.2.4.4
הגבלים הל הוכרזה כמונופול באספקת אתילן על ידי הממונה על "כאו

 .1995,  באפריל9 ביום העסקיים
כמונופול בתחום , טרם תחילת פעילותה, ב"באמצעות מפ, ל הוכרזה"כאו

על ידי הממונה על הפוליאתילן בצפיפות נמוכה והפוליסטירן בישראל 
  .1989,  ביולי5ביום , עסקייםההגבלים ה

 
 הבטחת איכות 13.17.2.4.5

ל מקיימת מערכת הבטחת איכות על פי מדדים מקובלים בתחום "אוכ
מערכת ניהול האיכות של . עיסוקה ובהתאם לתקני איכות בינלאומיים

נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה , ל"כאו
כמו כן  .ISO 9002: 1994י "לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת

 ISO14001 גם לתקן הישראלי והבינלאומי לניהול סביבתי ל"כאומוסמכת 
י "ולבת לניהול עפ ומקיימת מערכת משOHSAS 18001וכן לתקן הישראלי  

    .ל"התקנים הנ דרישות
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 )המשך(ן בחברות מוחזקות מהותיות "השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך (ל"מגבלות ופיקוח על פעילות כאו 13.17.2.4
 

 תקינה 13.17.2.2.6
 .13.17.2.4.5 - ו 13.17.2.3.9ראה סעיפים 

 
 טרטגיה עסקיתיעדים ואס 13.17.2.5

ל את השוק המקומי כיעד בעל עדיפות "בגלל יתרונות מובנים בשוק המקומי רואה כאו
 .ראשונה

 :ל במספר אמצעים"למימוש אסטרטגיה זו נוקטת כאו
 
כדי לענות על הביקוש , ל מכפילה את כושר ייצור הפוליפרופילן"כאו .א

 . מליון דולר245בהיקף השקעה של . המקומי למוצר זה
 
ל משקיעה מאמצים ואמצעים רבים לפיתוחם של מוצרים בעלי "כאו .ב

אשר הינם בעלי ערך ללקוח ואשר ניתן למכור אותם , תכונות משופרות
 .בפרמיה בהשוואה למוצרים אחרים

 
ל "ל החלה ביבוא של פולימרים אשר אינם מסופקים מייצור בכאו"כאו .ג

 יבוא זה מנצל את .והצריכה המקומית שלהם היא מאות אלפי טון בשנה
 .ל בשוק המקומי תוך מיצוי משאבים ואמצעים קיימים"הפעילות של כאו

 
ל בהכנת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים שלאחר השלמת "בימים אלו החלה כאו

 1.תכנית ההרחבה
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 13.17.2.6

 2. לעיל13.17.2.2ל תמשיך בתכנית ההרחבה כפי שמפורט בסעיף "כאו
 

 דיון בגורמי סיכון 13.17.2.7

 : ל חשופה לסיכונים העיקריים הבאים"כאו

פיקוח על מחירי מצרכים  בהתאם לצו תל פועל"כאו - פקוח ממשלתי על המחירים
מוכה לשוק נפוליאתילן צפיפות לגבי  2002 -ב "התשס) מחיר פוליאתילן(ושירותים 
החודש רק בסוף  Platt`s  - סומי ההפיקוח על המחיר המרבי מתעדכן על פי פר.  המקומי

רשאית לדרוש עדכון התייקרות גם באמצע ל "כאו. 3.5% -במידה והשינוי גבוה מ
 30%  מחזור המכירות בפיקוח מהווה כ .3.5% -החודש במידה ומתקיים שינוי גבוה מ

 .מסך המכירות בשוק המקומי

ונטיים לאיכות ל מחוייבת לעמוד בדינים הרלו" כאו-השפעת גורמים סביבתיים 
המשרד לאיכות הסביבה נוהג לעדכן חוקים אילו .  לעיל13.17.2.3.9ראה סעיף . הסביבה

 .באמצעות תקינה מעת לעת
 . לעיל13.17.2.3.4 ראה סעיף -תחרות 

                                                 
, מידע הקיים בידיה במועד דוחות אלה וכן הערכות צופות פני עתיד, בין השאר, ל בחשבון"הביאה כאו, ם דלעילבקביעת האסטרטגיה והיעדי 1

במאפייני הביקוש למוצרים , ל"תמורות ושינויים שעשויים לחול בשוק מוצרי הפטרוכימיה העולמי בשווקי היעד של כאו, באשר למגמות
 .ברגולציה החלה עליה ולגורמים נוספים, אלה

אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם , ל כל וודאות לגבי יכולתה לממש את האסטרטגיות ולהשיג את היעדים שהעמידה לעצמה"אין לכאו
ל ושינויים "כמו גם שינוים עולמיים בתחום פעילותה של כאו, או חלקם/ל ו"שינוי בגורמים הנ. על גורמים שמעצם טבעם אינם בשליטתה

 .ל"עלולים לגרום לאי התממשות האסטרטגיה והיעדים הנ, ל"לותה של כאוהכרוכים במקומות פעי

ל וכן על אינפורמציה "ציפיות אלו מבוססות במידה מהותית על תכניות הפיתוח של כאו. תכנית ההתפתחות בשנה הקרובה צופה פני עתיד 2
 .שכן הן מבוססות גם על גורמים שאינם בשליטתה, שול ודאות כי ציפיותיה אכן יתממ"אין לכאו. ל במועד דוחות אלו"הקיימת בידי כאו
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 )המשך ( שלהן בחברות מוחזקות מהותיות"השקעות בז 13.17
 

 )המשך(  תחום הפולימרים-ל "כאו 13.17.2
 

 )המשך ( בגורמי סיכוןדיון 13.17.2.7
 

ל נקבעים בשווקים הבינלאומיים ונתונים לתנודות "מחירי מוצרי כאו - יכוני מחירס
לא קיימים שווקים .  הגלםיחומרחריפות הנובעות משינויים בהיצע וביקוש וכן ממחירי 

מאחר וקיימת תלות .  הגלםילחומראלא רק , ל"עתידיים משוכללים למוצרי כאו
ומאחר ולא ניתן להגן על מחירי ,  הגלםיחומררי המכירה למחיר  בין מחימסוימת
 .ל הגנה על סיכוני מחיר"לא מבצעת כאו, המכירה

מחירי המוצרים בשוק המקומי נקבעים בהסתמך על המחיר  - יכוני שער חליפיןס
התמורה בשקלים מהמכירות ליצוא תלויה כמובן אף היא . הבינלאומי ועל שער החליפין

היא להגן על החשיפה , י הדירקטוריון" כפי שאושרה ע,ל"מדיניות כאו. ןבשער החליפי
כדי . ח או בצמוד לו"ל עודף נכסים על התחייבויות במט"לכאו. לזמן קצר, החשבונאית

הדירקטוריון לא קבע .  שימוש במכשירים פיננסייםל"לצמצם את חשיפתה עושה כאו
. טה על כך על פי שיקול דעתהוועדת החשיפה מחלי, מגבלות באשר לשיעור החשיפה

אחת לשבוע דנה הועדה בחשיפה הקיימת ובהתאם להחלטותיה נעשה שימוש 
ולפיכך , כל העסקות בנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים. במכשירים פיננסיים שונים

 .ל סיכון אשראי בגינן"לא צפוי לדעת כאו

. מן קצר מבנקיםל מממנת את פעילותה באמצעות אשראי לז" כאו-סיכוני ריבית
 . של בנק ישראלתהריבית בגין אשראי זה משתנה בהתאם לריבית המוניטורי

האשראי הניתן ללקוחות מכוסה בביטוח אשראי או  -ללקוחותסיכוני אשראי 
חריגות מובאות לאישור . ל"י וועדת האשראי של כאו" המאושרים עתבביטחונו

 .ל" כאודירקטוריון

 ). לעיל13.17.2.3.7ראה סעיף  ( ן"בבזל קיימת תלות " לכאו-תלות בגין ספק יחיד 

ראה באור . ל הוגשו מספר תביעות בנושא נחל הקישון" כנגד כאו-תביעות נחל הקישון 
 . של החברה לישראלן המצורפים לדוחות הכספיים"דוחות הכספיים של בז ב16.4

 מליון 300 -ל מבצעת תכנית הרחבה בהיקף של כ" כאו-השקעה מהותית במתקנים 
ראה סעיף (, 2006תוכנית ההרחבה צפויה להסתיים במחצית השניה של שנת . דולר

 ). לעיל13.17.2.2

ל דלהלן משקפת "ל לגבי מידת השפעה של גורם הסיכון על כאו"יצויין כי הערכת כאו
את מידה ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור בכדי 

, כמו כן. י או ליתן משקל כלשהו לסיכויי התממשות גורם הסיכוןלהביע הערכה כלשה
סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או 

 .הסתברות התרחשותו
 

 ל"מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על פעילות כאו
 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה הסיכון

    סיכוני מקרו

  V  סיכוני שער חליפין

 V   סיכוני ריבית

    סיכונים ענפיים

 V   תחרות

   V סיכוני מחיר

 V   השפעת גורמים סביבתיים

 V   פיקוח ממשלתי על המחירים
     ל"לכאוסיכונים מיוחדים 

 V   סיכוני אשראי ללקוחות
   V תלות בספק יחיד
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 איכות הסביבה 13.18

 
 ן"בז הוראות איכות הסביבה על השלכות 13.18.1

תוך תהליך של החמרת התקנים  איכות הסביבה בתי זקוק בעולם נאלצים להתמודד עם בעיות
גם בישראל המצב דומה והרשויות הממונות .  בתהליכי הייצורבמפרטי המוצרים והקטנת הפליטות

 כתוצאה מכך חלה .'כומים ו,  איכות אווירבאופן מתמיד בתקנים לגבייבה מחמירות בעל איכות הס
מכח סמכויותיהן על פי חוק , ידי הרשויות-ן על"בהוראות המחייבות הניתנות לבזהחמרה מעת לעת 

 :בתחומים הבאים

 .איכות האויר .א

 .איכות שפכים נוזליים .ב

 .רעילה/פסולת מוצקה .ג

 .י דלקים"מי תהום עו  קרקע מניעת זיהום .ד

מסמכים שהעיקריים שבהם הם הוראות למניעת זיהום אוויר ל מוצאות ביטוי בשורת "ההוראות הנ
היתרי הזרמה לים , ן"לבזשנקבעו , תנאים מיוחדים ברשיון העסק, ן"לבזמבתי הזיקוק שהוצאו 

הכוללים קביעת נורמות מחייבות בתחום פליטות חומרים ,  והיתרי רעלים שניתנו להן"לבזשניתנו 
לערוך ניטורים , ן אף נדרשת מעת לעת"בז. ח לרשויותמדידה ודיוו, ניטור, ן"מתחום מפעלי בז

 .ן"בנושאים הנוגעים לאזורי הפעילות של בז, וסקרים בהיקפים גדולים

 בין 21.1.1998שנחתמה ביום , ן על האמנה ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים"חתומה בז, כמו כן
בעת תקני יעד לריכוזי האמנה קו. התאחדות התעשיינים בישראל לבין המשרד לאיכות הסביבה

ומאפשרת להם להפחית את ריכוזי הפליטות עד לתקני היעד , הפליטות מן המפעלים שהם צד לה
 ).בהתאם לחומר הנפלט(עשרה שנים -בתקופה שבין ארבע לארבע

 .ל"נערכה לקיים את ההוראות החוקיות הנ, במסגרת פעולתה השוטפת, ן"בז

ראה גם .  שהינו תקן לניהול איכות הסביבהISO 14000ן הסמכה לתקן  "לשני בתי הזקוק של בז
 . תקנים- 13.1.4סעיף 

ואשר נזקפות , 2004ן בשל הוראות איכות הסביבה בשנת "שהוצאו על ידי בזהשוטפות סך העלויות 
 .ח"מליוני ש 13 -הסתכמו בכ, ן באופן שוטף לדוח רווח והפסד"על ידי בז

 - 13.1.4ראה סעיף , ן מייצרת"הנוגע למוצרי הדלק שבזלהשלכות החמרת תקני איכות הסביבה בכל 
 .תקנים

 
  הוצאות והשקעות מהותיות באיכות הסביבה 13.18.2

, י המשרד לאיכות הסביבה להכין תוכנית השקעות רב שנתית בתחום איכות הסביבה"נדרשה ען "בז
ן "בזהכינה  2002בשנת . שתתואם עם המשרד ותאושר על ידו להמשך השיפור באיכות הסביבה

אישר מסגרת תקציבית כוללת לשיפור איכות הסביבה ן "בזתכנית אב לאיכות הסביבה ודירקטוריון 
המותנה בהסכמת רשויות איכות הסביבה ,  מליון דולר116 - בסכום כולל של כ2012 -2002לשנים 

  .ל"מבצעת את ההשקעות בהתאם לתוכנית הנן "בז. ובחתימתם על מסמך משפטי מחייב
בשל הוראות איכות הסביבה בשנים ן "בזן צפי העלויות השוטפות וההשקעות המהותיות של להל

 :1)ח"במליוני ש(הבאות 
 

 
 שנת
2005 

 שנת
2006 

 שנים
2007 - 2012 

 
 כ"סה

 144 108 18 18 עלויות שוטפות 

 410 227 110 73  השקעות

 554 335 128 91 סך הכל

 

                                                 
. הינו מידע צופה פני עתיד, יבהב איכות הס בתחום  בשל הוראותבשנים הבאותוההשקעות הצפויות  ל באשר לעלויות השוטפות"המידע הנ 1

והוראות איכות , ן במצבם הנוכחי" מתקני בזהמבוססות על, ן"בזועל תחזיות ן "בזל מבוססים על ניסיון העבר של "הנתונים הכספיים הנ
 המתייחסות לאיכות  המחייבותבמידה שיחולו שינויים בעתיד בהוראות,  לא יתממשון"בזיתכן שתחזיות . הסביבה במתכונתן הנוכחית

 . או הרכב מתקניהן"בזשינוי היקף הפעילות של מכתוצאה או הסביבה 
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 )המשך (איכות הסביבה 13.18
 
 )המשך (באיכות הסביבההוצאות והשקעות מהותיות  13.18.2

ן " של בז בדוחות הכספיים16ראה באור , בקשר לתביעות שעילתן בנושאי איכות הסביבה
 .המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל

 
 ן"בז מגבלות ופיקוח על פעילות 13.19

חלות עליה הוראות חוק , לפיכך. טהאשר התקבלה לגביה החלטת הפר, ממשלתיתחברה הינה ן "בז, כאמור
אישור הממשלה או גורמים ן "לבזהקובעות שורת פעולות שלשם ביצוען דרוש , החברות הממשלתיות בכללותן

הדן ,  לחוק החברות הממשלתיות2'  ופרק ח1' הוראות פרק חן "בזחלות על , ובפרט; הפועלים מכוחה
 .בהפרטה

 .13.1.4ראה גם סעיף , ות הנוגעות לאיכות הסביבהתקנים והורא, לעניין פיקוח על המחירים
 

  הסכמים מהותיים 13.20
הממשלה והחברה לישראל הסכם אשר החליף את הוראות הזכיון אשר , ן"בזי " נחתם ע2.12.2002ביום 

 לדוחות הכספיים של החברה 19שא זה גם בבאור לענין זה ראה פרוט בנו. 18.10.2003תקופת תוקפו תמה ביום 
 .אללישר

ן " לדוחות הכספיים של בז13 - ו12ראה גם באורים , באשר להסכמי הלוואות לזמן ארוך עם נותני אשראי
 .המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל

 
 ליכים משפטייםה 13.21

 .ן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל" של בז בדוחות הכספיים16ראה באור 
 

 ה עסקיתיעדים ואסטרטגי 13.22

תעשיה זו הינה . הינה ייצור מוצרי דלק ומוצרים פטרוכימיים לשוק המקומי ולייצואן "בזליבת העסקים של 
 :למספר נושאים עיקרייםן "בזניתן לחלק את הכיוונים  האסטרטגיים של . עתירת הון ובעלת אופי מחזורי

 .ייצור מוצרי דלק איכותיים לשוק המקומי ולייצוא -

 .בת שרשרת הערך המוסף במוצרים פטרוכימייםהעמקת והרח -

עקב הרחבת   לשינויים בתמהיל צריכת מוצרי דלק בארץ ובים התיכוןן"בזהתאמת מבנה מתקני  -
 .השימוש בגז הטבעי

 .כניסה לתחומי פעילות סינרגטיים כגון ייצור חשמל והתפלת מים -

 1.ה לעמידה  בדרישות הרשויות לאיכות הסביבן"בזהתאמת מתקני  -
 

                                                 
, מידע הקיים בידיה במועד דוחות אלה וכן הערכות צופות פני עתיד, בין השאר, בון בחשן"בזהביאה , בקביעת האסטרטגיה והיעדים דלעיל 1

במאפייני הביקוש למוצרי , בשוק מוצרי הפטרוכימיה העולמי, תמורות ושינויים שעשויים לחול בשוק מוצרי הדלק העולמי, באשר למגמות
 .נפט ופטרוכימיה ולגורמים נוספים

אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים ,  העמידה לעצמהן"שבזה לממש את האסטרטגיות ולהשיג את היעדים  כל וודאות לגבי יכולתן"לבזאין 
ושינויים ן "בזכמו גם שינוים עולמיים בתחום פעילותה של , או חלקם/ל ו"שינוי בגורמים הנ. גם על גורמים שמעצם טבעם אינם בשליטתה

 .ל"עלולים לגרום לאי התממשות האסטרטגיה והיעדים הנ, עליה וברגולציה החלה ן"בזהכרוכים במקומות פעילותה של 

 



 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 4פרק 

  זקוק נפט-אנרגיה . 13

 

117 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 13.23

. י רשות החברות הממשלתיות"י וועדת שרים להפרטה ומנוהל ע"נמצאת בתהליך הפרטה שאושר ען "בז
 . ן"בזבכוונת הרשות למכור את בית הזיקוק באשדוד במכירה פרטית ולאחר מכן להנפיק את 

 זיקוק חיפה הולך ונבנה מתקן האיזומריזציה בבית. ן"בזבמקביל נמשכות ההשקעות בכל תחומי הפעילות של 
ובכרמל אולפינים הולך ונבנה מתקן לייצור ,  מליון דולר75לייצור מרכיבי בנזין מתקדמים בהשקעה של 

סכומים מהותיים בשיפור אמינות תפעולית של ן "בזבנוסף משקיעה .  מליון דולר300פוליפרופילן בהשקעה של 
 .רישות הרשויות לאיכות הסביבה ויכולתם לעמוד בדן"בזמתקני 

פעולת קו זה תקרב . בשנה הקרובה צפוי להיכנס לפעולה קו נפט גולמי לחופה המזרחי של דרום טורקיה
 . משמעותית לישראל סוגי נפט גולמי המופקים באזור הים הכספי

 1.פרט לכך לא צפויות התפתחויות משמעותיות בשווקים ובתמהיל המוצרים
 

 מי סיכוןדיון בגור 13.24
 
 :חשופה לסיכונים העיקריים הבאיםן "בז
 

 האטה בשווקים עשויה להשפיע באופן מהותי לרעה על - או בשוק המקומי/האטה כללית בשוק העולמי ו
המצב המתואר עלול להשפיע על היקף ההזמנות המתקבלות . נוכח צמצום ברכישת מוצרי הנפט, ן"בזהכנסות 

כמו כן עשויה האטה לגרום . בכללותהן "בזוצאה מכך על היקף הפעילות של ועל רמת המחירים וכתן "בזבידי 
ומתאימה , עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיהן "בז. לעליית הסיכון הפיננסי של הלקוחות ן"בזלחשיפת 

 .ואופן הגביה הנדרשים בהתאם לרמת הסיכון אותה היא מייחסת ללקוחותיה, הביטחונות, את היקף המכירות
 
זיקוקם ומכירת , בתחום רכישת חומרי הגלםן "בז פעילותה של - שיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצריםח

 צורך ליטול סיכוני ן"ת בזהמוצרים בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי מעמידה בפני הנהלות החברות בקבוצ
היא להגן על עצמה ן "בזמדיניות . שוק הנובעים משינויים כספיים במחירי הגלם והמוצרים המופקים מהם

תוך קביעת הסכומים לגידור וההפסדים המקסימליים הצפויים באמצעות שימוש בניגזרים , מפני חשיפה זו
 .מתאימים למטרות הגנה

לניהול סיכוני השוק הנובעים משינויים במחירי נפט גולמי ומוצריו היא מנהלת המערכת ן "בבזהאחראית 
 .העיסקית

 
מכיוון , חשופה לסיכונים המתייחסים  לשינויים בשער החליפיןן "בז - ליפיןחשיפה לשינויים בשערי הח

ורוב הוצאות ) בעיקר דולר אמריקאי(הינן במטבעות זרים שונים ן "בזשמרבית הרכישות והמכירות של 
 בנקאיים לזמן קצר מתאגידיםכמו כן חלק גדול של האשראי . ח"התפעול והוצאות ההנהלה והכלליות הינן בש

 . כתוצאה מכך קיימת חשיפה לשינויים בשער החליפין .בדולרים ובשקלים צמודים למדדן ארוך הינו ולזמ
 

כולל ממכירות לשוק ן "בזפועלת בשוק דולרי ופועל יוצא מכך הוא שכל הכנסות ן "בז - חשיפה לאינפלציה
 עבודה ותשומות הינן בגין שכרן "בזחלק ניכר מהוצאות התפעול והאחזקה של . המקומי צמודות לדולר

התחייבויות לזמן ארוך ן "לבז, בנוסף. או צמודות למדד המחירים לצרכן/מקומיות אחרות שהינן בשקלים ו
שוני זה בבסיס ההצמדה בין חלק מההוצאות להכנסות הינו המקור . בשקלים הצמודים למדד המחירים לצרכן

 .לחשיפה אינפלציונית
 בדוחות הכספיים של 22ת ראה גם באור אינפלציה ושעורי ריבי, אשר למדיניות ההגנה בנושאי שער חליפין

 .ן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל"בז
 

)  חודשים3לרוב (דולרים נושאי ריבית משתנה  בהלוואות והתחייבויותן "לבז - חשיפה לשינויים בשעור הריבית
 ן"בז. יבית המשתנה הם המקור לחשיפה זושינויים בשיעור הר.  בתוספת מרווח בנקאיLIBORהמבוססת על 

ובאופציות ריבית על מנת להקטין את החשיפה ) IRS(עושה שימוש מפעם לפעם בעסקות החלפת שיעורי ריבית 
 .לשינויים בשיעורי הריבית

 

                                                 
1

ציפיות אלו מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי אופן התקדמות תהליכי . תכנית  ההתפתחות בשנה הקרובה צופה פני עתיד 
אין .  במועד דוחות אלון"בזיה הקיימת בידי אופן התקדמות תוכניות הפיתוח המאוזכרות לעיל וכן על אינפורמצ, ההפרטה וקצב התקדמותם

 .אינם בשליטתה, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססות גם על גורמים שמעצם טבעם,  כל ודאות כי ציפיותיה אכן יתממשון"לבז
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החברות אינן משקיעות , ן"זת ב לפי החלטת הנהלות החברות בקבוצ- חשיפה לשינויים במחירי ניירות ערך
ח צמודות "לקבוצה תיק השקעות בניירות ערך סולידיים בעיקר אג. ל"במניות נסחרות בבורסות בארץ או בחו

 .ל"לא מבוצעת הגנה על ניירות הערך הנ. ח והשקעות שקליות"השקעות צמודות למט, מדד
 .ל הכספים" ריבית ואינפלציה הוא סמנכ,לניהול סיכוני שוק הנובעים משינויים בשער החליפיןן "בזהאחראי 

 
עלולות למנוע ,  שביתות כלליות במשק הישראלי ובייחוד השבתת הנמלים- שביתה והשבתות במשק הישראלי

 לעמוד בהתחייבותה כלפי ן"בזיבוא מוצרי חומרי גלם ואספקת הזמנות במועדן ובכך לפגוע ביכולתה של 
 במוצרי היבוא  בהגעתמעבר לכך עיכובים.  יצרה לעצמהן"שבז דבר אשר עלול לפגוע במוניטין, לקוחותיה

 .ן"לבזעלולים לגורם לעצירה מוחלטת של מערך הייצור ולהסב עלויות משמעותיות 
 

, ן מוכרת והנתונים לפיקוח"שינויים במחירים המרביים הנקבעים למוצרי הנפט שבז - התפתחות רגולטורית
, שינויים בדרישות התקן הבינלאומי והמקומי בתחום מוצרי הנפט. עלולים להשפיע על הכנסותיה ורווחיותה

 .ן"בזעלולים להשפיע על הדרישות לביצועי מוצרי 
 

 ולהשפיע ן"בז כניסה של מתחרה או מתחרים חדשים עלולה לנגוס בנתח השוק של - כניסת מתחרים חדשים
 . לרעה על היקף הפעילות שלה

 
 .יים של החברה לישראלראה באור בדוחות הכספ - ן"בזפיצול 

 
 איכות הסביבה

 
 .13.18 - ו13.1.4ראה פירוט בסעיף 

 
בדוחות הכספיים ) 4(16ראה באור . ן הוגשו מספר תביעות הנוגעות לנחל הקישון" כנגד בז- תביעות נחל הקישון

 .ן המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל"של בז
סיכונים ענפיים וסיכונים ,  סיכוני מקרו-לעיל על פי טיבם בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו 

 השפעה - בכללותה ן"בזעל פי השפעתם על עסקי , ן"בזבהתאם להערכות הנהלת , אשר דורגו, ן"לבזמיוחדים 
 .בינונית וקטנה, גדולה
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 )המשך (דיון בגורמי סיכון 13.24
 דלהלן משקפת את מידה ההשפעה של גורם ן"בזעל  לגבי מידת השפעה של גורם הסיכון ן"בזיצויין כי הערכת 

הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי 
סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם , כמו כן. התממשות גורם הסיכון

 .תוסיכון או הסתברות התרחשו
סיכונים ענפיים וסיכונים ,  סיכוני מקרו-בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

 השפעה - בכללותה ן"בזעל פי השפעתם על עסקי , ן"בזבהתאם להערכות הנהלת , אשר דורגו, ן"לבזמיוחדים 
 .בינונית וקטנה, גדולה

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון 

 ן"ת בזקבוצעל פעילות 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

 

 סיכוני מקרו

   

   V האטה כללית בשוק העולמי

 V   חשיפה לשביתות והשבתות במשק הישראלי

  V  חשיפה לשינויים בשערי החליפין

  V  חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים 

 V   חשיפה לשינויים בשעורי הריבית

 V    בשעור האינפלציהחשיפה לשינויים

 

 סיכונים ענפיים

  V  התפתחות רגולטורית

   V כניסת מתחרים חדשים

   V פיצול החברה

 

 ן"לבזסיכונים מיוחדים 

 V   אובדן לקוח עיקרי מסויים
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 החברה וחברות המטה .14
 

 הון אנושי 14.1
 

ים מגוונים של מימון ופיתוח עסקי לחברות וכן שירות, מטה החברה מספק שירותי ניהול ויעוץ 14.1.1
אגף עובדי  7 ) נושאי משרה5מתוכם ( עובדי הנהלה 6 : לפי הפירוט עובדים25באמצעות , הקבוצה
באמצעות חברת בת בבעלות בעיקר העובדים מועסקים .  עובדי מזכירות ושירותים12 -כספים ו

 .ניהולממנה מקבלת החברה שירותי , מלאה של החברה
 . לדוחות הכספיים31ראה באור , ל החברה"העסקת מנכבדבר 

זכויותיהם והתחייבויות החברה וחברת הבת . עובדי החברה מועסקים באמצעות חוזים אישיים
קופות , מכוסות על ידי הפקדות שוטפות בקופות גמל, מעביד-הנזכרת לעיל בשל סיום יחסי עובד

 .י העבודה בחברה יציביםיחס. פנסיה ועל ידי רכישת פוליסות בחברות ביטוח
 

 תכניות אופציות 14.1.2
 . לדוחות הכספיים20ראה באור , יות לעובדי החברהבדבר תכניות אופצ

 
 השקעות 14.2

 ). טאואר-להלן ( מ " בטאואר סמיקונדקטור בע21.7% -לחברה החזקה בשיעור של כ

 :להלן תאור קצר של טאואר
 

 ה ותאור התפתחות עסקיטאוארפעילות  14.2.1

 וכן בבורסה NASDAQהנסחרת בבורסת , (IC)טאואר הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים 
 (IC)מעגלים משולבים טאואר עוסקת בייצור .  1993 הוקמה בשנת טאואר. לניירות ערך בתל אביב

, כמו כן.  2005 מיקרון במהלך שנת 0.13- ייצור בלהשליםומצפה  מיקרון 0.16 עד 1.0בגיאומטריות 
 -בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ב. מספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנוןואר טא

CMOS,שבבים מעורבי אותות,  מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור זיכרונות בלתי נדיפים, 
  טאואר החלה לפתח טכנולוגיה .RF CMOSפיתוח טכנולוגיות ו  לצילום דיגיטליCMOSחיישני  

 .  RFID Tags  -ועדת לשוק החדשה המי
ביניהם , מוצרים שבשימוש במגוון שווקיםמגוון  משולבים באותם מייצרת טאואר םמוצריה

 ציוד תקשורת ומוצרי צריכה ,מוצרים תעשייתיים ותעשיית הרכב, מכשירים רפואיים, מחשבים
 . שר ייצור עצמי הם חברות סמיקונדקטור עם וללא כוטאוארלקוחותיה העיקריים של . אלקטרוניים

  :לחברה שני מפעלי ייצור הממוקמים במגדל העמק

1Fab מיקרון וכושר הייצור החודשי המקסימלי 0.35 עד 1.00- מייצר בגיאומטריות טכנולוגיות של מ 
וזאת בהתחשב , מ" מ150 פרוסות סיליקון בקוטר 16,000 הינו 2004 בדצמבר 31שלו נכון ליום 

 ובמיקוד פעילות ,טאוארבוסס גם על טכנולוגיות ייחודיות שפיתחה  המ,בתמהיל המוצרים הקיים
 .הייצור של המפעל בתהליכי ייצור מתקדמים בהתאם לדרישות לקוחותיה

2 Fab פרוסות סיליקון בקוטר  14,000- הינו כ2004 בדצמבר 31 שכושר הייצור החודשי בו נכון ליום 
. 2003בשנת  ברבעון השלישי  בייצור סדרתיהחל,  מיקרון ומטה0.18מ בגיאומטריות של " מ200

  מיקרון0.13- בהסכם לפיתוח והעברת טכנולוגיית הטאואר התקשרה 2002במהלך שנת , בנוסף
 .2005 בשנת תסתייםהעברת הטכנולוגיה למפעל במגדל העמק  .למפעל זה

  
 FAB 2הסכמים הקשורים להקמת  14.2.1.1

על חדש לייצור מוליכים למחצה בקוטר החלה טאואר בהקמת מפ, 2001בחודש ינואר 
  ). FAB 2(  מיקרון ומטה 0.18מ ובגיאומטריות של " מ200

, שתוקנו מספר פעמים, במסגרת ההקמה התקשרה טאואר במספר הסכמים והסדרים
שני בנקים מובילים בישראל , משקיעים פיננסיים, בין היתר עם שותפים אסטרטגיים

עה הנפקות של מניות ושל ניירות ערך אחרים לציבור וכן ביצ, ומרכז ההשקעות בישראל
הקמתו ,  לשם מימון מיליארד דולר1.3 -גיוס סך מצטבר של כולבעלי מניותיה להבטחת 

ולהעברת  FAB 2כמו כן התקשרה טאואר בהסכמים לתכנון והקמת . FAB 2וציודו של 
ים לרכישת ציוד  וכן בהסכמFAB 2 -הטכנולוגיות שתשמשנה לייצור פרוסות הסיליקון ב

 .ייצור וציוד אחר
 לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים 12לתאור מלא של ההסכמים ראה באור 

 . לדוחות הכספיים של החברה לישראל
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 )המשך(השקעות  14.2
 

 )המשך (פעילות החברה ותאור התפתחות עסקיה 14.2.1
 

 FAB 2הסכמים הקשורים להקמת  14.2.1.1
 

  הסכמי ההשקעה .א

,  סאנדיסק קורפוריישןוהתקשר, 2001ותחילת שנת  2000 מהלך שנתב
 מאקרוניקס אינטרנשיונל, קורפוריישןאלייאנס סמיקונדקטור 

השותפים -להלן( קורפוריישןיק 'מ וקוויקלוג"בע קורפוריישן
 Challenge Fund Etgar II -מ ו"החברה לישראל בע, טאואר, )האסטרטגיים

LP ) ם לרכישת מניות של טאואר שעניינם כמיבמספר הס)  אתגר-להלן
 .FAB 2מימון חלקי של הקמת 

על פי ההסכמים הסכימו השותפים האסטרטגיים להשקיע סך כולל של 
 מיליון דולר לרכישת מניות ומקדמות על חשבון רכישת פרוסות 250עד 

 בתנאים המפורטים בהסכמים אלו והחברה לישראל Fab 2 -סיליקון מ
לרכישת מניות על פני   מליון דולר55שקיע ביחד ואתגר התחייבו לה

 ). אבני הדרך-להלן(תקופת זמן במספר מועדי ביצוע מחייבים 
להקצות , מיםיכפוף לתנאים מסו, טאוארהסכימה ההסכמים לפי 

, 2011 המסתיימת בינואר  שנים10לתקופה של , שותפים האסטרטגייםל
 .FAB 2  מכושר הייצור של 50% -כ
 

 וואההסכם ההל .ב

התקשרה טאואר בהסכם אשראי עם שני בנקים , 2001בחודש ינואר 
 מליון דולר למימון 550המקנה לה אפשרות ללוות עד , מובילים בישראל

 .  מליון דולר500 -  ל2002אשר תוקן בינואר Fab 2 הקמת 
 הגיעה טאואר להסכמה עם הבנקים בדבר תיקון ,2003בחודש נובמבר 

 נתנה החברה לישראל ,ל"נתיקון ההמסגרת ב.  האשראיםהסכנוסף ל
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
ותיקון הסכם אי עמידת טאואר באמות המידה הפיננסיות ויתור על לענין 

 לדוחות הכספיים של טאואר 12ראה באור ,  עקב כךעם הבנקים
 .המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל

 
 הסכם עם מרכז ההשקעות .ג

 250אישר מרכז ההשקעות מענק בשיעור של עד , 2000בחודש דצמבר 
 בדצמבר 31עד ליום .  בכפוף לתנאים מסוימיםFAB 2מליון דולר להקמת  

 . מליון דולר ממרכז השקעות151 - כקיבלה טאואר סך של, 2004
 לדוחות 12בקשר לאי עמידת טאואר בתוכנית ההשקעות ראה באור 

 . הכספיים של טאואר המצורפים לדוחות הכספיים של החברה לישראל
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 )המשך(השקעות  14.2
 

 )המשך(מ "טאואר סמיקונדקטור בע
 

 אוארטסביבה כללית והשפעת שינויים חיצוניים על פעילות  14.2.2
 

מוליכים למחצה הינם המנוע שמאחורי הצמיחה המואצת של תעשיית האלקטרוניקה בחמישים השנים 
, לעיתים , תעשיית המוליכים למחצה מאופיינת בשינויים מהירים בטכנולוגיה הגורמים. האחרונות

 .להתיישנות של מוצרים בסמוך לסיום פיתוחם
החל מאמצע שנות השמונים קמו חברות .  וגם ייצרו מוצריםהתעשייה כללה בעיקר חברות שגם תיכננו, בעבר

עם הגידול בתעשיית . שתיכננו מוצרים והשתמשו בעודף כושר הייצור של החברות הקיימות לייצורם
 .נוצרה הדרישה להקמת חברות העוסקות בייצור מוליכים למחצה בלבד, המוליכים למחצה והתחרות הגוברת
הנותנים ביצועים טובים יותר במחיר ההולך ופוחת הביאו את ,  יותרהדרישה למוצרים חדשים זעירים

 .החברות הפועלות בענף להתמקדות או בייצור או בתכנון
בד ובד עם הגידול בביקוש למוליכים למחצה עלות בניית מפעלי ייצור חדשים הולכת ונהיית  גבוהה מדי לרוב 

בוהות על מפעלי הייצור לשמור על אחוז ניצול גבוה על מנת להצדיק את עלויות ההקמה הג. החברות בתעשייה
 .של כושר הייצור

 
 מוצרים ושרותים 14.2.3

 .טאואר עוסקת במתן שרותי ייצור לחברות מוליכים למחצה  עם וללא כושר ייצור 

 : וכן בטכנולוגיות ייחודיות כגוןCMOSטאואר מייצרת מוליכים למחצה בטכנולוגיה מסוג 

  Embedded Flash 

) BLOCKS(יבי זיכרון בלתי נדיפים הניתנים למחיקה וכתיבה מחדש ומאורגנים ביחידות זכרון רכ
רכיבים אלו משמשים בעיקר במכשירים אלקטרוניים ). FLASH(הניתנות למחיקה בפעולה אחת 

 .'  וכו MP3נגני , מכשירי אודיו ,ניידים 

CMOS image sensor 

כגון מצלמות המשולבות , ם שונים של מכשיריםחיישנים לצילום דיגיטלי המשמשים לסוגי
 .'מצלמות אבטחה  וכו,מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו דיגיטליות , בטלפונים סלולריים 

Mixed signal וטכנולוגית CMOS RF 

ובכך מאפשרים לרכיבים אלקטרוניים לפענח אותות , רכיבים המשלבים אותות אנלוגיים ודיגיטלים
 .'אור וכו, ל כגון קו, אמיתיים

 : לפי מוצרים2004להלן הרכב הייצור בטאואר לשנת 
 

 Fab 2 -ייצור ב Fab 1 -ייצור ב ייצור כולל סוג טכנולוגיה
    

CMOS92% 24% 61%  בסיסי 
Non volatile memory 16% 32% 3% 

CMOS image sensor 8% 15% 2% 
Mixed signal 15% 29% 3% 

 :וקי יעדלהלן הרכב ההכנסות לפי שו
 

 הכנסות באחוזים סוג תעשיה
 50% מוצרי צריכה

 15% תקשורת
 7% מחשבים אישיים

 10% רפואה ותעשיית הרכב, תעשייה
 18% מוצרים המיועדים למגוון תעשיות ואחרים

 
 לקוחות 14.2.4

, 2003בשנת . 2004 ממכירות טאואר בשנת 63%חמשת הלקוחות העיקריים של טאואר מהווים 
 . ממכירות טאואר55%הלקוחות העיקריים של טאואר היוו שלושת 
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 )המשך(השקעות  14.2
 

 )המשך(מ "טאואר סמיקונדקטור בע
 

 תחרות 14.2.5

, שוק ייצור המוליכים למחצה הינו שוק תחרותי וטאואר מתחרה עם מספר רב של מפעלי ייצור
מקרבה לחברות העוסקות המפעלים המתחרים ממוקמים במזרח הרחוק ונהנים . מבוססים וחדשים

 .בתכנון וייצור מוליכים למחצה

טכנולוגיה מתקדמת , מספר גדול יותר של מפעלי ייצור, למרבית המתחרים כושר ייצור גדול יותר
יכולת פיננסית ושיווקית טובה יותר ומבנה עלויות טוב , בסיס לקוחות רחב ומבוסס יותר, יותר
 .יותר

 .ייצור איכותי ושירות מצטיין, על טכנולוגיה ייחודיתיתרונה התחרותי של טאואר מבוסס 
 

 מחקר ופיתוח 14.2.6

. פ של טאואר מתייחסת בעיקר לפיתוח תהליכי ייצור מתקדמים של מוליכים למחצה"פעילות המו
 .י אותם לקוחות"מפתחת טאואר מודולים מיוחדים לשימוש בלעדי ע, לבקשת הלקוחות, לעיתים

 
 םנכסים לא מוחשיי 14.2.7

רשיונות שימוש בקנין רוחני ונכסים לא מוחשיים , הצלחת טאואר תלויה ביכולת להשיג קניין רוחני
 .לטאואר עשרות פטנטים. אחרים לשימוש בתהליכי הייצור של טאואר

 . בנוסף לטאואר הסכמי רישוי עם חברות טכנולוגיה אחרות
 

 מימון 14.2.8

 לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים 12באור  ראה FAB 2בקשר עם הסכם המימון להקמת 
 .לדוחות החברה לישראל

 
 מיסוי 14.2.9

 . לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים לדוחות החברה לישראל16ראה באור 
 

 איכות סביבה 14.2.10

 . לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים לדוחות החברה לישראל12ראה באור 
 

 הליכים משפטיים 14.2.11

 . לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים לדוחות הכספיים של החברה12 ראה באור
 

 מגזרים גאוגרפיים 14.2.12

 .לישראל  לדוחות הכספיים של טאואר המצורפים לדוחות הכספיים של החברה14ראה באור 
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 )המשך(השקעות  14.2
 

 )המשך(מ "טאואר סמיקונדקטור בע
 

 דיון בגורמי סיכון 14.2.13

 :ל גורמי הסיכון העיקריים בפניהם עומדת טאוארלהלן תיאור ש

טרם  Fab 2העברת טכנולוגיות הייצור והגדלת כושר הייצור של  , השלמת התקנת הציוד •
 .הסתיימה

 .  Fab 2קיומם של מקורות מימון בסכומים מספיקים להשלמת פרוייקט •

תנודתיות , האופי המחזורי של תעשיית המוליכים למחצה ועודף כושר הייצור הנובע מכך •
 .מחיר מכירה נמוך מהצפוי , בייצור

 .הפעלת מפעלי הייצור בשיעור ניצולת משביע רצון •

 .היכולת של החברה לעמוד בתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם האשראי עם הבנקים  •

  .היכולת להפוך את העלייה בביקוש לשירותי ייצור שבבים לרווחים •

 Fab 2- ממדינת ישראל כפי שאושרו להעמידה בתנאים לקבלת המענקים והטבות המס •
וקבלת אישור ממרכז ההשקעות של מדינת ישראל להארכת התקופה בת חמש השנים של 

 . Fab 2התכנית המאושרת של 

 .גיוס לקוחות נוספים •

  .אי קבלת הזמנות מהשותפים האסטרטגיים וספקי הטכנולוגיות •

 .כנולוגייםחוסר הצלחה לשמר ולפתח את תהליכי הייצור והשירותים הט •

 .היכולת להתמודד בשוק התחרותי  •

 .סכום החוב הגדול של החברה  •

  .השגת איכות מוצר וביצוע גבוהים ועמידה בזמני אספקה •

  .הכשרה ואישור על ידי הלקוח עבור תהליכי ייצור ומוצרים חדשים, פיתוח בזמן •

 . פעולות טרור ושאר מפגעי שמים, הפרעות עסקיות עקב רעידות אדמה •
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 מימון 14.3
 

 המצב הכספי ומקורות המימון

מקורות המימון העיקריים של החברה מבוססים על מערכת הבנקאות המקומית תוך גיוון מקורות אלו 
בנוסף מחזיקה החברה בתיק נכסים פיננסי שהיקפו נקבע . במקורות בנקאות זרה ומוסדות פיננסיים מקומיים

עסקיות ואף כאמצעי גישור וכרית בטחון לצורך ניהול תנאי מעת לעת במטרה לשמש מנוף לניצול הזדמניות 
לטובת הגופים בחברות המוחזקות מרבית האשראי מובטח בשעבודן של ההשקעות . והיקפי האשראי שנטלה

  .שהעמידו את האשראי לרכישתן

 -ינו כנכון לתאריך המאזן השל החברה וחברות המטה היקף האשראי . החברה נוטלת אשראי לזמן ארוך, ככלל
היקף התיק הפיננסי של החברה לתאריך זה .  שנים2.65ח ומשך החיים הממוצע שלהן הינו "מליוני ש 2,482

 . ח" מליון ש841 -הסתכם בכ

החברה רואה בשתי . ל ובחלקו לרכישת מניות בצים"מרבית האשראי ניטל לצורך מימון ההחזקה במניות כי
מרבית ההלוואות שנטלה למימון החזקות אלו הינן , תאם לכךבה. השקעות אלו כהשקעות אשר נמדדות בדולר

 .בדולר

  . לישראל לדוחות הכספיים של החברה19באור ראה , בדבר היקף אשראי משועבד במניות החברות המוחזקות

 מליון דולר ונשא שיעור ריבית 457 -הסתכם בכ, נכון לתאריך המאזן, היקף האשראי ממקורות בנקאיים
.  חודשים בתוספת מרווח קבוע כפי שנקבע בכל הסכם6ריבית ליבור ניידת לטווח קצר של עד משתנה על בסיס 

מדיניות החברה היא להגן מפני השפעת השינויים שבשיעור הריבית המשתנה על ההלוואות בהיקף הנקבע מעת 
י פירסום  וסמוך לפנ4% -ל הינו כ"נכון לתאריך המאזן שיעור הריבית הממוצע שחל על האשראי הנ. לעת

 . 4.1% -הדוחות הכספיים כ

 216מתוכו סך של , ח" מליוני ש515 -הסתכם בכ, נכון לתאריך המאזן, היקף האשראי ממקורות לא בנקאיים
הלוואה ח " מליון ש106סך של , 2.5% צמוד מדד נושאת ריבית בשיעור 1ח להמרה סדרה "ח אג"מליון ש

ח הוחלף להתחייבות דולרית בריבית " מליון ש193וסך של  5.4% ריבית  בשיעור של תשאו למדד ונהצמוד
 ונכון לסמוך לפני פירסום 4.1% -המשתנה אחת לשנה על בסיס ריבית הליבור ששיעורה נכון לתאריך המאזן כ

 . 4.8% -הדוחות הכספיים כ
 

 מידע נוסף

ח "ון בדובאשר לפעילות המימון במשך השנה ועד לתאריך פרסום הדוחות ראה בפרק מקורות המימ
 .הדירקטוריון ופרטים נוספים באשר לעסקאות הגנת ריבית ומטבע ראה בפרק סיכוני השוק שבדוח האמור

 
 . לשוחות הכספיים של החברה לישראל19 ראה באור - מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי

 
 מיסוי 14.4

 . של החברהלדוחות הכספיים 27ראה באור 

 
 לות התאגידמגבלות ופיקוח על פעי 14.5

 .7.1.4 ראה סעיף -מגבלת לווה בודד  14.5.1

 .11.9.2 ראה סעיף - ל"כימדינה מיוחדת במנית  14.5.2

 .12.21 ראה סעיף - בציםמדינה מיוחדת מנית  14.5.3
 

  הסכמים מהותיים 14.6

 .12.21 ראה סעיף - הסכם בקשר עם רכישת מניות צים מהמדינה 14.6.1

 19 ראה באור -ן "הממשלה והחברה בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום זכיון בז, ן"הסכם בין בז 14.6.2
 . של החברה לישראללדוחות הכספיים

 -  והבנקים לתיקון הסכמי האשראי של טאוארהתחייבויות החברה בקשר עם הסכמה של טאואר 14.6.3
 . של החברה לישראללדוחות הכספיים 7ראה באור 
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 הליכים משפטיים 14.7
 

 . של החברה לישראל בדוחות הכספיים2.ד.19 ראה באור -של התנועה לאיכות השלטון תביעה 
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 14.8

אנרגיה , ספנות,  הדשנים והכימיקלים-החברה פועלת כיום בארבעה תחומים באמצעות חברות הבת שלה 
 .ותעשיית המוליכים למחצה

כסיה בהנחה כי בטווח הארוך הדבר יביא למקסום מקסום ערך נלהאסטרטגיה של החברה הינה לפעול 
החברה נוקטת בגישה אקטיבית בכל הקשור לניהול חברות הבת בייחוד בכל הקשור .  התשואה לבעלי מניותיה

 גבוה ומבססת את החלטותיה על בסיסי פרמטרים כלכליים לטווח הארוך החזקהבחברות בהן יש לה שיעור 
לוקחת , כמו כןהחברה מכוונת ליישום מדיניות צמיחה מושכלת ו. צרולא על סמך תנודות שוק בטווח הק

בחשבון את הסיכון הכרוך בהחלטותיה ומוודאת כי התשואה הצפויה תואמת את הסיכון הקיים ביישום 
 .ההחלטות

בעלות היקף פעילות גבוה החברה בוחנת מעת לעת ביצוע השקעות בתחומים חדשים תוך התמקדות בחברות 
בהן לדעת החברה יש פוטנציאל להשבחת ערך ובוחנת השקעות הן בישראל והן  להיקף שכזה או פוטנציאל

 .ל תוך שאיפה לרכוש אחוזים משמעותיים בחברות הנבחנות"בחו

משקפות את מדיניותה של החברה נכון למועד הדוח , כמפורט לעיל, הכוונות והאסטרטגיה של החברה
. מעת לעת, כולן או חלקן, ילות ומצב החברה ועשויות להשתנותומבוססות על הערכות נכחיות של תחום הפע

 .אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של החברה
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 דיון בגורמי סיכון 14.9

 חולשות וגורמי סיכון, איומים
 
ערכן של חברות אלו . כחברת השקעות חשופה החברה לשינויים בערכן של החברות בהן השקיעה •

 לפעמים ממחירים יחסיים למחירי חברות הנסחרות בבורסות וירידת מחירי מניות אלו עלול מושפע
 .להשפיע לרעה על ערכן של השקעות הכלולות בדוחות הכספיים ועל תוצאות פעולותיה של החברה

 
התמקדות החברה בהשקעה במספר מצומצם של חברות מגביר את חשיפת החברה בגין השקעה בכל  •

 .חברה
 
רת הסכמי ההלוואות קיימות התחייבויות ליחסים פיננסיים מסוימים ובכללם יחס מינימלי במסג •

ל ששוויין לעניין "מניות בכי, כ"בד, הבטוחות שניתנו הינם. בין שווי הבטוחות ליתרת האשראי
 . ההסכמים נגזר ממחירן בבורסה ומשער הדולר

 
פ ההוראות "טתה וחברות נוספות עחברות בשלי, החברה, בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים •

ביחס להיקפה של מערכת , עקב גודלה של קבוצה זו ואחרות. נמנות על קבוצת לווים אחת,  ל"הנ
 . הבנקאות המקומית קיימות מגבלות על היקף מקורות המימון העומדות לרשות חברות בקבוצה

 
פ ממדיניותה "ע. מעת לעתמרבית האשראי בחברה מבוסס על שער ריבית הליבור המשתנה , כאמור •

, בנוסף. ל ובחלקו קיימת חשיפה לעלייה בשיעור ריבית זה"מגנה החברה על חלק מהאשראי הנ
 .לעלייה במרווחי האשראי בשוק השפעה גם על תוצאות החברה

בין המתחרים נמצאות חברות מהמובילות . מרבית פעילות חברות הקבוצה חשופות לתחרות
 .בתחומן בעולם

 
. הנחוצים להן לשם פעילותן, כר מפעילות חברות הקבוצה מתבסס על זכיונות מהמדינהחלק ני •

בתקנוני חלק מחברות הקבוצה קיימת מניית מדינה מיוחדת המקנה זכויות מיוחדות למחזיק בה 
 .ומגבילות את יכולת מימוש החזקה או חלקה

 
הקבלה במקורות המימון בשל כך מבצעת החברה . מרבית השקעות החברה נמדדות במטבע הדולר •

ח ובפרט בשער הדולר מול השקל השפעה על תוצאות החברה "לשינויים בשערי המט. באותו מטבע
 .ומצבה הכספי

 
 . של החברה לישראל לדוחות הכספיים2.ד.19 ראה באור -ן "בדבר זכיון בז •
 
 



 פי תחומי פעילותתיאור עסקי התאגיד ל - 4פרק 

 החברה וחברות המטה. 14
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 דיון בגורמי סיכון 14.9
 

 כון על קבוצת החברה לישראלמי הסילהלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גור

יצוין כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה דלהלן משקפת את מידת ההשפעה של 
גורם הסיכון על בהנחת התממשות גורם סיכון ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו 

הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום אין סדר , כמו כן. לסיכויי התממשות גורם הסיכון
 .   בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו

 

 החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה 

    סיכוני מאקרו

  X  תנודות בשער מטבע

  X  שער ריבית ליבור משתנה

 במשק ובעולםעליה במרווח הריבית 
  X    כתוצאה מסיכון עולה

    

    סיכונים ענפיים

   X התמקדות במספר השקעות מצומצם

  X  תחרות

    

    סיכונים מיוחדים לחברה

   X התחייבות ליחסים פיננסיים

  X  מגבלות קבוצת לווים

 ע של חברות "ירידת שערי ני
  X    מוחזקות בבורסה

  X  ת וזכיונותמניית מדינה מיוחד
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"החברה לישראל בע 
 
 
 
 
 
 

 
 דוחות כספיים 

 2004 בדצמבר 31ליום 
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 מ"החברה לישראל בע
 

 2004 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 עמוד 
  

 130 דוח הדירקטוריון
  

 153 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות
  

  הדוחות הכספיים
  

 154 מאזן מאוחד
  

 156 מאזן החברה
  

 158 דוח רווח והפסד מאוחד
  

 159 הדוח רווח והפסד החבר
  

 160 דוח על השינויים בהון העצמי
  

 161 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
  

 163 דוח החברה על תזרימי המזומנים
  

 165 באורים לדוחות הכספיים
  

 236 פרטים על שיעורי ההחזקות בחברות הקבוצה
  

 246 פרטים נוספים על התאגיד
  

  מ"בעדוחות כספיים של בתי זקוק לנפט 
  

  מ"דוחות כספיים של טאואר סמיקונדקטור בע
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 2004דוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

 

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

מ "ידי בנק לאומי לישראל בע-ועל) נכון ליום חתימת הדוחות( 57% -צת עופר בשיעור של כידי קבו-החברה מוחזקת על
  .20% -בשיעור של כ

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

: לאחר שלוש שנים של שפל בכלכלה העולמית מסתמן שינוי מגמה בשווקים הבינלאומיים בתחומים בהם פועלת החברה
 . והאנרגיההספנות, בתחום הדשנים

שיפור תזרים המזומנים ורכישות אסטרטגיות בתחומי ,  ניצלה את שנות השפל לפעולות של רה ארגון והתייעלותהקבוצה
 .נותהדשנים והספ

. הטכנולוגיה המתקדמת באמצעות מערך של חברות מוחזקותוהאנרגיה , הספנות, הקבוצה פועלת בעיקר בענפי הכימיקלים
שרותי ניהול וכן מעורבות פעילה בתכנון האסטרטגי ופיתוח , באמצעות חברה מאוחדת בשליטה מלאה, מטה החברה מספק

 .עסקי בחברות המוחזקות

 ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם יתר חלקי הדוח התקופתי 2004חלק מהדוח התקופתי לשנת דוח דירקטוריון זה מוגש כ
 .האמור

 
 

 המצב הכספי 
 
ח " מליון ש15,929 -ח לעומת סך של כ" מליון ש22,058 -של כבסכום  הסתכם 2004 בדצמבר 31סך המאזן ליום  -

 .אשתקד
 צים שירותי  נובע בעיקר בשל האיחוד לראשונה של דוחות,הגידול בסעיפי המאזן הרווח והפסד ותזרימי המזומנים 

 ). צים-להלן (מ "ספנות משולבים בע

ח " מליון ש1,337 - של כבסכום הסתכם 2004 בדצמבר 31לזמן ארוך ליום הלוואות ויתרות חובה , סעיף השקעות -
 . הקיטון נובע בשל האיחוד של צים.ח אשתקד" מליון ש1,820 -לעומת סך של כ

מליון  6,098 -ח לעומת סך של כ" מליון ש8,627 - בסכום של כ2004 בדצמבר 31חייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום הת -
 .ח אשתקד"ש

ח "מליון ש 376 -ח לעומת הון חוזר של כ"מליון ש 1,560 - הסתכם בסכום של כ2004 בדצמבר 31ההון החוזר ליום  -
 .אשתקד

 מליון 2,170 -ח לעומת סך של כ" מליון ש3,612 - הסתכם בסך של כ2004ר  בדצמב31 ליוםההון העצמי של החברה  -
 . 2003 בדצמבר 31ח ליום "ש

 -ח לעומת סך של כ" מליון ש2,910 - של כבסכוםתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת החשבון  -
 .2002ח בשנת "מליון ש 1,623 - וסך של כח אשתקד" מליון ש1,901

 -לעומת סך של כ, ח" מליון ש733 -הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כ, ימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעהתזר -
 .2002ח בשנת "מליון ש 1,067 - וסך של כח אשתקד" מליון ש674

 
 

 תוצאות הפעילות

 .אשתקדח "מליון ש 325 - של כרווחלעומת , ח"מליון ש 1,376 - של כברווחהחברה סיימה את שנת החשבון 

ח ברבעון "מליון ש 75 - של כרווחלעומת , ח" מליון ש325 - של כברווחאת הרבעון הרביעי של שנת החשבון סיימה החברה 
 .המקביל אשתקד

 :להלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות בשנת החשבון

 -  של כרווחלעומת  , ולרדמליון  251 - סיימה את שנת החשבון ברווח של כ-) ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א
 . אשתקדדולר מליון 103
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 )המשך (תוצאות הפעילות

 סיימה את שנת -)  צים-להלן  ()מ" צים חברת השיט הישראלית בע-לשעבר (מ "בעמשולבים שירותי ספנות צים  .ב
 . אשתקדדולר מליון 47 - של כרווחלעומת , דולרמליון  172  - של כברווח החשבון 

 ברווחי בעוד שאשתקד חושב חלק החברה, במרבית השנה, 98% -כ בשיעור של חושבמה ברווחי צים חלקה של החבר 
 . שינויים בתיק ההשקעות- צים ראה בסעיף תבקשר לרכיש. 49% - כבשיעור של צים

 220 - של כרווחלעומת , ח"מליון ש 773 - של כברווח סיימה את שנת החשבון -) ן" בז-להלן (מ "בתי זקוק לנפט בע .ג
שינויים ראה בפרק (ח " מליון ש136 -ן בסכום של כ" החברה הקטינה את חלקה ברווח של בז.ח אשתקד"מליון ש

 ).בתיק ההשקעות
 לעומת הפסד של דולרמליון  138 - סיימה את שנת החשבון בהפסד של כ-)  טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .ד

 .  אשתקדדולרמליון  114 -כ
ההפרשה ומנגד הקטינה את יתרת ח " מליון ש133 -בון כללה הקבוצה את חלקה בהפסדי טאואר בסך של כבשנת החש 

 .ח" מליון ש102 -בסכום של כ) 2002שבוצעה בשנת (בטאואר השקעתה לירידת ערך 
והפער המשמעותי , האטה המתמשכת בשוק השבבים ועקב הירידה המתמשכת במחיר השוק של מנית טאוארהעקב  

החליטה החברה להפחית את , ההפסדים המתמשכים של טאוארר בין שווי השוק לבין ההשקעה בספרים וכן עקב שנוצ
השקעתה בטאואר ולהעמידה לפי שווי השוק הממוצע של מניות טאואר בתקופה הסמוכה למועד החתימה על הדוחות 

 . לסכום בר ההשבהסביראומדן , להערכת ההנהלה, המהווהו הכספיים של החברה
 .ח" מליון ש48 בטאואר בסך של ההשקעהכתוצאה מכך כללה הקבוצה בשנת החשבון הפרשה לירידת ערך  

 .ח אשתקד" מליון ש117 -ח לעומת הוצאות של כ" מליון ש347 -הוצאות המימון הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כ .ה

, לעומת הוצאות חד פעמיות, ח" מליון ש510 -בסכום של כ, נטו, בתוצאות לשנת החשבון נכללו הכנסות חד פעמיות .ו
 .ח אשתקד" מליון ש60 -של כ, נטו

 -ח ומשינוי בשיעור מס החברות בסך של כ" מליון ש551 -ההכנסות החד פעמיות מורכבות בעיקר מרווחי הון בסך של כ
 ).אירועים שונים בשנת החשבון ולאחר תאריך המאזןראה גם בפרק . (ח" מליון ש120

 -ח לעומת רווח של כ" מליון ש866 - של כבסכוםהסתכם בשנת החשבון , חברה ללא הכנסות חד פעמיותהרווח של ה
 .ח אשתקד" מליון ש385

 :להלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות ברבעון הרביעי של שנת החשבון

 .ון המקביל אשתקדברבע דולרמליון  14 - של כרווחלעומת , דולר מליון 82 -ל סיימה את הרבעון ברווח של כ"כי .א

 .ברבעון המקביל אשתקד דולרמליון  18 - של כרווחלעומת , דולרמליון  57 -צים סיימה את הרבעון ברווח של כ .ב
 . ברבעון המקביל אשתקד49% - לעומת כ98% - כ בשיעור שלחלקה של החברה ברווחי צים מחושב 

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 57 - של כרווחמת לעו, ח"מליון ש 218 -ן סיימה את הרבעון ברווח של כ"בז .ג

ברבעון המקביל , דולרמליון  46 -לעומת הפסד של כ, דולרמליון  23 -טאואר סיימה את הרבעון בהפסד של כ .ד
 .אשתקד

חד לעומת הוצאות , ח"מליון ש 51 - חד פעמיות בסך של כהכנסותבתוצאות לרבעון הרביעי של שנת החשבון נכללו  .ה
 274 -סך הרווחים הרגילים ברבעון הסתכמו בסך של כ. ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 50 - של כעמיותפ

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 125 -לעומת רווחים רגילים של כ, ח"מליון ש

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

 
 שינויים בתיק ההשקעות

 
 ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

 מליון מניות רגילות 11.4 -כ, ב"באמצעות תשקיף שפורסם לציבור בארה,  הנפיקה טאואר2004בחודש ינואר  )1(
 ).ציה שניתנה לחתמיםכולל מימוש חלקי של האופ(מליון דולר  75.1 - דולר למניה ובתמורה נטו של כ7במחיר של 

לשותפים האסטרטגיים , ) אייסיטק-להלן (מ "בע) איסיטק(הנפיקה טאואר לחברה לישראל טכנולוגיות , כמו כן
 דולר למניה ובתמורה לסך 7מניות לפי מחיר של , ) המשקיעים-להלן (העיקריים בטאואר ולשותף נוסף בטאואר 

 .2003 מליון דולר שהועברו לטאואר בדצמבר 16.4של 

ונוצר  21.7% -ולאחר הנפקת ההון למשקיעים ירד חלקה של אייסיטק בטאואר לכ, בעקבות ההנפקה לציבור
 .ח"ש מליון 29-של כבסך ה רווח הון קבוצל
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 )המשך (שינויים בתיק ההשקעות
 
 )המשך () טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

. FAB2ם הבנקים בדבר תיקון הסכמי האשראי שלה למימון  הגיעה טאואר להסכמה ע2003בחודש נובמבר  )2 (
במסגרת תיקון ההסכמים נתנה החברה לישראל לבנקים מכתב התחייבות כחלק מההסדרים שנדרשו על ידם 

קריים של טאואר כתנאי להמשך מתן מימון על ידי הבנקים ילהעמדת רשת בטחון על ידי בעלי המניות הע
 .לטאואר

 מליון 50בות החברה להשקיע בטאואר בהתאם למכתב ההתחייבות לא יעלה על סך של הסכום הכולל של התחיי
 .דולר

במקביל לביצוע השקעה על , ההתחייבות של החברה במכתב ההתחייבות ניתנת כנגד התחייבות הבנקים להעמיד
ולר שנקבע  מליון ד500בנוסף לאשראי בסך ( מליון דולר 43בסכום של עד , מימון נוסף לטאואר, ידי החברה

 ). בהסכם האשראי
 . ההתחייבות מגבלות מסוימות בקשר למכירת מניות טאוארבכולל מכת, בנוסף

 מליון 15 -ל הינה כ"יתרת התחייבות החברה על פי מכתב ההתחייבות הנ, נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים
 .דולר

 .ראה בפרק על טאואר, בדבר עמידת טאואר באמות מידה פיננסיות
 
 צים חברת -לשעבר (מ "רכשה החברה את כל מניות המדינה בצים שירותי ספנות משולבים בע 2004 בפברואר 5יום ב .ב

. לק ממניות מותר בעלי המניות בציםחהחברה בתקופת הדוח ובנוסף רכשה )  צים-להלן , מ"השיט הישראלית בע
נכון לתאריך המאזן מחזיקה החברה . ח"שן  מליו518 -כשל עלות ב  מהון המניות של צים49% -ככ רכשה החברה "סה
 . מהון המניות של צים98%-כב

לרכוש קבוע  בעיקר, לאחר יחוס מסים, ויוחס ח" מליון ש22 -על השווי המאזני הסתכם לסך של כהרכישה עודף עלות  
 .הפלגות שטרם נסתיימולו
 2004 בינואר 1החל מיום . וי המאזנישיטת השולפי צים בהציגה החברה את השקעתה  , 2003 בדצמבר 31עד ליום  

חלקה של החברה בתוצאות של צים חושב לתקופה ממועד הרכישה ועד . דוחותיה הכספיים של צים לראשונה ואוחד
 . שנת המאזןלתום 

 
את השקעתה בחברת נגב מינרליים ) ל" כי-להלן (מ " מכרה כימיקלים לישראל בעשנת החשבוןברבעון השני של  .ג

, ל לאחר מס"הון שנוצר לכירווח ה.  מליון דולר20 -בתמורה לסך של כ) וכן חברה אחות קשורה לה(מ "בעתעשייתיים 
 .ח" מליון ש11 -סך של כלח וחלקה של החברה ברווח מסתכם " מליון ש21 -סך של כמסתכם ל

 
 השווי המאזני על סכום לפי שיטת) ן" בז-להלן (מ " לנפט בעבתי זקוקעלה סכום ההשקעה של החברה ב בשנת החשבון .ד

מכוח , החליטה החברה,  לפיה4.8.2003סכום מימוש האופציה נגזר מהודעת החברה לממשלה מיום . מימוש האופציה
ן במחיר המהווה ממוצע בין שתי הערכות "לממש את האופציה למכור את כל מניותיה בבז, להסדר' הוראות נספח ג

 ).ן"זכיון בזראה גם בפרק (סויימות בכפוף להתאמות מ, ן"השווי הכוללות של בז
ח הנמוך בסך "מליון ש 600 -ן על סכום מימוש האופציה בסך של כ"בהתאם לכך העמידה החברה את השקעתה בבז 

 .ח מסכום ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני" מליון ש136 -של כ
 
,  חברות מאוחדות של החברה- Sorbie Holding BVI -ו .PSINet Europe B.Vמכרו , שנת החשבוןברבעון השלישי של  .ה

, בשתי עסקאות נפרדות, מספר חברות מאוחדות שלהן באירופה, )PSI קבוצת -להלן  (62% -המוחזקות בשיעור של כ
חלק מיתרת התמורה .  מליון דולר במזומן90 -עד ליום המאזן התקבל סך של כ.  מליון דולר112 -בתמורה כוללת של כ

חלקה של החברה .  וחלק מותנה וכפוף להתאמות ותנאים המפורטים בהסכמים2005נת אמור להתקבל במהלך ש
 .ח" מליון ש193 -מסתכם לסך של כ, לאחר מס, ברווח שנוצר

 
 בחברה מאוחדת שהחזיקה במניות החזקותיהל את כל "ברבעון הרביעי של שנת החשבון מכרה חברה מאוחדת של כי .ו

 .ח" מליון ש99 -לקבוצה נוצר רווח הון בסך של כ. ח"ליון ש מ433 - בתמורה לסך של כSQMחברת 
 
 -מ בתמורה לסך של כ"ן סמיקונדקטור בעפברבעון הרביעי של שנת החשבון מכרה טאואר את כל מניותיה בחברת סיי .ז

 .2005טאואר עשויה לקבל תשלומים נוספים עד חודש אוגוסט , בנסיבות מסוימות, בהתאם להסכם.  מליון דולר39
 . מליון דולר7 -שנוצר לקבוצה מסתכם בכמהמכירה הרווח 
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 תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים רבעוניים

 ח"במליוני ש

 
 כ שנתי"סה 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 2004 2004 2004 2004 2004 
      
 

  23,499   6,402   6,109   5,732   5,256  מהפלגות ומשרותים, הכנסות ממכירות
  18,170   4,905   4,647   4,457   4,161  ההפלגות והשרותים, עלות המכירות

  5,329   1,497   1,462   1,275   1,095  רווח גולמי
      
  3,006   839   733   733   701  מכירה והנהלה, פ"וצאות מוה

  2,323   658   729   542   394  רווח מפעולות רגילות
      
 )347( )78( )92( )105( )72( נטו, צאות מימוןהו

  281   95   6   142   38  נטו, הכנסות אחרות
  2,257   675   643   579   360   על ההכנסהרווח לפני מיסים

      
 )546( )105( )266( )35( )140( מיסים על הכנסה
  1,711   570   377   544   220   על ההכנסהרווח לאחר מיסים

      
  31  )55(  12   47   27  כלולותחברות  )הפסדי(רווחי חלק הקבוצה ב

 )574( )183( )139( )171( )81( מאוחדותחברות חלק המיעוט ברווחי 
  1,168   332   250   420   166  ת נמשכותיולוירווח מפע

      
  208  )7(  241  )11( )15( נטו, מפעילות מופסקת) הפסד(רווח 

      

  1,376   325   491   409   151  רווח נקי לתקופה
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 :להלן הסבר תמציתי על התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות העיקריות
 

 מ "כימיקלים לישראל בע

 .אשתקד דולר מליון 103.1 - של כרווחלעומת , דולרמליון  250.5 -ל סיימה את שנת החשבון ברווח של כ"כי

אשתקד  דולר מליון 2,271 -לעומת סך של כ, דולר מליון 2,715 -ל הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כ"מכירות קבוצת כי
 . 19.6% -ומהווה גידול של כ

ביקושים שהביא בעיקר כתוצאה מגידול ב, רי הקבוצההגידול במכירות הקבוצה משקף עליה במחזור הפעילות של כל מגז
התיסוף בשער האירו והלירה שטרלינג לעומת הדולר תרם אף הוא . המגזרים גם לגידול כמותילעלית מחירים ובחלק מ

 .לגידול בהכנסות ממכירות באירופה

 .  מהמכירות אשתקד31% - מהמכירות לעומת כ34.5% -הרווח הגולמי בשנת החשבון הגיע לכ
המוצרים ומהמשך  של כושר הייצור בחלק מיותר גידול בהכנסות כאמור וכן מניצול טובההעליה ברווח הגולמי נגרמה בשל 

, עליות במחירי האנרגיה,  חלק מחומרי הגלםיבשל עליות במחירבחלקה העליה ברווח הגולמי קוזזה  .תהליכי ההתייעלות
 .ותיסוף השקל לעומת הדולרקיטון בייצור חלק ממוצרי הפוספט , נזקי שביתות

, נמכרות בגידול בכמויות הנובעתהעליה . ווק והוצאות הנהלה וכלליותבתחום ההוצאות חל גידול בהוצאות מכירה ושי
 .התייקרות עלויות ההובלה הימית והשפעת תיסוף השקל והאירו לעומת הדולר

 . דולר מליון 6.7 -בסכום של כבשנת החשבון הוצאות אחרות בניכוי הכנסות אחרות הסתכמו 
 מ" בערווחי הון ממכירת נגב מינרלים,  מליון דולר43.6 - בסך של כSQMהכנסות אחרות כוללות רווח ממכירת מניות חברת 

 . מליון דולר5.2 -מ סך של כ" תובלה בע מפעליחברתב מליון דולר ורווח הון ממימוש מקרקעין 4.4 -בסך של כ
 מוקדמת של הוצאות בגין פרישה,  מליון דולר18.7 -הוצאות אחרות כוללות הוצאות אחרות בגין הפחתת מתקנים בסך של כ

 מליון 12.9 -סך של כ, ל" ושינוי הנחות אקטואריות בתכנית פנסייה בחברה מאוחדת בחו מליון דולר12.4 -עובדים בסך של כ
נרשמה הפרשה בגובה , ל בסדום"גרמו להצפת שטחים בחלק ממתקני כיש , בגין שטפונות כבדים בערוצי הנחלים.דולר

 .ן דולר מליו12.5 -ההשתתפות העצמית בסך של כ

 . מליון דולר43.7 -אשתקד הסתכמו ההוצאות האחרות בניכוי ההכנסות האחרות בסכום של כ

 . שיעור הריבית הדולרית הממוצעת לשנהעלית בשנת החשבון בעיקר בשל גדלוהוצאות המימון 

ברבעון  דולר מליון 13.8 - של כרווחלעומת , דולר מליון 81.8 -ל ברווח של כ"את הרבעון הרביעי של שנת החשבון סיימה כי
 לעומת הרבעון המקביל 32.4% -ברבעון הרביעי של שנת החשבון חל גידול במכירות בשיעור של כ. אשתקדהמקביל 
 . אשתקד

. עליות מחירים וכן מתיסוף בשער האירו לעומת הדולר, חלק מהמגזריםבגדלו עקב גידול כמותי ברבעון הרביעי המכירות 
עליה במחירי האנרגיה וכן בשל נזקי שטפונות בים , היא עקב גידול בעלות חלק מחומרי הגלםעלות המכירות גדלה אף 

 .המלח
 

 מ "בעשירותי ספנות משולבים צים 

את הרבעון .  אשתקדדולר מיליון 46.6 - של כרווחלעומת , דולר מיליון 171.8 -צים סיימה את שנת החשבון ברווח של כ
 ברבעון המקביל דולר מליון 17.8 -לעומת רווח של כ, דולר מליון 56.6 - ברווח של כהרביעי של שנת החשבון סיימה צים

 .אשתקד

 2,033 - מליון דולר לעומת סך של כ2,527 -הכנסות צים מהפלגות ומשירותים נלווים הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כ
 10% - כ מגידול בכמויות המובלות בשיעור שלהגידול במחזור המכירות נובע בעיקר. 24% -גידול של כ. מליון דולר אשתקד

 .11% -ועליה במחיר ההובלה הממוצע למכולה בכ

 - וזאת בשל גידול בהוצאות דמי חכירת אניות בשיעור של כ23% -גדלו בשיעור של כעוליות ועלות השירותים פההוצאות הת
 . וכן מעליה במחירי הדלק2003 לעומת שנת 65%

 .  מליון דולר אשתקד180.8 - מליון דולר לעומת סך של כ271.8 - הסתכם בסך של כהרווח הגולמי בשנת החשבון
 . אשתקדמהוצאות מליון דולר ללא שינוי מהותי 74.9 -מו בסכום של כהפחת הסתכהוצאות 

 . מליון דולר אשתקד99.0 - מליון דולר לעומת סך של כ176.1 -הרווח התיפעולי בשנת החשבון הסתכם בסך של כ
 מליון דולר 147.6 - מליון דולר לעומת סך של כ247.7 -ם שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כמזומני
 .אשתקד

 42.8 -לעומת סך של כ דולר מליון 152.2 - הסתכמו בשנת החשבון בסכום של כ,נטו, מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
 .ן בעיקר בשל רכישת אניות וציודמליון דולר אשתקד

 . מליון דולר בגין מכירת אניות24 -בסך של כ, נטו, הרווח ברבעון הרביעי הושפע בעיקר מרווח הון

הסתכם , לאחר מס, רווח ההון שנוצר לצים.  מליון דולר142 - אניות מכולה בתמורה לסך של כ4בשנת החשבון מכרה צים 
 . שנים5-6י צים לתקופות של "נחכרו תפעולית בחכירת גוף עהאניות .  מליון דולר42 -בסך של כ
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 )המשך(מ "בעשירותי ספנות משולבים צים 

, 2005בחודש ינואר ,  אניות שנכנסו לתוקפם עם מסירת האניות לאחר תאריך המאזן3צים התקשרה בהסכמים למכירת 
.  מליון דולר32 -מסתכם בסך של כ, 2005שתרשום צים בשנת , לאחר מס, רווח ההון.  מליון דולר110 -בתמורה לסך של כ

 . שנים5-6האניות ייחכרו תפעולית בחכירת גוף לתקופות של 

נגרמו שיבושים . השביתה השפיעה על פעילותה התפעולית והמסחרית של צים.  פרצה שביתה בנמלי ישראלבשנת החשבון
הסדיר גע השירות כתוצאה מכך נפ. מכולות באזורים השוניםונוצר מחסור ב, שבתפעול ציםבלוח ההפלגות של האניות 

לא יכלה , עקב השביתה, בנוסף. נגבו מלקוחות צים, עקב השביתה, חלק קטן מההוצאות הנוספות שנגרמו. ללקוחות בעולם
 .צים להוביל מטענים בשל אי זמינות אניות וציוד אשר גרם לאובדן הכנסה

 .אחר תאריך המאזןבשנת החשבון ולראה פרק אירועים שונים  , אניות12-בדבר תכנית הצטיידות  ב
 
 

 מ "טאואר סמיקונדקטור בע

 . מליון דולר אשתקד61.4 - מליון דולר לעומת סכום של כ126.1 - הסתכמו המכירות של טאואר בסכום של כבשנת החשבון
הגידול .  מליון דולר אשתקד122.4 - מליון דולר לעומת סך של כ228.4 - בסכום של כבשנת החשבוןעלות המכירות הסתכמה 

 ברבעון השלישי של FAB2טאואר החלה בהפעלת . FAB2עלות המכירות נובע בעיקר בשל זקיפת הוצאות פחת והפחתות של ב
 . ומתאריך זה החלה זקיפת הוצאות הפחת2003שנת 

 .  מליון דולר אשתקד114.1 -לעומת הפסד של כ,  מליון דולר137.8 - בהפסד של כשנת החשבוןטאואר סיימה את 

 . מליון דולר אשתקד9.8 מליון דולר לעומת סכום של 29.7- בסכום של כבשנת החשבוןן הסתכמו הוצאות המימו

 מליון דולר 46.0 - מליון דולר לעומת הפסד של כ23.3 - סיימה טאואר בהפסד של כשנת החשבון של הרביעיאת הרבעון 
 .ברבעון המקביל אשתקד

 מליון 38.7 -מ בתמורה לסך של כ"יותיה בסייפן סמיקונדקטורס בעברבעון הרביעי של שנת החשבון מכרה טאואר את כל מנ
, נטו, רווח ההון. 2005טאואר עשויה לקבל תשלומים נוספים עד חודש אוגוסט , בנסיבות מסוימות,  בהתאם להסכם.דולר

 . מליון דולר32 -כסכום של שנוצר לטאואר מסתכם ב

 . ב"בבורסה בארה,  מליון מניות11.4 -על ידי הנפקת כ,  דולר נטו מליון75.1 -גייסה  טאואר סכום של כ בשנת החשבון

לאור העובדה שתקופת , FAB2 פנתה טאואר למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את התוכנית העדכנית להקמת 2003בשנת 
 . שנים ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות5 - תארך מעל לFAB2ההשקעות של 

כי השגת הסדרים משביעי רצון בנושא זה , ס על דיונים שהיא מקיימת עם מרכז ההשקעותהנהלת טאואר מעריכה בהתבס
 .היא סבירה

 אמות - להלן(מחויבת טאואר לעמוד בתנאים ובאמות מידה פיננסיות מסוימות , בהתאם להסכם האשראי עם הבנקים
. בחלק מאמות המידהטאואר דה לא עמ, בעיקר בעקבות האטה בשוקי הסמיקונדקטור, נכון לתאריך המאזן). המידה

 . אשר מבוססת על תנאי השוק הנוכחיים והצפויים2005טאואר הכינה תכנית עבודה מעודכנת לשנת 
חתמו טאואר והבנקים על מכתב ויתור מצד הבנקים על ,  ובהתאם לתכנית העבודה2005לאחר תאריך המאזן בחודש ינואר 

 .2005יעי של שנת החשבון וכן עדכון של אמות המידה לשנת אי עמידתה של טאואר באמות המידה ברבעון הרב
הבנקים יכולים להאיץ את מחויבויותיה של טאואר  , בהסכם האשראי עם הבנקים נאמר כי במקרה של הפרה כלשהיא

בסך נכון ליום המאזן הסתכמו (לפרוע באופן מידי את כל ההלוואות שהועמדו לה על ידי הבנקים , בין היתר, וטאואר תיאלץ
, והבנקים יהיו רשאים לממש את הסעדים העומדים לרשות הבנקים בהתאם לתנאי הסכם האשראי, ) מליון דולר497 -של כ

 .לרבות אכיפת השעבודים שנרשמו על כל נכסי טאואר

ת חברה ב, ) סיליקוניקס-להלן (חתמו טאואר וחברת השבבים סיליקוניקס אינקורפורייטד , ברבעון השני של שנת החשבון
 .על הסכם לייצור ארוך טווח של מוליכים למחצה,  של חברת וישיי אינטרטכנולוגיה80.4%בבעלות של 

 עד 7 מליון דולר במשך תקופה של 200 - של טאואר בהיקף של כFAB1סיליקוניקס תזמין מטאואר שבבים שייוצרו במפעל 
 .  שנים10

 מליון דולר בעיקר עבור רכישת הציוד הנדרש לייצור 20ך של  העבירה סיליקוניקס לטאואר מקדמה בס2004בחודש אוגוסט 
 .י סיליקוניקס"סכום שיקוזז כנגד רכישות עתידיות של מוצרים ע, המוצרים

 .ראה בפרק תוצאות הפעילות, בדבר חלקה של החברה בתוצאות של טאואר
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 מ "בתי זיקוק לנפט בע

 . אשתקדח"ש מליון 220 - לעומת רווח של כח"ש מליון 773-ן סיימה את שנת החשבון ברווח של כ"בז
 : התאפיינה בביקושים מתמשכים למוצרי דלק שנבעו מהגורמים שלהלן2004שנת 

 .סין והודו, ב"צמיחה מואצת בעולם בעיקר בארה  -
 .אירועי הטרור בערב הסעודית ובעירק  -
 .סופות ההוריקן במפרץ מקסיקו -
 .ק לחזור ולקצץ תפוקה"איומי קרטל אופ -
 .ב הצורכת כרבע מצריכת הנפט הגולמי בעולם"ציפיות לחורף קר בארה -

 . אשתקדח"ש מליון 507- לעומת סך של כח"ש מליון 1,389- בסכום של כהחשבוןהרווח הגולמי הסתכם בשנת 
 

  דולר לטון -המרווח מפעולות זיקוק 
 

 דצמבר-ינואר דצמבר-אוקטובר ספטמבר-יולי יוני-אפריל מרס-ינואר 
2004 25.0 35.7 46.8 47.0 38.1 

2003 23.0 17.5 16.5 21.6 19.7 
 

 .בשנת החשבון חלה עליה בהוצאות הייצור  שנבעה בעיקר מגידול בהוצאות השכר ומגידול בהוצאות האחזקה והפחת

 .ן"גידול בהוצאות המכירה ההנהלה והכלליות נבע מהוצאות דמי הרשאה  למדינה שרשמה בז

.  אשתקדח"ש מליון 83 - לעומת הכנסות מימון של כח"ש מליון 159-תכמו בשנת החשבון בסכום של כהוצאות המימון הס
 .תיסוף ריאלי של השקל ביחס לדולר/הכנסות מימון בין השנים נובעת בעיקר מהשפעת פיחות/התנודתיות הגבוהה בהוצאות

 .ות חוב בהנפקה פרטית של אגרח"ש מליון 898-ן סך של כ"בשנת החשבון גייסה בז
 
 

 מקורות המימון של החברה וחברות המטה

 31ליום )  חברות המטה-להלן (היקף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה וחברות המטה שבבעלות ובשליטה מלאה 
 .ח" מליון ש2,481 -כסך של להסתכמו  2004 בדצמבר

הסכומים . ח" מליון ש840 -ל כהשקעות באמצעים נזילים של החברה וחברות המטה הסתכמו ביום המאזן בסכום ש
ולריים לזמן קצר דבפקדונות , רניות באפיקים שקליים וצמודי מדדמושקעים ברובם במלוות ממשלתיים ובאגרות חוב קונצ

 .באגרות חוב דולריות לתקופות בינוניותו

  .מניות צים מהמדינה מליון דולר אשר שימשה למימון רכישת 60קיבלה החברה הלוואה לזמן ארוך בסך של בשנת החשבון 

ח לפירעון בתשלום " מליון ש200הנפיקה החברה אגרות חוב לא סחירות למשקיעים מוסדיים בסכום של בשנת החשבון 
 .התחייבות זו הוחלפה מהתחייבות שקלית צמודת מדד להתחייבות דולרית. 2009אחד בשנת 

  .ח" מליון ש222 -ת לזמן ארוך בסך של כפרעו החברה וחברות המטה חלויות שוטפות של הלוואובשנת החשבון 

קטנו ,  מניות רגילות של החברה ובהתאם69,653 -ל) 1סדרה (נ אגרות חוב .ח ע" מליון ש49 -הומרו כבשנת החשבון 
 .ח" מליון ש50 -התחייבויות החברה בכ

 ממימוש אופציות  מניות נוספות כתוצאה מהמרת אגרות חוב וכתוצאה219,772לאחר תאריך המאזן הנפיקה החברה 
 -ח בגין המרת אגרות החוב וכן קבלה החברה סך של כ"  מליון ש46.8 -של כהתחייבויות החברה קטנו בסך נוסף . למניות

 .ח ממימוש האופציות" מליון ש115

 מליון 28 - כבסך שלמ "לאחר תאריך המאזן מיחזרה החברה אשראי שנתקבל למימון רכישת מניות כימיקלים לישראל בע
 מליון 37.5 - של כ בסך2005 וכן הוארכו מועדי הפרעון של החלויות השוטפות לשנת 2004ולר בגין אשראי שנפרע בשנת ד

 31ביום מחצית האשראי תיפרע הוארכו כך ש,  מליון דולר65.5 - של כבסך, מועדי הפרעון של האשראי הכולל שמוחזר. דולר
  .2007 במרס 31יום עוניים החל מבתשלומים רבתיפרע השניה ומחציתו  2010בדצמבר 
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  ודרך ניהולםסיכוני שוקחשיפה ל

 סיכונים החלים על החברה

ההלוואות שנטלה החברה למימון החזקה זו הינן , בהתאם לכך. ל כהשקעה אשר נמדדת בדולר"החברה רואה בהשקעה בכי
המממנות ,  החברה וחברות המטה שלהח של"השפעת השינויים בשער הדולר על ההתחיבויות במט. הלוואות בעיקר בדולר

למרות . נזקפת לקרן הון ולפיכך אינם משתקפות בתוצאות העסקיות, השקעות בחברות שדוחותיהן מותאמים לדולר
החברה מגנה חלקית . פירעונן ומחזורן, עשויים לחול הפרשים הנובעים בעיקר מהפרשים בעיתוי קבלת ההלוואות, האמור

כגון (ביצוע עסקאות מטבע ונגזרים בבנקים מסחריים , כשירים פיננסיים שונים ובכללםמפני חשיפה זו באמצעות מ
 ).ח"ש/ח ואופציות דולר"ש/ דולרFORWARDעסקאות 

במסגרת הסכמי ההלוואות קיימות התחייבויות ליחסים פיננסיים מסויימים ובכללם יחס מינימלי בין שווי הבטוחות 
 .ל ושווין לענין ההסכמים נגזר ממחירן בבורסה ומשער הדולר"מניות בכיהבטוחות שניתנו הינם . ליתרת האשראי

בהקשר לכך קבעה .  חודשים6 או עיקר פעולות המימון של החברה בדולרים הינה בשיעור ריבית המשתנה מידי רבעון
ום והגבלה על לפיה קיבעה או יצרה תח, בהיקף הנקבע מידי פעם, החברה מדיניות של הגנה על ההלוואות בריבית משתנה

ליון דולר כאשר הן בשיעור ריבית מקסימלי  מ135 -היקף עסקאות הגנה הינו כ, 2004 בדצמבר 31נכון ליום . שיעור הריבית
 חודשים 6 או 3 -בעסקאות אלו נקבע כי הן תושהנה אם שיעור ריבית הליבור ל. 2.63% -כובריבית מינימלית של  5.5%של 

  .7.5% עד 5.5%יעלה על 

יות החברה באשר לאופן החזקת היתרות הפיננסיות הינה להשקיע יתרות אלו באפיקים בהם הסיכונים באשר לדרך מדינ
 מיתרת הנכסים הפיננסיים הושקעו באפיק 42% -כ, 2004 בדצמבר 31נכון ליום . השקעתם נמוכה והרכבן משתנה מעת לעת

 באפיק הדולר 27% -כ, קר באגרות חוב ממשלתיותבעי,  באפיק המדדי20% -כ,  חוב ממשלתיותשקלי בעיקר באגרות
הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלו .  באפיק המניות10% -ל וכ"בפקדונות לזמן קצר ובאגרות חוב קונצרניות בארץ ובחו

, חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ובציפיות לשינויים בשיעורים אלו אשר מתורגמים לשערי אגרות החוב בבורסה: הינם
 .פה במסלול הדולרי הינה בשל אפשרוית לתיסוף של השקלוהחשי

ניהול הסיכונים בחברה נגזר ממדיניות הדירקטוריון והחלטות ועדת הכספים של הדירקטוריון והם מקבלים דיווח מעת 
 . לעת

 .בפרק פרטים נוספים על התאגידל הכספים ופרטים לגביו כלולים "האחראי לניהול הסיכונים בחברה הינו סמנכ

 מאזן הצמדה

 1231//2004ליום 

 ח"במליוני ש
 

 
 בדולר 

 או צמוד לו 
ח אחר "מטב

 כ"סה אחר לא צמוד צמוד מדד או צמוד לו
       

  8,466  2,470  853 250  1,492  3,401 רכוש שוטף
  13,518  13,294  29 57  96  42 רכוש שאינו שוטף

       
  6,906  442  1,223 42  1,669  3,530 התחייבויות שוטפות

  8,963  1,520  676 293  786  5,688 התחייבויות לזמן ארוך

 .מאזן ההצמדה המאוחד אינו מהווה כלי במעקב על החשיפה לסיכוני השוק של החברה
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 )המשך ( ודרך ניהולםסיכוני שוקחשיפה ל
 

 04.31.12טבלת פוזיציות בנגזרים של החברה במאוחד ליום  
 

 ח"ערך הוגן מליוני ש ח"שנקוב מליוני  

 LONG SHORT LONG SHORT 

 מעל שנה
   על הלוואות דולריות) LIBOR( להגנה משינויים בשיעור רבית משתנה

  13.1  2,395  מוכר חשבונאית- CAPאופציות 
  )13.6(  1,835  מוכר חשבונאית- FLOORאופציות 
    246  לא מוכר חשבונאית- CAPאופציות 
  )6.0(  246  לא מוכר חשבונאית- FLOORאופציות 
  )0.6(  228  מוכר חשבונאית-  IRSעסקאות 
  9.2  431  לא מוכר חשבונאית-  SWAPעסקאות 

     
     מוכר חשבונאית ,של הלוואות ריביתוהחלפת שיעור  בשער חליפין להגנה משינויים

  14.2  194 צמודת מדד בריבית קבועה להתחייבות דולרית בריבית משתנה מהתחייבות  SWAPחוזה 
     

     בשערי חליפין על תזרים מזומניםלהגנה משנויים 
     

     יורו /דולר  
 0.2  8  מוכר חשבונאית לא  -אופציות רכש 
 )0.3(  9  מוכר חשבונאית לא -אופציות מכר 

     
     יורו/לירה שטרלינג 

 )0.1(  12  יתמוכר חשבונא לא  -אופציות רכש 
     

     עד שנה
     בשערי חליפין על תזרים מזומניםלהגנה משנויים 

     יורו/דולר  
  0.6  49  מוכר חשבונאית-חוזה עתידי 
 )2.7( 0.3 52 2 מוכר חשבונאיתלא  -חוזה עתידי 

 2.4  471   מוכר חשבונאית-אופציות רכש 
 )28.5(  492   מוכר חשבונאית-אופציות מכר 

     
      קנדידולר / דולר 

  10.5  115 מוכר חשבונאיתלא  -חוזה עתידי 
  0.6  43 מוכר חשבונאיתלא  -אופציות רכש 

     
     יורו/ לירה שטרלינג 

 )2.7(  79 1 מוכר חשבונאיתלא  -חוזה עתידי 
 )1.7(  129  מוכר חשבונאיתלא  -חוזה עתידי 

     
     יין/ דולר 

 )0.5(  27   מוכר חשבונאית-חוזה עתידי 
  0.3  6  לא מוכר חשבונאית-חוזה עתידי 

 0.2  66   מוכר חשבונאית-אופציות רכש 
 )1.4(  66   מוכר חשבונאית-אופציות מכר 

     
      שטרלינגלירה/ דולר  

  1.3  17  מוכר חשבונאית-חוזה עתידי 
   9   מוכר חשבונאית-אופציות רכש 
 )0.4(  9   מוכר חשבונאית-אופציות מכר 

     
      חשבונאיתיםמוכרלא  - םיי עתידיםחוז

  )0.1(  26 דולר/ שקל 
  )2.2(  211 דולר הונג קונג/ דולר 
  0.4  21 דולר סינגפור/ דולר 
  0.4  20 וון קוריאה/ דולר 
  0.6  40 יואן/ דולר 

     
     לא מוכר חשבונאית, יפין על התחייבויות קיימותהגנה משינויים בשערי חל

  7.7  75 ראנד/  דולר -חוזה עתידי 
  6.4  55 מהתחייבות ביורו בריבית קבועה  להתחייבות דולרית בריבית משתנה SWAPחוזה 

     
  )3.8(  42 מוכר חשבונאיתלא  -חוזה עתידי לקיבוע מחיר הדלק 
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 )המשך (הולם ודרך ניסיכוני שוקחשיפה ל
 

 סיכונים החלים על חברות מוחזקות

 ) י החברות המוחזקות באופן עצמאי ומדווחים לדירקטוריונים של החברות"סיכונים אלו מנוהלים ע(
 
 ל"כי

הקבוצה .  יכולת מוגבלת להשפיע על מחיר זהל"אשר לכיכ,  נתון וחלק מתשומותיה מאופיינים במחירל" כיחלק ממוצרי
 .במחירים של מוצרים ותשומות אלוחשופה לשינויים 

על  ימיתההובלה  ממחירי ה חלק ה מבטיחל"קבוצת כי.  לא קיימים מנגנוני הגנה, כמפורט לעיל,ל"כילמחירים של מוצרי 
 .הגנות בגין מחירי מזוט ל"  למועד הדווח אין לכי.ידי חוזים לטווח ארוך

החלק המכריע של . ל"קבוצת כי הפעולות של מרבית הדולר הוא המטבע העיקרי של הסביבה הכלכלית בה מנוהלות
בעיקר ,  נעשה במטבע חוץ-שיווק ומימון וכן רכישת הנכסים הקבועים , הוצאות מכירה, רכישת חומרים,  מכירות-הפעולות 
 .ל"כיולכן משמש הדולר כמטבע המדידה והדיווח של , בדולרים

מטבעות המדידה של חברות אלו הם האירו .  אוטונומיות-אית ל שפעילותן עצמ"ל מספר חברות בנות מאוחדות בחו"לכי
 .והלירה שטרלינג

 .החליפין של מטבעות אלו לעומת הדולר  לשינויים בשערי ל"כי במטבעות שאינם דולר חושפות את ל"כיחלק ממכירות 
 אינן מהוות ,ולרמקומי שאינו ד  במטבעאוטונומית -ל שפעילותן עצמאית"מאוחדות בחוהכנסות והוצאות של חברות 

מאידך הכנסות והוצאות של חברות אלו בדולרים חושפות את חברות אלו לשינויים בשערי החליפין של הדולר , חשיפה
  .לעומת מטבע הפעילות שלהן

 ולאחר ניכוי הכנסות על הוצאות בדולרים של כאמור הנה לאחר ניכוי הוצאות במטבע המכירהל "של כימדידת החשיפה 
  הנה להגן על חלק ניכר מחשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסייםל"כימדיניות  .ע המדידה שלהן אינו הדולרהחברות שמטב

 .ניגזריםלרבות , שונים

לעומת השער של מטבע העסקה  מושפעים מהשינוי בשער הדולר, על אף שאינן מתבצעות בדולר, מחירי עסקאות מסוימות
 .חשיפה זמנית זוכנגד  אינה מגינה ל" כי. קצרהומותאמים לשינוי בשער החליפין תוך תקופה

 ח" להתחזקות שער החליפין של השל"כילפיכך חשופה . ח" בישראל נקובות ומשולמות בשל"כיחלק מעלויות תשומות 
מחליטה באם להגן על חשיפה זו ועל רמת ההגנה בהתאם לתנאי השוק ולתחזית לגבי  ל"כי). ייסוף של השקל(ביחס לדולר 

 .שער החליפיןהתפתחות 

 מותאמים למדד שקליםבישראל :  נמדדות במטבע השונה מהדולרל"כי וחלק מחברות ל"כיהתוצאות לצורכי מס של 
 להפרש בין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר לבין בסיס ל"חשופה כיעקב כך . ל מטבע מקומי"המחירים לצרכן ובחו
 .ה זו על חשיפה מגינה אינל"כי. המדידה לצורכי מס

ובישראל הן מושפעות גם , התחייבויות אלו נקובות במטבע המקומי. מעביד- התחייבויות בשל סיום יחסי עובדל"כיחברות ל
ח ומושפעות מרווחי "יעודות אלו נקובות בש.  בישראל יעודות לכיסוי חלק מהתחייבויות אלול"כילחברות . מעליית המדד

 . גינה על חשיפה זולא מ ל"כי. הקרנות בהן מושקעים הסכומים

ובהתאמה ביחס לגבי המטבע ,  נכסים כספיים והתחייבויות כספיות במטבעות שאינם דולר או שאינם צמודים לדולרל"לכי
ההפרשים בין הנכסים להתחייבויות במטבעות השונים יוצרים ). למעט האמור לעיל(ל "המקומי בחברות האוטונומיות בחו

 .ניגזריםלרבות , מפני חשיפות אלו באמצעות מכשירים פיננסיים)  מרבית החשיפהעל( להגן ל"כימדיניות . חשיפות

היתרות המאזניות לסוף תקופה של חברות אלו מתורגמות . שפעילותן עצמאית אוטונומית, ל" חברות מאוחדות בחול"לכי
רות מאזניות לתחילת ית. לדולר לפי שער חליפין של הדולר ביחס למטבע הדיווח של החברות האמורות בסוף התקופה

התקופה וכן שינויים הוניים במהלך התקופה מתורגמים לדולר לפי שער החליפין בתחילת התקופה או בתאריך השינוי בהון 
. ההפרשים הנובעים מהשפעת השינוי בשער החליפין בין הדולר לבין מטבע הדיווח של החברות יוצרים חשיפה. בהתאמה

 . על חשיפה זולא מגינה  ל"כי. ן להון העצמיהשפעות חשיפה זו נזקפות במישרי

בגין שינויי שיעורי ריבית ) הוצאות מימון( הלוואות בריביות משתנות ועל כן קיימת חשיפה של התוצאות הכספיות ל"לכי
 . נגזריםלרבות ,  מגינה על חלק מחשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסייםל" כי.אלה

אשר מכסות סכום רעיוני  4%-3% להבטחת תקרת שיעורי ריבית הליבור של) CAP(ת  אופציול"כי ל 2004 בדצמבר 31ליום 
 6% עד 2%  וכתבה אופציות ריבית אשר משמשות לקיבוע ריבית הליבור בטווח שלל"כירכשה , כמו כן.  מיליון דולר 130של 

)COLLAR( . ת כתיבת אופציות אשר לפיהןחלק מעסקאות אלו משלבו,  מליון דולר326האופציות מכסות סכום רעיוני של ,
 . אזי עסקאות אלו מבוטלות באותה תקופה7%  עד 6.1%אם הריבית המשתנה מבוססת על הליבור תגיע ל 
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 )המשך( ל"כי

מכסות ה  4.89% עד 3% ות לקיבוע ריבית הליבור בטווח שלמשמשה  )COLLAR(ל אופציות "לאחר תאריך המאזן רכשה כי
 . מליון דולר50סכום רעיוני של 

 אינה דורשת או מעמידה ל"כי. לא צפוי סיכון אשראי בגינן, ל"לדעת כי. עסקאות הנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים
 .ביטחונות בגין נגזרים אלה

מדיניות ההגנות בכל סוגי .  ההגנה בנושאים השונים באופן שוטף עוקבות אחרי היקף החשיפות ושיעוריל"כיחברות 
ועדות הכספים של .  במסגרת התקציב השנתיל"כי ובדירקטוריונים של חברות ל"כיהחשיפות נדונה בדירקטוריון של 

כון  מקבלות דיווח מדי רבעון במסגרת הדיון בתוצאות הרבעוניות כבקרה על יישום המדיניות ולצורך עדל"כיחברות 
הנהלות החברות מיישמות את המדיניות שנקבעה תוך התייחסות להתפתחויות בפועל ולצפיות . אם נדרש, המדיניות

 .בשווקים השונים

מכשירי ההגנה מנטרלים חשיפות . למטרות הגנה בלבד) מכשירי הגנה( עושה שימוש במכשירים פיננסיים ונגזרים ל"כי
עסקאות הגנה על נכסים והתחייבויות קיימים   של כוללת את התוצאות הכספיותל"כילפיכך  . כמתואר לעילל"לכיהנוצרות 

 התוצאות הכספיות של שאר עסקאות ההגנה .לתוצאות מהנכסים וההתחייבויות עליהם הגנווכן על התקשרויות מוצקות 
 .נזקפים להוצאות המימון

 
 צים

ב וחלק " הכנסותיה נקובים בדולרים של ארהעיסוקה של צים הוא במתן שירותי תובלה בינלאומיים כאשר מרבית
בהתאם לאופי הפעילות חשופה צים . הדולר, המטבע הפונקציונלי של צים הוא איפוא. מההוצאות הן במטבעות שונים

לסיכוני שוק המתייחסים לשינויים בשער החליפין של ארצות שונות בהן יש לצים פעילות וכן לשינויים בשערי החליפין של 
 . בנוסף חשופה צים לשינויים במחירי דלק כבד. ב"ואות לזמן ארוך הנקובים במטבעות שאינן הדולר של ארהחלק מההלו

לתאריך ). (LIBORב ולכן חשופה צים לשינויים בשער הריבית הדולרי "מרבית ההתחייבויות של צים הינם בדולר ארה
 ומבצעת  שנתי חצי על בסיסלסיכוני הריביתשיפה צים עורכת ריכוז של הח. 80% החוב בריבית משתנה הינה שעורהמאזן 

 .הגנה חלקית על ההלוואות בריבית משתנה באמצעות עסקאות החלפה ואופציות

במקרים בהם חלים שינויים תפעוליים משמעותיים צים מעדכנת . צים עורכת ריכוז של החשיפה המטבעית על בסיס שנתי
לצורך . חשיפה כלכלית מהותית והנהלת צים החליטה להגן עליהןההגנה מתמקדת רק במטבעות שיש בהן . את החשיפה

 ).SWAP(באופציות מטבע ובעסקות החלפה ) (FORWARDניהול סיכוני מטבע נוהגת צים להשתמש בעסקות אקדמה 

 כדי להגן מפני SWAPצים עושה שימוש בעסקות . צים עורכת ריכוז של החשיפה לשינויים במחירי הדלק על בסיס שנתי
 .וישינה
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 ן"בז

 בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי מעמידה את ומכירת מוצריה ייצור מוצרי דלק,  נפט גלמיזיקוקן בתחום "פעילותה של בז
משינויים , נפט הגלמי והמוצרים המופקים ממנון בפני הצורך להתמודד עם סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי ה"בז

  .ב וכן משינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה"ח ביחס לדולר של ארה"בשער החליפין של הש

 . כולל מכשירים נגזרים כדי לצמצם את החשיפה לסיכונים אלה, ן עושה שימוש במכשירים פיננסיים"בז
עסקות הנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים וחברות . יימיםהעסקאות מיועדות להבטחת נכסים והתחייבויות ק

 .ן לא צפוי סיכון אשראי בגינן"לדעת בז, בינלאומיות ולפיכך

ן ומתקיימת עד לקביעת מחירי המכירה למוצרים "י בז" הנרכש עלחומרי הגלםן נוצרת חשיפה בעת קביעת המחיר "לבז
ן מגנה "אין בז,  בהתאם למדיניותה. וצעת באמצעות שימוש בנגזריםעיקר ההגנות מפני חשיפה לשינוי מחיר מב .המופקים

 .מ" אלף ט600 -על מלאי הגלם הבסיסי המוערך בכ

 והתחייבויותיה הינם בדולרים או  הכספיים שהינו שוק דולרי ועל כן חלק ניכר מנכסיה ומוצריון פועלת בשוק הדלק"בז
ן חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשער " מסיבות אלו בז.ליםבעוד שדוחותיה הכספיים מוצגים בשק, בהצמדה לדולר

 .החליפין של השקל לדולר
כולל מלאי נפט גולמי (ן הינה להגן מפני חשיפה לשינויים בשער החליפין ברמת נכסים והתחייבויות שוטפים "מדיניות בז

לא להגן מפני חשיפה לשינויים בשער הבאים לביטוי בתזרימי המזומנים השוטפים ומהווה חשיפה כלכלית ו) ומוצריו
החליפין בגין התחייבויות ארוכות מועד אשר אינן באות לביטוי בתזרימי המזומנים בתקופת הדוח אך באות לביטוי 

ן " מחשיפת בז60% -כ, בהתאם למדיניות בזן. בתוצאות העסקיות ומשפיעות על ההון המדווח ומהווה חשיפה חשבונאית
 הנותרים יגודרו בהתאם לטבלאות גידור דינמיות הנגזרות מתחזיות השוק לשינויים בשערי 40% -תגודר באופן מלא ו

 .המטבע

שינויים בשיעור הריבית  LIBOR. - נושאות ריבית משתנה המבוססת על הםדולרילזמן ארוך בן הלוואות והתחייבויות "לבז
 .אות החלפה מגנה על חלק מחשיפה זו בעסקן"בז. המשתנה הם מקור לחשיפה כלכלית

.  צמודות למדד המחירים לצרכןהחלק ניכר מהוצאות התיפעול והאחזקה שלן ו"חלק מההתחייבויות לזמן ארוך של בז
 המגן עליה ,כמוסבר לעיל, "גידור טבעי"ן יש "מאחר ששיעור האנפלציה בישראל מושפע גם משינוי בשער הדולר והיות ולבז

ן לא להגן "החליטה בז,  והתחזיות להמשך שיעור נמוך של אינפלציה פלציהלאור הירידה בשיעור האינמחשיפה לדולר ו
 .מפני חשיפה זו

לא . ח והשקעות שקליות"השקעות צמודות למט, ח צמודות מדד"ן תיק השקעות בניירות ערך סולידיים בעיקר אג"לבז
 .ל"מבוצעות הגנה על ניירות הערך הנ

על . ן קיימת חשיפה לאי עמידה של הלקוחות בתנאי האשראי המוסכמיםל ולכ"ן מוכרת באשראי ללקוחות בארץ ובחו"בז
 .ן בטחונות במקרים הנחשבים על ידה ברי סיכון"מנת למנוע סיכון ממתן אשראי מקבלת בז

 
 טאואר

 .  ניכר מרכישותיה מבוצעים בדולרטאואר פועלת בסביבה דולרית שכן עיקר הכנסותיה וחלק

ה משינויים בשער הריבית על ההלוואות ושינויים בשערי חליפין של מטבעות בקשר עם טאואר חשופה לסיכוני שוק כתוצא
 .רכישת מכונות וציוד

 .FORWARD וחוזי COLLARטאואר מגנה מפני חשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסיים שונים בעיקר עסקאות 

 עלית מדד המחירים לצרכן בקשר עם טאואר חשופה לשינויים בשערי החליפין של השקל מעל הדולר ביחס לשיעור שינוי
שער ההמרה של אגרות , פ אגרות החוב"אגרות החוב להמרה וכתבי האופציות שהנפיקה וזאת מאחר שההתחייבויות ע

. הינם בשקלים הצמודים למדד בעוד שטאואר עורכת את דוחותיה בדולרים, החוב ומחירי המימוש של האופציות למניות
 .יפות אלוטאואר אינה מגינה מפני חש
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 ן"זכיון בז
 

. להפעיל ולתחזק מתקנים ומפעלי עזר למטרת זקוק שמנים מינרליים, בהתאם לזכיון שקיבלה לבנותפעלה  ן"זב
המקורית תמה  הזכיון תקופת. 1938אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-הזכיון קיבל תוקף של חוק על

 .2003אוקטובר ב

 -להלן  (הממשלה והחברה לישראל בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום הזכיון, ן" בין בזםההסכ נחתם 2.12.02ביום 
ן הנובעות מכוח הזכיון ויכנס לתוקפו "יסתיימו כל זכויות בז, )18.10.03(בתום תקופת הזכיון , ההסכםעל פי . )ההסכם

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

 -ל ב"הוקנתה אופציה להאריך את התקופה הנ,  לכל אחד מבתי הזקוק הנפרדים-אם תפוצל לשני בתי זקוק נפרדים 
 . על כך לממשלה לא יאוחר משנתיים לפני סיום התקופה הראשונה שנים נוספות ובלבד שתודיע25

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

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

 . ההסכם בכפוף להוראות ,ן לשעבד את הנכסים במהלך העסקים הרגיל שלה"ובזכותה של בז

על כל נכסי המקרקעין ולמחוק הערת אזהרה כאמור בכל ,  הקנה למדינה זכות לרשום הערת אזהרה על תוכנוההסכם
ן לבצע פעולות " רשאית בזההסכםבתקופת . לא יבוצע שינוי כלשהו ברישום הנכסים, בכפוף להוראות אלה. עת

ת לגבי הנכסים תחול גם על התמורות מפעולות כאמור וכן על בנכסים במהלך העסקים הרגיל וההכרעה במחלוק
, ההסכםשאינו עולה על תקופת , 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

 .ההסכםרות אזהרה על המקרקעין נשוא ן רשמו הע"המדינה ובז

 מליון דולר וסכומים שנתיים 3ן לממשלה דמי הרשאה שנתיים בסכום קבוע של " תשלם בזההסכםבמהלך תקופת 
;  מליון דולר40-0 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 8%: כדלקמן, ן"התלויים ברווח השנתי של בז, נוספים
 מהרווח השנתי לפני מס 12%ובנוסף ;  מליון דולר70-40פני מס ודמי הרשאה בתחום  מהרווח השנתי ל10%ובנוסף 

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

 ).2002מדד בסיס מאי (למדד המחירים לצרכן 

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

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

 56 -ן הפרישה כ"בז .ן לשלם דמי הרשאה על פי ההסדר"החלה בז, עם תום תקופת הזכיון המקורית ובהתאם להסכם
 .2004ח בגין שנת "מליון ש

כל עוד לא מתקיימים כל התנאים , ד בחשבון נפרדידה הופק-עלהסכום ששולם ן כי "החשב הכללי באוצר הודיע לבז
ן השיבה לחשב הכללי כי ההסכם נחתם בשם המדינה לאחר שנתקבלו כל "בז. בהסכם , לדעתו,המתלים הקבועים

וכי לאחר חתימתו התקבלו גם אישורי , ידי הגורמים המוסמכים מטעם המדינה לחתום עליו-עלהאישורים הנדרשים 
הסכום ששולם למדינה על ידי , אשר על כן. ועם קבלתם נכנס ההסכם לתוקפו,  ושל החברהן"הדירקטוריונים של בז

 .ן שולם כדין על פי הסכם תקף"בז

ן למעבר נטול הפרעות מתקופת הזכיון לתקופת "היא תסייע לבז, התחייבה המדינה כי ככל ואם הדבר ניתן, בהסכם
 ).הקמת מועצה תעשייתית, יםהליכי רישוי ובניה מוסדר, הכרה בבניה קיימת(ההסדר 
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) 18.10.03 (ההסכםהחל ממועד תחילת , ן כפופה"תהיה בז, ן על פי הזכיון"עם סיום כל זכויות בז, להסכםבהתאם 
ל " מינה מנכ2002במהלך שנת . בכל הנוגע לבית זקוק חיפה, לדיני התכנון והבניה ודינים מקומיים נוספים, ואילך

פרסמה  2003 בשנת .זבולון ושטח בתי הזקוק, נשר וקרית אתא, ים ועדת חקירה לגבולות העיריות חיפהמשרד הפנ
המתחם ינוהל באמצעות מינהלת משותפת לארבע . על פיהן יסופח השטח האמור לעיריית חיפה, הועדה את המלצותיה

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

הועדה גם המליצה כי קביעת הארנונה הראשונית תהיה באישור שר . מקומית תעשייתית בפקודת המועצות המקומיות
שר הפנים הודיע כי בכוונתו  ). שנים5-3בתוך ,  הנחה בשיעור שיפחת משנה לשנהתינתן(והיא תוטל בהדרגה , הפנים

צ כנגד החלטתו זו של שר הפנים ובקשה צווי ביניים אשר ימנעו עשיית כל "ן עתרה לבג"בז. לקבל את המלצות הוועדה
רכה להגשת עמדתה בקשה א, מצידה, המדינה. פעולה שנועדה ליישם או לקדם את הוצאתה לפועל של המלצת הוועדה

על מנת לתת לו שהות להידרש , לתפקידו,  יום לאחר כניסתו של שר הפנים החדש45עד , בנוגע לעתירה ולצווי הביניים
ן בתחומה של רשות "עם הכללת קרקעות בז. טרם הוגשה תגובת המדינה, עד מועד פרסום הדוח. לסוגיה נשוא העתירה

 יין חיוב"בתקופת הדוח קיבלה בז. י ארנונה גם בגין בית זקוק חיפהן לשאת בתשלומ"צפויה בז, מקומית כלשהי
נכון ליום החתימה על , ן"על פי חוות דעת משפטית שבידי בז. 2005 - ו2004 עבור חלק משנת  מאת עיריית חיפהארנונה

ן "ה בז הכינ2003בשנת . חיוב שנתקבלות הון חובה לשלם ארנונה מכוח הודע"לא חלה על בז, הדוחות הכספיים
 .והגישה תכנית מתאר למתחם בית הזקוק חיפה

אשר יכול , לרבות רגולציה,  כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלקבהסכםן הצהירה "בז
 .הנוגעים לנכסים ולדמי ההרשאה ההסכםאם כי אין כוונה שתשפיע על היבטי , ההסכםותשפיע על 

ן כמפורט בנספח "ה כי הממשלה והחברה לישראל מסכימות לפעול לעניין פיצול בזן כי ידוע ל"כמו כן הצהירה בז
בהתייחס  (אשר נכרת ביניהן ואשר היווה חלק בלתי נפרד מן ההסדר בין הממשלה לבין החברה לישראל, להסדר

 . )לנספח זה ראה הרחבה בהמשך

עתירה לבית הדין הגבוה לצדק למתן , )ותרת הע-להלן (התנועה למען איכות השלטון בישראל  הגישה 4.6.2003ביום 
מנהל רשות החברות , שר התשתיות הלאומיות, שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, צווים על תנאי וצווי ביניים

או מדוע לא יפעלו / וההסכםלנמק מדוע לא יימנעו מלפעול על פי , החברה לישראל ואחרים, ן"בז, הממשלתיות
, בצדק החלוקתי ועוקף את דיני המכרזים,  פוגע בעקרון השוויוןההסכםהעיקריים הינם כי נימוקי העותרת . לביטולו

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

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

, להסכםלנקוט בצעדים לקבלת פטור ממכרז : העותרת שבה והגישה בקשה לצווי ביניים אשר ימנעו מן הממשלה
 .בהסכםן ולערוך הסכם חדש או תיקונים "או מניות של החברה לישראל בבז/ למכור זכויות ולרכוש או

, בין היתר, החלטה על פיה, לרבות החברה, בהסכמת כל הצדדים להליך,   קיבל בית המשפט העליון19.1.2004ביום 
, חתום על הסכם חדשהמשיבים רשאים להמשיך במשא ומתן ביניהם לשינוי תנאי ההסכם הנתקף בעתירה ואף ל"

 ".ובלבד שעד אשר יעלה הענין בשנית לפני בית המשפט לא ייעשו מעשים בלתי הפיכים ויימשך המצב הקיים

 ביקשה המדינה וקיבלה ארכות נוספות מבית המשפט למסירת עמדתה בעניין 12.7.2004; 5.5.2004; 28.3.2004בימים 
 .העתירה האמורה

 קיבלה ועדת השרים 29.7.2004כי ביום , בין היתר, אשר בה נאמר, דעה לבית המשפט הגישה המדינה הו9.8.2004ביום 
ן והפרטתה ואשר "החלטה אשר קובעת את האופן בו יבוצעו פיצול בז) קבינט חברתי כלכלי(לענייני חברה וכלכלה 

יוער למען  (וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה, "של ההסכם' נספח ג"מטילה על החשב הכללי לתקן את 
כפי שפורט , ן ולבין הממשלה" בין החברה לישראל לבין בז2.12.02הינו ההסדר שנכרת ביום " ההסכם"הסדר כי 

נכרת בין החברה לישראל ובין הממשלה בהתייחס למישור יחסי בעלי " של ההסכם' נספח ג"ואילו , ברישת הביאור
 ).ךפירוט מרחיב  אודות ההחלטה ראה בהמש) (ן"המניות בבז

ל "על הודעתה הנ, בין היתר, המבוססת,  עתירה מתוקנת14.11.2004העותרת קיבלה רשות מבית המשפט והגישה ביום 
 .של המדינה

 כאשר 2005תגובת המדינה אמורה להיות מוגשת בסוף חודש מרץ (טרם הוגשו תגובות המשיבים לעתירה המתוקנת 
 ). ימים לאחר הגשת תגובת המדינה14כי אלה תוגשנה , ית המשפטנקבע על ידי ב, ן והחברה לישראל"לגבי תגובות בז



 מ"החברה לישראל בע

 

144 

 )המשך (ן"זכיון בז
 

התחייבה , י הממשלה והחברה לישראל"נחתם עשכאמור נספח , ן" בנושא זכיון בז2.12.2002 מיום להסכם' בנספח ג
). חיפה ואשדוד(פרדים ן לשני בתי זקוק נ"לשם פיצול בז, החברה לישראל לשתף פעולה ככל שיידרש על ידי הממשלה

 -ן " במקרה של פיצול בז-ן או "עוד נקבע מנגנון לביצוע הערכות שווי ומנגנון לעניין מכירת מניות החברה לישראל בבז
החברה לישראל תשלם , במקרה זה.  המפוצליםי החברה לישראל של אחד משני בתי הזקוק" ע אופציונליתרכישה

לבין שווי בית ) 26%(ן " שבין שווי חלקה היחסי של החברה לישראל בבזלמדינה או תקבל ממנה את סכום ההפרש
  .ההסכם על פי שהתבצעועל פי הערכות השווי , הזקוק המפוצל שבו תבחר

ישלם כל אחד מבתי הזקוק המפוצלים לממשלה דמי , ן לשני בתי זקוק נפרדים" נקבע כי במקרה של פיצול בזבהסכם
ובלבד שסך דמי , בהתאם לקביעה שתעשה במסגרת הסדרי הפיצול, רגותהרשאה לפי החלוקה הפנימית והמד

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

הכולל האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל על פיה שוויה .  הערכות השווי הכוללות2 הוגשו 2003בחודש יוני 
 מליון 2,143ן הינו "ח והאחרת של מעריך שווי מטעם המדינה על פיה שוויה הכולל של בז" מליון ש2,234ן הינו "של בז

 . ח"ש

לממשלה כי נוכח העובדה שהמשא ומתן עם הממשלה לענין השתתפות החברה   הודיעה החברה לישראל4.8.2003ביום 
היא החליטה שלא לממש את האופציה שהוקנתה , עו בנספח להסדרונוכח המועדים שנקב, לישראל בפיצול לא מוצה

 לאותו 4 תחולנה בענין זה הוראות סעיף ,ן לשני בתי זקוק נפרדים ולפיכך"להשתתף בפיצול בז, להסדר' לה בנספח ג
, ן שבבעלות החברה לישראל"את כל מניות בז, לפיהן החברה לישראל תמכור לממשלה או למי שהממשלה תורה, נספח

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

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

 .6.6.2003לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים מיום הממשלה רשאית להורות על דחיית מועד ביצוע עסקת המכר 

קיבלה , בעקבות המלצות של צוות בינמשרדי שמונה על ידי הממשלה לבחון את מכלול הסוגיות הנוגעות לבתי הזיקוק
): 29.7.2004 החלטת ועדת השרים מיום �להלן ( את ההחלטה הבאה 29.7.2004ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה ביום 

, 15.9.2003 מיום 787'  ומס25.11.2002 מיום 2796' מס, 22.8.1999 מיום 126'  להחלטות הממשלה מסבהמשך"
מ "להסכם שנחתם בין המדינה לבין החברה לישראל בע, 20.10.1999 מיום 2/להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מח

אשר טרם קיבל את כל האישורים , 2.12.2002מיום ) ן" בז-להלן (מ "ובתי הזקוק לנפט בע)  החברה לישראל-להלן (
 :כדלקמן)  ההסכם-להלן (הנדרשים 

 : בהתאם למתווה המפורט להלן2004-2005לבצע את הפיצול וההפרטה של בתי הזקוק במהלך השנים  .1

או במכירה פרטית כחברה בת או כחברה נפרדת עם , בשלב הראשון יימכר בית הזקוק באשדוד כפעילות 1.1
 .ן"ומיד לאחר מכן תבוצע הנפקה לציבור של בז, ן"ה לבעלות על בזמבנה בעלות זה

במסגרת הליך המכירה של בית הזקוק באשדוד יתחייב הרוכש ". עסק חי"בית הזקוק באשדוד ימכר כ 1.2
 . שנים ממועד הרכישה10 -להפעיל את בית הזקוק במשך תקופה שלא תפחת  מ

לרבות בנוגע , נות ליחסי הגומלין שישררו בין בתי הזקוקייקבעו במהלך הפיצול עקרו, במידת הנדרש 1.3
 .וביניהם לבין התעשיות הפטרוכימיות, למכירת מוצרי ביניים וחומרי זינה ביניהם

, להסכם במסגרת הסכם חדש עם החברה לישראל' להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נספח ג .2
להסכם יתוקנו ויוחלפו בהתאם לעקרונות '  בנספח ג3,4,5כך שסעיפים ,  להסכם16שיאושר בהתאם לסעיף 

. 15.10.2004והכל עד לתאריך , ושאר הסעיפים ישארו ללא שינוי, להחלטת הממשלה' המצורפים כנספח א
 :העקרונות הבאים, יבואו לידי ביטוי בין היתר' במסגרת תיקון נספח ג

 .ה בבתי הזקוקחזקותיההחברה לישראל תמכור ביחד עם הממשלה את כל  2.1

כפי שיפורט במסגרת ההסכם , ן"ההתחשבנות עם החברה לישראל תבוצע לאחר השלמת הפרטת בז 2.2
 .להסכם' החדש המתקן את נספח ג

. ח" מליון ש570ח לבין " מליון ש480ן תהא בין "התמורה שתקבל החברה בעבור החזקותיה בבז 2.3
לתשואה על ההון תוצמד התמורה  וממועד זה 2003 בדצמבר 31הסכומים ישאו ריבית והצמדה עד ליום 

 .התמורה כפופה להתאמות מסוימות. ן"של בז
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 הצעה 15.10.2004להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות להגיש לועדת השרים לעניני הפרטה עד לתאריך  .3
הליכי הפיצול והמכירה של בתי הזקוק . יל לע1לפיצול והפרטת בתי הזקוק על בסיס המתווה האמור בסעיף 

לרבות באמצעות מנגנונים שיקבעו על ידה לצורך , ינוהלו ויבוצעו על ידי רשות החברות הממשלתיות כמקובל
יקבעו בהחלטת ההפרטה הוראות ומגבלות לעניין הבעלויות , כמו כן. ביצוע הפיצול וקידום הליכי ההפרטה

החל .  להלן5כמפורט בהודעת הממונה על ההגבלים העסקיים כאמור בסעיף בין היתר , בבתי הזקוק המפוצלים
ן לפעילות על פי מודל אופטימיזציה נפרד לשני בתי הזקוק כפי "ממועד שיקבע בהחלטת ההפרטה תעבור בז

 .שיפורט בה

ביטוי ן וככל שהדבר נדרש ינתן לכך "במסגרת הליך הפיצול וההפרטה יטופלו סוגיות הנוגעות לעובדי בז .4
 .בהחלטת ההפרטה

לרשום את הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין עמדתו בנושאים שבסמכותו בתחום הרגולציה במשק  .5
לרשום את הודעת שר התשתיות הלאומיות בדבר , כמו כן. להחלטת הממשלה' המצורפת כנספח ב, הדלק

בהסדרת הרגולציה במקטעים השונים במשק , בין השאר, אשר יעסוק, כוונתו להביא לחקיקת חוק משק הדלק
 .הדלק

 -ג "התשנ, להטיל על שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות לתקן את צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים .6
באופן שבו לאחר ביצוע פיצול  והפרטת בתי הזקוק באשדוד יוסר הפיקוח על מחירי , 15.10.04 עד לתאריך 1992

 מהיקף צריכתם בשוק 50% -פרט לפיקוח על מחיריהם של תזקיקים שלמעלה מ, וקהתזקיקים בשער בתי הזק
 מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על 15% -המקומי נמכרים על ידי אחד מבתי הזקוק ובמקביל פחות מ

הטלת פיקוח מחדש על מחירו של תזקיק כלשהו בשער בתי , לאחר הסרת הפיקוח כאמור. ידי בית הזקוק השני
 .ולפי כל דין, וק תבחן לאור תנאי התחרות שישררו במקטע הזקוק במשק הדלקהזק

לאחר מכירת בית הזקוק באשדוד אין מניעה עקרונית לפעילות של בית זקוק כלשהו בתחומי ייצור החשמל  .7
 .בהתאם ובכפוף לכל דין, והתפלת המים

ולנקוט במהלכים חד צדדיים ,  את ההסכם לבטל- 2אם החברה לישראל לא תסכים לעקרונות האמורים בסעיף  .8
בין היתר לאור עמדת המדינה בעניין הבעלות על נכסי , העומדים לרשות הממשלה בכל הקשור לפיצול ולהפרטה

 ."ן בתום הזיכיון"בז

 .2.12.2002לעניין זה ראה לעיל גם הדיווח בנושא העתירה שהוגשה נגד ההסכם מיום 

החלטת  ").החלטת ההפרטה: "להלן (ן"לבזים להפרטה החלטת הפרטה בנוגע  קיבלה ועדת השר26.12.2004ביום 
 : בין היתר, ההפרטה קובעת

מיום 2/מח' סמ הפרטה לענייני שרים ועדת להחלטת, 22.8.1999 מיום 126' מס ממשלה להחלטת בהמשך"
 מ"בע לנפט זיקוק  בתילבין המדינה בין שנחתם להסכם, 25.11.2002  מיום 2796' מס ממשלה להחלטת ,20.10.1999

 יתוקן אשר( שלו 'ג נספח לרבות, 2.12.2002 יוםמ") לישראל החברה :"להלן(מ "בע לישראל החברה ולבין )ן"בז להלן(
 להחלטת") ההסכם "להלן(ים הנדרש האישורים לקבלת בכפוף, )כלכלי-חברתי הקבינט להחלטת ובכפוף בהתאם

  107/ חכ'מס )כלכלי -חברתי קבינט (וכלכלה חברה לענייני שרים ועדת להחלטת, 15.9.2003 מיום 787 'מס הממשלה 
 :להלן כמפורט ן"זב את להפריט - ")כלכלי -החברתי הקבינט החלטת " - ולהלן לעיל( 29.7.2004 מיום

 פיצול .1

, "מ" אשדוד בע-חברת בית זיקוק לנפט "ן חברת בת שתיקרא "כך שתוקם לבז, ן תפוצל לשתי חברות"בז 
באופן שיחתמו הסכמים , )א" בז- להלן(להחלטה זו ' פורטים במסמך המצורף כנספח אמם לתנאים הבהתא

הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד וכפי שיקבע , עובדים והתחייבויות כפי שיוחלט, זכויות, לפיהם נכסים
 "). הפיצול "-להלן (א "יועברו לבז, להלן) ד (12בהתאם לסעיף 

התחייבויות ועובדים הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד לא , זכויות, יבוצעו ונכסיםל לא "ההסכמים הנ
 .א כמפורט להלן"יועברו אלא בכפוף ובמועד השלמת המכירה של בז
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 א"מכירת בז .2

,  פרטיתיימכרו במכירה, לרבות המניה שתוחזק על ידי המדינה, א"כל מניות בז, לאחר ביצוע הפיצול 2.1
 ").המכירה פרטית"להלן (ל "או מחו/או לקבוצת משקיעים מהארץ ו/למשקיע ו, כמקשה אחת

 :בתנאים הבאים, בין היתר, המכירה הפרטית תתבצע 2.2

, לא יורשו להשתתף בהליך המכירה הפרטית) כפי שיוגדרו בנוהל המכירה(, תאגידים ממשלתיים .א
 .והכל כפי שייקבע בנוהל המכירה הפרטית, אחריםלבדם או ביחד עם , במישרין או בעקיפין

א כך "ויתחייב לפעול מכח אחזקותיו בבז" עסק חי"א כ"א יצהיר כי הוא רוכש את בז"רוכש בז .ב
 .א תמשיך לתקופה שלא תפחת מעשר שנים ממועד המכירה"שפעילות בז

כמקובל בהליכי , ")הרשות: "להלן(, הליך המכירה ינוהל על ידי רשות החברות הממשלתיות .ג
ויתבצע על ידי , מכירה פרטית של מניות המדינה בחברות ממשלתיות המתבצעים על ידי הרשות

בין היתר על הערכות שווי , בהתבסס, לפי כללים שייקבעו על ידי הרשות ובאישורה, ן והרשות"בז
 .מטעם הרשות

 ן"מכירת בז .3

תדווח ,  להלן3.2ביצוע ההנפקות כאמור בסעיף ולפני ,  לעיל2א לפי סעיף "לאחר השלמת הפרטת בז 3.1
 .הרשות לועדת השרים על התקדמות תהליך ההפרטה

ן ביחד עם כל "יימכרו כל אחזקות המדינה בבז,  לעיל2א לפי סעיף "מיד לאחר השלמת הפרטת בז 3.2
, ן"לבזלבד או בשילוב עם גיוס הון , הצעות לציבור/באמצעות הצעה, ן"אחזקות החברה לישראל בבז

") ההנפקות: להלן(בדרך של הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
בחלוקה , ההנפקות ייעשו בהיקף. ל"או בחו/או בדרך של מכירה פרטית של חבילות מניות בארץ ו/ו

 .בהתחשב בין היתר במצב שוק ההון, ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות

 .כפי שייקבע על ידי הרשות, או ניירות ערך המירים/ללו מניות וההנפקות ייכ 3.3

החלת סדרי טיפול נפרדים בבקשה להתרת פרסום תשקיף , בנסיבות העניין, ועדת השרים קובעת כי 3.4
 .ן"בזחשובה לקידום הפרטת , 1968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך) 1)(ד (12בהתאם לסעיף 

על הערכות שווי מטעם , בין היתר, בהתבסס, תבצע על ידי הרשותן כאמור לעיל י"הליך מכירת בז 3.5
 ."הרשות

אינטרסים חיוניים של , משק הדלק ורגולציה,  בהליך ההפרטהן"בזכן נקבעו בהחלטה הוראות בנוגע לעובדי 
 .המדינה והנחיות לפעולת רשות החברות הממשלתיות בביצוע ההפרטה

אך בשלב זה , ן"תהיה השפעה מהותית על בז, אם יושם, ל פיצולן על דרך ש"להליך הפרטת בז, ן"להערכת בז
הנהלת החברה לישראל מאמצת את . ן" להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי של בזן"בזאין באפשרות 

 .ן"הערכת בז
 

' אשר במסגרתה נתבקש תיקונן של הוראות מסויימות בנספח ג, 29.7.2004בהמשך להחלטת ועדת השרים מיום 
שכאמור הינו נספח אשר נחתם בין הממשלה ובין החברה לישראל בלבד בנושא פיצול והפרטת (ן "ודי להסכם בזהיס
ובהמשך למשא ומתן שהתנהל בין החברה ) ן"ן ואשר התייחס למישור יחסיהם המשפטיים כבעלי מניות בבז"בז

כי היא מסכימה לתיקונו ) ד האוצרבאמצעות משר( לממשלה 9.1.05 החברה לישראל הודיעה ביום -לישראל והממשלה 
 -להלן  ( 29.07.2004כפי שנקבעו בהחלטת ועדת השרים מיום , ן על בסיס העקרונות"היסודי להסכם בז' של נספח ג

'  כי בסמוך לאחר חתימתו של נספח ג10.1.05בהקשר זה הודיעה החברה לישראל בדיווח מיידי מיום ). המתוקן' נספח ג
  .כך דיווח מיידי נוסףהמתוקן היא תמסור על 
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 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח
 

בחברה ובחברות . ןהחברות בקבוצה מקיימות מערכת בקורת פנים להבטחת שמירת דרישות החוק ונוהל עסקים תקי
 .עדות ביקורת ומבקרי פנים ונערכות בקורות פנים באופן שוטףהקבוצה קיימות וו

 :להלן פרטים בדבר המבקר
 

  מיכאל בלומנטל :המבקרשם 
 2003 בינואר 14:  תאריך תחילת כהונתו

שותף , ) במשפטיםמוסמך(בעל תואר שני במשפטים , רואה חשבון מוסמך,  בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה:כישורים
 .'בפאהן קנה ושות

משרד רואה חשבון פאהן קנה  במסגרת - מעניק שירותי ביקרות פנים מטעם גורם חיצוני לחברה לישראל :סוג ההתקשרות
 .'ושות

 . משרה1/4פחות מ  :היקף העסקת המבקר

תוכנית הביקורת מבוססת על בדיקת הפעילויות המהותיות של החברה על בסיס  :השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת
דורשים המבקר מתייעץ עם הנהלת החברה וועדת הביקורת לגבי נושאים מהותיים ה. רשימת נושאים שהוגשו לחברה

 .בדיקה ובהם קיימת חשיפה

הביקורת מרכזת עבור וועדת הביקורת .  פנימיים נפרדיםיםלתאגידים המוחזקים יש מבקר :ביקורת בתאגידים מוחזקים
 בנושאים רגישים מלווה המבקר הפנימי של החברה ,בנוסף. את עיקרי הממצאים שעלו בביקורת שנערכו בחברות בנות

 .של החברות הבנות ומעדכן את וועדת הביקורת את המבקר הפנימי לישראל

לרבות התקנים המקצועיים של , המבקר הפנימי מבצע את עבודתו על פי התקנים המקצועיים המקובלים :תקנים מקצועים
 .של לשכת רואי חשבון ולשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכן תקנים רלוונטיים  IIA -ה

 .)ביקורתה וועדת -להלן ( של הדירקטוריון ר וועדת הביקורת"ו יובקר הינ הממונה על המ:הממונה הארגוני

הדיונים נערכו ). ס במר25,  באוגוסט15, דצמבר21( ישיבות של וועדת הביקורת 3 התקיימו 2004במהלך שנת   :מועדי דיונים
ביקורת טרם עריכת לאחר הגשת טיוטת דוחות ודיונים מקדימים עם הנהלת החברה וכן משלוח הדוח לעיון חברי וועדת ה

 .הדיונים

לדעת החברה היקף פעילות המבקר הפנימי הינה . חזקות בעלת פעילות מטה קטנהה החברה הינה חברת :סבירות הפעילות
למבקר ניתנה גישה חופשית לכל . סבירה בכפוף לעובדה שהפעילויות נמצאות בחברות הבנות אשר להן מבקרים עצמאיים

 . הארגוןומערכות המידע של , הנתונים
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 אומדנים חשבונאיים קריטיים
 

להשתמש באומדנים נדרשות הנהלות החברות בקבוצה , עקרונות חשבונאים מקובליםבהכנת הדוחות הכספיים על פי 
ת והנהל.  בתקופת הדוחותעל התחייבויות מותנות ועל תוצאות החבר, המשפיעים על הנכסים וההתחייבויות במאזן

אומדנים אלה קריטיים .  רלבנטיים לנסיבותםנים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתת את האומדו מבססותהחבר
 :מאחר ששינוי באומדנים יכול להשפיע על הדוחות הכספיים

 
 התחייבות לפנסיה

האומדנים כוללים בין היתר את שיעור הריבית .  באומדנים שוניםמשתמשות חברות הקבוצהבחישוב ההתחייבות לפנסיה 
 הגידול בשכר אומדן, התשואה הצפויה לטווח ארוך בגין נכסי קרן הפנסיה, רך ההיוון של התחייבות החברה לפנסיהלצו

אומדן הריבית לצורך ההיוון של התחייבות חלק מחברות .  תוחלת החיים של קבוצת הזכאים לפנסיהאומדןלטווח ארוך ו
. ח לזמן ארוך משתנה לפי תנאי שוק"ור התשואה של אגשיע. ח לזמן ארוך"הקבוצה לפנסיה מתבסס על התשואה של אג

אומדן התשואה לטווח ארוך בגין נכסי . כתוצאה מכך ישתנה שיעור הריבית להיוון ובהתאם תשתנה ההתחייבות לפנסיה
שינויים . קרן הפנסיה מתבסס על התשואה הצפויה לאורך שנים של תיק הנכסים בהתאם להרכב הנכסים של קרן הפנסיה

שוק ההון או בהרכב תיק נכסי קרן הפנסיה יכולים להביא לשינוי באומדן התשואה של נכסי קרן הפנסיה ובהתאם במצב 
 .לשינוי קרן הפנסיה

אומדן זה יכול שלא יתאים . בהתאם לנסיון העבר ולהסכמי העבודה בפועל, אומדן הגידול בשכר מבוסס על תחזיות החברות
 .לגידול השכר בפועל
, מידי מספר שנים, בפועל. יים מבוסס על מחקרים אקטואריים המתפרסמים בכל מדינה ומדינהאומדן תוחלת הח

 . מעודכנים מחקרים אלו ובהתאם יכול להתעדכן אומדן תוכלת החיים
 

 איכות הסביבה

 להתחייבויות ומחויבויות מכח דיני איכות הסביבה ודינים ן במהלך העסקים הרגיל שלהחלק מחברות הקבוצה חשופות
ת התחייבות בספריה ו רושמהחברות.  סכומים ניכרים כדי לקיים את דרישות החוקות משקיעחברות הקבוצה. קשורים

היכרות עם דרישות , ון העבראומדן ההתחייבות מבוסס בעיקר על ניסי. כאשר ההתחייבות היא צפויה ואפשר לאמוד אותה
על חוות דעת  תלויות הקיימות נגד החברות ובהסתמך החוק בתחומי הפעילות של החברות וכן אומדנים לגבי תביעות

אשר , עומדות מספר תביעות משפטיותתלויות ו חברותכנגד  19כנאמר בבאור . יועצים משפטיים ומומחים אחרים
 .לתוצאותיהן עלולה להיות השפעה על תוצאות החברה

 
  ירידת ערך נכסים- 15תקן 

 ניתן להשבה החברות האם הסכום בו מוצג הנכס בספרי בוחנות החברות, בהתקיים סימנים לירידת ערך, 15על פי תקן 
הסכום בר השבה של הנכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה נטו של . מתוך תזרים המזומנים הצפויים מאותו הנכס

ל הנכס הנכס לבין הערך הנוכחי של תזרים המזומנים הצפוי מהמשך השימוש בנכס כולל התזרים הצפוי בעת הוצאתו ש
  .משירות ומימושו בעתיד

 , שינוי בשיעור הריבית להיוון, להיות שינוי בתקינה בגין איכות הסביבהיכולותהנסיבות המצביעות על החשש לירידת ערך 
 .' שינוי בסביבה העסקית וכו,הפסקת פעילות של מתקנים, נזק פיזי למתקנים

תחזית הגידול בפעילות של המתקן בזמן . מזומנים בעתידבחישוב לירידת ערך משתמשים באומדנים לתחזית תזרים ה
בתוצאות באומדנים אלו או שינוי  .הקצר ובזמן הארוך ובשיעור היוון המשקף גם את הסיכון של הענף לו שייכת הפעילות

 . הפחתה כאמור ובהתאם על נכסי החברה ותוצאותיהההחלטה לבפועל לעומת האומדן יכול שתהיה לו השפעה על 
 
 

 מנות חשבונאית ופיננסיתמיו
 

על חברות ציבוריות לקבוע את המספר המזערי הראוי של , 2003 באוקטובר 20על פי הנחיית רשות ניירות ערך מיום 
כאמור . דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ולגלות מי מהדירקטורים המכהנים בחברה עונים על דרישה זו

ניסיונם ,  להיות דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה ואשר בשל השכלתםעל הדירקטורים האמורים, בהנחיה
בקרה פנימית ודוחות כספיים באופן המאפשר להם , הינם בעלי מיומנות גבוהה והבנה בנושאים חשבונאיים, או כישוריהם

לדיווח הכספי של החברה להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולהעלות על סדר היום סוגיות ושאלות בקשר 
 .מדויקים ומלאים, מתוך שאיפה להשגת המטרה של אישור ופרסום דוחות כספיים נכונים

 .דירקטוריון החברה החליט לקבוע את המספר המזערי לשני דירקטורים
, דותהדירקטוריון סבור כי מספר  זה מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאג

 .  ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם

במערכות , במגוון הסיכונים שהחברה חשופה אליהם, במורכבות פעולתה, בקביעתו זו התחשב הדירקטוריון בגודל החברה
ון המבקרים ובקיומם של דירקטוריונים בחברות  הן בקרה פנימית והן ביקורת רואי החשב-הבקרה הקיימות כיום בחברה 

 . מוחזקות
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 )המשך(מיומנות חשבונאית ופיננסית 
 

ניסיונם , השכלתם, בין היתר, בהערכת מיומנותם החשבונאית והפיננסית של הדירקטורים הובאו במכלול השיקולים
כן ידיעותיהם ומידת הכרותם בנושאים מספר שנות כהונתם כדירקטורים בחברות ציבוריות ו, הניהולי בחברות ציבוריות

החובות , תפקיד רואה החשבון המבקר, החברהסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה אופייניות לענף בו פועלת : הבאים
תהליכי הכנת הדוחות הכספיים על פי הדין ועל פי , המוטלות עליו ויחסי הגומלין בין דירקטור סביר לרואה החשבון המבקר

 .ערכת הבקרה הפנימית הקיימת בחברהנהלי החברה ומ

; איצקוביץ צבי; ה עופר עידן"ה, מתוך תשעת חברי הדירקטוריון של החברה, דירקטוריון החברה סבור כי למועד הדוח
 .הנם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית כאמור בהנחייהיוכי  דביר; סרוסי יאיר; לוי אבי; וידמן משה; ל אודי'אנג
 
 

  הפנימיות תוכניות האכיפה
 

למנהלי החברות .  מקיימת במסגרת הקבוצה מערכות אכיפה פנימיות כדי לוודא ציות להוראות הדין הרלוונטיותהחברה
עליהם לוודא עמידה בהוראות הדין , ובעלי התפקידים המתאימים בחברות הקבוצה הובהר כי כחלק מאחריותם הניהולית

, בין היתר. ם גם באופן סדיר על ידי הנהלות ודירקטוריוני החברות השונותנושאים אלו נבחני. של החברה בה הנם מכהנים
נערכו ימי עיון ; דיני ניירות הערך ומניעת הטרדה מינית, הוכנו ומופעלות תכנית אכיפה פנימית בתחומי ההגבלים העסקיים

 .למנהלים ולעובדים המתאימים בתחומים אלו ונבדק יישום הוראות החוק באופן סדיר ועוד

 

 אירועים שונים בשנת החשבון ולאחר תאריך המאזן
 
 .יצחק בן ישראל כדירקטור בחברה'  התמנה פרופ2004בחודש ינואר  .א
 
 .ן" החל מר אוהד מראני לכהן כיושב ראש דירקטוריון בז2004בחודש מרס  .ב
 
 .ענת קינן לכהן כדירקטור בחברה'  חדלה הגב2004בחודש אפריל  .ג
 
 .יוכבד דביר כדירקטור חיצוני בחברה'  התמנתה הגב2004בחודש אוגוסט  .ד
 
במקומו מונה מר ,  של ציםר הדירקטוריון" ומונה כסגן יול צים" חדל מר יורם זבה לכהן כמנכ2004בחודש נובמבר  .ה

 .דורון גודר
 
 .ל החברה"מונה מר גלעד שביט למשנה למנכ 2005ינואר בחודש  .ו
 
 .ל בפועל בטאואר מונה מר אודי הילמן"כמנכ. ל טאואר"ר וכמנכ"כרמל ורניה לכהן כיו חדל מר 2005בחודש פברואר  .ז
 
 .במקומו מונה מר עידן עופר, ר צים"ל לכהן כיו' חדל מר אודי אנג2005בחודש פברואר  .ח
 
 -להלן  (2004 -ד "התשס, ) והוראת השעה140' מס( עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2004 ביוני 29ביום  .ט

 ).התיקון
בשנת המס :  באופן הבא30% לשיעור של 36%התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות משיעור של  

 2007 ומשנת 32% יחול שיעור מס של 2006בשנת , 34% יחול שיעור מס של 2005בשנת , 35% יחול שיעור מס של 2004
 .30%יחול שיעור מס של , ואילך

 מחושבים בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי 2004 בדצמבר 31 ויתרות המיסים הנדחים ליום המיסים השוטפים 
 הינה קיטון בהוצאות מיסים על ההכנסה בשנת החשבוןהשפעת השינוי על הדוחות המאוחדים . שנקבעו בתיקון

 .ח" מליון ש120 -ההשפעה על הרווח הנקי מסתכמת בסכום של כ. ח" מליון ש161 -בסכום של כ
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 )המשך (אירועים שונים בשנת החשבון ולאחר תאריך המאזן
 
לאשר עסקה של ,  החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה2004 בנובמבר 4 - ו2 וכן בימים 2004 באוגוסט 30ביום  .י

האסיפה הכללית של החברה . עסקה אשר קשורה לבעלי השליטה בחברה, צים בדבר הצטיידות צים באניות נוספות
 אניות מכולה 8ביניהן ,  אניות12 -נשוא העסקה הינה הצטיידות צים ב. 2004 בדצמבר 9שרה את העסקה ביום אי

 אניות מכולה 4 -ו, 2007 - ו 2006 מכולות כל אחת האמורות להימסר לצים במהלך השנים 4,250בעלות תפוסה של 
 8 אניות מתוך 2. 2009 - ו2008השנים  מכולות כל אחת האמורות להימסר לצים במהלך 6,350בעלות תפוסה של 

י צים על דרך הסבת זכויותיה וחבויותיה של חברה זרה הנמצאת בשליטת " מכולות נרכשו ע4,250האניות בנות 
, על פי חוזי מכירה שנחתמו בינה לבין פולריס)  חברת זודיאק-להלן (נאמנות זרה הקשורה למשפחת מר סמי עופר 

 מכולות ירכשו על דרך הסבת 4,250 האניות בנות 8 אניות מתוך 4, )פולריס -להלן (ולה  בת של חברה גרמנית גדחברה
 חברות זרות משותפות 4על ידי , זכויותיה וחבויותיה של חברת זודיאק על פי חוזי מכירה שנחתמו בינה לבין פולריס

).  העסקה המשותפת-הלן ל) (חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה(מ "של צים ועופר ספנות בע) בחלקים שווים(
בהם ) BACK TO BACK( מליון דולר לכל אניה וזאת באותו מחיר ובאותם תנאים 54.21האניות ירכשו במחיר של 

 שנים בדמי חכירה של 10 אניות מזודיאק לתקופה של 2 מכולות תחכור צים 4,250 האניות בנות 8מבין . נרכשו האניות
 שנים 10 האניות שירכשו על ידי העסקה המשותפת לתקופה של 4ר צים את כן תחכו.  דולר ליום לכל אניה23,000

 אניות מחברות 2 מכולות תרכוש צים 6,350 האניות בנות 4מבין .  דולר ליום לכל אניה23,000בדמי חכירה של 
 באותו מכירת האניות תיעשה.  מליון דולר74.1 מליון דולר והשניה במחיר של 74.3בקבוצת זודיאק אחת במחיר של 

 4 אניות מתוך 2. בהן רכשו החברות מקבוצת זודיאק את האניות האמורות) BACK TO BACK(מחיר ובאותם תנאים 
 31,500 שנים בדמי חכירה של 10 מכולות יחכרו על ידי צים מחברות בקבוצת זודיאק לתקופה של 6,350האניות בנות 

שר נחתמו בין צים לבין חברת זודיאק וכן בין חברת זודיאק הסכמי המחאת הזכויות והחבויות א. דולר ליום לכל אניה
 בחוזי מכירה ישירים בין פולריס לבין צים ובין 2004 בדצמבר 29הוחלפו בתוקף מיום " העסקה המשותפת"לבין 

אין בהחלפת הסכמי ההמחאה . ההתקשרות הישירה בוצעה על פי בקשת פולריס". העסקה המשותפת"פולריס לבין 
 מכירה ישירים עם פולריס כדי להטיל על צים או על העסקה המשותפת עלויות נוספות וכמו כן אין ל בחוזי"הנ

בהחלפה האמורה כדי לשנות את תנאי התשלום שנקבעו בגין רכישת האניות או כדי לשנות את מועדי מסירת האניות 
ערבויות ומכתבי שיפוי כפי , םתשלומי, או כדי לשנות מההסדרים שנקבעו בין הצדדים בכל הנוגע למכתבי אשראי

 .י האסיפה הכללית של החברה"שהיו בעת אישור העסקה ע
 
 .ח" מליון ש220 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 2005 במרס 16ביום  .יא

 .2005 באפריל 14הדיבידנד יחולק ביום  
 
 -להלן (נית לתגמול עובדים ונושאי משרה בדרך של הקצאת מניות אישר דירקטוריון החברה תכ, 2005 במרס 28ביום  .יב

לעובדים ונושאי משרה של החברה וחברות הבנות ו מניות 1,863ל החברה "בהתאם לתכנית יוקצו למנכ). התכנית
ס  לפקודת מ102על הקצאת המניות על פי התכנית יחולו הוראות סעיף , על פי אישור פקיד השומה.  מניות2,428יוקצו 
 בדצמבר 31המניות יהיו חסומות בידי הנאמן עד ליום . במסלול פירותי של הקצאת מניות באמצעות נאמן, הכנסה

2006. 
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 קבוצת החברה לישראלהמעורבות החברתית קהילתית של 

מיכה ח מהווה את הת" ש מליון1 -מתוכם סך של כ, ח" שמליון 9 -  בשנת  החשבון הסתכמו לכהקבוצה התרומות של  כלסך
 .הישירה במועדוניות

תוכנית אסטרטגית לפרוייקט של  2001בשנת גיבשו , של טאואר ושל צים, ל"של קבוצת כי, הדירקטוריונים של החברה
 . מעורבות חברתית וקהילתית של הקבוצה

די משרד ארצי והוא אימוץ רשת מועדוניות לילדים בסיכון שמופעלות על י-הדירקטוריונים אישרו פרוייקט דגל מרכזי
החברות בחרו בפרויקט זה מתוך רצון להתמקד ומתוך שאיפה להיות אחד הגורמים המשפיעים . החינוך ומשרד העבודה

 . בתחום המעורבות החברתית קהילתית

בתכנים חינוכיים והן ) כסף וציוד(הן באמצעים חומריים , הקבוצה מסייעת בפיתוח וטיפוח מועדוניות בדרום ובצפון הארץ
ומשקיעים מזמנם מלווים את פעילות המועדוניות ה, באמצעות קשר פעיל והדוק של עובדי הקבוצה  וגימלאיה וערכיים

 .הפנוי בשעות התנדבות במועדוניות

ומיועדת לילדים בסיכון בגילאי , במודל נכון של משפחה, מועדונית היא מסגרת טיפולית ביסודה ומהווה מודל לבית מאורגן
שהוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם במשך היום מסיבות , במסגרת זו מוגדרים כילדים בסיכוןהילדים השוהים . 6-13

 .חוסר תפקוד ועוד, הזנחה, אלימות, שונות כגון מצב כלכלי קשה

 בעיקר ביישובי , מספר המועדוניות שאומצוגדלו, 2002 וההטמעה בשנת 2001בשנת  מועדוניות 6של לאחר תקופת הפיילוט 
שם נעשית הפעילות בשיתוף עם חיל (מגדל העמק וכן בחיפה , קרית אתא, ערד, דימונה, שבע-באר, ירוחם: הפיתוח כמו

 ). הים
, פתוח סביבתי, סידור פיסי, התרומות במועדוניות כללו תרומות בעבודות של צוותי העובדים תיקונים במבני המועדוניות

פעילויות , טיולים, וכן בפעילויות העשרה, במשחקים וספרים, כלי מטבח חשמליים נדרשים, זיווד המועדוניות במחשבים
ו ההוצאות במועדוניות בסכום של הסתכמ,  שבו גדל באופן הדרגתי מספר המועדוניות שאומצו, בשנה זו. בחגים ובחופשים

 .  אלפי שעות התנדבות של העובדיםבנוסף ל, ח באופן ישיר" ש מליון1 -כ

 בית קבע לנערים ומתבגרים אוטיסטים בירושלים תבנייתרומה ל ,ל וצים"כי,  החברהשל אישרו הדירקטוריונים 2004בשנת 
 מליון 1 -ט בסכום של כ"לסיוע ותמיכה ביום ההתרמה הארצי לאלוהקבוצה  הנרתמ, ובנוסףח " מליון ש1.5 -בסכום של כ

 .ח"ש

יעדים את ימדי שנה מ. לים סורוקה בנגב היא לבית החו2004בשנת , ח" ש מיליון0.5 -כבסך של ,  ל"תמיכה נוספת של כי
ילדי העובדים מסייעים  . ח סורוקה"רכישה והצטיידות של אחת מחטיבות ביה, פיתוח, התרומות שנאספות להקמה

 .ח בפעילויות בקיץ"למשימות שונות בביה
ם חיצוניים לחבילת שהיה נהוג לשלוח לעמיתים וגורמי) ראש השנה ופסח( את השי לחגים הקבוצהכמו כן ממירות חברות 

מוצרי מזון ותווי שי ומקדישות אותם כתרומה למשפחות נזקקות בערי הפתוח וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן 
 .המאושפזים ומטופלים גם במסגרות יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע

מקימות פעילויות משותפות , סיסים שוניםצבאיות וב ל בשיתוף הועד למען החיל מאמצות יחידות"חברות קבוצת כי, בנוסף
 .ותורמות לרווחת החיילים

ל "כי. ל הוא מרכז תמיכה בילדים נפגעי אלימות מינית"עינב -לבאר שבע " עינבל"ל  היתה גורם מוביל בהבאת  סניף "כי
באה לדרום של סניף ל היתה היוזמת בה"כי.  שנים נוספות5 אלף דולר לשנה למשך 50 -התחיבה למימון פעילותם בסך של כ

עובדי ומנהלי .   שנים נוספות3 אלף דולר לשנה למשך 20ילדים עם תסמונת דאון והתחיבה למימון פעילותם בסך , ד"ית
ל משולבים אף הם בפעילות "גימלאי כי. דימונה וערד, בבאר שבע, ל פעילים בגופים ציבוריים בקהילה בירוחם"חברות כי

 .נטרים שוניםד וגופים וול"ית, המועדוניות
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  המבקריםמידע נוסף הכלול בדוח רואי החשבון

 :להלן ציטוט מתוך דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

 :אנו מפנים את תשומת הלב, ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"

להלן (מ "פט בעצ בקשר להסדר בין בתי זקוק לנ"לדוחות הכספיים בדבר העתירה שהוגשה לבג. 2.ד.19אמור בבאור ל .1
בדבר החלטת , )18.10.03(לבין ממשלת ישראל והחברה בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום תקופת הזיכיון ) ן" בז-

אשר לא ניתן , ן לגבי השפעות מהותיות"ן באשדוד ובדבר הערכותיה של בז"הממשלה על מכירת בית הזקוק של בז
 .ן" בזל על מצבה הכספי של"של הנושאים הנ, להעריכן בשלב זה

בדבר תביעות משפטיות שהוגשו כנגד חברה , לדוחות הכספיים. 1.א.3.ב.19ולאמור בבאור . 7.א.2.ב.19לאמור בבאור  .2
נובעים מזיהום נחל , שנגרמו לתובעים, בטענה כי נזקי גוף ורכוש)  חברות מוחזקות-להלן (מאוחדת וחברה כלולה 

 בשל השלב המוקדם ,להערכת החברות המוחזקות. יה חלק בהםאשר לטענת התובעים לחברות המוחזקות ה, הקישון
ולכן לא כללו כל הפרשות ,  להעריך את סיכויי התביעות כמו גם את משמעותן הכספית,לא ניתן, בו מצויים ההליכים

 ."בנידון בדוחותיהן הכספיים
  

 תשלומים לנושאי המשרה ושיקולי הדירקטוריון שביסודם

,  והכספיהעסקימובאים בחשבון ההישגים בתחום , כמו גם המענקים המשולמים להם, רהבקביעת שכרם של נושאי המש
 .תרומה ספציפית  ועמידה ביעדים ובתוכניות העבודה, היקף האחריות והיקף הפעילות של החברה

 

עבודתם על , ל"בארץ ובחו, דירקטוריון החברה מביע את הערכתו לציבור העובדים והמנהלים של החברה וחברות הקבוצה
 .המסורה ותרומתם לקידום עסקיה של הקבוצה

 
 
 
 
 

__________________        __________________ 

                                                       יוסי רוזן                         עידן עופר

                                          מנהל כללי                                      ר הדירקטוריון "      יו
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ואת המאזנים המאוחדים של החברה וחברות )  החברה-להלן (מ "ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה לישראל בע

יים בהון העצמי הדוחות על השינו,  ואת דוחות הרווח וההפסד2003 - ו2004 בדצמבר 31לימים )  המאוחד-להלן (מאוחדות שלה 

. 2004 בדצמבר 31סתיימה ביום השלוש השנים שהאחרונה שבהן  ל-  של החברה והמאוחד-והדוחות על תזרימי המזומנים 

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

 .בהתבסס על ביקורתנו

 -וחות הכספיים של חברות שאוחדו וחברות שאוחדו באיחוד יחסי אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא ביקרנו את הד

והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות , בהתאמה, 2003 - ו2004 בדצמבר 31 מכלל הנכסים המאוחדים לימים 45.1% - וכ18.1%

, 2002 - ו2003, 2004 בדצמבר 31סתיימו בימים  מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שה89.2% - וכ52.2% - כ18.4% -כ

 1,176 -ח וכ" מליוני ש745 -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ, כמו כן. בהתאמה

 2 -וחלקה של החברה בתוצאות חברות כלולות אלו הינו הפסד של כ, בהתאמה, 2003- ו2004 בדצמבר 31ח לימים "מליוני ש

 - ו2003, 2004 בדצמבר 31ח לשנים שהסתיימו בימים " מליוני ש145 -ח והפסד של כ" מליוני ש104 -רווח של כ, ח"מליוני ש

, הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו. בהתאמה, 2002

 . מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, ותן חברותככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין א

דרך פעולתו של רואה (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ון נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטח, על פי תקנים אלה. 1973 -ג "התשל, )חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות . שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון . הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון . וחות הכספיים בכללותהוההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בד

 .האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

ל משקפים באופן נאות " הדוחות הכספיים הנ,כאמור לעיל, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו

 בדצמבר 31 לימים - של החברה והמאוחד -את המצב הכספי , מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

שלוש השנים ל -  של החברה והמאוחד-השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים ,  ואת תוצאות הפעולות2002 - ו2003

ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן. 2004 בדצמבר 31הן נסתיימה ביום שהאחרונה שב

 .1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ערך 

, סכומים מדווחיםב מוצגים 2003 בדצמבר 31לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי  הדוחות הכספיים ,.ג.1כמוסבר בבאור 
הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות דיווח שהסתיימו . י חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותתקנבהתאם ל

, ל מוצגים בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי"עד לתאריך הנ
 .בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל

 :אנו מפנים את תשומת הלב, ל"חוות דעתנו הנמבלי לסייג את 

 -להלן (מ "צ בקשר להסדר בין בתי זקוק לנפט בע"לדוחות הכספיים בדבר העתירה שהוגשה לבג. 2.ד.19אמור בבאור ל .1

בדבר החלטת הממשלה , )18.10.03(לבין ממשלת ישראל והחברה בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום תקופת הזיכיון ) ן"בז

אשר לא ניתן להעריכן בשלב , ן לגבי השפעות מהותיות"ן באשדוד ובדבר הערכותיה של בז"בית הזקוק של בזעל מכירת 

 .ן"ל על מצבה הכספי של בז"של הנושאים הנ, זה

בדבר תביעות משפטיות שהוגשו כנגד חברה , לדוחות הכספיים. 1.א.3.ב.19ולאמור בבאור . 7.א.2.ב.19לאמור בבאור  .2

נובעים מזיהום נחל , שנגרמו לתובעים, בטענה כי נזקי גוף ורכוש)  חברות מוחזקות-להלן (לולה מאוחדת וחברה כ

בשל השלב המוקדם , להערכת החברות המוחזקות. אשר לטענת התובעים לחברות המוחזקות היה חלק בהם, הקישון

ולכן לא כללו כל הפרשות , יתלא ניתן להעריך את סיכויי התביעות כמו גם את משמעותן הכספ, בו מצויים ההליכים

 .בנידון בדוחותיהן הכספיים
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 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
154 

 

 

 2004 בדצמבר 31 מאזן מאוחד ליום
 
 
   2004 2003*   

   
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש באור  

 
     רכוש שוטף

     
  139  1,217   מזומנים ושווי מזומנים

  697  820 )2(  ניירות ערך סחירים
  276  675 )3(  פקדונות והלוואות לזמן קצר

  1,193  2,886 )4(  לקוחות
  691  635 )5(  חייבים ויתרות חובה

  2,353  2,233 )6(  מלאי

   8,466  5,349  
     

     הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, השקעות
     

  1,200  880 )7(  כלולותהשקעות בחברות 
  246  17 )8(  השקעות בחברות אחרות

  152  177 )9(  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, פקדונות
 107  128 )27(  מסים נדחים

  115  135 )6(  מלאי

   1,337  1,820  
     
     
     

  7,515  11,410 )10(  רכוש קבוע
     

  830  771 )11(  רכוש אחר והוצאות נדחות
     

  415  74 )12(  נכסים מיוחסים לפעילות מופסקת
     
     
     
     
     

   22,058  15,929  

 
 
 
 
 
 
 

     
 אבישר פז  יוסי רוזן  עידן עופר

 כספיםל "סמנכ  ל"מנכ  ר הדירקטוריון"יו
 
 

 2005 במרס 28: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
 .12ראה באור  -בעיקר בגין הפסקת פעילות , סווג מחדש *
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   2004 2003*   

   
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש באור  

 
    התחייבויות שוטפות

    
  2,657  2,991 )13( אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  1,089  1,704 )14( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  1,227  2,211 )15( זכאים ויתרות זכות

  6,906  4,973  
    

    יות לזמן ארוךהתחייבו
    

  3,859  5,785 )16( התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולאחרים
  99  122  הפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת

  253  - )17(  במניות החברהאגרות חוב ניתנות להמרה
  1,061  1,520 )27( יםמיסים נדח

  826  1,200 )18( נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  8,627  6,098 
    

   )19( התקשרויות וזיכיונות, התחייבויות מותנות
    

 החברה אגרות חוב ניתנות להמרה במניות 
  314  336 )17( חברה מאוחדת  ובמניות 

    
  1,961  2,527  זכויות המיעוט

    
  413  50 )12(  לפעילות מופסקתות מיוחסהתחייבויות

    
  2,170  3,612 )20( יהון עצמ

    
    
    
    
    
  22,058  15,929  
 
 

 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
 .12 ראה באור -בעיקר בגין הפסקת פעילות , סווג מחדש *
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 2004 בדצמבר 31 מאזן ליום
 

 
   2004 2003 

   
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש באור  

 
    רכוש שוטף

    
 4  -  מזומנים ושווי מזומנים

 -  9 )2( ניירות ערך סחירים
 437  470 )3( הלוואות לזמן קצר

 5  5 )5( חייבים ויתרות חובה
  484  446 
    
    

    השקעות
    

 3,186 4,885 )7( בחברות מוחזקותהשקעות 
 4  4 )8( השקעות בחברות אחרות

  4,889 3,190 
    
    
    
    

 2  4  הוצאות נדחות
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  5,377 3,638 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

     
 אבישר פז  יוסי רוזן  עידן עופר

 ל כספים"סמנכ  ל"מנכ  ר הדירקטוריון"יו
 
 

 2005 במרס 28: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
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 2004 בדצמבר 31 מאזן ליום
 
 
   2004 2003 

   
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש באור  

 
    התחייבויות שוטפות

    
 164  243 )13(  ומנותני אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים

 25  35 )15( זכאים ויתרות זכות
  278  189 
    
    

    התחייבויות  לזמן ארוך
    

 989  1,226 )16( התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
 249  - )17( ות החברהאגרות חוב ניתנות להמרה במני

 41  93 )27( מסים נדחים
  1,319  1,279  
    

   )19( התקשרויות וזיכיונות, התחייבויות מותנות
    

 - 168   להמרה במניות החברהותאגרות חוב ניתנ
    

 2,170 3,612 )20( הון עצמי
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  5,377 3,638 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
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 דוח רווח והפסד מאוחד
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 

  2004 2003*   2002*   

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"יוני שמל באור 
 

     הכנסות
  9,365   10,101   23,499  )21(  ושירותיםמהפלגות, הכנסות ממכירות

  6,432   7,000   18,170  )22(  והשירותיםההפלגות, עלות המכירות
  2,933   3,101   5,329   רווח גולמי

     
     הוצאות
  1,482   1,654   1,925  )23( שינוע ושיווק, מכירה

  415   465   937  )24( הנהלה וכלליות
  132   128   144   נטו ,מחקר ופיתוח

   3,006   2,247   2,029 
  904   854   2,323   רווח מפעולות רגילות

     
 )359( )117( )347( )25( נטו, הוצאות מימון

 )143( )160(  281  )26( נטו,  אחרות)הוצאות(הכנסות 
  402   577   2,257   רווח לפני מסים על ההכנסה

     
 )189( )145( )546( )27( מסים על ההכנסה

  213   432   1,711   רווח לאחר מסים על ההכנסה
     

 )הפסדי(חלקה של הקבוצה ברווחי 
 )300(  110   31  )28( נטו,   חברות כלולות

 רווחי חברות בחלק המיעוט 
 )187( )203( )574(  נטו, חדות  מאו

     
 )274(  339   1,168   ת נמשכותיולומפעינקי ) הפסד(רווח 
 )25( )14(  208  )12( נטו, מפעילות מופסקת) הפסד(רווח 

     

 )299(  325   1,376   נקי לשנה) הפסד(רווח 

 
 
 ח"ש ח"ש ח"ש  
 

 ח " ש1 -ל) הפסד(רווח 
    )29( סיסי ומדולל ב-מניה   ערך נקוב של 

     
 )39.77( 48.99  157.64  מפעולות נמשכות) הפסד(רווח 
 )3.63( )2.02( 27.46  נטו, מפעילות מופסקת) הפסד(רווח 

     

 )43.40( 46.97  185.10  למניהנקי ) הפסד(רווח 

     
 

 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003 האינפלציה בשקלי דצמבר סכומים מותאמים להשפעת  )2(
 .12 ראה באור -בעיקר בגין הפסקת פעילות , סווג מחדש *
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 דוח רווח והפסד
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 
  2004 2003 2002 

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

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

     סותהכנ
     
     

 חברות) הפסדי(חלקה של החברה ברווחי 
 )226( 447   1,473  )28( נטו,   מוחזקות

 )5( )12(  40  )26( נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

   1,513   435 )231( 
     

     הוצאות
     

 2  4   9  )24( הוצאות הנהלה וכלליות
 71  80   76  )25( נטו, הוצאות מימון

   85   84  73 
 )304( 351   1,428   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

     
 5  )26( )52( )27( מסים על ההכנסה

     
     

 )299( 325   1,376   נקי לשנה) הפסד(רווח 
     
     
     
     
 
 ח"ש ח"ש ח"ש  
 

      בסיסי ומדולל-למניה ) הפסד(רווח 
     
 )43.40( 46.97 185.10 )29( מניהח ערך נקוב של " ש1 -ווח לר
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
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 דוח על השינויים בהון העצמי
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 

 
 הון מניות
 וקרנות הון

 מניות החברה
 קות המוחז

 ידי-על
 חברה מאוחדת

התאמות 
 הנובעות

 מתרגום דוחות
 כספיים של 

 חברות מוחזקות

דיבידנד מוצע 
לאחר תאריך 

 סך הכל עודפים המאזן

 )2(מותאמים  סכומים 
ח"מליוני שח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
  2,264   903  - )92( )21(  1,474  2002 בינואר 1יתרות ליום 

       
       - 2002שינויים בשנת 

 )299( )299( - -  -   -  הפסד נקי
  -  )98( 98 -  -   -  דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן

 התאמות הנובעות מתרגום
  27   -  - 27  -   -    דוחות כספיים

 )5(  -  - )5( -   -   השקעהירידת ערךקרנות עקב הפחתת 
  4   -  - -  8  )4( ת הוןהנפק

       
  1,991   506  98 )70( )13(  1,470  2002 בדצמבר 31יתרות ליום 

       
       - 2003שינויים בשנת 

  325  325  -  -  -   -   נקירווח
 )134( )36( )98( -  -   -  דיבידנד

 התאמות הנובעות מתרגום
 )12( -  -  )12( -   -    דוחות כספיים

 -  -  -  -  3  )3( הנפקת הון
       

  2,170  795  -  )82( )10(  1,467  2003 בדצמבר 31יתרות ליום 

       
 

 
 הון מניות
 וקרנות הון

 מניות החברה
 המוחזקות 

 ידי-על
 חברה מאוחדת

התאמות 
 הנובעות

 מתרגום דוחות
 כספיים של 

 חברות מוחזקות

דיבידנד מוצע 
לאחר תאריך 

 סך הכל עודפים אזןהמ

 )1(מדווחים  סכומים  
ח"מליוני שח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני שח"מליוני ש 

 
  2,170   795  - )82( )10(  1,467  2004 בינואר 1יתרות ליום 

       
       - 2004שינויים בשנת 

  1,376   1,376  - -  -   -   נקירווח
  -  )220( 220 -  -   -  לאחר תאריך המאזן מוצע דיבידנד

 התאמות הנובעות מתרגום
  46   -  - 46  -   -    דוחות כספיים

  49   -  - -  -   49  המרת אגרות חוב למניות
  -   -  - -  10  )10( הנפקת הון

 )29(  -  - )29( -   -  מימוש קרנות עקב מימוש השקעה
  -  )4( - 7  -  )3()3 (ה כלולהשינוי שיטה חשבונאית בחבר

       

  3,612   1,947  220 )58( -   1,503  2004 בדצמבר 31יתרות ליום 

       
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
 .ו.3.ה.7ראה באור  )3(
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 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 

  2004 2003*   2002*   

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש  
 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 )299(  325   1,376  נקי) הפסד(רווח 

 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
  1,897   1,602   1,551  )א(נמשכת מפעילות שוטפת המזומנים   
    

  1,598   1,927   2,927   נמשכתמזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפתתזרימי 
 25  )26( )17( מופסקת שוטפת  לפעילות)ששימשו(שנבעו תזרימי מזומנים נטו 

 1,623  1,901   2,910  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    
    רימי מזומנים לפעילות השקעהתז

 )148( )49( )29( השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
 )840( )605( )1,875( רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר

 )23( )56( )57( מתן הלוואות לזמן ארוך
  56   44   17  מענק השקעה בגין רכוש קבוע

  59   15   687  תמורה ממימוש רכוש קבוע ורכוש אחר
  42   32   48  יית הלוואות לזמן ארוך גב

 )128( )147( )425( נטו, השקעות לזמן קצר
  25   38   457  תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות

 )107(  -  )19( )ב(רכישת חברות שאוחדו לראשונה  
 )3(  -   88  )ג(תמורה ממימוש השקעה בחברות שאוחדו בעבר 

 )1,067( )728( )1,108(  נמשכת נטו ששימשו לפעילות השקעהמזומניםתזרימי 
 -  54   375  פעילות השקעה מופסקתמ שנבעותזרימי מזומנים 
 )1,067( )674( )733( משו לפעילות השקעהשימזומנים נטו ש

    
    תזרימי מזומנים לפעילות מימון

  26   3   4  תמורה ממימוש אופציות לעובדים בחברה ובחברה מאוחדת
  -  )9(  -  רכישת מניות חברה מאוחדת על ידי חברה מאוחדת שלה

 )121( )129( )194( דיבידנד ששולם למיעוט בחברות מאוחדות
  -  )134(  -  דיבידנד ששולם

  1,526   1,005   2,594  הנפקת אגרות חוב להמרה וקבלת הלוואות לזמן ארוך
 )1,723( )2,248( )2,004( ן ארוךפרעון אגרות חוב והתחייבויות לזמ

 )251(  303  )1,329( נטו,  הלוואות לזמן קצר)פרעון(קבלת 
 )543( )1,209( )929( תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון נמשכת
  -  )1( )132( תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון מופסקת

    
 )543( )1,210( )1,061( מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

    
    

 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ביחידות
  3   6  )49( מוחזקות אוטונומיות  
    

  16   23   1,067  עליה במזומנים ושווי מזומנים
  במזומנים ושווי מזומנים המיוחסים )עליה(ירידה 

 -  )31(  11  לפעילות מופסקת  
    

 16  )8(  1,078  ם ושווי מזומנים מפעילות נמשכתבמזומני) ירידה(עליה 
  131   147   139  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
  147   139   1,217  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר  ) 2(
.12 ראה באור -עיקר בגין הפסקת פעילות ב, סווג מחדש *
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 )המשך(דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 
  2004 2003*   2002*   

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש  

 
 הציג את תזרימי המזומניםהתאמות הדרושות כדי ל . א

     -מפעילות שוטפת  
    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

    
 , נטו, חלק הקבוצה בתוצאות של חברות  כלולות

  199  )88( )47(   בניכוי דיבידנד
  187  203   574  נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות

  992  846   1,269  פחת והפחתות
  132  )35(  33  נטו, מיסים נדחים

  19  )44( )592( נטו, הון) רווחי(הפסדי 
 שחיקת הלוואות שניתנו לזמן קצר ולזמן ארוך

  51  )60( )22( נטו, ועליית ערך ניירות ערך סחירים  
 שחיקת הלוואות שנתקבלו והתחייבויות לזמן קצר 

 )33( )19(  88  נטו,   ולזמן ארוך
  13  102   296  נטו, מעביד-ול בהתחייבות בשל סיום יחסי עובדגיד

 )25( 14  )208( מפעילות מופסקת) רווח(הפסד 

  1,391   919  1,535  

    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
    

  284  598  )687( בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 
  49  )127(  126  במלאי) גידול(קיטון 

 -  -   142  נטו, גידול בהפלגות שטרם נסתיימו
  29  195   559  גידול בספקים ובזכאים שונים

 -  17   20  גידול בהפרשה לשיקום  מכרות וסילוק פסולת

  160   683  362  

  1,551   1,602  1,897  

     רכישת חברות שאוחדו לראשונה .ב
    

 )9( -   642  )נים ושווי מזומניםלמעט מזומ(הון חוזר 
  -  -   485  השקעה בחברה כלולה שהפכה למאוחדת

 )43( -  )3,887( רכוש אחר ויתרות חובה לזמן ארוך, רכוש קבוע
 )55( -   418  מסים נדחים

 -  -   26  זכויות המיעוט
 -  -   2,297  התחייבויות לזמן ארוך

 )19(  - )107( 

    וש השקעה בחברות שאוחדו בעברתמורה ממימ . ג
    

 )4( -  10  )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר 
  3  -  54  רכוש אחר ויתרות חובה לזמן ארוך, רכוש קבוע, השקעות

 -  -  9  מסים נדחים
 )2( -  )5( התחייבויות לזמן ארוך

 -  -  20  רווח הון ממימוש השקעה

  88  - )3( 

    לות שלא במזומןפעו . ד
    

 -  32  208   בחברה ובחברה מאוחדתהמרת אגרות חוב למניות

 -  10  57  רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

 
 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר  ) 2(
.12 ראה באור -בעיקר בגין הפסקת פעילות , סווג מחדש *
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  תזרימי המזומניםדוח על
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 
  2004 2003 2002 

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש  

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 )299(  325   1,376  נקי) הפסד(רווח 
 י להציג את תזרימי המזומניםהתאמות הדרושות כד

 366  )304( )1,173( )א(מפעילות שוטפת   
    

 67   21   203  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 )19( )8( )523( השקעה בחברות מוחזקות ואחרות

 )143( )91( )43( מתן הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות
 -  -  )9( רכישת ניירות ערך סחירים

 128   149   114  גביית הלוואות לזמן ארוך מחברות מוחזקות
 )23(  116  )49( נטו, הלוואות לזמן קצר מחברות מוחזקות) מתן(גביית 

 12   47   4  תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
    

 )45(  213  )506(  השקעה)ילותששימשו לפע(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
    

    פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
 )4( )3(  -  מימוש אופציות לעובדים

 -  )134(  -  דיבידנד ששולם
 )32(  -   -  נטו, הלוואות לזמן קצר

 103   328   468  קבלת הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך
 )102( )423( )169( פרעון הלוואות לזמן ארוך

    
 )35( )232(  299  מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

    
 )13(  2  )4( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

    
 15   2   4  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 2   4   -  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי דצמבר   )2(
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 )המשך(דוח על תזרימי המזומנים 
 2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 
 
  2004 2003 2002 

  
 סכומים

 )1(מדווחים  
 סכומים

 )2(מותאמים 
 סכומים

 )2(מותאמים 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש  

 
 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  . א

    -מפעילות שוטפת 
    

    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
    

 ,נטו, חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות
 360  )350( )1,203(   בניכוי דיבידנד

 )5(  26   52  נטו, מסים נדחים
 4   1   5  פחתותפחת וה
 -   2  )46( נטו,  הון)רווחי(הפסדי 

 )4(  2  )2( שחיקת הלוואות שניתנו לזמן קצר ולזמן ארוך
 9   8   10  שחיקת הלוואות שנתקבלו לזמן קצר ולזמן ארוך

 )1,184( )311(  364 
    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

    
 )1( )4(  -   גידול בחייבים ויתרות חובה
 3   11   11   גידול בזכאים ויתרות זכות

  11   7   2 
    

 )1,173( )304(  366 

    
    
    פעילות שלא במזומן . ב

    
 -  -  49  המרת אגרות חוב למניות החברה

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ג.1ראה באור  )1(
 .2003צמבר סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשקלי ד  )2(
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  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
 

 מתכונת הדוחות .א

. 1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך 
למעט מקרים בהם הצדיקו עסקי , סעיפי הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות

 .צגת סעיפים באופן שונההקבוצה סיווג וה
 

 הגדרות .ב

 .מ" החברה לישראל בע-החברה  .1

 .עם דוחות החברה, במישרין או בעקיפין,  חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא-חברות מאוחדות  .2

, )יחסי(שדוחותיהן מאוחדים באופן חלקי , לרבות שותפויות,  חברות-חברות מאוחדות באיחוד יחסי  .3
 .עם דוחות החברה, בעקיפיןבמישרין או 

ולרבות שותפויות , למעט חברות מאוחדות וחברות מאוחדות באיחוד יחסי,  חברות-חברות כלולות  .4
 .בדוחות החברה על בסיס השווי המאזני, במישרין או בעקיפין, שההשקעה בהן כלולה

 .ת כלולות חברות מאוחדות או חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברו-חברות מוחזקות  .5

 . החברה וחברות מוחזקות שלה-הקבוצה  .6

 . חברות בהן מחזיקה הקבוצה בשיעור שאינו מקנה לה השפעה מהותית בהן-חברות אחרות  .7

 . של לשכת רואי חשבון בישראל29'  כמשמעותם בגילוי דעת מס-צדדים קשורים  .8

 - ח"התשכ,  לחוק ניירות ערך1יד בסעיף  בתאג"בעל ענין"להגדרת ) 1( כמשמעותם בפסקה -בעלי ענין  .9
1968. 

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות ( כמשמעותם בתקנות ניירות ערך -בעלי שליטה  .10
 .1996 -ו "התשנ, )הכספיים

 . מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדד  .11

 .ב" הדולר של ארה-דולר  .12

 .37 - ו36, 34, 23סכום נומינלי היסטורי  שהותאם  בהתאם  להוראות  גילויי  דעת  - ם מותאםסכו .13

בתוספת סכומים בערכים נומינליים , )2003 בדצמבר 31(סכום מותאם למועד המעבר  - סכום מדווח .14
 .שנוספו לאחר המעבר ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר

 .50 - ו37, 36, 34, 23יווח כספי המבוסס על הוראות גילויי דעת ד - דיווח כספי מותאם .15

 .דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים - דיווח כספי נומינלי .16
 

 בסכומים מדווחיםדוחות כספיים  .ג

 12 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2001  אוקטובר בחודש .1
 17 מספר חשבונאותובהתאם לתקן , בהתאם לתקן זה".  של דוחות כספיים ההתאמההפסקת"בדבר 

 בינואר 1החל מיום לאינפלציה תופסק ההתאמה של הדוחות הכספיים , 2002חודש דצמבר שפורסם ב
 של 36 לגילוי דעת בהתאםהמשיכה החברה לערוך דוחות מותאמים , 2003 בדצמבר 31עד ליום . 2004

 .2004 בינואר 1 את הוראות התקן החל מיום מיישמת החברה .לשכת רואי חשבון בישראל

 ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים החברה .2
 שימשו נקודת 2003 בדצמבר 31שנכללו בדוחות הכספיים ליום , כאמור, הסכומים המותאמים .לצרכן

 נכללו תקופהתוספות שבוצעו במהלך ה. 2004 בינואר 1ם נומינלי החל מיוהמוצא לדיווח הכספי 
 .בערכים נומינליים

אלא רק את ,  הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכניסכומי .3
 .אותם נכסים המדווחים של  הסכומים

 . עלות בסכום מדווחמשמעותה" עלות" הכספיים בדוחות .4
ם של חברות מאוחדות מסוימות שאוחדו מוצגים על בסיס השינויים בשערי החליפין הדוחות הכספיי .5

 .בהמשך' סעיף הראה . של מטבעות הפעילות הרלוונטית שלהם

 .2003 נתוני ההשוואה לתקופות קודמות מוצגים כשהם מותאמים למדד חודש דצמבר כל .6
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 )המשך ( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
 
 הדיווחנות קרוע .ד

 :מאזן .1
 . לא כספיים מוצגים בסכומים מדווחיםפריטים .א

 . כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזןפריטים .ב
 :דוח רווח והפסד .2

 והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה הכנסות .א
 .רת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירהבין סכום מדווח בית

 . מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינלייםיתר .ב
 :דוח על השינויים בהון העצמי .3

 .דיבידנד שהוכרז בתקופת הדיווח מוצג בערכים נומינליים
 
 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ .ה

 
החל " השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" בדבר 13החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 

התקן עוסק בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ . 2004 בינואר 1מיום 
התקן קובע כללים לסיווג פעילויות חוץ כיחידה . לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח

וכן ,  או כזרוע ארוכה בהסתמך על סממנים המנויים בתקן ושימוש בשיקול דעתל"מוחזקת אוטונומית בחו
 .את אופן תרגום הדוחות הכספיים של יחידות מוחזקות אוטונומיות כאמור

 
 עסקאות במטבע חוץ

הפרשי . עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה
או הנובעים מדיווח על פריטים כספיים של החברה לפי שערי , לוק פריטים כספייםשער הנובעים מסי

או מאלה שדווחו בדוחות כספיים , חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה
 .יזקפו לדוח רווח והפסד, קודמים

 
 פעילות חוץ המסווגת כיחידה מוחזקת אוטונומית

,  הקבוצהשל" יחידה מוחזקת אוטונומית"כמוחזקות הפועלות במדינת חוץ  הכספיים של חברות דוחותיהן
 : למטבע ישראלי כדלקמןתורגמו

ל "של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו, כספיים ולא כספיים,  וההתחייבויות)לרבות מוניטין (הנכסים .1
 . תורגמו לפי שער סגירה

ים  חליפין ממוצעיעד ביצוע העסקה או לפי שערפריטי הכנסות והוצאות תורגמו לפי שער החליפין במו .2
 .לתקופה

 .כל הפרשי השער שנוצרו סווגו כסעיף נפרד בהון העצמי עד למימוש ההשקעה נטו .3

ל אינה מהווה מימוש חלקי ולפיכך שום חלק "הפחתת ערך של השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו
 .ת הערךמהפרשי התרגום לא נזקף לדוח רווח והפסד בעת הפחת

 
 פעילות חוץ המסווגת כזרוע ארוכה

 למטבע תורגמו,  הקבוצהשל"  ארוכהזרוע"כ הכספיים של חברות מוחזקות הפועלות במדינת חוץ דוחותיהן
 :ישראלי כדלקמן

 .מועד העסקה שער החליפין בלפי -  מאזן לא כספייםפריטי

 .סגירה שער לפי -  מאזן כספייםפריטי

 הקשורות בפריטים והוצאותלמעט הכנסות ,  לפי שערי חליפין ממוצעיםתורגמו -  דוח רווח וההפסדפריטי
 הפריטים תורגמושלפיהם , לא כספיים שתורגמו לפי שערי חליפין היסטוריים

 .הלא כספיים המתייחסים אליהם
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 )המשך(ת  כללי דיווח ומדיניות חשבונאי- 1באור 
 
 איחוד הדוחות הכספיים .ו

חברות . אוחדים כוללים איחוד חברות בהן מתקיימת שליטה של החברההדוחות הכספיים המ .1
 .בשליטה  משותפת  מאוחדות  בדוחות הכספיים לפי שיטת האיחוד היחסי

שעורי ההחזקה במניות המקנות זכויות הצבעה ושעורי ההחזקה במניות , רשימת החברות המוחזקות .2
 .מובאת בנספח לדוחות הכספיים, המקנות חלק ברווחים

לאחר , לצורך האיחוד הובאו בחשבון הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים של חברות שאוחדו .3
 .תאומים המתחייבים מיישום כללי חשבונאות אחידים הנקוטים בידי הקבוצה

בוטלו יתרות ועסקאות בין החברות שאוחדו ורווחים ממכירות בין החברות שטרם מומשו מחוץ  .4
 .לקבוצה

ההוצאות , ההתחייבויות, יים המאוחדים כוללים את החלק היחסי מפריטי הנכסיםהדוחות הכספ .5
 .וההכנסות של חברות מאוחדות באיחוד יחסי לפי שיעורי ההחזקה באותן חברות

עודף עלות ההשקעה על שוויים הנאות של נכסיה המזוהים בניכוי שוויין הנאות של  .א .6
נזקף , במועד הרכישה) הנובעים מהפרשים זמנייםלאחר ייחוס מיסים (ההתחייבויות המזוהות 

 .למוניטין ומוצג בסעיף רכוש אחר והוצאות נדחות
מ " פרט למוניטין בגין כימיקלים לישראל בע שנים10על פני תקופות של עד המוניטין מופחת 

בין ,  וזאת בהתחשב שנה20על פני תקופה של מ המופחת "ומפעלי ים המלח בע) ל" כי-להלן (
 ביתרונות הנובעים מהזיכיונות הייחודיים לשימוש באוצרות הטבע של מדינת ישראל ,היתר

 .2030שהעיקרי שבהם הינו עד לשנת , ל"אשר ניתנו לחברות בקבוצת כי

והיתרה מנוכית , עודף השווי הנאות על עלות הרכישה מנוכה תחילה מנכסים לא מוחשיים .ב
 .של נכסים אלו לפי חלקה של החברהת מנכסים לא כספיים באופן יחסי לשוויים הנאו

 .עודף העלות שיוחס לנכסים ולהתחייבויות נזקף לסעיפים המתאימים במאזן .ג

 . בניכוי מההון העצמי של החברהמוצגות, ידי חברה מאוחדת-שנרכשו על, יתרת עלות מניות החברה .7
 

 שימוש באומדנים .ז

לים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקוב
ועל הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות , התחייבויותהנכסים וההמשפיעים על הסכומים המדווחים של 

הנהלת החברה מבססת את האמדנים וההערכות  . תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח
יובהר . ורמים נוספים שלדעתה רלבנטיים בהתחשב בנסיבות העניין ועל גמידעעל מערכות , על נסיון העבר

 .שהתוצאות בפועל  עלולות להיות שונות מאומדנים אלה
 

 מזומנים ושווי מזומנים .ח

בעת ההשקעה , מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות לזמן קצר בבנקים שהתקופה עד למועד לפדיונם
 .לא עלתה על שלושה חדשים, בהם

   
 סחיריםניירות ערך השקעה ב .ט

 .ההשקעה בניירות ערך סחירים המוחזקים לזמן קצר מוצגת על בסיס שווי השוק לתאריך המאזן
 . לפי ערך הפדיון-לגבי תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 

 .השינויים בערכם של ניירות הערך הסחירים נזקפים לדוח רווח והפסד במלואם
 
 הפרשה לחובות מסופקים .י

הפרשה לחובות מסופקים הינה הפרשה ספציפית בגין חובות שלדעת הנהלת החברות גבייתם מוטלת ה
על הערכות הסיכון על סמך המידע המצוי , בין היתר, בקביעת נאותות ההפרשות התבססה ההנהלה. בספק

 ,כמו כן. היקף פעילותם והערכת הבטחונות שנתקבלו מהם, ברשותה בדבר מצבם הכספי של החייבים
גם בגין חובות לקוחות , כאמור לעיל, הדוחות הכספיים כוללים הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

 ).4ראה ביאור (הכלולים במסגרת שטר החוב הנדחה שהתקבל במסגרת עסקת האיגוח 
 .נמחקים מספרי אותן חברות, חובות מסופקים אשר לדעת הנהלות החברות אין סיכוי לגבותם
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 )המשך(חשבונאית יווח ומדיניות  כללי ד- 1באור 
 
 מכירת חובות לקוחות .יא

 .מכירת חובות לקוחות נכללות כמכירה כאשר מועברים השליטה והסיכונים על החוב הכספי לצד הקונה 
 .ההפסד ממכירת חובות הלקוחות נזקף בעת המכירה לדוח רווח והפסד

 
 מלאי .יב

 :העלות נקבעת כלהלן. הםכנמוך שב, המלאי מוצג לפי העלות או שווי השוק
כולל עלויות , של הוצאות ייצור תקופתיות" ממוצע נע" לפי שיטת -תוצרת גמורה ותוצרת  בעיבוד  •

כיסוי טפל מהווה עלויות הכרוכות בהסרת שכבת הקרקע הראשונה המכסה את . הסרת כיסוי טפל
 .הפוספטים

 " .ממוצע נע" בעיקר לפי שיטת -חומרי גלם ועזר  •
 ".ממוצע נע" על פי שיטת -ה וחלפים חומרי אחזק •
כמויות מבוססות על אומדנים ה. התוצרת הגמורה ובעיבוד הינו בתפזורת, חלק מחומרי הגלם •

 .על ידי מומחים חיצוניים שמודדים את נפח המלאי וצפיפותו, ברובם, הנערכים
 .הנמוך שבהם,  מוערכים לפי העלות או השוק-מלאי שטחי מסחר מיועדים למכירה  •
 חודש מתאריך המאזן מוצג כמלאי לזמן 12לאי אשר מכירתו צפויה להתבצע בתקופה העולה על מ •

 .ארוך
 

 השקעות בחברות מוחזקות .יג

מוצגות על בסיס השווי )  השקעות בחברות כלולות-במאזן המאוחד (השקעות בחברות מוחזקות  .1
 .המאזני

אולם מובאים בחשבון , יך המאזןל בסיס ההון הנפרע לתארחלקה של החברה המחזיקה נקבע ע
אם קיימת , הפסדים עקב מימוש צפוי של ניירות ערך המירים שהונפקו על ידי חברות מוחזקות

בקביעת השווי המאזני של השקעות בחברות אלה . סבירות המרה או מימוש של אותם ניירות ערך
חר תאומים המתחייבים הובאו בחשבון הסכומים כפי שהם כלולים בדוחות הכספיים של החברות לא

 .מישום כללי חשבונאות מקובלים

 .א.6.ו ראה סעיף -באשר למדיניות הפחתת מוניטין  .2

 .טזבאשר לירידת ערך השקעות בחברות כלולות ראה סעיף  .3

 .בוטלו, רווחים בין החברות שטרם מומשו מחוץ לקבוצה .4
 

 השקעות במניות של חברות אחרות ובשותפויות אחרות .יד

  של לשכת רואי 44'  מוצגות בהתאם לכללים שבגילוי דעת מס-מניות  סחירות שהן השקעת קבע  .1
 . אלא אם חלה ירידה בשוויין שאינה בעלת אופי זמני, לפי העלות, חשבון בישראל

אשר לפי הערכת ההנהלה ,  מוצגות לפי העלות-מניות שאינן סחירות והשקעה בשותפויות אחרות  .2
 .שווי המימושאינה עולה על 

 
 רכוש קבוע .טו

רכוש קבוע של חברות מאוחדות מוצג על בסיס השווי הנאות של . הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות .1
הפרשה לירידת ערך נכסים מוצגת בניכוי מעלות הרכוש . הרכוש הקבוע במועד רכישת החברות

 . כאמור, הקבוע

 .ות מימון בתקופה שעד להפעלתו הסדירההרכוש הקבוע כולל היוון הוצאות הקמה והוצא .2
 :היוון הוצאות המימון נעשה כדלקמן 

 מהוונות הוצאות המימון המתייחסות -כאשר הרכוש בהקמה מומן על ידי אשראי ספציפי  )א
 .לאשראי זה

 ההיוון נעשה תוך שימוש בשיעור היוון המהווה -כאשר המימון הוא על ידי אשראי לא ספציפי  )ב
 המשוקלל של שיעור העלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה את השיעור הממוצע
 ).1.7% - 2003 (2.4% - כ2004בשנת . על פי ההיוון הספציפי

 .עלות  הנכסים  אשר בגינם  נתקבל  מענק  השקעה מוצגת לאחר ניכוי סכום המענק .3

וצרים או מגדילים את המ  הוצאות אחזקה ותיקונים אשר משפרים את איכות-עלות שיפורים  .4
 . נזקפים לעלות רכוש זה, וחידושים של הרכוש הקבוע, התפוקה או את אורך החיים הצפוי
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 )המשך( ת כללי דיווח ומדיניות חשבונאי- 1באור 
 
 )המשך (רכוש קבוע .טו

החלק המיועד . ניכוי הפחתה בגין התיישנות לאחר" ממוצע נע"חלפים למתקנים מוצגים על בסיס  .5
 .ריכה שוטפת מוצג בסעיף המלאילצ

 .כוראה סעיף , באשר להיוון עלויות למניעת זיהום סביבתי .6

 .על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים, הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה .7
  

 %    :שעורי הפחת השנתיים הם כדלקמן

 4-8   כבישים ומבנים, פיתוח קרקע
 4-10 מכונות וציוד, מתקנים

 4-17 סכרים ובריכות
 10-20 קרונות רכבת ומיכלים, ציוד מכני כבד

 6-33 כלי רכב וציוד אחר, ציוד וריהוט משרדי
 במשך תקופת השכירות שפורים במושכר

  

 י האניות וציודוצ .8

חיים  השיפורים מהותיים המאריכים את אורך. י האניות וציודו מוצגים לפי העלותצ )1
 . לעלות האניותםניות נזקפיהשימושיים של א

, מסובסדת הלק מצי האניות נרכש באמצעות הלוואות הנושאות ריבית בשיעורים מופחתיםח
יכוי מרכיב הריבית הגלום  נאניות אלו מוצגות לאחר. על ידי ממשלותיהן, לטובת המספנות
 ).שוק על הריבית המסובסדת בהשיעור בו עולה הריבית המקובלת(במחיר הרכישה 

, הפעלתן לבתקופה שעד, שימשו למימון תשלומים על חשבון בניית אניותשלויות אשראי ע )2
 . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות3 בהתאם לתקן מספר נזקפות לעלותן של האניות

 2004 - ב היהווציוד האוניות שיעור ההיוון ששימש בחישוב עלויות אשראי לא ספציפי לצי
3.92% )2003 - 3.1%(. 

בהתחשב  (על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים, פחת מחושב לפי שיטת הפחת השווהה )3
 :כדלקמן, ) מעלותם10%ל שבערך שייר 

 
 ניםש 

 20-25 ניותא
 13 כולותמ
 30 יגררים נ

 13 ציוד אחר

 לפי  וכלוליםותחבר השנחכרו בחכירה הונית מוצגים כרכוש) מכולות וניגררים(ניות וציודן א )4
 ).ללא מרכיב המימון(מחירי הרכישה הרגילים 

חין במקרים בהם החכירה תוגדר בהתקן מ. 17 מאמצת את הוראות תקן בינלאומי מספר צים )5
 .כמימונית או כתפעולית

של הסיכונים וההטבות ) substantially all(חכירה מימונית הינה חכירה שמעבירה את רוב רובם 
 .הבעלות המשפטית עצמה יכולה לעבור או שלא לעבור. בנכסשנובעים מזכויות הבעלות 

נכלל הנכס החכור בדוחות הכספיים בהתאם לערך הנוכחי , במידה והחכירה מוגדרת כמימונית
 .ל"של תשלומי החכירה העתידיים ומנגד נזקפת התחייבות לתשלומים הנ

רווח הון מעסקת המכירה נזקף , של נכס) sale and lease back(בעסקאות מכירה וחכירה חוזרת 
 .רק במידה והחכירה החוזרת תוגדר כתפעולית
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 )המשך(  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית- 1באור 
 
 ירידת ערך נכסים .טז

התקן קובע נהלים שעל ).  התקן- להלן( ירידת ערך נכסים - 15החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 
לא יוצגו בסכום העולה על סכום , )שלגביהם חל התקן(המאוחד החברה ליישם כדי להבטיח שנכסיה במאזן 

הערך הנוכחי של אומדן (שהינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש , ההשבה שלהם-בר
 ).תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס וממימושו

פרט לנכסים כספיים (מסים ונכסים כספיים נכסי , למעט מלאי, התקן חל על כל הנכסים במאזן המאוחד
כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי ). שהם השקעות בחברות מוחזקות שאינן חברות בנות

החברה , ההשבה שלו-כאשר ערכו של נכס במאזן המאוחד עולה על הסכום בר. נכסים שחלה ירידה בערכם
הפסד שהוכר . ההשבה שלו-ו בספרים של הנכס לסכום ברמכירה בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכ

ההשבה של הנכס מהמועד בו -כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
 .הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך

 בדבר הטיפול 1 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את הבהרה מספר 2003בחודש ספטמבר 
ההבהרה קובעת כי בתקופות הדיווח . שאינה חברה בת, קעה בחברה מוחזקתרידת ערך השהחשבונאי בי

יש להציג , שאינה חברה בת, העוקבות לתקופה בה נוצרה לראשונה הפרשה לירידת ערך בגין חברה מוחזקת
ההשבה לבין חשבון ההשקעה לפי שיטת -את ההשקעה בחברה המוחזקת על פי הנמוך מבין הסכום בר

ההשבה מחושב בכל תקופת דיווח בה קיימים סימנים כי חל שינוי בסכום -כאשר הסכום בר, מאזניהשווי ה
שאינה חברה בת שהוכרו או בוטלו במהלך , הפסדים מירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת. ההשבה-בר

 . חברות כלולות) הפסדי(התקופה נכללים בסעיף חלק החברה ברווחי 

הטיפול   בדבר3 הישראלי לתקינה בחשבונאות את הבהרה מספר  פרסם המוסד2004בחודש פברואר 
הבהרה נועדה לשמש ה. שאינה חברת בת, החשבונאי בירידת ערך של השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית

השפעת השינויים , 13ותקן חשבונאות מספר , ירידת ערך נכסים, 15ביישום הוראות תקן חשבונאות מספר 
 ההבהרה קובעת כי בתקופות הדיווח העוקבות לתקופה בה נוצרה לראשונה. מטבע חוץ בשערי חליפין של

לשערך את ההפרשה  יש, שאינה חברת בת, בגין חברה מוחזקת אוטונומית) במונחי מטבע חוץ(ירידת ערך 
והפרשי תרגום בגין ההפרשה לירידת ערך  לירידת ערך האמורה בהתאם לשינוי בשער חליפין של מטבע חוץ

יוכרו כהכנסות או , שמתייחסים להפרשה לירידת ערך, התרגום הפרשי. יף נפרד בהון העצמייסווגו לסע
 .באופן יחסי לקיטון בהפרשה לירידת ערך, חל קיטון בהפרשה במונחי מטבע חוץ בתקופה בה, כהוצאות

 
 רכוש אחר והוצאות נדחות .יז

  :להלן מדיניות ההפחתה
 

 .א.6.ו ראה סעיף - מוניטין
  

  הנפקת אגרות חוב הוצאות
,  על פני תקופת אגרות החוב לגבי כל סדרה בנפרד-

 . ליתרת אגרות החוב שבמחזורבהתאם
  

 . מופחתים על פני יתרת משך הזיכיונות- זכיונות
  

 . שנים10 עד 5 מופחתים בקו ישר במשך - רכוש אחר והוצאות נדחות אחרות
 

 מסים נדחים .יח

הפרשים זמניים הינם הפרשים בין . מיסים נדחים בשל הפרשים זמנייםהחברות בקבוצה יוצרות  .1
נכס או (יתרות המיסים הנדחים . ערכם לצרכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם הפנקסני במאזן

או בעת מימוש הטבות , מחושבות לפי שיעורי המס שיחולו בעת ניצול המיסים הנדחים) התחייבות
עד , המס וחוקי המס אשר נחקקו  או אשר חקיקתם הושלמה למעשהבהתבסס על שיעורי  , המס

 .תאריך המאזן
 :הגורמים העיקריים בגינם לא חושבו מיסים נדחים הם כדלקמן

 .הפרש זמני הנוצר בעת ההכרה הראשונית במוניטין )1

 .אשר בכוונת החברה להחזיק בהן ולא לממשן, השקעות בחברות מוחזקות )2

 . כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספקהפרשים זמנייםן הטבת מס לקבל בגי )3

שמקורו , הקבוצה עשויה להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנד בין חברות הקבוצה .2
לאור מדיניות חברות הקבוצה שלא לגרום , תוספת מס זו לא נכללה בדוחות הכספיים. במפעל מאושר

 .בעתיד הנראה לעין, ה המקבלתלחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לחבר
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 אגרות חוב הניתנות להמרה במניות .יט

 של 53' כפי שנקבע בגילוי דעת מס, אגרות חוב הניתנות להמרה במניות נכללות בהתאם לסבירות המרתן
 . ות כהתחייבויות לפי ערכן ההתחייבותיאגרות חוב שהמרתן אינה צפויה נכלל. לשכת רואי חשבון בישראל

לפי הערך , נכללות בין סעיף התחייבויות לזמן ארוך לבין ההון העצמי, אגרות חוב שהמרתן צפויה
 .ההתחייבותי או הערך ההוני כגבוה שבהם

 
 תכנית פנסיה לעובדים .כ

המדידה שמיישמת להלן עקרונות . התחייבות לתשלומי הפנסיה לעובדים, ל"כילחברה מאוחדת של  .1
 .18ראה גם ביאור , באשר לתכניות הפנסיה ונכסי קרן הפנסיה. החברה

 :הוצאות הפנסיה נטו לכל תקופה חשבונאית מורכבות מהמרכיבים הבאים .א

 הגידול האקטוארי בהתחייבות הפנסיונית שנובע -שוטפות ) Service Costs(הוצאות שירות  .1
 .תקופה המדווחתמהטבות הפנסיה של העובדים בגין ה

 הגידול בהתחייבות הפנסיונית שנובע מחלוף -שוטפות ) Interest Costs(הוצאות ריבית  .2
 .הזמן

 .תשואה צפויה על נכסי הקרן .3

 .להלן. כמתואר בסעיף ג, אקטואריים שהוכרו בתקופה) רווחים(הפסדים  .4

מאזן משקפת את הפער שבין שני הכלולה ב) נטו, או נכסי קרן הפנסיה(נטו , ההתחייבות לפנסיה .ב
 :המחושבים כדלהלן, המרכיבים הבאים

,  מחושבת על בסיס יתרת ההתחייבות לתחילת התקופה-התחייבות לתשלומי פנסיה  .1
, )לעיל. כמצוין בסעיף א(בתוספת הוצאות השירות השוטפות והוצאות הריבית השוטפות 

 .ובניכוי סכומים ששולמו בתקופה בגין פנסיה

בתוספת ,  מחושבים על בסיס יתרת הנכסים לתחילת התקופה-סי קרן הפנסיה נכ .2
וההפקדות בקרן הפנסיה , )לעיל. כמצוין בסעיף א(התשואה הצפויה על נכסי הקרן 

 .ובניכוי סכומים ששולמו בתקופה בגין פנסיה, בתקופה
לבין , לעיל. ף בהמחושבת כמצוין בסעי, נטו, בין ההתחייבות לפנסיה, לתאריך המאזן, הפער .ג

משקף יתרת , ההתחייבות האקטוארית בניכוי השווי ההוגן של נכסי קרן הפנסיה לאותו מועד
 .רווחים או הפסדים אקטואריים שנדחים ואינם מוכרים מיידית בדוחות הכספיים

שנובעים הן מהפער בין סכומי ההתחייבות והן (רווחים או הפסדים אקטואריים נדחים אלה 
נזקפים בחלקם , המחושבים על בסיס שנתי לתום כל שנה, )כדלעיל, כומי הנכסיםמהפער בין ס

סכומם עולה , לתום שנת הדיווח השוטפת, אם ורק אם, השנה העוקבתהחל מ, לדוח רווח והפסד
ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה או ) 1: ( מהגבוה שבין שני הסכומים הבאים10%על 

 . ן הפנסיההשווי ההוגן של נכסי קר) 2(

החל , לפי שיטת הקו הישר, ייזקף לדוחות רווח והפסד, כאמור לעיל, 10%הסכום העולה על 
על פני תקופת העבודה הצפויה של עובדי החברה המאוחדת המשתתפים , מהשנה העוקבת

 ).  שנה15(בתוכנית 

אקטוארי ליום נכללה התחייבות מלאה המבוססת על חישוב , באשר לשאר תוכניות הפנסיה בקבוצה .2
 .המאזן

 
 יתרות כספיות המוצגות לפי ערך נוכחי .כא

שאינן נושאות ריבית או הנושאות ריבית בשיעור נמוך ) בעיקר התחייבויות לזמן ארוך(יתרות כספיות  
מוצגות לפי ערכן הנוכחי המחושב בהתאם לשיעור הריבית המקובל בשוק במועד , משיעור המקובל בשוק

 . היווצרותן
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 הכרה בהכנסות .כב

או במועד העברת הבעלות , נכללות עם המשלוח ללקוח,  לאחר ניכוי הנחות שניתנו-הכנסות ממכירות  .1
 .המאוחר מביניהם, ללקוח

עור שי. הכנסות ועלויות בקשר להובלת מטענים נזקפות על בסיס שיעורי ההתקדמות של ההפלגות .2
ההתקדמות נקבע לפי היחס בין מספר הימים שחלפו מתחילת ההפלגה עד לתאריך הדוחות הכספיים 

. נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי, לגבי הפלגות שבהן צפוי הפסד. לבין אומדן סך ימי ההפלגה
 .הכנסות ממתן שרותים נלווים להפלגות נזקפות במקביל למתן השרות

 .ראה סעיף כז, סכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלת מיםבאשר להכרה בהכנסות מה .3
 
 הוצאות מחקר ופיתוח .כג

 .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותןבניכוי מענקים המתקבלים ממדינת ישראל הוצאות מחקר ופיתוח 
 
 הוצאות הובלה .כד

 . שינוע ושיווק, בסעיף הוצאות מכירהתהובלה נכללוההוצאות  
 

 ם מיוחדים של האוניותהפרשה לתיקוני .כה

הפרשה נקבעת על בסיס אומדן  ה.של אניות) הספנה(חשבונות נכללת הפרשה לתיקונים מיוחדים ב
כאשר , )הספנהתקופה בה אמורה כל אניה לעבור (נים  שההוצאות הצפויות במשך מחזור תיקונים בן חמש

נגד  כההוצאות בפועל נזקפות. ההמתעדכן מדי שנ, הוצאות סכום השווה לחמישית האומדן למדי שנה נזקף
 .2004מחזור התיקונים הנוכחי החל בשנת . ההפרשה

 
 עלויות סביבתיות .כו

, עלויות שוטפות להפעלה ולהחזקה של מתקנים למניעת זיהום הסביבה והפרשות צפויות לעלויות
עלויות . הפסדנזקפות לדוח רווח ו, המתייחסות לשיקום סביבתי הנובע מפעילות שוטפת או מפעילות עבר

יעילות המתקן או מקטינות או את המגדילות את אורך החיים או , הקמת מתקנים למניעת זיהום סביבתי
נזקפות לעלות הרכוש הקבוע ומופחתות בהתאם למדיניות הפחת הנהוגה , מונעות את זיהום הסביבה

 .בקבוצה
 
 הסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלת מים .כז

 )אי.די.יי א-להלן (מ "גיות בעלואי טכנו.די.יי א-  לחברה מאוחדת באיחוד יחסי,ז.2.ג.19כאמור בבאור 
). BOT) Build, Operate and Transferהמתנהלים על פי שיטת , הסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלת מים

ולאחר מכן מתחייבים הצדדים , להקים מתקנים להתפלת מים אי.די.ייאעל , ל"בהתאם להסכמים הנ
 על פני תקופה מוגדרת מראש אשר במתקניםים להסכמים לרכוש כמויות מוגדרות של מים שיופקו האחר

 .בסיומה יועברו המתקנים לידי הצדדים האחרים להסכם

ל עולה כי הצד אשר יכול להפיק את עיקר התועלות הנובעות מהמתקנים המוקמים "מבחינת ההסכמים הנ
 .ל"ו הצד אתו חתמו החברות המוחזקות על ההסכמים הנוהנושא בעיקר הסיכונים הכרוכים בהם הינ

כוללים הדוחות הכספיים נכס כספי , אך בתוקף למפרע, 2004החל מהדוחות הכספיים לשנת , לאור זאת
יתרת החוב צוברת הכנסות מימון תוך . בגין הקמת המתקןאי .די.אייהמבטא את חוב המזמינים כלפי 

והיא אמורה להיפרע מהתמורה העתידית הצפויה להתקבל , רויקטשימוש בשיעור התשואה הספציפי של הפ
 .מהמזמינים

ייזקפו ) ן החוב בתוספת ריביתהחלק העודף על התשלום בגין קר(יתרת התשלומים העתידים להתקבל 
 .ח רווח והפסד באופן שוטף כהכנסות תפעוליות במקביל לרישום עלויות התפעוללדו

ההכנסות מהתפעול חושבו בהתאם . ות לרווח והפסד עם התהוותןעלויות התפעול ואחזקת המתקן נזקפ
 .7%לסכום ההוצאות שנזקפו לרווח והפסד בתוספת מרווח קבוע בשיעור של 

הישראלי לתקינה טיפול חשבונאי זה הינו בהתאם להצעה לתקן חשבונאי בנושא אשר גובשה במוסד 
 .אם בכלל, אי את ההתאמות שיידרשו.די.תבחן איי,  לכשיפורסם התקן במתכונתו הסופית.בחשבונאות

ובכך נדחה הרווח שנבע בגין , הוצג הפרויקט כרכוש קבוע, 2003עד וכולל הדוחות הכספיים לשנת , בעבר
 .הקמת מתקן ההתפלה

.  סווגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע את הטיפול החשבונאי החדש2002-2003הדוחות הכספיים לשנים 
 .אינה מהותיתשבונאי על התוצאות לשנים קודמות השפעת השינוי בטיפול הח
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 הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה .כח

הצגת פעולות בין (עסקאות בין החברה לבין בעל השליטה בחברה מוצגות בהתאם לתקנות ניירות ערך 
 .1996 -ו "התשנ, )תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים

ההפרש בין התמורה שנתקבלה ממכירת נכס לבעל השליטה לבין ערכו הפנקסני של הנכס , בהתאם לכך
 .נזקף להון העצמי של החברה, בספרי החברה

 
 למניה) הפסד(רווח  .כט

 . של לשכת רואי חשבון בישראל55 מספרלמניה חושב בהתאם לכללים שבגילוי דעת ) הפסד(הרווח 
ידי החברה אם קיימת -בסיסי למניה הובאו בחשבון ניירות ערך המירים שהונפקו על) הפסד(ח בחישוב רוו

 ובניכוי מניות המוחזקות על ידי תאם למבחנים שנקבעו בגילויי הדעתסבירות של המרה או מימוש בה
 .חברה מאוחדת
ידי החברה וחברות -המדולל למניה הובאו בחשבון ניירות ערך המירים שהונפקו על) הפסד(בחישוב רווח 

הבסיסי למניה במידה והמרתם או מימושם אינה ) הפסד(מוחזקות שלה אשר לא נכללו בחישוב רווח 
 ).השפעה אנטי מדללת(למניה ) הקטנת ההפסד(מביאה להגדלת הרווח 

 
 מטבע חוץ והצמדה .ל

יגים כפי שפורסמו על נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים לו נכללו במאזן לפי שערי החליפין היצ
 .ידי בנק ישראל בתאריך המאזן

 .נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללו לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה
 :נתונים לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי חליפין

 
  השינוי%  בדצמבר31 
 2004 2003 2004 2003 2002 

 
 6.50 )1.89( 1.21 106.16 107.44  בנקודות-מדד המחירים לצרכן 

      
 7.27 )7.56( )1.62( 4.379 4.308 ב"ארהשל  שער החליפין של הדולר

      
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .לא

רווחים או הפסדים הנובעים מעסקות הגנה על נכסים או התחייבויות קיימים נכללים בדוח רווח והפסד 
רווחים או הפסדים הנובעים מהגנה על . ויות אלהבמקביל לתוצאות הנובעות מנכסים או מהתחייב

נדחים ונזקפים להכנסות כחלק מהעלות או מעסקת , התקשרויות איתנות לתשלום עלויות ומכירות
סכום . או להכנסות או הוצאות מימון כשהעיסקה אינה צפויה עוד להתבצע, המכירה בעת ההכרה בהן

 . מימון במשך תקופת האופציותהפרמיות נטו ששולם עבור אופציות נזקף להוצאות

. מוצגים במאזן על פי שווים ההוגן, מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נובעים מעסקאות הגנה כאמור
השווי ההוגן של . בתקופה בה ארעו, בסעיף המימון, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

ם ובהעדר מחיר נקבע השווי ההוגן בהתאם מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע בהתאם למחירי השוק שלה
 )32ראה גם ביאור (למודל להערכת שווי 

 
 גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם .לב

מיסים על ", 19 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2004בחודש יולי 
, יבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במסהתקן קובע כי יש להכיר בהתחי". הכנסה

יש להכיר בנכס מיסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים , כמו כן. למעט מספר מצומצם של חריגים
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה , הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, הניתנים לניכוי

התקן החדש יחול על הדוחות הכספיים לתקופות . ר מצומצם של חריגיםלמעט מספ, ניתן יהיה לנצלם
התקן קובע כי יש לאמצו בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה .  2005 בינואר 1 -המתחילות ב

המצב הכספי ותזרים המזומנים שלה , השפעת התקן על תוצאות הפעילות, להערכת החברה. חשבונאית
 .אינה צפויה להיות מהותית
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   ניירות ערך סחירים- 2באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 - - 52 74 מניות וכתבי אופציה

 - - 42 8 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 מלוות קצרי מועד ואגרות חוב 

 - - 401 392 ממשלתיות  
 - 9 202 346 אגרות חוב קונצרניות

     

 820 697 9 - 

 
 

  פקדונות והלוואות לזמן קצר- 3באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 437 470 - - חברות מאוחדות
 - - 229 646 פקדונות בבנקים

 - - 45 29  לזמן ארוךנותחלויות שוטפות של פקדו
 - - 2 - חריםא
     

 675 276 470 437 

     
 
 

  לקוחות - 4באור 
 

 הרכב
 במאוחד   
   2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
  643  2,424   )1(חובות פתוחים 

  558  484  )2(מכירת חובות לקוחות  שטר חוב נדחה וחייבים בגין
  38  63   המחאות לגבייה

   2,971  1,239  
     

  46  85    הפרשה לחובות מסופקים-בניכוי 
     

   2,886  1,193  

     
  81  48   כולל שטרות שנוכו )1(

לבצע נכיון בבנקים של חלק מחובות הלקוחות ועסקאות הבטחת קיום תשלום חברות בקבוצה נוהגות 
קוזזה התמורה מיתרת , חזרהבגין החלק מהשטרות שנוכו לגביו אין לבנקים זכות . חובות ללקוחות

 . הלקוחות
מוצגת במסגרת סעיף הלקוחות ובמקביל נכלל , יתרת השטרות המנוכים לגביהם יש לבנק זכות חזרה

 .במסגרת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, האשראי שנתקבל מן הבנק
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 )המשך( לקוחות - 4באור 
 

 )המשך( הרכב

 :יגוחמכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת א )2(
 במאוחד   

   2004 2003 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   
 

 חובות לקוחות הכלולים במסגרת עסקת
  1,560  1,368    האיגוח ליום המאזן

  1,043 934    *נטו,  תמורה בגין לקוחות אלו-בניכוי 
  517 434  שטר חוב נדחה 

 חובות לקוחות שנמכרו ושהתמורה בגינם
  41 50  נטו, יך המאזן  נתקבלה לאחר תאר

 שטר חוב נדחה וחייבים בגין מכירת
 558 484  חובות לקוחות  

     
ח " מליון ש884 -נכון ליום המאזן התמורה שנתקבלה בגין מכירת חובות הלקוחות מסתכמת לסך של כ *

 ).ח" מליון ש1,002 - 2003 בדצמבר 31(

בהסכם בדבר עסקת )  החברות-להלן (מסויימות שלה ל וחברות מאוחדות " התקשרו כי2002בחודש דצמבר  
 החברות את כל חובות הלקוחות שלהן לחברה זרה שהוקמה מכרואשר במסגרתה , )Securitization(איגוח 

 ).  החברה הרוכשת-להלן (ל " בבעלות או בשליטת קבוצת כיושלא הייתהלצורך זה 

, ל"בלתי קשור לכי,   מגוף פיננסישהתקבלה  את רכישת החובות באמצעות הלוואהמימנההחברה הרוכשת 
 בשוק ניירות הערך הנפיקאותם ) commercial paper( את ההלוואה מתמורת ניירות ערך מסחריים  שמימן

לפרעון ניירות הערך המסחריים ולפרעון ההלואה ההלוואה ניתן גיבוי על ידי . המסחריים בארצות הברית
 . Bank of America Securitiesקו גיבוי מקבוצת בנקים אותה מארגן 

לביצוע עיסקת מכירת חובות לקוחות  Rabobank International עם ו החברות התקשר2004 ביולי 26ביום 
הגיעה הקבוצה , במקביל.  לעיסקה שהיתה עד אותו המועדדומהבמתכונת , )עסקת האיגוח החדשה -להלן (

 -להלן (על סיום עיסקת האיגוח שאורגנה על ידו   Bank of America Securitiesבאותו המועד להסכם עם
בשינויים , תנאי עיסקת האיגוח החדשה דומים לתנאי עיסקת האיגוח הקודמת). עיסקת האיגוח הקודמת

) 2(-ועיסקת האיגוח הקודמת בהעלות בעיסקת האיגוח החדשה נמוכה ביחס לעלות ) 1 (-העיקריים הבאים 
בגין המכירה של חוב הלקוחות בעיסקת האיגוח החדשה יהיה עד סך המזומן שיתקבל מעיסקת המכירה 

 .עיסקת האיגוח הקודמתבמליון דולר  250במקום , דולר מליון 220

 משמשות, שחובותיהם נמכרו,  מהלקוחותהמתקבלותבאופן שהתמורות ,  על בסיס שוטףמתבצעתהרכישה 
 .לרכישת חובות לקוחות חדשים

ממועד ,  את חובות הלקוחות שלהן לחברה הרוכשת הינה שנה אחת למכורהחברותזכאיות התקופה בה 
 לתקופות נוספות של שנה אחת כל, בהסכמת כל הצדדים, תקופה זו ניתנת להארכה. הסגירה של העסקה

כל אחד מהצדדים רשאי להפסיקה בהתקיים תנאים הקבועים .  הארכות4עד למקסימום של , אחת
 .במערכת ההסכמים

בהפחתה המחושבת על פי התקופה הצפויה , ובות הלקוחות הינו סכום החוב הנמכרהמחיר בו נמכרים ח
 .לחלוף בין מועד מכירת חוב הלקוח לבין מועד פרעונו

 החברות הרוכשות את מרבית מחיר החוב במזומן והיתרה בהתחייבות נדחית משלמותבמועד רכישת החוב 
זומן משתנה בהתאם להרכב והתנהגות תיק שיעור התמורה במ.  לאחר גבייתו של החוב הנמכרשנפרעת
 .הלקוחות

לחברות הרוכשות עקב אי פרעונם של חובות , אם בכלל, שנוצרים במלוא ההפסדים נושאותהחברות 
, הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח והכל עד לגובה היתרה הכוללת של מחיר החוב שטרם שולמה

 .הכלולה במסגרת ההתחייבות הנדחית

למעט חובות , בגין סכומים ששולמו,  זכות חזרה אל החברותאיןלחברה הרוכשת . ינה מוחלטתהמכירה ה
ר אי דהיינו סכסוך שמקורו בטענה בדב,  סכסוך מסחרי בין החברות ללקוחותיהןנוצראשר בקשר להם 

איחור , פגם במוצר, ספקת המוצר הנכוןאאי : ספקה של המוצר כגוןאקיום חיוב של המוכר בהסכם ה
 .ועד ההספקה וכיוצא באלהבמ

 .עבור החברה הרוכשת,  בגביית חובות הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוחמטפלותהחברות 
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 )המשך( לקוחות - 4באור 
 

 )המשך( הרכב

עיקרו של הטיפול החשבונאי במכירת חובות הלקוחות שבמסגרת עסקת איגוח הינו הכרה במכירת חובות 
, בהתאם לכך. השליטה והסיכונים עליו עברו באופן סופי ומוחלט לקונהלקוחות רק בגין אותו חלק ש

. או בהתחייבות בלתי נדחית/נמחקו יתרות חובות הלקוחות שנמכרו ושהתמורה בגינם נתקבלה במזומן ו
בגין החלק מחובות הלקוחות הכלול בעסקת האיגוח ולא הוכר כמכירה נרשם שטר חוב נדחה בסכום 

ורישום חייבים , כאמור, ת הלקוחות שנכללו במסגרת עסקת האיגוח לבין התמורהההפרש בין יתרות חובו
 . בגין מכירת חובות לקוחות שנמכרו ושהתמורה בגינם נתקבלה לאחר תאריך המאזן

 .ההפסד ממכירת חובות הלקוחות נזקף בעת המכירה לדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות מימון

ות מידה פיננסיות מסויימות לפיהן היחס בין החוב נטו להון ל לקיום אמ"התחייבה כי, במסגרת ההסכם
ל לא תעמוד ביחסים "במידה וכי. 4.50 לא יעלה על EBITDA - ושהיחס בין החוב נטו ל2.1עצמי לא יעלה על 

). מבלי שישפיע על רכישות קיימות(רשאית החברה הרוכשת להפסיק לרכוש חובות לקוחות חדשים , כאמור
 . מידה אלול עומדת באמות"כי

 
 

  חייבים ויתרות חובה- 5באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 5 5 5 5 חברות כלולות

 - - 288 163 מוסדות ממשלתיים
 - - 45 29 מענקי השקעה לקבל

 - - 122 125 הוצאות מראש
 - - 11 23 עובדים

 - - 92 102 יםמסים נדח
 - - 128 188 חייבים אחרים

     

 635 691 5 5 

 
  מלאי- 6באור 

 במאוחד  
   2004 2003  
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
  1,494  1,208   תוצרת גמורה
  295  473   תוצרת בעיבוד
  374  379   חומרי גלם ועזר

  355  339   חומרי אחזקה וחלפים
  14  5   בון וחומרים בדרךתשלומים על חש

   2,404  2,532  
  27  23   )1(מלאי שטחי מסחר מיועדים למכירה 

   2,427  2,559  
  91  59  )מוצג ברכוש קבוע(בניכוי מלאי בלתי שוטף 
  115  135   בניכוי מלאי לזמן ארוך

     

   2,233  2,353  

     

  15  17   לאחר ניכוי הפרשה לירידת ערך ) 1(
 

 
 



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 177 

  השקעות בחברות מוחזקות- 7באור 
 

 הרכב .א
 בחברה במאוחד   
   2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
     )1(השקעה במניות  

 כולל רווחים שנצברו(עלות המניות 
 2,537 3,022  1,282   1,041  נטו, )1992 בינואר 1עד ליום   

 הפסדים וקרנות הון שנצברו /רווחים
 130 1,558 )7( )20( נטו, 1992 בינואר 1  מיום 

  1,021  1,275  4,580  2,667 
     

 - )144( )87( )184( שה לירידת ערךהפר
  837  1,188  4,436  2,667 
     

 519  449  12  43  )2(הלוואות ושטרי הון 

  880  1,200  4,885  3,186 

 השקעה במניות   )1(
 בחברה במאוחד   
   2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
  1,646  3,818  - - חברות מאוחדות

  24  22  - - חברות מאוחדות באיחוד יחסי
  1,007  596  1,188 837 חברות כלולות

 837 1,188  4,436  2,677  
     במניות החברה השקעה 

 )10(  -  - - י חברה מאוחדת" המוחזקות ע
     

 837 1,188  4,436   2,667  
 

 הלוואות ושטרי הון )2( 
 בחברה במאוחד 
   שעורי ריבית   שעורי ריבית 
   משוקללים   משוקללים 
 2003 2004 31.12.04 -ל 2003 2004 31.12.04 -ל 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש % ח"מליוני ש ח"מליוני ש % 

 
 במטבע ישראלי
 3 3 - 8 26 4.5   צמוד למדד
 46 2 5.2 4 14 3.0 במטבע חוץ

 470 444 - - 3 8.7 במטבע ישראלי
       

  43 12  449 519 
       
       

        -שנות הפרעון 
  449   43  טרם נקבע
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 )המשך ( השקעות בחברות מוחזקות- 7באור 
 

 )המשך (הרכב .א

 : כולל מוניטין שטרם הופחת במלואו כדלקמן )3(

 בחברה    
     2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש     

 
     חברות מאוחדות

     

 151 113   סכום מקורי
 108 65   סכום מופחת

     
 

 התנועה בהשקעות .ב
  בחברה  במאוחד   
   2004  2004  
  ח"מליוני ש  ח"וני שמלי   

 
   3,183    1,200  יתרה לתחילת השנה
     :תנועה במשך השנה

   519    3  השקעות
   -   )2( מימוש השקעותתמורה מ

   6    31  נטו, הוןרווחי 
   1,603   113  נטו ברווחיםחלק 

  -   )373( חברה כלולה שהפכה למאוחדת וכניסה לאיחוד
  )270(  )32( דיבידנדים
   46    27   הנובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמת

  )70(   16  נטו, שינויים בהלוואות
  )144(  )99( נטו,  בהפרשה לירידת ערךשינויים

   12   )4( נטו, שינויים אחרים
     

   4,885    880  יתרה לסוף השנה
 
 ניירות ערך הרשומים למסחר .ג
 
  2004 2003 

 
 וקשווי ש

 22.3.05ליום 
 שווי שוק

 ערך במאזן שווי שוק ערך במאזן ליום המאזן
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 

  1,286  2,030 1,484 3,322 3,863 חברה מאוחדת

  141 470 100 139 90 חברה כלולה
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 )המשך ( השקעות בחברות מוחזקות- 7באור 
 

 דיבידנד  .ד
 
 בחברה במאוחד   
   2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
 85 260 - - מחברות מאוחדות
 10 10 10 32 מחברות כלולות

     
 32 10 270 95 

 
 מידע נוסף על ההשקעות .ה

 
 השקעות .1

 
 ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

 -כ, ב"באמצעות תשקיף שפורסם לציבור בארה,  הנפיקה טאואר2004ר בחודש ינוא )1(
 מליון דולר 75.1 - דולר למניה ובתמורה נטו של כ7 מליון מניות רגילות במחיר של 11.4

 ).כולל מימוש חלקי של האופציה שניתנה לחתמים(

, )יטק אייס-להלן (מ "בע) איסיטק(הנפיקה טאואר לחברה לישראל טכנולוגיות , כמו כן 
)   המשקיעים-להלן (לשותפים האסטרטגיים העיקריים בטאואר ולשותף נוסף בטאואר 

 מליון דולר שהועברו לטאואר 16.4 דולר למניה ובתמורה לסך של 7מניות לפי מחיר של 
 . 2003בדצמבר  

ולאחר הנפקת ההון למשקיעים ירד חלקה של אייסיטק , בעקבות ההנפקה לציבור
    .ח"ש  מליון 29 -של כבסך ה רווח הון קבוצלונוצר  21.7% -בטאואר לכ

 הגיעה טאואר להסכמה עם הבנקים בדבר תיקון הסכמי האשראי 2003בחודש נובמבר  )2(
במסגרת תיקון ההסכמים נתנה החברה לישראל לבנקים מכתב . FAB2שלה למימון 

לי המניות התחייבות כחלק מההסדרים שנדרשו על ידם להעמדת רשת בטחון על ידי בע
 .העקריים של טאואר כתנאי להמשך מתן מימון על ידי הבנקים לטאואר

הסכום הכולל של התחייבות החברה להשקיע בטאואר בהתאם למכתב ההתחייבות לא  
 . מליון דולר50יעלה על סך של 

, ההתחייבות של החברה במכתב ההתחייבות ניתנת כנגד התחייבות הבנקים להעמיד 
 מליון 43בסכום של עד , מימון נוסף לטאואר, שקעה על ידי החברהבמקביל לביצוע ה

 ).  מליון דולר שנקבע בהסכם האשראי500בנוסף לאשראי בסך (דולר 

יתרת התחייבות החברה על פי מכתב ההתחייבות , נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים 
 . מליון דולר15 -ל הינה כ"הנ

עות בבקשה לאשר את התוכנית העדכנית טאואר למרכז ההשק פנתה 2003בשנת  )3(
 שנים 5 - תארך מעל לFAB2לאור העובדה שתקופת ההשקעות של , FAB2להקמת 

 .ממועד קבלת האישור המקורי ממרכז ההשקעות

כי , בהתבסס על דיונים שהיא מקיימת עם מרכז ההשקעותהנהלת טאואר מעריכה 
 .השגת הסדרים משביעי רצון בנושא זה היא סבירה
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 )המשך ( השקעות בחברות מוחזקות- 7ר באו
 
 )המשך (מידע נוסף על ההשקעות .ה

 
 )המשך (השקעות .1

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

 

מחויבת טאואר לעמוד בתנאים ובאמות מידה , בהתאם להסכם האשראי עם הבנקים )4(
בעיקר בעקבות האטה ,  המאזןנכון לתאריך).  אמות המידה- להלן(פיננסיות מסוימות 

טאואר הכינה תכנית . לא עמדה טאואר בחלק מאמות המידה, בשוקי הסמיקונדקטור
 . אשר מבוססת על תנאי השוק הנוכחיים והצפויים2005עבודה מעודכנת לשנת 

חתמו טאואר ,  ובהתאם לתכנית העבודה2005לאחר תאריך המאזן בחודש ינואר 
הבנקים על אי עמידתה של טאואר באמות המידה והבנקים על מכתב ויתור מצד 

 .2005ברבעון הרביעי של שנת החשבון וכן עדכון של אמות המידה לשנת 
הבנקים יכולים , בהסכם האשראי עם הבנקים נאמר כי במקרה של הפרה כלשהיא

לפרוע באופן מידי את , בין היתר, להאיץ את מחויבויותיה של טאואר  וטאואר תיאלץ
 497 -נכון ליום המאזן הסתכמו בסך של כ(ת שהועמדו לה על ידי הבנקים כל ההלוואו
והבנקים יהיו רשאים לממש את הסעדים העומדים לרשות הבנקים , )מליון דולר

 .לרבות אכיפת השעבודים שנרשמו על כל נכסי טאואר, בהתאם לתנאי הסכם האשראי

ח " מליון ש133 -של ככללה החברה את חלקה בהפסדי טאואר בסך בתקופת הדוח  )5(
) 2002שבוצעה בשנת (ההפרשה לירידת ערך השקעתה בטאואר יתרת ומנגד הקטינה את 

 .ח" מליון ש102 - של כסכוםב

עקב האטה המתמשכת בשוק השבבים ועקב הירידה המתמשכת במחיר השוק של  )6(
 עקב והפער המשמעותי שנוצר בין שווי השוק לבין ההשקעה בספרים וכן, ית טאוארימנ

החליטה החברה להפחית את השקעתה בטאואר , ההפסדים המתמשכים של טאואר
ולהעמידה לפי שווי השוק הממוצע של מניות טאואר בתקופה הסמוכה למועד החתימה 

 לסכום בר סביראומדן  , להערכת ההנהלה,של החברה המהווהעל הדוחות הכספיים 
 .ההשבה

 בטאואר בסך ההשקעהשה לירידת ערך כתוצאה מכך כללה הקבוצה בשנת החשבון הפר
 .ח" מליון ש48של  

 
רכשה החברה את כל מניות המדינה בצים שירותי ספנות משולבים  2004 בפברואר 5ביום  .ב

בשנת החברה ובנוסף רכשה )  צים-להלן , מ" צים חברת השיט הישראלית בע-לשעבר (מ "בע
 מהון המניות של 49% -כשה החברה כ רכ"סה. לק ממניות מותר בעלי המניות בציםח החשבון

 מהון המניות 98%-כבנכון לתאריך המאזן מחזיקה החברה . ח"ש מליון 518-כשל עלות ב צים
 .של צים

לאחר יחוס , ח ויוחס" מליון ש22 -על השווי המאזני הסתכם לסך של כהרכישה עודף עלות  
 .הפלגות שטרם נסתיימולולרכוש קבוע  בעיקר, מסים

החל . שיטת השווי המאזנילפי צים בהציגה החברה את השקעתה , 2003 בדצמבר 31עד ליום  
חלקה של החברה בתוצאות . דוחותיה הכספיים של צים לראשונה ו אוחד2004 בינואר 1מיום 

 . שנת החשבוןשל צים חושב לתקופה ממועד הרכישה ועד לתום 
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 )המשך ( השקעות בחברות מוחזקות- 7באור 
 
 )המשך ( ההשקעותמידע נוסף על .ה

 
 )המשך (השקעות .1

 :להלן תמצית נתוני הדוחות הכספיים של צים
 

 2004 בדצמבר 31  

 ח"מליוני ש  
   

   מאזן
   

 2,373   רכוש שוטף
  4,422   השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך , רכוש קבוע

 )2,300(  התחייבויות שוטפות
 )2,821(  התחייבויות לזמן ארוך

 )1(  ות המיעוטזכוי
 )1,673(  הון עצמי

   - 
   
   

  
לשנה שהסתיימה 

 2004 בדצמבר 31 ביום

 ח"מליוני ש  
   

   דוח רווח והפסד
   

  10,889  הכנסות ממכירות

  9,395  עלות המכירות

  740  רווח נקי

   
 

 השקעותמימוש  .2
 
 חברות - Sorbie Holding BVI -ו .PSINet Europe B.Vמכרו , ברבעון השלישי של שנת החשבון .א

מספר חברות , )PSI  קבוצת-להלן  (62% -המוחזקות בשיעור של כ, מאוחדות של החברה
עד .  מליון דולר112 -בתמורה כוללת של כ, בשתי עסקאות נפרדות, מאוחדות שלהן באירופה

מורה אמור להתקבל חלק מיתרת הת.  מליון דולר במזומן90 -ליום המאזן התקבל סך של כ
חלקה של .  וחלק מותנה וכפוף להתאמות ותנאים המפורטים בהסכמים2005במהלך שנת 

 .ח" מליון ש193 -מסתכם לסך של כ, לאחר מס, החברה ברווח שנוצר

 .12ראה באור , באשר להפסקת הפעילות
  

ייתיים  את השקעתה בחברת נגב מינרליים תעשל"כימכרה  שנת החשבוןברבעון השני של  .ב
ל "הון שנוצר לכירווח ה.  מליון דולר20 -בתמורה לסך של כ) וכן חברה אחות קשורה לה(מ "בע

 11 -סך של כלח וחלקה של החברה ברווח מסתכם " מליון ש21 -סך של כמסתכם ל, לאחר מס
 .ח"מליון ש

טור  סמיקונדקסייפןברבעון הרביעי של שנת החשבון מכרה טאואר את כל מניותיה בחברת  .ג
טאואר עשויה , בנסיבות מסוימות, בהתאם להסכם.  מליון דולר39 -מ בתמורה לסך של כ"בע

 מליון 7 -הרווח שנוצר לקבוצה מסתכם בכ, 2005לקבל תשלומים נוספים עד חודש אוגוסט 
 .דולר

 .ד.19ראה באור , מ"בדבר מימוש האופציה למכירת בתי זיקוק לנפט בע .ד
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 )המשך ( מוחזקות השקעות בחברות- 7באור 

 
 )המשך (מידע נוסף על ההשקעות .ה
 

 מידע נוסף .3

לפי שיטת ) ן" בז-להלן (מ " לנפט בעזקוקעלה סכום ההשקעה של החברה בבתי בשנת החשבון  .א
סכום מימוש האופציה נגזר מהודעת החברה . השווי המאזני על סכום מימוש האופציה

לממש את , להסדר' מכוח הוראות נספח ג, ההחליטה החבר,  לפיה4.8.2003לממשלה מיום 
ן במחיר המהווה ממוצע בין שתי הערכות השווי "האופציה למכור את כל מניותיה בבז

 .)ד.19באור ראה גם (בכפוף להתאמות מסויימות , ן"הכוללות של בז

 600 -ן על סכום מימוש האופציה בסך של כ"בהתאם לכך העמידה החברה את השקעתה בבז
 .ח מסכום ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני" מליון ש136 - הנמוך בסך של כח"מליון ש

הנפיקו מנית מדינה מיוחדת המוחזקת על ידי ממשלת , ל וחברות מאוחדות מסויימות שלה"כי .ב
בין השאר זכויות מיוחדות , ישראל לשם שמירה על העניינים החיוניים של המדינה ומקנה לה

 :לןבקבלת החלטות בנושאים כדלה

 .ל החיוניים למדינה שלא בדרך העסקים הרגילה"מכירה או העברה של נכסי כי -
למעט (ל או מיזוג "פירוק מרצון או שינוי או ארגון מחדש של המבנה הארגוני של כי -

ל שאין בהם כדי לפגוע בזכויותיה או בכוחה של ממשלת "מיזוגי תאגידים בשליטת כי
 ).דתישראל כמחזיקת מנית המדינה המיוח

 או יותר מהון המניות המונפק של 14%ל בשיעור של "רכישה או החזקה של מניות בכי -
 .ל"כי

לרבות השלמת (ל " או יותר מהון המניות המונפק של כי25%רכישה או החזקה של  -
 .25% -גם אם נתקבלה בעבר הסכמה לגבי שיעור החזקה נמוך מ) 25%החזקה עד 

אשר מקנות למחזיק בהן את , ל"בהון המניות של כיכל שיעור של החזקה של מניות  -
היכולת או האפשרות המעשית למנות במישרין או בעקיפין מספר דירקטורים , הזכות

 .ל המהווים מחצית או יותר ממספר חברי הדירקטוריון כפי שהוא מונה בפועל"בכי

שום במניה אחת  אישרה האסיפה הכללית שלא מן המניין של צים הגדלת ההון הר2001בשנת  .ג
אשר תקנה למדינה זכויות לשם , ח ערך נקוב לשם יצירת מניית מדינה מיוחדת" ש0.03בת 

מניית המדינה המיוחדת אינה ניתנת להעברה והיא נועדה להקנות . הבטחת ענייניה החיוניים
. לרבות החזקת צי מינימלי ,למדינה זכויות מסויימות להבטחת ענייניה החיוניים של המדינה

לא תקנה מניית המדינה המיוחדת למחזיק בה זכויות הצבעה או , רט לזכויות הצמודות להפ
 .זכויות הוניות כלשהן

וזאת במועד שבו , ל" החליט דירקטוריון צים להקצות את המניה הנ2001 במרס 22ביום  
 באותו המועד. בצים) למעט מניית  המדינה המיוחדת(המדינה תמכור ותעביר את כל מניותיה 

 . מינוי דירקטורים בציםלצרכיבעיקר בקשר , יכנסו לתוקף שינויים תקנוניים מסויימים

 מהון המניות של 48.6% מכרה המדינה את כל החזקותיה בשיעור של 2004 בפברואר 5ביום 
 .בהתאם לכך הקצתה צים לממשלה את מניית המדינה המיוחדת. לחברה, צים

תכנית להקצאה פרטית  ל"כיאישר דירקטוריון ") ם הקובעהיו "-להלן  (2003 בינואר 23ביום  .ד
 מהן,  ובחברות בשליטתהל"בכי לקבוצת מנהלים בכירים ל"כי מיליון אופציות למניות 25 של
ללא , ר הדירקטוריון" מיליון כתבי אופציה ליו3.4-ו ל"כיל " מיליון כתבי אופציה למנכ4.8

 בפברואר 24 -ר הדירקטוריון ניתן ב"יואישור האסיפה הכללית להקצאה הפרטית ל. תמורה
. ל"כיח של " ש1כל כתב אופציה ניתן להמרה למניה רגילה אחת בת בעת המימוש . 2003

המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש כתבי האופציה תהיינה זהות בכל זכויותיהן 
במסגרת  ,2003בוצעה במהלך שנת ההקצאה . מיד עם הקצאתן, ל"כילמניות הרגילות של 

במסלול , )ל"לא כולל עובדי חברות מאוחדות בשליטתה בחו ( לפקודת מס הכנסה102סעיף 
 .2006 בינואר 1כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש לא לפני . מיסוי רווח הון

שליש ,  חודשים מהיום הקובע12בתום שליש : כדלהלןהם תבי האופציה הזכאות לכ ימועד
של כל מועד פקיעתם .  חודשים מהיום הקובע30בתום  ושליש ע חודשים מהיום הקוב21בתום 

כמו כן נקבעו כללים במקרה של סיום .  חודשים מהיום הקובע48בתום הוא כתבי האופציה 
הערך . ח למניה" ש4.25 -תוספת המימוש נקבעה ל. כהונה או העסקה של אחד הניצעים דלעיל

, פי נוסחת בלאק ושולס להערכת אופציות מחושב על -הכלכלי התיאורטי של כל כתב אופציה 
בהתבסס על השער בבורסה של המניה , ח" ש1.62-לל " הגיע למועד הנ-כנקבע בתקנון הבורסה 

 -סמוך למועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת כתבי האופציה , ל"כיח של " ש1הרגילה בת 
 .ח" ש4.56
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות - 7באור 
 
 )המשך(ף על ההשקעות מידע נוס .ה

 )המשך(מידע נוסף  .3

ל במסגרת תכנית " מליון מניות של כי3.8 - מליון אופציות לכ6.6 - מומשו כ2004במהלך שנת  .ה
 מליון אופציות מומשו על ידי יושב 2 שלמתוכם סך  (1999ל מחודש אוגוסט "אופציות של כי

 .ל" מליון מניות של כי1.2 -כל) ל החברה לישראל"המשמש כמנכ, ל"ראש דירקטוריון כי
 .ל"מומשו כל האופציות בתוכנית זו למניות כי, נכון ליום המאזן

דוחותיה הכספיים בדרך של הצגה מחדש את תיאמה , מ" לנפט בעזקוקחברה כלולה של בתי  .ו
על מנת לשקף בהם למפרע את שינוי בסיס התיאום לבסיס השינויים במדד המחירים לצרכן 

השפעת שינוי זה על . כפי שנהגה בעבר, שינויים בשער החליפין של הדולרבמקום בסיס ה
 .הדוחות הכספיים של החברה אינה מהותית

 
  השקעות בחברות אחרות- 8באור 

 
 הרכב .א
 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 - - SQM) 1( - 234 -השקעה ב

 4 4 8 14 ות שאינן סחירותמני
 - - 4 3 שותפויות מוגבלות

     

 4 4 246 17 סך הכל
     

 5 4 5  6 לאחר הפרשה לירידת ערך בסך
     
 
בחברה מאוחדת שהחזיקה ל את כל החזקותיה "כיבשנת החשבון מכרה חברה מאוחדת של  )1(

 99 -צה נוצר רווח הון בסך של כלקבו. ח" מליון ש433 -בתמורה לסך של כ SQM  חברת במניות
 .ח"מליון ש

 
 

 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך,  פקדונות- 9באור 
 

 בסיסי הצמדהשעורי ריבית ו .א
 במאוחד  
   שעורי ריבית  
   משוקללים  
 2003 2004 31.12.04 -ל   
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש %  

 
 45 30 5.0 במטבע ישראלי צמוד למדד  

 132 142 4.8 )קפריסאיתלירה בעיקר ( חוץ או צמוד לו במטבע
 20 34 2.6 במטבע ישראלי לא צמוד

 197 206  )1(סך הכל 
    

 45 29  חלויות שוטפות-בניכוי
  177 152 
    
 29 49  כולל פקדונות בתאגידים בנקאיים )1(
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 )המשך (הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך,  פקדונות- 9באור 
 

 שנות הפרעון .ב
 

 במאוחד   

   2004     
 ח"מליוני ש   

 
 28   שנה שניה

 25   שנה שלישית
 22   שנה רביעית
 20   שנה חמישית

 59   שנה שישית ואילך
 23   טרם נקבע

    
   177 

 
 

  רכוש קבוע  - 10באור 
 

 במאזן המאוחד

 

 יתרה 
 לתחילת
 גריעות  תוספות השנה

 שיםהפר
 בקרנות
 מתרגום

כניסה 
 לאיחוד

 יתרה לסוף
 השנה

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

       עלות
 , כבישים ,פיתוח קרקע, קרקע

  2,459   135   5  )28(  74   2,273  מבנים ושיפורים במושכר  
  13,290   -  )49( )286(  535   13,090  מכונות וציוד, מתקנים

  1,885   -   40   -   84   1,761  סכרים ובריכות
  קרונות, ציוד מכני כבד

  511   -  )8( )20(  23   516    רכבת ומיכלים
 , ציוד וריהוט משרדי
  1,066   243   1  )72(  116   778    כלי רכב וציוד אחר

  6,530   6,200  )123( )792(  1,245   -  צי אוניות וציודו
  18,418   2,077  )1,198( )134(  6,578   25,741  
       

  278   -   10  )226(  -   494  מפעלים בהקמה
  59   -  )1( )31(  -   91  חלפים למתקנים

  19,003   2,077  )1,455( )125(  6,578   26,078  
       פחת שנצבר

 , כבישים ,פיתוח קרקע, קרקע
  1,085   36   13  )12(  46   1,002  ושיפורים במושכר מבנים  

  8,558   -  )30( )139(  506   8,221  מכונות וציוד, מתקנים
  1,328   -   14   -   60   1,254  סכרים ובריכות
 קרונות, ציוד מכני כבד

  398   -  )6( )18(  13   409    רכבת ומיכלים
 ,ציוד וריהוט משרדי
  819   174  )1( )64(  108   602    כלי רכב וציוד אחר

  2,606   2,761  )40( )428(  313   -  צי אוניות וציודו
  11,488   1,046  )661( )50(  2,971   14,794  
       
  7,515   1,031  )794( )75(  3,607   11,284  

 126        מקדמות על חשבון רכוש קבוע

       11,410 
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 )המשך( רכוש קבוע  - 10באור 
 

 במאזן המאוחד
  בדצמבר31יתרות מופחתות ליום    
   2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
  1,271  1,374 מבנים ושיפורים במושכר,  כבישים, פיתוח קרקע,  קרקע

  4,869  4,732  מכונות וציוד,  מתקנים
  507  557   סכרים ובריכות
  107  113  קרונות רכבת ומיכלים,  ציוד מכני כבד

  176  247  כלי רכב  וציוד אחר,  ציוד וריהוט משרדי
  -  3,924   צי אוניות וציודו
  494  278   מפעלים בהקמה
  91  59   חלפים למתקנים

  -  126   מקדמות על חשבון רכוש קבוע

  11,410  7,515  

 
 :קרקע ומבנים )א

במקרים , 2049 עד 2017  שבין בשנים בעיקרסעיף כולל קרקע בחכירה לתקופות המסתיימותה )1
 . עם אופציות לחידוש החכירה-מסויימים 

כאשר חוזי , ואילו יתרתם חכורה, בקבוצה שקרקע והבניינים הינם בבעלות החברותהחלק מ )2
 ". חכירה לדורות" כהחכירה מוגדרים ברובם

 .ת או בחכירה טרם נרשם על שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעיןחלק מהקרקעות בבעלו )3

של מכרות חדשים למחצבי , בעתיד, לחברה מאוחדת בספרד זכויות במקרקעין המיועדות לפיתוח )4
פיתוח המכרות החדשים . 2063זכויות אלה ניתנות לניצול עד שנת . ח" מליון ש200 -בסך של כ, אשלג

 .חתת הזכויות במקרקעין טרם החלהטרם החל ובהתאם לכך הפ

 31עלותם המקורית של הנכסים ליום . מופעלים בקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין )ב
 .ח" שמיליארד 5.2  - עולה על סך של כ2004בדצמבר 

מליון  1,867 -הרכוש הקבוע מוצג לאחר ניכוי מענקי השקעה שיתרתם המופחתת מסתכמת בסך של כ )ג
 ).ח"מליון ש 4,158 -הסכום המקורי של מענקי ההשקעה (. ח"ש

 .נטו, בניכוי  העברות לסעיפי רכוש קבוע,  התנועה מייצגת רכישות המשך השנה-מפעלים בהקמה  )ד

מכונות וציוד , ל הפרשה לירידת ערך מתקני ייצור" בקבוצת כיחברה מאוחדת ביצעהבשנת החשבון  )ה
  . וזאת בשל הפסקת שימוש במתקן ייצור,ח" מליון ש58 -בסכום כולל של כ

 :צי האניות וציודו )ו
  
 2004 
 ח"מליוני ש 

  ):לאחר ניכוי(כולל 
  

  :מרכיב הריבית הגלום במחיר הרכישה
 408  העלות

 )268( פחת שנצבר
  

  :הוצאות מימון שהוונו לעלות האניות
 69  העלות

 )30( פחת שנצבר
  

  :בחכירה הוניתאניות וציוד שנחכרו 
  1,177  העלות

 )697( פחת שנצבר
  

 .3.ג.19 ראה באור -בדבר תכנית הצטיידות של צים באניות חדשות  

 .19 רראה ביאו, אשר לשעבודיםב
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  רכוש אחר והוצאות נדחות- 11באור 
 

 במאוחד 
 2004      2003 
 יתרה מופחתת סכום מקורי יתרה מופחתת סכום מקורי 

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

 413 715 375 696 מוניטין בגין חברות מאוחדות
 373 423 353 416 זכיונות

 44 107 43 117 הוצאות נדחות אחרות
     

 1,229 771 1,245  830 

 
 

 פעילות מופסקת - 12באור 

 חברות מאוחדות של - Sorbie Holding BVI -ו .PSINet Europe B.Vמכרו , ברבעון השלישי של שנת החשבון
בשתי , מספר חברות מאוחדות שלהן באירופה, )PSI  קבוצת-להלן  (62% -המוחזקות בשיעור של כ, החברה

מסתכם , לאחר מס, חלקה של החברה ברווח שנוצר . מליון דולר112 -בתמורה כוללת של כ, עסקאות נפרדות
 .ח" מליון ש193 -בסך של כ

עם מכירתן לא נותרה פעילות נוספת . ת היוו מרכיב נפרד בחברה ופעלו בתחום התקשורתהחברות הנמכרו
 - 8'  כפעילות מופסקת  לפי תקן חשבונאות מסPSIבהתאם לכך  מוצגת ההשקעה בקבוצת . בתחום זה בחברה
, יםהנכסים וההתחייבויות המיוחסים לפעילות המופסקת הוצגו במסגרת סעיפים נפרד. פעילויות מופסקות

בדוח רווח והפסד נכלל רווח מפעילות מופסקת . בהתאמה, לאחר סעיף רכוש אחר ולאחר סעיף זכויות המיעוט
כמו כן סווגו התזרימים של הפעילות ). כולל רווח ההון שנוצר מהמכירה כאמור לעיל(לאחר חלק המיעוט 

 .המופסקת בדוח על תזרימי המזומנים בנפרד מהתזרים מפעולות נמשכות

 :פעילות המופסקת פירוט הנכסים וההתחייבויות של הלהלן
 

2003 2004   
   ח"ש מליוני ח"ש מליוני

 
 : לפעילות מופסקתמיוחסים נכסים   

  מזומניםיושוו מזומנים  18 31
  וחייבים אחריםלקוחות  56 92

 רכוש קבוע  - 224
 רכוש אחר והשקעות לזמן ארוך  - 68
    

415 74   
 :מופסקת  לפעילותמיוחסות ויותהתחייב   

  אחריםזכאיםספקים ו  35 245
  ארוךלזמן התחייבויות  - 149

 המיעוט זכויות  15 19
    

413 50   
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 )המשך(פעילות מופסקת  - 12באור 
 

 : בדצמבר31סתיימו ביום ה לשנים שתפעילות המופסקה תוצאות להלן
 

2002*   2003*   2004  
  ח"ש מליוני ח"ש נימליו ח"ש מליוני

 
 מכירות 320  117  - 
  מכירותעלות )187( )55( - 
  מכירה הנהלה וכלליותהוצאות )184( )68( - 
 עוליד תפהפס )51( )6( - 
  והכנסות אחרות מימוןהוצאות 369  3  - 
 לפני מסים על ההכנסה) הפסד (רווח 318  )3( - 
  (*)חברות כלולותחלק ברווחי  -  )10( )25(
 ברווח המיעוט חלק )110( )1( - 
  מפעילות מופסקת)הפסד (רווח 208  )14( )25(

 .2003אוקטובר מחודש  אוחדה החל PSI קבוצת *
 
 

  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים- 13באור 
 

 בחברה במאוחד 
     שעורי ריבית 
     משוקללים 
 2003 2004   2003 2004 31.12.04 -ל 

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

 אשראי מתאגידים בנקאיים
      ונותני אשראי אחרים  

      
 - -  125 65 6.0 במטבע ישראלי לא צמוד

 - -  1,422 635 2.9 בדולר או צמוד לו
 - -  153 156 3.0 במטבע חוץ אחר או צמוד לו

  856 1,700  - - 
      וטפות של חלויות ש

      
 לתאגידים התחייבויות 

 164 201 957  2,093   ולאחריםבנקאיים  
  אגרות חוב ניתנות להמרה

 - 42 -  42    במניות החברה
  2,135  957 243 164 
      

  2,991  2,657  243 164 

 .19לגבי שעבודים ראה באור 
 
 



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 188 

 רותים התחייבויות לספקים ולנותני ש - 14באור 
 

 במאוחד  
   2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
 1,083  1,699   )1(חובות פתוחים  
 6  5   המחאות לפרעון

     
   1,704  1,089 
     

 29  18   חברות כלולות -כולל  )1(

 
 

  זכאים ויתרות זכות- 15באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 -   9 17 חברות כלולות

 2 2  112 240 מוסדות ממשלתייםממשלת ישראל ו
 - -  588 646 עובדים ומוסדות בגין שכר

 - -  35 28 מקדמות מלקוחות והכנסות מראש
 23 33  194 186 הוצאות שנצברו

 - - - 435 )1 (הפלגות שטרם הסתיימו
 - -  289 659 אחרים

     

 2,211  1,227  35 25 

     

 .ח" מליון ש10 -לאחר ניכוי הפרשה להפסדים בסך של כ )1(
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולאחרים- 16באור 
 
 :הרכבה .א
 

 בחברה במאוחד 

 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
  1,153  1,234  4,728  6,909 ם בנקאייםהלוואות מתאגידי

  -  193  -  193 )1 (אגרות חוב
  -  -  9  143 הלוואות ממספנות ואחרים

  -  - 79  666 )2(התחייבויות בגין חכירות הוניות 

 7,911  4,816  1,427  1,153  

  -  -  -  33 )3( יתרת נכיון להפחתה -בניכוי 

 7,878  4,816 1,427  1,153  

  164  201  957  2,093 בניכוי חלויות שוטפות

     
 5,785  3,859  1,226  989  

 

 מליון 200בשנת החשבון הנפיקה החברה אגרות חוב לא סחירות למשקיעים מוסדיים בסכום של  )1(
 .אגרות החוב צמודות קרן וריבית למדד .ח"ש

ח מריבית שיקלית " מליון ש200כום של  הוחלפו תנאי אגרות החוב בסלפיההחברה ביצעה עסקה 
 .צמודת מדד לריבית דולרית

ח המופקד בתאגיד בנקאי ומיועד לתשלום בגין מימוש " מליון ש47 -לאחר קזוז פקדון בסך של כ )2(
 .אופצית הרכישה בחוזה החכירה

 .בגין הלוואות שנתקבלו בקשר עם רכישת אניות )3(
 
 שעורי ריבית ובסיסי הצמדה .ב
 

 בחברה וחדבמא 
   שעורי ריבית   שעורי ריבית 
   משוקללים   משוקללים 
 2003 2004 31.12.04 -ל 2003 2004 31.12.04 -ל 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש % ח"מליוני ש ח"מליוני ש % 

 
       סוג המטבע ובסיס ההצמדה

  1,048  1,322 3.9  4,166 7,187 3.8 בדולרים או צמודים לו
  אחרים או במטבעות

  -  -   542 569 4.5   צמודים להם
  105  105 5.4  108  122 5.2 במטבע ישראלי צמוד מדד 

  7,878  4,816  1,427  1,153  
       

  164  201   957  2,093   חלויות שוטפות -בניכוי 
       

  5,785  3,859   1,226  989  
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 )המשך (נקאיים ולאחרים התחייבויות לתאגידים ב- 16באור 
 
 שנות הפרעון .ג

 
  בחברה   במאוחד  
  2004   2004  
  ח"מליוני ש   ח"מליוני ש  

 
   223    1,450  שנה שניה

   286    1,934  שנה שלישית
   215   755  שנה רביעית
   423   870  שנה חמישית

   79   776  שנה שישית ואילך
       

  5,785   1,226   
 

 .19לגבי שעבודים ראה באור 
 
 מליון 28 - בסך של כל"מיחזרה החברה אשראי שהתקבל למימון רכישת מניות כילאחר תאריך המאזן  .ד

 הוארכו מועדי הפרעון של החלויות ,כןכמו . )2004מיחזור החלויות השוטפות שנפרעו בשנת (דולר 
 . מליון דולר37.5 - בסך של כ2005השוטפות לשנת 

 2010 מליון דולר אמור להיפרע מחציתו בדצמבר 65.5 -הסכום הכולל של כ, בהתאם להסכם ההלוואה
 .2007 במרס 31יים החל מיום ציתו השניה תיפרע בתשלומים רבעונומח

 
 

  במניות החברה וחברה מאוחדת אגרות חוב ניתנות להמרה- 17באור 
 
 :הרכב .א

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
     מוצג בסעיף התחייבויות שוטפות

 אגרות חוב ניתנות להמרה 
 - 42 - 42 )1( חברהה  במניות 

     
     מוצג בסעיף התחייבויות לזמן ארוך

 אגרות חוב ניתנות להמרה 
 249 - 253 - )1(חברה ה  במניות 

     
     ונימוצג בסעיף מעין ה

 אגרות חוב ניתנות להמרה 
 - 168 - 171 )1(  במניות החברה 

 אגרות חוב ניתנות להמרה 
 - - 314 165 )2(  במניות חברה מאוחדת 

 336 314 168 - 

 
 אגרות -להלן ) ('סדרה א(ח אגרות חוב ניתנות להמרה " אלפי ש260,000 הנפיקה החברה 2001בשנת  )1(

 תשלומים שנתיים שווים 5 -אגרות החוב עומדות לפירעון ב. מערכן הנקוב 84.5%במחיר של ) החוב
צמודות קרן וריבית למדד ונושאות ריבית שנתית , 2009-2005בחודש יוני של כל אחת מהשנים 

באופן שכל , 2009 במאי 31אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות עד ליום . 2.5%בשיעור של 
 .בכפוף להתאמות, חוב שלא נפרעו ניתנות להמרה למניה רגילה אחתח ערך נקוב אגרות " ש700

 . מניות רגילות69,653 ערך נקוב של אגרות חוב ותמורתם הונפקו 48,757,100בשנת החשבון הומרו 
 -כ ותמורתם הונפקו  להמרה ערך נקוב של אגרות חוב מליון46 -כהומרו לאחר תאריך המאזן 

 . מניות רגילות65,562
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 )המשך( במניות החברה וחברה מאוחדת  אגרות חוב ניתנות להמרה- 17באור 
 
 )המשך (הרכב .א

 המרת אגרות החוב הינה צפויה ובהתאם לכך ,החברהלהערכת הנהלת , 2004 בדצמבר 31ליום  
 ןמוצגת יתרת אגרות החוב בסעיף נפרד בין ההתחייבות לזמן ארוך לבין ההון העצמי בערכ

 42 - היתרה המוצגת הינה לאחר ניכוי חלויות שוטפות בסך של כ). ההוניןהגבוה מערכ(ההתחייבותי 
 .ח"מליון ש

ל בדרך של הקצאה פרטית של שתי סדרות אגרות חוב לא " כיהנפיקה, 2001בחודש אוקטובר  )2(
 מליון דולר 60אגרות חוב דולריות בערך נקוב של . ל"הניתנות להמרה במניות כי, רשומות למסחר

 אגרות חוב -להלן (ח " מליון ש63.5ואגרות חוב שקליות בערך נקוב של ) ות חוב דולריות אגר-להלן (
 . מליון דולר ובניכוי הוצאות הנפקה75-בתמורה כוללת של כ, ) אגרות החוב-ביחד להלן ) (שקליות

יתרת אגרות החוב שלא הומרה . 2007אגרות החוב עומדות לפרעון בתשלום אחד בחודש אוקטובר 
 17.3%תיפרע בתוספת פרמיה לפדיון בשעור של , ל"י כי"ע, להלןתה בפדיון מוקדם כאמור או נפד
הריבית והפרמיה לפדיון צמודות לשער הדולר או נקובות בדולר לפי , קרן אגרות החוב. מהקרן
 לשנה המשולמת אחת לשנה בחודש 1.5%קרן אגרות החוב נושאת ריבית בשיעור של . העניין

 .האוקטובר של כל שנ
, ל בעלות זכויות שוות למניות הרגילות הקיימות"אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של כי

. נ.ח ע" ש1של אגרות חוב שקליות יהיו ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת . נ.ח ע" ש5באופן שכל 
 .נ.ח ע" ש1בת של אגרות חוב דולריות יהיו ניתנות להמרה למניה רגילה אחת . נ. דולר ע1.1473וכל 

 .נ. עח" מליון ש59 -בכ, במידה שכל אגרות החוב תומרנה למניות, ל יגדל"סך הון המניות של כי
בתנאים ,  לפדות את אגרות החוב כולן או חלקן2005ל אופציה הניתנת למימוש החל מאוקטובר "לכי

 .נה  לש4.1%במחיר פדיון המשקף תשואה דולרית למועד הפדיון בשיעור של , מסוימים
בתנאים , ל"לדרוש מכי, 2005 ובחודש אוקטובר 2003בעלי אגרות החוב רשאים בחודש אוקטובר 

לפדות את אגרות החוב שבידיהם במחיר פדיון המשקף את התשואה לפדיון מוקדם , מסויימים
  .ולשלם את הריבית השנתית שנצברה

 1 מליון מניות רגילות בנות 11 -כנ אגרות חוב שיקליות ל.ח ע" מליון ש54 -כבשנת החשבון הומרו 
 1 מליון מניות רגילות בנות 17 -כ מליון דולר אגרות חוב דולריות ל20כן הומרו . ל"נ של כי.ח ע"ש
 .נ.ח ע"ש

 ונוצר לקבוצה רווח הון בסך של 51.6% - ל53.1% -ל מ"בעקבות ההמרות ירד חלקה של הקבוצה בכי
 .ח" מליון ש17.4 -כ

ח " ש1 מניות רגילות בנות 31 -כנ אגרות חוב דולריות ל. מליון דולר ע35מרו הו, לאחר תאריך המאזן
 10 - וייוצר לה רווח הון של כ50.4% -ל לכ"בעקבות ההמרה ירד שעור ההחזקה של הקבוצה בכי. נ.ע

 .ח"מליון ש

המרת אגרות החוב הינה צפויה ובהתאם לכך מוצגת , ל"להערכת הנהלת כי, 2004 בדצמבר 31ליום 
ת לזמן ארוך לבין ההון העצמי בערכה ההתחייבותי יורת אגרות החוב בסעיף נפרד בין ההתחייבוית

 ).הגבוה מערכה ההוני(
 ירד ,.3.ה.7כאמור בבאור , במידה ויומרו כל אגרות החוב האמורות ולאחר מימוש כל האופציות

 .49.2% -ל לכ"שיעור ההחזקה של הקבוצה בכי
   

 שנות הפרעון .ב
 

 בחברה דבמאוח   

   2004 2004 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
 42 43   שנה שניה

 42 207   שנה שלישית
 42 43   שנה רביעית
 42 43   שנה חמישית

     

   336 168 
 

 .19ראה באור , באשר לשעבודים
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 נטו, מעביד- התחייבויות בשל סיום יחסי עובד- 18באור 
 
 הרכב  .א

 במאוחד   
   2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש   

 
   564  780  התחייבויות לפיצויי פרישה

 942  1,177  התחייבויות לפנסיה ופרישה מוקדמת
   28  61  בגין פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה

  2,018  1,534  
 708  818   יעודה בקופת פיצויים-בניכוי

    

  1,200  826 

 
 פיצויי פרישה .ב

 בתשלום פיצויי פרישה חברות הקבוצהחייבות , ולהסכמי העבודה בתוקףבישראל בהתאם לחוקי העבודה 
פיצויי פרישה מחושבים על בסיס משך תקופת . לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות

 .שירותם ובדרך כלל לפי שכרם החודשי האחרון ומשכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה

 :חייבויות בקשר לזכויות עובדים בעת פרישה מכוסות כדלקמןההת

חברות הקבוצה בארץ מפקידות הפקדות שוטפות בתוכניות , בהתאם להסכמי עבודה קיבוציים )א
כיסוי מלא בגין פיצויי , בדרך כלל, תוכניות אלה מעניקות. הםפנסיה חיצונית בגין חלק מעובדי

 .יבות לפיצויי פרישה מההתחי72% -ובמקרים מסוימים , פרישה

מאחר , ההתחייבויות לפיצויי פרישה המכוסות על ידי תוכניות אלה אינן מוצגות בדוחות הכספיים
 .שכל הסיכונים הכרוכים בתשלומי פיצויי הפרישה כמתואר לעיל הועברו לקרנות הפנסיה

. ידי ניהולהקבוצה בארץ מבצעת הפקדות שוטפות לפוליסות ביטוח מנהלים בגין עובדים בתפק )ב
, על פי הסכמי עבודה. פוליסות אלה מעניקות כיסוי להתחייבויות בגין פיצויי פרישה לאותם עובדים

הסכומים שהופקדו בגין הפוליסות . פוליסות ביטוח אלה הן רכוש העובדים, כפוף למגבלות מסוימות
 .החברות כאמור אינם כלולים במאזנים מאחר שהם אינם בשליטת ובניהול

 .ן יתרת ההתחייבויות שאינן מכוסות כדלעיל נעשית הפרשה מלאה בדוחות הכספייםבגי )ג
 
 פנסיה ופרישה מוקדמת .ג

-פנים(תכניות פנסיה מוגדרות , )חלקם לאחר פרישתם מהקבוצה(ל "לחלק מעובדי הקבוצה בארץ ובחו
לת תשלומי פנסיה זכאים העובדים לקב, על פי תנאיהן של תכניות הפנסיה, ככלל. לעת פרישה) חברתיות

 ממשכורתם הבסיסית 70% עד -במקרים מסוימים (על מספר שנות שירותם , בין היתר, המבוססים
 .על בסיס משכורת קבועה, במקרים מסוימים, או המחושבים) האחרונה

 
 פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה .ד

חלה שלא  מסוים בגין חופשתעובדים הפורשים לפנסיה לפיצוי מחלק מהזכאים , תאם לחוזה העבודהבה
על  מבוססת על הערכת אקטואר,  נכללה הפרשה בגין ההתחייבות לפיצוי האמורבדוחות הכספיים. נוצלה

, בהתחשב בהסתברות של תשלום דמי המחלה בגיל פרישה) 5%לפי שיעור ניכיון של (בסיס הערך הנוכחי 
 . העברןזאת בהסתמך על נסיו
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 )המשך (נטו, מעביד-סיום יחסי עובד התחייבויות בשל - 18באור 
 
פורשים עובדי סדום לפנסיה ,  עם עובדי חברה מאוחדת1978בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בשנת  .ה

 . שנה בסדום20 ובלבד שעבדו 60או בגיל ,  שנה בסדום25 ובלבד שעבדו 58מוקדמת בהגיעם לגיל 

שבע בתביעתו של עובד חברה מאוחדת בו -ארד האיזורי לעבודה בב" ניתן פסק דין של ביה16.9.01ביום 
נקבע כי יש לראות את סעיף הפרישה המוקדמת בהסכם הקיבוצי שבין החברה המאוחדת לבין עובדיה 

החברה המאוחדת הגישה ערעור על . כמקנה לעובדי סדום זכות פרישה ולא כמטיל עליהם חובת פרישה
ד הארצי קיבל את ערעור "ביה. תן פסק הדין בערעור ני18.3.2004ביום . ד הארצי לעבודה"פסק הדין לביה

ד האיזורי לפיה קיימת לעובדי החברה המאוחדת בסדום "החברה המאוחדת בחלקו וביטל את קביעת ביה
פסק הדין הצהיר על בטלות הסדר הפרישה המוקדמת . זכות לפרישה מוקדמת במקום חובת פרישה

 חודשים מיום מתן פסק הדין על מנת לאפשר 6 אולם קבע שהצהרה זו תכנס לתוקפה לאחר, הקיים
 .לצדדים לקבוע בתקופה זו הסדר חדש ומפורט לפרישה מוקדמת של עובדי סדום

והצדדים טרם הגיעו להסכמה כלשהי בדבר הסדר , מאחר והתקופה האמורה של ששת החודשים תמה
ים שישה חודשהוסכם על ארכה נוספת של , חדש ומפורט אשר יענה על דרישת החוק והפסיקה

 .בימים אלה ממשיכים להתנהל דיונים בין הצדדים. 2005  במרס17 ביום שהסתיימה
 
מבוססות על ערכם הנוכחי של , לרבות בשל פרישה מוקדמת, ההפרשות בספרים בגין תשלומי פנסיה .ו

על לוחות תמותה המקובלים , בין היתר, הסכומים לתשלום המחושבים על ידי אקטוארים בהתבסס
לגבי חברות : שיעורי הניכיון ששימשו בחישוב הערך הנוכחי היו. ובגרמניה) של הביטוח הלאומי(שראל בי

. 4.75%ל בעיקר "לגבי חברות בחו,  בהצמדה למדד5% - כ בהצמדה למדד והיתרה3.5% בעיקר -בישראל 
חברות בישראל לגבי : ההתחייבות חושבה על ידי החברות על בסיס ההנחה כי שכר העובדים יגדל כדלקמן

 לשנה ולאחר הפרישה יהיה השכר 2% - 2.5% -ל "ולגבי חברות בחו) בהצמדה למדד( לשנה 2% בעיקר -
 .צמוד למדד

 
לא נכללו , בחברות מאוחדות מסוימות הפועלות במדינות בהן לא קיימת חובה לתשלום פיצויי פיטורין .ז

מקרים של הפסקת פעילות של חלק מהמפעל למעט ב, הפרשות לתשלום אפשרי בעתיד של פיצויי פיטורין
 .ופיטורי עובדים עקב כך

 
תקנוני קרנות   לפיו בין היתר שונו- 2004ד "תשס , חוקקה הכנסת את חוק גיל פרישה2004 בחודש ינואר .ח

 64-ל  שנה60- שנה ולנשים מ67- שנה ל65-לגברים מ ,בהדרגה ,כך שגיל הפרישה לפנסיה יעלה ,הפנסיה
 . שנה

לפיו , ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים"נחתם הסכם בין שר האוצר ויו, 2004 דצמבר בחודש
בגין עובדים שפרשו , התחייבה הממשלה לממן את העלות הנוספת הכרוכה בהעלאת גיל הפרישה לעיל

בהתאם . ומעבידיהם מממנים את עלות הפרישה באופן שוטף, 2003 דצמבר 31לפנסיה מוקדמת עד יום 
תממן הממשלה את העלות הנוספת הכרוכה בהפיכת הפורשים לפנסיונרים בקרן הפנסיה בה הם , םלהסכ

 . לאישה60- לגבר ו65מבוטחים כבר בגיל 
  .ה את ההתחייבויות בגינם בדוחות הכספייםצלגבי עובדים שטרם פרשו עדכנו החברות בקבו

 
 CPLתוכנית הפנסיה של  .ט

 Defined benefit( קרן פנסיה CPLבגינה הקימה ,  לעובדיה התחייבות לתשלומי פנסיהCPL -ל )א
pension plan (מאפייניהם העיקריים של ההתחייבות וקרן . בה מופקדים כספי העובדים והמעסיק

 :הינם כדלקמן, הפנסיה

ונכסי קרן הפנסיה מנוהלים על ידי הנאמנים , קרן הפנסיה כפופה לדיני הנאמנות בבריטניה )1 (
ובאפשרותה אף ,  זכאית למנות חלק מהנאמנים של קרן הפנסיהCPL .CPL- לשאינם כפופים

נאמנים אלה מחויבים לפעול לטובת מוטבי , עם זאת. להחליף את הנאמנים שהיא מינתה
 . לקרן הפנסיהCPLבין , במידה שקיימים, קרן הפנסיה גם במקרים של ניגוד אינטרסים

) 2( CPLובכל מקרה של חוסר בנכסי קרן הפנסיה על ,  אחראית לבצע תשלומים לקרן הפנסיה
CPLלהלן) 5(ראה גם ,  להשלים את החסר בהתאם לכללים המקומיים  .CPL אינה רשאית 

אולם , גם אם ישנם עודפי כספים מעבר להתחייבות הפנסיונית, למשוך כספים מכספי הקרן
CPLכמו כן.  יכולה במקרים אלה להקטין את תשלומיה השוטפים ,CPLה רשאית לפרק  אינ

 .את קרן הפנסיה

 .הפקדות בקרן הפנסיה מוכרות לצרכי מס )3(
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 )המשך (נטו, מעביד- התחייבויות בשל סיום יחסי עובד- 18באור 
 
 )המשך (CPLתוכנית הפנסיה של  .ט

בדומה להשקעותיהן של קרנות פנסיה , נכסי קרן הפנסיה מושקעים בניירות ערך סחירים )4(
 .דומות בבריטניה

)5( CPLלשמור על סכום מינימלי של נכסים בקרן הפנסיה , על פי ההוראות בבריטניה,  מחויבת
 .כנגד ההתחייבות לפנסיה לעובדיה

, CPLבגין תוכנית הפנסיה של , 2004נטו שנזקפו בדוחות רווח והפסד לשנת , הוצאות הפנסיה )ב
 :מורכבות כדלהלן

  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 

2004 2003 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש

   
 26  29  הוצאות שירות שוטפות 
 48  55  הוצאות ריבית שוטפות 

 )48( )60( תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה
 8  7  הפסדים אקטוארים נטו שהוכרו בתקופה

 34  31  נטו לתקופה, הוצאות פנסיה
 
הינה , יה הכלולים בדוחות הכספייםהתנועה בהתחייבות לתשלומי פנסיה ובנכסי קרן הפנס )ג

 :כדלקמן
  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  

 2004 2003 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

   
 )753( )988( השנהלתחילת ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה 

 )25( )29( הוצאות שירות שוטפות 
 )48( )55( הוצאות ריבית שוטפות 

 21  32  תשלומי פנסיה
 )67( )7( רווחים אקטואריים בגין ההתחייבות לתשלומי פנסיה 

 )116( )58( הפרשי תרגום 
 ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה

 )988( )1,105( )1 (לסוף השנה  
   

 587  814  השנהלתחילת שווי שוק של נכסי קרן הפנסיה 
 48  60  תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה 

 28  29  בקרן הפנסיה הפקדות מעביד 
 )21( )32( תשלומי פנסיה

 83  36   אקטואריים בגין נכסי קרן הפנסיה רווחים
 89  48  הפרשי תרגום 

 814  955  )2 (לסוף השנהשווי שוק של נכסי קרן הפנסיה 
 ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה בניכוי שווי שוק

 )174( )150( )]1 (-) 2 [(לסוף השנה  של נכסי קרן הפנסיה 
 176  151  לסוף השנה, יתרת ההפסדים האקטואריים הנדחים

 יתרת נכסי קרן הפנסיה נטו כפי שנכללה בדוחות הכספיים
 2  1  לסוף השנה  

 .בסמוך לתום השנה, ההערכה האקטוארית של ההתחייבות לתשלומי פנסיה מבוצעת אחת לשנה

 : תוכנית הפנסיה למרכיביהההנחות שהובאו בחשבון לצורך מדידת  )ד

, בהתאמה, 2002 -ו 2003, 2004 בדצמבר 31לימים , 5.5% - ו5.4% ,5.5% -שיעור היוון שנתי  )1(
ח קונצרניות הנסחרות באנגליה והמדורגות "של אג, המבוסס על שיעור התשואה הנומינלי

AA; 

, 2002 - ו2003, 2004  בדצמבר31לימים , 7% -שיעור תשואה צפויה שנתי בגין נכסי הקרן  )2(
 ;הצפוייה על נכסי קרן הפנסיה, ארוכת הטווח , שמשקף את שיעור התשואה

 בדצמבר 31לימים , 3.85% - וCPL - 3.8%, 3.7%שיעור הגידול הנומינלי השנתי בשכר עובדי  )3(
המביא בחשבון הנחה של  (CPLבהתאם לניסיונה של , בהתאמה, 2002 - ו2003, 2004

, 2002 - ו2003, 2004 בדצמבר 31לימים , 2.35% - ו2.77% ,2.89% עוראינפלציה בשי
 ).בהתאמה
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 ערבויות .א
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2004 2003 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
     :הרכב

 175 173 - - לחברות מאוחדות
 - - - - )2(לחברות מאוחדות באיחוד יחסי 

 15 11 83 173 )1(לאחרים  
 190 184 83 173 (*)סך הכל 

     
     :כולל(*) 

 190 184 83 173 סכומים במטבע חוץ או צמודים לו
     

 
חל -ח אשר החברה ערבה ללקוחות המחזיקים ביחידות דיור של אמ" מליון ש11 -הסכום כולל כ )1

מ "חל בע-החברה האם של אמ, )חברה מוחזקת לשעבר(מ "נכסים בע. ל.על פי הסכם מכירת ח. מ"בע
התחייבה הרוכשת לעשות כמיטב יכולתה על מנת לשחרר את החברה מהערבויות , 1999בשנת 

הרוכשת מתחייבת , כל עוד לא שחררה הרוכשת את החברה מהערבויות. שהעמידה כאמור לעיל
 בדצמבר 31ל החל מיום "רישה המופנית כלפי החברה בגין הערבויות הנאו ד/לשאת בכל תביעה ו

1999. 

בנוסף לערבויות הכלולות לעיל נתנה החברה ביחד עם השותף המוגבל האחר באלרם ערבויות ביצוע  )2
לגבי פרוייקטים לבניית דירות שהשותפות התחייבה לבנות על קרקעות מסוימות ולהעביר לבעלי 

 .וימים מן התקבולים ממכירות או חלק מן הדירותהקרקעות אחוזים מס

 בחלקם ללא הגבלה בסכום -קיימות ערבויות של הקבוצה לטובת אגף המכס ולרשות הנמלים  )3
 .ח" מליון ש5 -ובחלקם עד לגובה של כ

 
 תביעות .ב

 בחברה )1

ברית הגישו בעלי מניות מסוימים בטאואר תביעה לבית משפט בארצות ה, 2003בחודש יולי  .א
שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים , דירקטורים מסוימים שלה, כנגד טאואר

 שביקשו בין היתר להכיר בתביעה -התובעים .  ואייסיטקביניהם החברה לישראל, מסוימים
, 1934 העלו טיעונים מכוח החוק למסחר בניירות ערך האמריקאי משנת -כתביעה ייצוגית 

והשמטת מידע שנעשה על ידי הנתבעים בחומר שנשלח לבעלי בנוגע לדיווחים לא מדויקים 
 בנוגע לאישור תיקון הסכמי ההשקעה של טאואר עם 2002המניות של טאואר בחודש אפריל 

 .השותפים האסטרטגיים שלה והמשקיעים העיקריים בהון

בחודש . ידי בית המשפט בניו יורק-נדחתה התביעה על הסף במלואה על, 2004בחודש אוגוסט 
 . הגיש אחד התובעים המובילים ערעור כנגד ההחלטה2004דצמבר 

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

על מסמכים שונים )  החוק-להלן  (1961 �א "התשכ, בישראל חל חוק מס בולים על מסמכים .ב
 2003בחודש יוני . או שלא ננקב בו, בהתאם לסוג המסמך והסכום הנקוב בו, בשיעורים שונים
 .לחוק הקובע מי הם החייבים בביול מסמכים' א15תוקן נוסח סעיף 

התיקון לחוק ופעילות האכיפה . במהלך השנה הגבירו רשויות המס בישראל את אכיפת החוק
אשר טרם קבע את , הועלו לדיון בבית המשפט העליון, אשר בוצעה על ידי רשויות המס

צפוי חוק מס בולים להתבטל בהדרגתיות עד , תחת מגמות חקיקה, בנוסף. ייןהחלטתו בענ
 .2008לביטולו המלא בשנת 

להערכת הנהלות חברות הקבוצה לא צפויה לקבוצה חשיפה מהותית בגין דרישה כלשהי 
 .בקשר עם חוק מס בולים
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 )משךה(תביעות  .ב

 בחברות מאוחדות )2

 )ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

הודעות צד )  קבוצת הברום-להלן (ל " קיבלו חברות מאוחדות של כי1994החל משנת  .1
, בין היתר(ב "ידי חברות אמריקאיות שנתבעו בבתי משפט בארה-כנגדן על' וצד ד' ג

בעיקר ( עובדים לשעבר במטעי בננות 30,000 -על ידי כ, )במסגרת שתי תביעות ייצוגיות
).  התובעים-להלן  ()אפריקה והפיליפינים, האיים הקריביים, במרכז אמריקה

חשיפה לחומר כימי שיוצר על ידי מספר בגין , נגרמו להם נזקי גוףכי התובעים טוענים 
ושסופק לחברות העוסקות בגידולי בננות , ביניהן חברות כימיקלים גדולות, יצרניות

 שנה 30 -במשך תקופה כוללת של כולטענתם היה בשימוש , ) הנתבעות-הלן יחדיו ל(
)1960-1990.( 

ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של "חלק גדול מההליכים הנ 
 . חברות קבוצת הברום כנתבעות ישירותל ננקבו "הנ במרבית ההליכים .התובעים

 בערכאות שונות בבתי משפט בארצות הברית ל המתקיימים"במסגרת הדיונים הנ
מ " ברום ים המלח בעבהיות, פסק לאחרונה בית המשפט העליון של ארצות הברית כי
. אינה זכאית לשיפוט פדראלי, חברה בת שאינה בדרגה ראשונה של מדינת ישראל

בשלב זה אין קבוצת הברום ועורכי דינה יכולים להעריך את השפעתה של החלטה זו 
 .שך ההליכים או על הליכים אחרים הנוגעים לתביעות אפשריות בעניין זהעל המ

ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם " ההליכים הנמתקיימיםבמהלך התקופה בה 
כצד הכלול , ל"קבוצת הברום נזכרת במסגרת הסדרי הפשרה הנ. רובם של הנתבעים

ך את השפעת הסדרי לא ניתן בשלב זה להערי. ל"במסמכי השחרור מהתביעות הנ
ל על הטענות הכלולות בתביעות השיפוי וההשתתפות שהוגשו כנגד "הפשרה הנ
) ייתכן שאף יותר( תובעים 5,000 -יצויין כי קיימות תביעות של כ. ל"הקבוצה הנ

 .ל"שאינם צד להסדרי הפשרה הנ

טוענות להעדר אחריות או חבות מצידן ואף להעדר ל "הנחברות קבוצת הברום 
 . ל" בהליכים הנביחס אליהן שיפוט סמכות

 כיסוי ביטוחי מסוים לגבי - במועד הרלבנטי - קבוצההיה ל, להערכת קבוצת הברום
בעניין זה מחלוקת לפחות עם חלק ישנה  אולם .ותהאירועים מושא התביע

היה והתובעים יזכו בתביעותיהם כנגד הנתבעות . מהמבטחים באשר לכיסוי ולהיקפו
עלול הסכום אותו תהיה קבוצת , יזכו בתביעותיהן כנגד קבוצת הברוםאו מי מהן ואלו 

 .לעלות על היקף הכיסוי שיוכר על ידי המבטחים, הברום חייבת לשלם

כמות החומר שסופקה על ידן למדינות הרלוונטיות ובתקופה , להערכת קבוצת הברום
צרנים קטנה ביחס לכמות החומר שסופקה על ידי י, אם בכלל, הרלוונטית היתה

 .אחרים

 חשופה לאחריות בהליכים היאאם ובאיזו מידה  בשלב זה להעריך ל אינה יכולה"כי
ל ולפיכך לא נכללה "מחמת אי הוודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנזאת , אלו

 .בדוחות הכספייםהפרשה 

להלן (מ "הגישה נגד מפעלי ים המלח בע)  קונטרקליין-להלן (מ "חברת קונטרקליין בע .2
א שעילתה העיקרית "תביעה לבית המשפט המחוזי בת,  כמו גם נגד אחרים, )ה" מי-

פטריות בים המלח ופגיעה בזכויות נטענות " תקציר"הפרת פטנט בהקשר לדוברה ל
 .אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה

על פסק דין זה הוגש ערעור . ה הפרה פטנט"בית המשפט המחוזי קבע בפסק דין כי מי
הליכי גישור בין הצדדים לא עלו יפה והתיק ממתין להכרעת . משפט העליוןלבית ה

 .בית המשפט העליון
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 )המשך (תביעות .ב

 )המשך (בחברות מאוחדות )2

 )ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

ה "קונטרקליין תביעה כספית נגד מיהגישה , ל"במקביל לערעור ועל יסוד פסק הדין הנ 
. ההפסד שנגרם לה/ מיליון דולר בגין הנזק52 -בבית המשפט המחוזי בסך של כ

אשר אישר לקונטרקליין לשלם אגרה , קונטרקליין ביקשה פטור מאגרת בית המשפט
 על החלטה זו של בית.  מיליון דולר20ח לגבי סכום תביעה של " אלפי ש10סימלית של 

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

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

 .ם אלולחשיפה מהליכי

היא , אי לכך. מאחסנת ומוכרת מוצרים כימיים מסוכנים, קבוצת הברום מייצרת .3
קבוצת הברום משקיעה סכומים .  חשופה לסיכונים הנובעים מפגיעה באיכות הסביבה

בדוחות הכספיים כלולה . ניכרים כדי לקיים את ההוראות והתקנות הסביבתיות
על בסיס , רכת ההנהלה של קבוצת הברוםאשר להע,  מליון דולר11.4 -הפרשה בסך כ

די בה כדי לכסות חבויות , נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים, המידע המצוי בידיה
 .אפשריות בגין מפגעים סביבתיים שקבוצת הברום מעורבת בהם

ל מוצרים "בהם גם מפעל של כי, ו מפעלים באתר רמת חובבקיבל, 2004מאי חודש ב .4
להקים ) א: (ים המפעליםנדרשלפיה ,  העסקתנאי רשיוןל שינוי בהודעה ע, תעשייתיים

 מתקן לטיפול ביולוגי עצמי בחצר המפעל ובמועד זה תופסק 2006 ביולי 1 -עד ה
) ב(; הזרמת השפכים למתקן הטיפול המרכזי של המועצה התעשייתית רמת חובב

של המועצה  תופסק הזרמת השפכים המטופלים לבריכות האיוד 2008 בינואר 1ביום 
המשרד לאיכות ) ג(;  מלח15% -ויוזרמו לבריכת איוד מפעלית כתמלחת בריכוז של כ

 תוכנית לביצוע פיילוט גיבוש 2007 ביוני 30 -הסביבה דורש מהמפעלים להגיש עד ה
 תוכנית לטיפול בשפכים בשיטת האידוי והגיבוש על 2008 בדצמבר 31לשפכים וביום 

 .  סמך ניסויי הפיילוט

ביחד עם התאחדות ,  ברמת חובב עתרו כל המפעלים2004 באוקטובר 10 יוםב
רה מנהלית שהוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד יבמסגרת עת, התעשיינים

בעתירה טוענים העותרים כי  . האמוריםהמשרד לאיכות הסביבה לביטול התנאים
או ( שאינו ישים  באשר הם מחייבים פתרון,התנאים נקבעו שלא כדין ובחוסר סבירות

 פתרון ישים ובר זניחתתוך , ) או כלכליתניתן ליישמו מבחינה טכנולוגיתשלא ידוע אם 
  . לים התיכון באמצעות צינור מוצא ימי, לאחר טיפול,קיימא של הזרמת השפכים

 אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע הסכמה בין משרד איכות 2005 ס במר3ביום 
נים והמפעלים לפיה תועבר המחלוקת להליך של גישור התאחדות התעשיי, הסביבה

השאלות אשר סוכם כי ידונו בהליך .  יום180וההליך בפני בית המשפט יותלה למשך 
לוחות הזמנים ליישומו והפרמטרים הנגזרים מסוג , הגישור הן סוג פתרון הקצה

ן המפעלים העותרים הסכימו למחוק חלק מהעתירה שעניינו בפתרו. פתרון הקצה
, במקום הטיפול המשותף שנהג עד היום, הטיפול בשפכים בחצר כל מפעל בנפרד

הליך הגישור אינו מעכב את . וקיבלו על עצמם טיפול נפרד של כל מפעל בשפכיו
בשלב זה אין לדעת בוודאות מה תהיה משמעות . ם הנוספיםהמועדים הקבועים בתנאי

שכן ,  יצליח ותידחה העתירהאם הליך הגישור לא, ידי המפעל-יישום התנאים על
 .הטכנולוגיה הנחוצה ליישומם אינה זמינה וטעונה מחקר ופיתוח

 



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 198 

 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 

 )המשך (תביעות .ב

 )המשך (בחברות מאוחדות )2

 )ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

 החברה -להלן (אוחדת בהולנד מקבוצת רותם בחלק מהקרקע החכורה על ידי חברה מ .5
בהתבסס על , הנהלת החברה ההולנדית סבורה. התגלה בעבר זיהום) ההולנדית

כי ובהתחשב בעובדה , אכיפת דיני איכות הסביבהלגבי המדיניות הנהוגה כיום 
כי הסבירות לכך , התקבל אישור הרשויות לבניית מחסן על פני הקרקע המזוהמת

. וגיה של ממשלת הולנד תדרושנה ניקוי הקרקע בפועל הינה נמוכהשרשויות האקול
, בעת מתן האישור לבניית המחסן התייחסו הרשויות לזיהום הקרקע כזיהום חמור

לכן הנהלת החברה ההולנדית ; שלאותה עת לא היה צורך בניקוי הזיהוםאולם קבעו 
כה בעלויות גבוהות הסרת הזיהום עלולה להיות כרו. אינה מתכוונת ליזום את הסרתו

אם וכאשר ייסגר המפעל ותוחזר , אולם שאלת העלויות תהיה כנראה רלוונטית
בשלב זה לחברה ההולנדית עלויות שוליות בלבד לבקרה שוטפת . הקרקע לרשות הנמל

 . על מצב הזיהום
החברה ממנה נרכשה הקרקע בעבר היא האחראית , לדעת הנהלת החברה ההולנדית

נושא האחריות .  לפני הרכישהה לידיעתהובאהום הקרקע לא מאחר שזי, לזיהום
 .נמצא בדיון בבית המשפט וטרם הוכרע, אם בכלל, לנזקים לצדדים שלישיים

  נחל הקישוןהליכים תלויים ועומדים בקשר עם  .6

 ")כ"דח: "להלן(, מ''דשנים וחומרים כימיים בעל "כי - מאוחדתחברהאתר הייצור של 
 וכן על ידי כ"דחעל ידי , משך עשרות שנים מוזרמים שפכים. גובל בנחל הקישון
 . לנחל הקישון, מפעלים רבים אחריםגופים ורשויות מקומיות ו

 תביעה ייצוגית , כמו גם נגד נתבעים אחרים,כ"דח הוגשה נגד 2001 במאי 29ביום 
, )תביעות אזרחיות(מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים לבית משפט השלום בחיפה 

לתביעה צורפו כצדדים שלישיים מדינת ישראל ועשרות מפעלים . 1992 -ב"תשנ
התובעים מבקשים . בתביעה נטען כי הנתבעות מזהמות את נחל הקישון. ורשויות

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

נתבעים נוספים ומדינת , כ"על ידי דחהוגשו ל הסף של התביעה בקשות לסילוק ע
 נקטו ונוקטים באמצעים , כמו גם הנתבעים,המדינה שטעם הבין היתר מ, ישראל

 ובנסיבות  כי כיום השפכים המוזרמים אינם מזהמים,לסילוק המפגעים ולמניעתם
וק על הסף הבקשות לסיל. אלו לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית מכוח החוק האמור

 . טרם הוכרעונדונו אך 

רובן המכריע של הסוגיות המתעוררות בתביעה טרם הובאו להכרעתו של בית המשפט 
על בסיס חוות דעת יועציה , להערכת החברה,בכפוף לאמור לעיל, עם זאת. העליון

 . ולכן לא ביצעה הפרשה בגינהטובות כנגד התביעההגנה יש לה טענות , המשפטיים

) לרבות מדינת ישראל(נתבעים נוספים שמונה  וכ"דחהוגשו כנגד  2004 עד 2001בשנים 
או יורשיהם (חולים   49 -לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי תביעות כספיות שש 

לטענת . קישוןמעגן הדיג בב, לפי הנטען, ברובם דייגים שעבדו בשעתו, )ותלויים
). ומחלות אחרות(בהן חלו  גרמה למחלות הסרטן הזרמת השפכים לקישוןהתובעים 

 מאחר ומדובר .גם בתביעות אלו צורפו כצדדים שלישיים עשרות מפעלים ורשויות
התובעים אומדים . בתביעת נזקי גוף אין התובעים צריכים לכמת את הסכום הנתבע

 בתוספת ,נכון ליום הגשת התביעותח " מליוני ש153 -כולל של כאת נזקיהם בסך 
ר הגשת התביעה חזרו בהם שניים מהתובעים ותביעתם נמחקה לאח. פיצויים עונשיים

 ). ח" מליון ש3.6 -סכום תביעתם כ(

להוציא עדויות (תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים וטרם החלה שמיעת העדויות 
 כ את מלוא הפרטים העובדתיים "אין בידי דח, בהתאם). שנשמעו בשמיעה מוקדמת

נתבעים וצדדים , תובעים (ויותר בעלי דיןכמאה  בה מעורבים עשרות שנים ושנמשכה
 הן לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת ,ובסוגיה משפטית תקדימית, )שלישיים

 . האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישיים
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 

 )המשך (תביעות .ב

 )המשך (בחברות מאוחדות )2

 המשך ()ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

כ עומדות טענות "להגנת דח כי ,  בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל,ניתן לאמר
 בהתבסס על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמה ומטעם יתר הנתבעים ובין ,הגנה
מרבית . ב.  אין כל עודף תחלואה בסרטן בקרב הדייגים,על פני הדברים. א: היתר
 90% -בעיקר העובדה כי למעלה מ(חלות מוסברות על ידי גורמי סיכון אישיים המ

נסיבות החשיפה הנטענות אינן ידועות כגורמות . ג. ותחלואה טבעית) מהתובעים עישנו
 . למחלות התובעים

הן מבחינה , לאור מורכבות התיקים, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים, עם זאת
 והצדדים הרבים ים מצויםהשלב הראשוני בו ה, טיתעובדתית והן מבחינה משפ

להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בדוחותיה ,יכולה, ל"כיאין , המעורבים
 .הכספיים

שלוש תביעות לבית המשפט המחוזי בחיפה  הוגשו 2004יוני ויולי , בחודשים אפריל
יורשים ,  משפחות שכולות, חיילים לשעבר94  - תובעים 180  כ על ידי,  נתבעים4כנגד 

הטוענים כי נגרמו להם ) המצטרפות לתביעה קודמת של חייל לשעבר ורעייתו (ותלויים
תביעות החיילים . נזקי גוף כבדים כתוצאה ממגע עם חומרים רעילים במי נחל הקישון

נזק (סכום הנזקים שהוערכו בכסף  -  מיליון שקלים266.6 - של כל סךהנן ע
אשר חופפות בחלקן את הנזק ( מיליון שקלים תביעת תלויים 84.2 -כ, )כללי/מיוחד

הסכומים נכון ליום הגשת ( מיליון שקלים פיצויים עונשיים 141 -כ, )המיוחד
לרבות ( אשר לא הוערכו בכסף בכתבי התביעות ,וכן נזקים עיקריים נוספים) התביעות

דן השתכרות בחלקם של המקרים אוב, הוצאות רפואיות, אבדן השתכרות לעתיד
כנגד בין היתר הנתבעים הגישו הודעות לצדדים שלישיים ). בשנים האבודות ועוד

 . ובהם מדינת ישראל, כמו גם כנגד עשרות מפעלים ורשויות, כ"דח

הפרטים העובדתיים , בהתאם. תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים של קדם משפט
ידועים ברובם לנתבעים ולצדדים הנוגעים לתובעים ולנסיבות החשיפה הנטענות אינם 

טרם הוגשו חוות דעת מומחים מטעם למועד הדוח , כן-כמו. כ" לרבות דח,השלישיים
בה מעורבים  עשרות שנים ו שנמשכההמדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר . כ"דח

 הן ,ובסוגיה משפטית תקדימית, )נתבעים וצדדים שלישיים, תובעים (בעלי דיןמאות 
. ה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישייםלגוף התביע

כ "ייתכן כי חלק מהטענות העומדות להגנת דח, בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל
בהתבסס , עם זאת. יעמדו להגנתה גם בתביעות אלו,  דלעיל3בתביעות שנזכרו בסעיף 

 הן מבחינה עובדתית והן ,לאור מורכבות התיקים, על הערכת יועציה המשפטיים
אין ,  והצדדים הרבים המעורביםים מצויםהשלב הראשוני בו ה, מבחינה משפטית

 . יכולה להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בדוחותיה הכספייםל"כי

בהם גם רשויות (ואחד עשר צדדים נוספים  כ"דח הוגשו כנגד 2001-2004בשנים 
  בעלי סירות וספינות71על ידי ט המחוזי בחיפה בבית המשפ שתי תביעות )מדינה

נחל מי במגע עם לכלי השייט , לפי הנטען , קורוזיה שנגרמהעקבנזקי רכוש לפיצוי בגין 
 מספנות ישראלעל ידי , כ ביניהן"עוד הוגשה תביעה כנגד מספר נתבעות ודח .הקישון

בבעלות ם שולשיגומיבטענה כי נגרמו נזקי קורוזיה ממי נחל הקישון למבדוק 
 ערכו והתביעות ה .נוספיםצדדים כנגד ' בכל התיקים הוגשו הודעות צד ג. המספנות

בתוספת , נכון ליום הגשת התביעותח " מיליון ש30.2 -לצרכי אגרה על סך כולל של כ
 .פיצויים עונשיים ונזקים עתידיים

נזקי ת ובתביע. ההליכים האמורים מצויים בשלבים ראשוניים של קדם משפט
תדון , נערכו חקירות מקדמיות בשאלת הנזק ולאחר מכן הוחלט כי ראשיתהספינות 
ללא ( ובין גרימת קורוזיה במובן הכללי ותקשר הסיבתי בין שפכי מי מהנתבעשאלת ה

לפסוק , הוסמך בית המשפט על ידי מקצת הצדדים, כן-כמו. )שמיעת עדויות התובעים
כ טוענת כי "דח). רפה בשלב זה להסדרכ לא הצט"דח(על דרך של פשרה בשאלת הנזק 

פעלה על פי היתרים מתאימים מהרשויות המוסמכות וכי החומרים שהוזרמו על ידה 
בהתבסס על הערכת יועציה , כ סבורה"דח. לקישון לא גרמו לנזקים הנטענים

מאחר ומדובר בהליך , עם זאת. כי יש לה טענות הגנה טובות נגד התביעות, המשפטיים
כ "עריך כיום אם יש חשיפה לדחהלא ניתן ל, ם המצוי בשלבים הראשוניםמרובה צדדי

 .ועל כן לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 

 )המשך (תביעות .ב

 )המשך (בחברות מאוחדות )2

 )המשך( )ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

ערר מים לבית ) ד" אט-להלן (טבע ודין ,  הגישה עמותת אדם2002ברואר בחודש פ .7
וכן כנגד שתי חברות מאוחדות של , המופנה נגד נציב המים, הדין  לענייני מים בחיפה

אשר , ובו בקשה לחייב את נציב המים להוציא צווים כנגד החברות המאוחדות, ל"כי
או החזרת המצב לקדמותו עובר /וות ולפעול לשם תיקון המע, בין היתר, יחייבו אותן

הקידוח הידוע , בין היתר, בו נקדח(להיווצרות מליחות יתר באקוויפר חבורת יהודה 
בערר . כאמור" זיהום"או לעשות כל הדרוש למנוע הישנותו של /ו") 13אפעה  "-כ

התבקש כי הצווים יחייבו את החברות המאוחדות להפסיק מיידית דליפות של שפכים 
 13תיים לתת הקרקע וכן לשאוב את המים המזוהמים מקידוח אפעה תעשיי

והכל על מנת לצמצם את התפשטות הזיהום ולרסן את עליית , ומקידוחים נוספים
תוך עשיית שימוש במים המזוהמים שיופקו במקום מים שפירים ממקורות , המליחות
 . אחרים

מדוע אסור להוציא הנהלות החברות המאוחדות בדעה כי יש להן טענות טובות  
מדוע אין החברות המאוחדות אחראיות לזיהום וכן כי ההליך הוגש בערכאה , הצווים

 חברה מאוחדת -זאת ועוד . ד אין זכות עמידה בהליך זה"שאין לה סמכות ולאט
נציב המים  . 13ל הודיעה על נכונותה לרכוש את המים מקידוח אפעה "אחרת של כי

 -כי ככל שנגרם זיהום , אין מקום לתת הסעדים בין היתרהודיע לבית הדין כי לטעמו 
במסגרתם , הוא הופסק ומשום שנבדקים פתרונות מעשיים לשימוש במי האקויפר

הערר תלוי ועומד בבית הדין וטרם התקיים דיון . ימצא ממילא פתרון לזיהום הנטען
 .לגופו

מאוחדות לבצע הואיל והסעדים המבוקשים ביחס לפעולות שיש לחייב את החברות ה
אין זה מעשי , כן אינם ניתנים לכימות-הינם כלליים מאוד ועל, בקשר עם הזיהום

אם החברות , את העלות הפוטנציאלית של פעולות כאמור, בשלב זה, להעריך
 . לבצעןתחוייבנההמאוחדות 

גרמו להצפת שטחים , 2004 באוקטובר 29 -שיטפונות כבדים בערוצי הנחלים שהיו ב .8
ה בסדום ולכניסת מים וסחף בכמות רבה לבריכות האידוי " בחלק ממתקני מינרחבים

 .בים המלח
, בסדוםה "מיהופסקו עבודת תחנת הכוח והייצור בחלק ממתקני , כתוצאה מההצפות
 . נזקים לרכוש וכן אובדן הכנסותה"למיבשל השיטפונות נגרמו . למשך ימים ספורים

אולם להערכת הנהלת , וא היקף הנזקיםיכולה להעריך את מלה "מיבשלב זה אין 
, מסתכמת בהשתתפות העצמיתה "מיקיים כיסוי ביטוחי לנזקים וחשיפת , ה"מי

 .בספריםהפרישה סכום זה ה "מי.  מיליוני דולר12.5 -של כ, בסכום ברוטו

ערר מים לבית הדין ) ד" אט-להלן(טבע ודין ,  הגישה עמותת אדם2002בחודש פברואר  .9
וכן כנגד שתי חברות מאוחדות של , המופנה נגד נציב המים,  בחיפהלענייני מים

, ובו בקשה לחייב את נציב המים להוציא צווים כנגד החברות המאוחדות, החברה
או החזרת המצב לקדמותו /לפעול לשם תיקון המעוות ו, בין היתר, אשר יחייבו אותן

הקידוח , בין היתר, קדחבו נ(עובר להיווצרות מליחות יתר באקוויפר חבורת יהודה 
. כאמור" זיהום"או לעשות כל הדרוש למנוע הישנותו של /ו") 13אפעה  "-הידוע כ

בערר התבקש כי הצווים יחייבו את החברות המאוחדות להפסיק מיידית דליפות של 
 13שפכים תעשייתיים לתת הקרקע וכן לשאוב את המים המזוהמים מקידוח אפעה 

על מנת לצמצם את התפשטות הזיהום ולרסן את עליית והכל , ומקידוחים נוספים
תוך עשיית שימוש במים המזוהמים שיופקו במקום מים שפירים ממקורות , המליחות
 .אחרים

כולל תביעות (ל וכמה מהחברות המאוחדות שלה תלויות ועומדות תביעות "כנגד כי .10
ל והחברות "פרישו כיה,  מליון דולר10 -בגין תביעות בסך של עד כ. שונות) משפטיות

,  מליון דולר מהתביעות האמורות לעיל4בגין ו,  מליון דולר5 -המאוחדות סכום של כ
בהתבסס על חוות דעת של יועציהן , להערכת הנהלת החברות. קיים כיסוי ביטוחי

 .סכומים אלו יספיקו כדי לכסות את ההתחייבות שעלולות להיגרם להן המשפטיים
לדעת הנהלת , 2004 בדצמבר 31 מליון דולר ליום 2 - עד כבאשר לתביעות בסכום של

לא ניתן להעריך ,  המשפטייםן המתבססת על חוות דעת יועציההמאוחדותהחברות 
 .עדיין מה יהיו תוצאותיהן ולכן לא נעשתה הפרשה בגינן בדוחות הכספיים
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 )המשך( תביעות .ב

 )המשך (בחברות מאוחדות )2
 

 ) צים-להלן (מ  "בע שירותי ספנות משולבים צים .ב

 2.6 -צים וחברות מאוחדות שלה הינן צד לבוררויות ותביעות משפטיות בסכום כולל של כ
אשר לדעת יועציה , דולר מליון 0.4הפרשה בסך של בספריה צים כללה . דולרמליון 

 .ב בו בגינןהמשפטיים היא עשויה להתחיי
 
 בחברות כלולות )3

 )ן" בז-להלן (מ "בתי זקוק לנפט בע .א

 נחל קישוןתביעות בקשר ל .1

) אזור חיפה(איגוד ערים , מ"איש חיל הים לשעבר תבע את חיפה כימיקלים בע )1
עקב פעילות במסגרת , לטענתו, ועיריית חיפה בגין נזקי גוף שנגרמו לו) ביוב(

ליום הגשתה (ח " מליון ש1ערך התביעה מעל . שוןבנחל הקי, שירותו הצבאי
 גורמים 22כנגד ' מ הגישה הודעות צד ג"חיפה כימיקלים בע). 2000בחודש יולי 
היא זכאית , בטענה כי אם תחויב בדיןוחברות מוחזקות שלה , ן"ובתוכם בז

לדעת  ,לא ניתן, בשל השלב המוקדם בו מצוי ההליך. או השתתפות מהם/לשיפוי ו
  .להעריך את סיכויי התביעה, בהתבסס על יועציה המשפטייםן "בז

ן ושלושה גורמים "הגישו תביעות כנגד בז, ל"לוחמים לשעבר בצה,  תובעים93 )2
עקב פעילות במסגרת שירותם , לטענתם, בגין נזקי גוף שנגרמו להם, נוספים
לא , לאחר שבקשתם להצטרף לתביעת איש חיל הים, בנחל קישון, הצבאי
.  שלה חברות מוחזקות3 -ן ו"כנגד בז' ת צד גואחד הנתבעים הגיש הודע. לההתקב

ן בהתבסס על יועציה "לדעת בז, לא ניתן, בשל השלב המוקדם בו מצוי ההליך
 .להעריך את סיכויי התביעה, המשפטיים

בדרישה חברות מוחזקות שלה  3-ו, ן" גורמים כולל בז10 תובעים תבעו 49 )3
 במעגן הדייג ם בעקבות פעילות- לטענתם -גרמו להם לפצותם על נזקים שנ

מצב שהנתבעים , מצבו של הנחל, דייגים בנמל הקישון, לטענת התובעים. בקישון
עקב היות , סכומי התביעות אינם מוחלטים. גרם להם לחלות בסרטן, אחראים לו

 לפיצוי בשל נזקי גוף אך בגוף כתבי התביעה ננקבו סכומים התביעות תביעות
לדעת לא ניתן , בשל השלב המוקדם בו מצוי ההליך. ח" מליון  ש111גיעים כדי המ
 .להעריך בשלב זה את סיכויי התביעה, בהתבסס על יועציה המשפטיים, ן"בז

י מועדון חתירה חיפה " מטעם גורמים שנתבעו ע'גצד  תן נמסרה הודע"לבז )4
, )עות אזרחיותתבי(בתביעה ייצוגית מכוח החוק למניעת מפגעים סביבתיים 

 אשר עתרו לקבלת צו מניעה אשר יפסיק לאלתר את הזרמת 1992 -ב "התשנ
וכן , ולהימנע משפיכה כאמור בעתיד, לנחל, השפכים המזהמים כהגדרתם בתביעה
הוגשו בקשות למחיקת התובענה וההודעות . צו עשה להשבת מצב הנחל לקדמותו

בשל השלב המקדמי בו  .ב הגנהכתן ולכן טרם הוגש "בזלצד שלישי שהוגשו כנגד 
בשלב זה , ן בהתבסס על יועציה המשפטיים"לדעת בזלא ניתן , מצוי ההליך

 .כמו גם את משמעותה הכספית, להעריך את סיכויי התביעה

 חברות מוחזקות שלה וגורמים אחרים, ן" כנגד בזנוספותקיימות תביעות  )5
בשל . ח" מליון ש30 -כסכומי התביעות מסתכמים ב. הקשורים לנחל הקישון

בהתבסס על יועציה , ן"לא ניתן לדעת בז, השלב המקדמי בו מצויים ההליכים
 .בשלב זה להעריך את סיכויי התביעות, המשפטיים

 אחר .2
שעלותן עשויה , חברות מוחזקות שלה וגורמים אחרים, ן"קיימות תביעות שונות כנגד בז

בגין . נוספות בסכומים בלתי מוגדריםח וכן תביעות " מליון ש259 -להסתכם בסך של כ
טובים הסיכויים כי , ן ויועציה המשפטיים"לדעת בז. חלק מהתביעות יש כיסוי ביטוחי

ן על פי אמדן "בגין חלק מהתביעות בוצעה הפרשה בספרי בז. תביעות מסויימות תידחנה
 בשל השלב, בקשר לתביעות האחרות. סכומי התשלומים הצפויים לסילוק ההתחייבות

 .המוקדם בו מצויים ההליכים לא ניתן להעריך את סיכויי התביעות
 

 )להלן טאואר(מ "טאואר סמיקונדקטור בע .ב

 ).1.ב.19באור  ראה -בדבר תביעה כנגד טאואר 
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 התקשרויות  .ג

 החברה )1

בהתאם להחלטות האסיפות הכלליות של , ות שלה תוקנו של החברה וחברות מאוחדתקנוניהם .א
באופן המאפשר שיפוי וביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה והכל , בעלי מניותיהן

 . החברות ולהגבלות נוספותחוקהוראות לבכפוף 

בנוסף ( אושר כתב התחייבות לשיפוי ופטור של נושאי משרה של החברה 2001בחודש מרס  .ב
הפטור .  לחוק החברות263שאינו חל על המקרים המפורטים בסעיף , )שאי המשרהלביטוח נו

או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת /הנו מאחריות נושא המשרה בשל נזק שנגרם ו
אם , סכום השיפוי שתשלם החברה בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח. הזהירות כלפיה

 -הוגבל ל,  אחד או יותר מהאירועים המפורטים בובגין, לכל נושאי המשרה במצטבר, יתקבלו
 מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו סמוך לפני נקיטת 25%

 .ההליך המשפטי שבגינו ניתן השיפוי

  מ"כימיקלים לישראל בע )2

 בארץ  עם ספקים2004 בדצמבר 31ל והחברות המאוחדות שלה ליום "סך  ההתקשרויות של כי .א
 שנים 9במהלך העסקים הרגיל לתקופות שונות המסתיימות עד , ל לרכישת חומרי גלם"ובחו

 .דולר מליון 110 - מסתכם בסך של כ2004 בדצמבר 31לאחר 

 31ליום . ל התקשרו עם ספקים לרכישת רכוש קבוע"חברות מאוחדות מסוימות של כי .ב
 .דולר מליון 62  -ע בסך של כ קיימות התקשרויות להשקעה ברכוש קבו2004בדצמבר 

,  חכירות כרייה ורישיונות להפקת מינרלים שונים113 - מבוססת על כCPLזכויות הכרייה של  .ג
בנוסף למספר רב של זכויות קדימה וזכויות מעבר מבעלים פרטיים של הקרקעות שתחתן 

, חכירות כל תקופות ה. מהכתר הבריטי- או ביחס לכרייה מתחת לים הצפוני CPLפועלת 
 .2015-2038זכויות המעבר והקדימה הינן בתוקף עד השנים , הרישיונות

 GREAT LAKESל לבין חברת " נחתם הסכם בין חברה מאוחדת של כי2003בחודש ספטמבר  .ד
CHEMICAL CORPORATION2004 שנה החל מחודש ינואר 20 - הסכם הספקה ארוך טווח ל 
 .להספקת ברום ותרכובותיו

ל לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל "חייבות של חברות מאוחדות מסוימות של כיקיימת הת .ה
 מהתמורה שתתקבל ממכירת מוצרים שממשלת 4% עד 2%אשר מחושבים על פי שעור של 

התחייבויות אלה הינן . ישראל השתתפה בהוצאות המחקר והפיתוח שלהם בדרך של מענקים
מענקים שנתקבלו על ידי החברות  מסכומם הדולרי של ה150%-100%עד לשיעור של 

, במועד קבלת ההשתתפויות מממשלת ישראל). בגין מוצרים שיוצרו בישראל(המאוחדות 
במקרה של אי . ההצלחה של פיתוח הפרוייקטים המתייחסים עדיין לא הייתה מובטחת

, הצלחה של פרוייקט שמומן בחלקו על ידי השתתפות ממשלתית הכרוכה בתשלום תמלוגים
סכום התמלוגים המרבי . ל אינה מחויבת לשלם תמלוגים כלשהם לממשלה"כיקבוצת 

 .דולר מליון 13 - לסך של כ2004 בדצמבר 31ל עשויה לעמוד בתשלומו מגיע ליום "שקבוצת כי

 .4 ראה באור, באשר למכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח .ו
 
 :אי.די.אייהתקשרויות להתפלת מים של  .ז

הפעלה והעברה למדינת ישראל , בנייה, תכנון,  למימוןBOT חתמה על הסכם אי.די.איי .א
ליון מטר מעוקב מי ים מותפלים  מ100לת מי ים באשקלון בהיקף של של מתקן להתפ

 .2027תקופת ההסכם הינה עד לשנת . לשנה

.  שנים עם רשות המים של מדינת קפריסין10 לתקופה של BOT קשורה בהסכם אי.די.איי .ב
במסגרת ההסכם מוכרת השותפות מים על פי  .2001ת הפרוייקט הסתיימה בשנת הקמ

תקופת ההסכם הינה עד .  מים ליוםלמטר מעוקב 46,500 בהיקף של Take or payעיקרון 
 .2011לשנת 
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 )המשך (התקשרויות .ג

  צים )3

 בדצמבר 31לתקופה העולה על שנה מיום (חכירות תפעוליות של אוניות וציודן התקשרויות בגין 
2004 .( 

 2004 בדצמבר 31 -דמי החכירה החזויים לשנים הבאות בהתאם לשיעורים הקיימים ל )1 .א
 :בהמשךלא כולל את דמי חכירת האוניות הנובעים מההסכמים המפורטים (

 
 כ"הס אחרים בעל עניין 

 דולרמליוני  דולרליוני מ דולרמליוני  
 

2005  125  170  295 
2006  98  133  231 
2007  76  93  169 
2008  58  85  143 
 431  269  162   ואילך2009

  519  750  1,269 

 
 .יםדמי החכירה הינם בעיקרם בדולר

 אוניות שנכנסו לתוקפם עם מסירת 4 בהסכמים למכירת ציםבמהלך השנה התקשרה  )2
 . 2004נובמבר -אוניות בחודשים יוניה

 שנים עם אופציה 5-6 לתקופות של ציםעל ידי , בחכירת גוף, האוניות ייחכרו תפעולית 
דמי החכירה הצפויים בגין אוניות . להארכת החכירה לשתי תקופות בנות שנה כל אחת

 . לעיל. אלה כלולים בסעיף א
 

נכנסו לתוקפם עם מסירת האוניות בחודש  התקשרה בהסכמים למכירת שלוש אוניות שצים .ב
 .2005ינואר 

 שנים עם אופציה 5-6 לתקופות של ציםעל ידי , בחכירת גוף, האוניות ייחכרו תפעולית 
 . להארכת החכירה לשתי תקופות בנות שנה כל אחת

 ):ללא תקופת האופציה(דמי החכירה הצפויים בגין התקשרויות אלו  
 

 מליוני דולר 
 

2005 19 
2006 19 
2007  17 
2008 16 
 25  ואילך2009

 96 

 
 שמונה אוניות - אוניות מכולה 12 -להצטיידות ב, עם בעלי עניין,  התקשרה בחוזיםצים .ג

 - ו2006 במהלך השנים לציםהאמורות להימסר ,  מכולות כל אחת4,250בעלות קיבולת של 
,  מכולות כל אחת6,350בולת של וארבע אוניות בעלות קי, )שמונה האוניות - להלן (2007

מבין שמונה ).  ארבע האוניות- להלן (2009 - ו2008 במהלך השנים לציםהאמורות להימסר 
תחכור שתי אוניות לעשר ,  מליון דולר כל אחת54.5 תרכוש שתי אוניות במחיר ציםהאוניות 

בחלקים (פת ותרכוש ארבע אוניות בעסקה משות,  דולר ליום23,000בדמי חכירה של , שנים
,  מליון דולר כל אחת54.5במחיר של ) בציםבעלי עניין (מ " לבין עופר ספנות בעציםבין ) שווים

 תרכוש שתי ציםמבין ארבע האוניות .  דולר ליום23,000 בדמי חכירה של לציםאשר יוחכרו 
כירה בדמי ח, ותחכור שתי אוניות לעשר שנים,  מליון דולר כל אחת74.3 -אוניות במחיר של כ

 . דולר ליום31,500של 
 . מיליוני דולר367 -העלות הכוללת של רכישת האוניות מסתכמת בכ
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (התקשרויות .ג

  צים )3

הצפויים לשנים הבאות בגין עסקאות אלו , לבעלי עניין) כולל מרכיב תפעול(דמי החכירה  .ג
 :ם כדלקמןהינ

 
 מליוני דולר 

 
2006 7 
2007  22 
2008 42 
 495  ואילך2009

 566 

 
 זיכיונות .ד

 חברות מאוחדות .1
 
 מ"מפעלי ים המלח בע .א

, 1986כפי שתוקן בשנת , ) חוק הזיכיון-להלן  (1961 -א  "התשכ, לפי חוק זיכיון ים המלח
ן בלעדי לניצול אוצרות ים המלח ולחכירת זיכיו, )ה" מי-להלן (מ "הוענק למפעלי ים המלח בע

 עם זכות סרוב ראשונה, 2030 במרס 31תקופה שתסתיים ביום הקרקעות הנחוצות למפעליה ל
   .יעת הזכיוןקופה שלאחר פקלת

 משווי 5%המחושבים בשיעור של , ה לממשלת ישראל תמלוגים"בתמורה לזיכיון משלמת מי 
 . סוימות וכן דמי חכירההמוצרים בשער המפעל בניכוי הוצאות מ

לא יופעל ולא יידרש מימוש של סעיף אם , 1995 בינואר 11ה מיום "על פי מכתב מהממשלה למי
להנחת מסילות רכבת והתקנת , בנוגע להתחייבות הממשלה לסלילת כבישים( לשטר הזיכיון 17

א תתבע הממשלה ל, )מתקני נמל על מנת לאפשר הובלה של מוצר הזיכיון ושילוחו דרך הים
על מליון טון כלוריד אשלג דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים שישולמו בגין הכמות העודפת 

ל ועד "ל וכן לגבי התקופה שמתאריך המכתב הנ"תקופה שקדמה לתאריך המכתב הנ בשיוצרה
 .  לתום תקופת הזיכיון נשוא שטר הזיכיון כפי שתוקן או יתוקן

 לגבי וזאת, ע דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגיםלתבותוכל הממשלה , 2010החל משנת , אולם
הכמות העודפת על שלושה מליון טון כלוריד האשלג שתיוצר בשנה כלשהי החל מהשנה 

 לשטר 17האמורה ואילך וזאת מבלי שהדבר יקנה לחברה זכות כלשהי בקשר עם סעיף 
 . הזיכיון

וצת הברום להפקת ברום ה זכיון משנת לקב"העניקה מי,  חוק הזכיון ושטר הזכיוןמכח
 .2030ותרכובות ברום ים המלח שאף תוקפו עד לשנת 

 18,  מליון דולר21 הגיעו לכדי 2002 - ו2003, 2004סך התמלוגים ששולמו לממשלה בשנים 
 .בהתאמה, מליון דולר 18 -כמליון דולר ו

 
 מ"ים המלח העמגנזיום  .ב

חייבת , ה"חכירת משנה ממיהפועלת מכח , ) חברת המגנזיום-להלן (מ "מגנזיום ים המלח בע 
המשמש לייצור מגנזיום ) קרנליט(בתשלום תמלוגים לממשלת ישראל על בסיס חומר הגלם 

מדינת ישראל תהיה זכאית לבחון מחדש את נוסחת התמלוגים בגין המגנזיום החל .  מתכתי
 אלף 215 -כ, דולר אלף 221 -שילמה חברת המגנזיום כ 2002 - ו2003, 2004 בשנים .2006משנת 

 .כתמלוגים למדינת ישראל אלף דולר בהתאמה 257 -דולר לכ
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 )המשך(וזיכיונות התקשרויות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 )המשך (חברות מאוחדות .1
 
 מ"רותם אמפרט נגב בע .ג

הכרייה הינה . ים שנהבנגב למעלה מחמישכורה פוספט )  רותם-להלן (מ "רותם אמפרט נגב בע
ידי המדינה - על)לעיתים רטרואקטיבית(שהוענקו מעת לעת , פי זכיונות לכריית פוספט-על

 שלושה זכיונות בחתימת שר התשתיות 2002רותם קיבלה ביוני . מכוח פקודת המכרות
בתוקף עד (שדה צפיר , )2021עד סוף שנת  ו2002משנת בתוקף (בגין שדה רותם , הלאומיות דאז

זכיונות אלה החליפו זכיון קודם משנת ). 2013בתוקף עד סוף שנת (ושדה אפעה ) 2021וף שנת ס
אשר ניתן בגין השדות רותם , בו היתה משולבת גם הרשאה ממינהל מקרקעי ישראל, 1995
. 2005ואשר תוקפו היה עד אפריל , 2002 בשינויי גבולות קלים לעומת הזכיונות משנת, וצפיר

ספט מחויבת רותם לשלם למדינה תמלוגים לפי מתכונת החישוב הקבועה בגין כריית הפו
 .בפקודת המכרות

בין ) הרשאות -להלן (תוקף הזכיונות שקיבלה רותם הותנה בחתימת חוזי הרשאה לכריה 
רותם חתמה על נוסח סופי ומוסכם של . רותם לבין מינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי הזכיונות

 .2003בספטמבר , פי דרישתו ובהתאם לתנאי ההרשאות-עלההרשאות ושילמה למינהל 

המינהל נמנע עד כה מלהחזיר לרותם עותק של ההרשאות החתומות ונעתר בכך לדרישת משרד 
אך נוהג על פיהן ולדעת  ,הנובעות ממחלוקת בנוגע לגובה התמלוגים שעל רותם לשלמם, האוצר
 .חןעל פי חוות דעת יועציה המשפטיים מחוייב מכו, רותם

 אלף 284- אלף דולר וכ272 -כ,  אלף דולר1,251 - שילמה רותם כ2002 - ו2003, 2004בשנים 
 . תמלוגים לממשלת ישראל, בהתאמה, דולר

 
 כלולה החבר .2

 
 מ"בתי זקוק לנפט בע

להפעיל ולתחזק מתקנים ומפעלי עזר למטרת זקוק , בהתאם לזכיון שקיבלה לבנותפעלה  ן"זב
אירניות משנת -פי פקודת אמנות השמן האנגלו-כיון קיבל תוקף של חוק עלהז. שמנים מינרליים

 .2003אוקטובר המקורית תמה ב הזכיון תקופת. 1938

הממשלה והחברה לישראל בכל הנוגע לתקופה שלאחר תום , ן" בין בזההסכם נחתם 2.12.02ביום 
ן "יסתיימו כל זכויות בז, )18.10.03(בתום תקופת הזכיון , ההסכםעל פי . ) ההסכם-להלן  (הזכיון

, שעיקריהם מפורטים להלן, ההסכםהנובעות מכוח הזכיון ויכנס לתוקפו הסדר לפיו בכפוף לתנאי 
 ההסכם).  הנכסים-להלן (ן רשאית להמשיך ולהחזיק בנכסים שהחזיקה ערב תום הזכיון "תהא בז
או אם תפוצל לשני בתי , ן"לבז).  התקופה הראשונה-להלן  (18.10.03 שנים החל מיום 25 -נערך ל

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

חלוקת בשאלה האם משפט לבירור המה נקבע כי כל צד שומר לעצמו את הזכות לפנות לבית הסכםב
, אך בכל מקרה, לבעלות המדינה חינם אם לאו, מכוח הזכיון ההיסטורי, ן חוזרים"כל נכסי בז

). לפי העניין,  שנים50 שנים או 25 (ההסכםתיושם כל הכרעה שתתקבל בעניין זה רק בתום תקופת 
כויות בנכסים יהא כל צד רשאי ליישם את הוראותיו לעניין רישום הז, אם יינתן פסק דין חלוט

ן " ובזכותה של בזההסכםובלבד שעצם הרישום לא יהיה בו כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות 
 . ההסכםבכפוף להוראות , לשעבד את הנכסים במהלך העסקים הרגיל שלה
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "וק לנפט בעבתי זק

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

גבי ן לבצע פעולות בנכסים במהלך העסקים הרגיל וההכרעה במחלוקת ל" רשאית בזההסכם
, עסקה בנכסים. ן בעתיד"הנכסים תחול גם על התמורות מפעולות כאמור וכן על נכסים שתרכוש בז

, טעונה אישור החשב הכללי, ההסכםשאינו עולה על תקופת , למעט שעבוד במהלך העסקים הרגיל
 .25.11.02 מיום 2796' אשר יפעל בעניין זה בהתאם להחלטת ממשלה מס

 . אזהרה על המקרקעין נשוא ההסדרן רשמו הערות"המדינה ובז

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

 מס ודמי הרשאה בתחום  מהרווח השנתי לפני10%ובנוסף ;  מליון דולר40-0ודמי הרשאה בתחום 
.  מליון דולר90-70 מהרווח השנתי לפני מס ודמי הרשאה בתחום 12%ובנוסף ;  מליון דולר70-40

של ) כולל התשלום הקבוע(בכל מקרה לא יעלו הסכומים המשולמים למדינה כדמי הרשאה על סכום 
לר וצמודים למדד ח לדו" ש4.80ח בהתאם לשער של "כל הסכומים יתורגמו לש.  מליון דולר11.6

 ).2002מדד בסיס מאי (המחירים לצרכן 

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

ל או מימוש החזקות של "פעילות באמצעות חברות הפועלות בחואך למעט רווחים או הפסדים מ, הון
 .ל"חברות הפועלות בחו

 .ההסכםן לשלם דמי הרשאה על פי "החלה בז, עם תום תקופת הזכיון המקורית ובהתאם להסכם
 .2004ח בגין שנת " מליון ש56 -ן הפרישה כ"בז

כל עוד לא , חשבון נפרדידה הופקד ב-עלהסכום ששולם ן כי "החשב הכללי באוצר הודיע לבז
ן השיבה לחשב הכללי כי ההסכם "בז. בהסכם , לדעתו,מתקיימים כל התנאים המתלים הקבועים

ידי הגורמים המוסמכים מטעם -עלנחתם בשם המדינה לאחר שנתקבלו כל האישורים הנדרשים 
, ל החברהן וש"וכי לאחר חתימתו התקבלו גם אישורי הדירקטוריונים של בז, המדינה לחתום עליו

ן שולם כדין על פי "הסכום ששולם למדינה על ידי בז, אשר על כן. ועם קבלתם נכנס ההסכם לתוקפו
 .הסכם תקף

ן למעבר נטול הפרעות מתקופת "היא תסייע לבז, התחייבה המדינה כי ככל ואם הדבר ניתן, בהסכם
 הקמת מועצה ,הליכי רישוי ובניה מוסדרים, הכרה בבניה קיימת (ההסכםהזכיון לתקופת 

 ).תעשייתית
החל ממועד תחילת , ן כפופה"תהיה בז, ן על פי הזכיון"עם סיום כל זכויות בז, להסכםבהתאם 
בכל הנוגע לבית זקוק , לדיני התכנון והבניה ודינים מקומיים נוספים, ואילך) 18.10.03 (ההסכם
נשר וקרית , עיריות חיפהל משרד הפנים ועדת חקירה לגבולות ה" מינה מנכ2002במהלך שנת . חיפה
על פיהן יסופח השטח , פרסמה הועדה את המלצותיה 2003 בשנת .זבולון ושטח בתי הזקוק, אתא

המתחם ינוהל באמצעות מינהלת משותפת לארבע הרשויות המקומיות . האמור לעיריית חיפה
עוד ממליצה . נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה, נציגי המפעלים הפועלים בו, הגובלות באזור

בדומה להגדרות , הועדה כי המינהלת תטפל במכלול הנושאים הכרוכים בניהול האזור כאזור תעשיה
הועדה גם המליצה כי קביעת הארנונה . של מועצה מקומית תעשייתית בפקודת המועצות המקומיות

,  לשנהתינתן הנחה בשיעור שיפחת משנה(והיא תוטל בהדרגה , הראשונית תהיה באישור שר הפנים
צ כנגד " עתרה לבגן"בז. שר הפנים הודיע כי בכוונתו לקבל את המלצות הוועדה ). שנים5-3בתוך 

החלטתו זו של שר הפנים ובקשה צווי ביניים אשר ימנעו עשיית כל פעולה שנועדה ליישם או לקדם 
בקשה ארכה להגשת עמדתה בנוגע , מצידה, המדינה. את הוצאתה לפועל של המלצת הוועדה

על מנת לתת לו , לתפקידו,  יום לאחר כניסתו של שר הפנים החדש45עד , עתירה ולצווי הבינייםל
עם . טרם הוגשה תגובת המדינה, עד מועד פרסום הדוח. שהות להידרש לסוגיה נשוא העתירה

ן לשאת בתשלומי ארנונה גם "צפויה בז, ן בתחומה של רשות מקומית כלשהי"הכללת קרקעות בז
 עבור חלק משנת  מאת עיריית חיפה ארנונהיין חיוב"בתקופת הדוח קיבלה בז. וק חיפהבגין בית זק

לא , נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים, ן"על פי חוות דעת משפטית שבידי בז. 2005 - ו2004
ן והגישה " הכינה בז2003בשנת . חיוב שנתקבלות הון חובה לשלם ארנונה מכוח הודע"חלה על בז
 .ר למתחם בית הזקוק חיפהתכנית מתא
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "בתי זקוק לנפט בע

לרבות ,  כי ידוע לה שבכוונת הממשלה ליזום חקיקה להסדרת משק הדלקבהסכםן הצהירה "בז
 הנוגעים ההסכם אם כי אין כוונה שתשפיע על היבטי ,ההסכםאשר יכול ותשפיע על , רגולציה

 .לנכסים ולדמי ההרשאה

ן "ן כי ידוע לה כי הממשלה והחברה לישראל מסכימות לפעול לעניין פיצול בז"כמו כן הצהירה בז
 בין הממשלה ההסכםאשר נכרת ביניהן ואשר היווה חלק בלתי נפרד מן , להסכםכמפורט בנספח 

 . )תייחס לנספח זה ראה הרחבה בהמשךבה (לבין החברה לישראל

עתירה לבית הדין , ) העותרת-להלן (התנועה למען איכות השלטון בישראל  הגישה 4.6.2003ביום 
שר התשתיות , שר האוצר, אשר יורו לראש הממשלה, הגבוה לצדק למתן צווים על תנאי וצווי ביניים

לנמק מדוע לא יימנעו , לישראל ואחריםהחברה , ן"בז, מנהל רשות החברות הממשלתיות, הלאומיות
 פוגע ההסכםנימוקי העותרת העיקריים הינם כי . או מדוע לא יפעלו לביטולו/ וההסכםמלפעול על פי 

בהעניקו לגורמים פרטיים הרשאה , בצדק החלוקתי ועוקף את דיני המכרזים, בעקרון השוויון
בית המשפט סירב לבקשת .  פגמים שונים- לטענת העותרת -לשימוש בנכסי המדינה בהליך שנפלו בו 

 .  עד להחלטתו בעתירהההסכםאשר ימנעו את מימוש , העותרת לקבל צווי ביניים

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

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

 .בהסכםאו תיקונים 

טה על החל, לרבות החברה, בהסכמת כל הצדדים להליך,   קיבל בית המשפט העליון19.1.2004ביום 
המשיבים רשאים להמשיך במשא ומתן ביניהם לשינוי תנאי ההסכם הנתקף ", בין היתר, פיה

ובלבד שעד אשר יעלה הענין בשנית לפני בית המשפט לא ייעשו , בעתירה ואף לחתום על הסכם חדש
 ".מעשים בלתי הפיכים ויימשך המצב הקיים

 וקיבלה ארכות נוספות מבית המשפט  ביקשה המדינה12.7.2004; 5.5.2004; 28.3.2004בימים 
 .למסירת עמדתה בעניין העתירה האמורה

 29.7.2004כי ביום , בין היתר, אשר בה נאמר,  הגישה המדינה הודעה לבית המשפט9.8.2004ביום 
החלטה אשר קובעת את האופן בו ) קבינט חברתי כלכלי(קיבלה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 

וזאת , "של ההסכם' נספח ג"והפרטתה ואשר מטילה על החשב הכללי לתקן את ן "יבוצעו פיצול בז
הינו ההסדר שנכרת ביום " ההסכם"יוער למען הסדר כי (בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה 

' נספח ג"ואילו , כפי שפורט ברישת הביאור, ן ולבין הממשלה" בין החברה לישראל לבין בז2.12.02
) ן"רה לישראל ובין הממשלה בהתייחס למישור יחסי בעלי המניות בבזנכרת בין החב" של ההסכם

 ).פירוט מרחיב  אודות ההחלטה ראה בהמשך(

בין , המבוססת,  עתירה מתוקנת14.11.2004העותרת קיבלה רשות מבית המשפט והגישה ביום 
 .ל של המדינה"על הודעתה הנ, היתר

תגובת המדינה אמורה להיות ,  למועד זהנכון(טרם הוגשו תגובות המשיבים לעתירה המתוקנת 
, נקבע על ידי בית המשפט, ן והחברה לישראל" כאשר לגבי תגובות בז2005מוגשת בסוף חודש מרץ 

 ). ימים לאחר הגשת תגובת המדינה14כי אלה תוגשנה 

י הממשלה והחברה "נחתם עשכאמור נספח , ן" בנושא זכיון בז2.12.2002 מיום להסכם' בנספח ג
ן "לשם פיצול בז, התחייבה החברה לישראל לשתף פעולה ככל שיידרש על ידי הממשלה, ללישרא

עוד נקבע מנגנון לביצוע הערכות שווי ומנגנון לעניין מכירת ). חיפה ואשדוד(לשני בתי זקוק נפרדים 
י החברה לישראל " ע אופציונלית רכישה-ן " במקרה של פיצול בז-ן או "מניות החברה לישראל בבז

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

  .ההסכם על פי שהתבצעועל פי הערכות השווי , המפוצל שבו תבחר
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 )המשך(ות וזיכיונות התקשרוי,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "בתי זקוק לנפט בע

ישלם כל אחד מבתי הזקוק , ן לשני בתי זקוק נפרדים" נקבע כי במקרה של פיצול בזבהסכם
בהתאם לקביעה שתעשה , המפוצלים לממשלה דמי הרשאה לפי החלוקה הפנימית והמדרגות

ובלבד שסך דמי ההרשאה שתקבל הממשלה משני בתי הזקוק לא יעלה ולא , במסגרת הסדרי הפיצול
 .ן אלמלא הפיצול"יפחת מן הסכום שהיתה מקבלת המדינה מבז

האחת של מעריך שווי מטעם החברה לישראל על .  הערכות השווי הכוללות2 הוגשו 2003בחודש יוני 
עריך שווי מטעם המדינה על פיה ח והאחרת של מ" מליון ש2,234ן הינו "פיה שוויה הכולל של בז

 . ח" מליון ש2,143ן הינו "שוויה הכולל של בז

לממשלה כי נוכח העובדה שהמשא ומתן עם הממשלה לענין   הודיעה החברה לישראל4.8.2003ביום 
היא החליטה , להסכםונוכח המועדים שנקבעו בנספח , השתתפות החברה לישראל בפיצול לא מוצה

ן לשני בתי זקוק "להשתתף בפיצול בז, להסכם'  שהוקנתה לה בנספח גשלא לממש את האופציה
לפיהן החברה לישראל תמכור ,  לאותו נספח4 תחולנה בענין זה הוראות סעיף ,נפרדים ולפיכך

,  יום30בתוך , ן שבבעלות החברה לישראל"את כל מניות בז, לממשלה או למי שהממשלה תורה
ן  וזאת בכפוף להתאמות כספיות " השווי הכוללות של בזבמחיר המהווה ממוצע בין שתי הערכות

 .מסוימות

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

הממשלה רשאית להורות על דחיית מועד ביצוע עסקת המכר לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים 
 .6.6.2003מיום 

בעקבות המלצות של צוות בינמשרדי שמונה על ידי הממשלה לבחון את מכלול הסוגיות הנוגעות 
 �להלן ( את ההחלטה הבאה 29.7.2004קיבלה ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה ביום , לבתי הזיקוק

' מס, 22.8.1999 מיום 126' בהמשך להחלטות הממשלה מס): "29.7.2004החלטת ועדת השרים מיום 
 מיום 2/להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מח, 15.9.2003 מיום 787'  ומס25.11.2002 מיום 2796

ובתי )  החברה לישראל-להלן (מ "להסכם שנחתם בין המדינה לבין החברה לישראל בע, 20.10.1999
ן להל(אשר טרם קיבל את כל האישורים הנדרשים , 2.12.2002מיום ) ן" בז-להלן (מ "הזקוק לנפט בע

 :כדלקמן)  ההסכם-

 בהתאם למתווה 2004-2005לבצע את הפיצול וההפרטה של בתי הזקוק במהלך השנים  .1
 :המפורט להלן

או במכירה פרטית כחברה בת או , בשלב הראשון יימכר בית הזקוק באשדוד כפעילות 1.1
ומיד לאחר מכן תבוצע הנפקה , ן"כחברה נפרדת עם מבנה בעלות זהה לבעלות על בז

 .ן"יבור של בזלצ

במסגרת הליך המכירה של בית הזקוק ". עסק חי"בית הזקוק באשדוד ימכר כ 1.2
 שנים 10 -באשדוד יתחייב הרוכש להפעיל את בית הזקוק במשך תקופה שלא תפחת  מ

 .ממועד הרכישה

ייקבעו במהלך הפיצול עקרונות ליחסי הגומלין שישררו בין בתי , במידת הנדרש 1.3
וביניהם לבין , בנוגע למכירת מוצרי ביניים וחומרי זינה ביניהםלרבות , הזקוק

 .התעשיות הפטרוכימיות



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 209 

 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "בתי זקוק לנפט בע

במסגרת הסכם חדש עם להסכם ' להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נספח ג .2
להסכם '  בנספח ג3,4,5כך שסעיפים ,  להסכם16שיאושר בהתאם לסעיף , החברה לישראל

ושאר הסעיפים , להחלטת הממשלה' יתוקנו ויוחלפו בהתאם לעקרונות המצורפים כנספח א
יבואו לידי ביטוי בין ' במסגרת תיקון נספח ג. 15.10.2004והכל עד לתאריך , ישארו ללא שינוי

 :העקרונות הבאים, היתר

 .החברה לישראל תמכור ביחד עם הממשלה את כל אחזקותיה בבתי הזקוק 2.1

כפי שיפורט , ן"ההתחשבנות עם החברה לישראל תבוצע לאחר השלמת הפרטת בז 2.2
 .להסכם' במסגרת ההסכם החדש המתקן את נספח ג

 570ח לבין "ליון ש מ480ן תהא בין "התמורה שתקבל החברה בעבור החזקותיה בבז 2.3
 וממועד זה 2003 בדצמבר 31הסכומים ישאו ריבית והצמדה עד ליום . ח"מליון ש

 .התמורה כפופה להתאמות מסוימות. ן"לתשואה על ההון של בזתוצמד התמורה 

להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות להגיש לועדת השרים לעניני הפרטה עד לתאריך  .3
הליכי .  לעיל1ל והפרטת בתי הזקוק על בסיס המתווה האמור בסעיף  הצעה לפיצו15.10.2004

, הפיצול והמכירה של בתי הזקוק ינוהלו ויבוצעו על ידי רשות החברות הממשלתיות כמקובל
כמו . לרבות באמצעות מנגנונים שיקבעו על ידה לצורך ביצוע הפיצול וקידום הליכי ההפרטה

בין , לות לעניין הבעלויות בבתי הזקוק המפוצליםיקבעו בהחלטת ההפרטה הוראות ומגב, כן
החל ממועד .  להלן5היתר כמפורט בהודעת הממונה על ההגבלים העסקיים כאמור בסעיף 

ן לפעילות על פי מודל אופטימיזציה נפרד לשני בתי "שיקבע בהחלטת ההפרטה תעבור בז
 .הזקוק כפי שיפורט בה

ן וככל שהדבר נדרש ינתן "גיות הנוגעות לעובדי בזבמסגרת הליך הפיצול וההפרטה יטופלו סו .4
 .לכך ביטוי בהחלטת ההפרטה

לרשום את הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין עמדתו בנושאים שבסמכותו בתחום  .5
לרשום את הודעת , כמו כן. להחלטת הממשלה' המצורפת כנספח ב, הרגולציה במשק הדלק

בין , אשר יעסוק, ו להביא לחקיקת חוק משק הדלקשר התשתיות הלאומיות בדבר כוונת
 .בהסדרת הרגולציה במקטעים השונים במשק הדלק, השאר

להטיל על שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות לתקן את צו הפיקוח על מחירי מצרכים  .6
באופן שבו לאחר ביצוע פיצול  והפרטת בתי , 15.10.04 עד לתאריך 1992 -ג "התשנ, ושירותים

פרט לפיקוח על ,  באשדוד יוסר הפיקוח על מחירי התזקיקים בשער בתי הזקוקהזקוק
 מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי אחד 50% -מחיריהם של תזקיקים שלמעלה מ
 מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי בית 15% -מבתי הזקוק ובמקביל פחות מ

לת פיקוח מחדש על מחירו של תזקיק כלשהו הט, לאחר הסרת הפיקוח כאמור. הזקוק השני
ולפי כל , בשער בתי הזקוק תבחן לאור תנאי התחרות שישררו במקטע הזקוק במשק הדלק

 .דין

לאחר מכירת בית הזקוק באשדוד אין מניעה עקרונית לפעילות של בית זקוק כלשהו בתחומי  .7
 .בהתאם ובכפוף לכל דין, ייצור החשמל והתפלת המים

ולנקוט ,  לבטל את ההסכם- 2רה לישראל לא תסכים לעקרונות האמורים בסעיף אם החב .8
בין היתר , במהלכים חד צדדיים העומדים לרשות הממשלה בכל הקשור לפיצול ולהפרטה

 ."ן בתום הזיכיון"לאור עמדת המדינה בעניין הבעלות על נכסי בז

 .2.12.2002סכם מיום לעניין זה ראה לעיל גם הדיווח בנושא העתירה שהוגשה נגד הה

החלטת : "להלן (ן"לבז קיבלה ועדת השרים להפרטה החלטת הפרטה בנוגע 26.12.2004ביום 
 : בין היתר, החלטת ההפרטה קובעת ").ההפרטה
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "בתי זקוק לנפט בע

' סמ הפרטה לענייני שרים ועדת להחלטת, 22.8.1999 מיום 126' מס ממשלה להחלטת בהמשך"
 המדינה בין שנחתם להסכם, 25.11.2002  מיום 2796' מס ממשלה להחלטת,  20.10.1999מיום 2/מח

") לישראל החברה :"להלן(מ "בע לישראל החברה ולבין )ן"בז להלן( מ"בע לנפט קוקז לבין בתי
, )כלכלי-חברתי הקבינט להחלטת ובכפוף בהתאם יתוקן אשר( שלו 'ג נספח לרבות, 2.12.2002 יוםמ

, 15.9.2003 מיום 787 'מס הממשלה  להחלטת) "ההסכם" להלן(ים הנדרש האישורים לקבלת בכפוף
 29.7.2004 מיום  107/ חכ'מס )כלכלי -חברתי קבינט (וכלכלה חברה לענייני שרים ועדת להחלטת

 :להלן כמפורט ן"זב את להפריט - ")כלכלי -החברתי הקבינט החלטת " - לןולה לעיל(

 פיצול .1

 -קוק לנפט חברת בית ז"ן חברת בת שתיקרא "בזכך שתוקם ל, ן תפוצל לשתי חברות"בז 
 - להלן(להחלטה זו ' פורטים במסמך המצורף כנספח אמבהתאם לתנאים ה, "מ"אשדוד בע

, עובדים והתחייבויות כפי שיוחלט, זכויות, הם נכסיםבאופן שיחתמו הסכמים לפי, )א"בז
יועברו , להלן) ד( 12הקשורים לפעילות בית הזקוק באשדוד וכפי שיקבע בהתאם לסעיף 

 ). הפיצול -להלן (א "לבז

התחייבויות ועובדים הקשורים לפעילות בית , זכויות, ל לא יבוצעו ונכסים"ההסכמים הנ
 .א כמפורט להלן"כפוף ובמועד השלמת המכירה של בזהזיקוק באשדוד לא יועברו אלא ב

 א"מכירת בז .2

יימכרו , לרבות המניה שתוחזק על ידי המדינה, א"כל מניות בז, לאחר ביצוע הפיצול 2.1
ל "או מחו/משקיעים מהארץ ואו לקבוצת /למשקיע ו, כמקשה אחת, במכירה פרטית

 ).פרטיתההמכירה  -להלן (

 :בתנאים הבאים,  בין היתר,המכירה הפרטית תתבצע 2.2

לא יורשו להשתתף בהליך ) כפי שיוגדרו בנוהל המכירה(, תאגידים ממשלתיים .א
והכל כפי , לבדם או ביחד עם אחרים, במישרין או בעקיפין, המכירה הפרטית

 .שייקבע בנוהל המכירה הפרטית

 ויתחייב לפעול מכח" עסק חי"א כ"א יצהיר כי הוא רוכש את בז"רוכש בז .ב
א תמשיך לתקופה שלא תפחת מעשר שנים "א כך שפעילות בז"אחזקותיו בבז
 .ממועד המכירה

, ) הרשות- להלן(, הליך המכירה ינוהל על ידי רשות החברות הממשלתיות .ג
כמקובל בהליכי מכירה פרטית של מניות המדינה בחברות ממשלתיות 

 כללים שייקבעו על לפי, ן והרשות"ויתבצע על ידי בז, המתבצעים על ידי הרשות
 .בין היתר על הערכות שווי מטעם הרשות, בהתבסס, ידי הרשות ובאישורה

 ן"מכירת בז .3

 3.2ולפני ביצוע ההנפקות כאמור בסעיף ,  לעיל2א לפי סעיף "לאחר השלמת הפרטת בז 3.1
 .תדווח הרשות לועדת השרים על התקדמות תהליך ההפרטה, להלן

ן "יימכרו כל אחזקות המדינה בבז,  לעיל2א לפי סעיף "זמיד לאחר השלמת הפרטת ב 3.2
לבד או , הצעות לציבור/באמצעות הצעה, ן"ביחד עם כל אחזקות החברה לישראל בבז

ורסה בדרך של הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף בב, ן"לבזבשילוב עם גיוס הון 
פרטית של חבילות או בדרך של מכירה /ו)  ההנפקות-להלן(לניירות ערך בתל אביב 

בחלוקה ובמועדים שייקבעו על ידי , ההנפקות ייעשו בהיקף. ל"או בחו/מניות בארץ ו
 .בהתחשב בין היתר במצב שוק ההון, הרשות

 .כפי שייקבע על ידי הרשות, או ניירות ערך המירים/ההנפקות ייכללו מניות ו 3.3

פול נפרדים בבקשה להתרת החלת סדרי טי, בנסיבות העניין, ועדת השרים קובעת כי 3.4
חשובה , 1968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך) 1)(ד (12פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 

 .ן"בזלקידום הפרטת 
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 )המשך (זיכיונות .ד

 
 כלולה החבר .2

 
 )המשך(מ "בתי זקוק לנפט בע

 )המשך (ן"מכירת בז .3

על הערכות , בין היתר, בהתבסס, ן כאמור לעיל יתבצע על ידי הרשות"הליך מכירת בז 3.5
 ."שווי מטעם הרשות

, משק הדלק ורגולציה,  בהליך ההפרטהן"בזכן נקבעו בהחלטה הוראות בנוגע לעובדי 
אינטרסים חיוניים של המדינה והנחיות לפעולת רשות החברות הממשלתיות בביצוע 

 .ההפרטה

תהיה השפעה מהותית על , אם יושם, ן על דרך של פיצול"להליך הפרטת בז, ן"להערכת בז
. ן" להעריך ולכמת את השפעתו על מצבה הכספי של בזן"בזאך בשלב זה אין באפשרות , ן"בז

 .ן"הנהלת החברה לישראל מאמצת את הערכת בז

וראות אשר במסגרתה נתבקש תיקונן של ה, 29.7.2004בהמשך להחלטת ועדת השרים מיום 
שכאמור הינו נספח אשר נחתם בין הממשלה ובין החברה (ן "היסודי להסכם בז' מסויימות בנספח ג

ן ואשר התייחס למישור יחסיהם המשפטיים כבעלי מניות "לישראל בלבד בנושא פיצול והפרטת בז
  החברה לישראל הודיעה ביום-ובהמשך למשא ומתן שהתנהל בין החברה לישראל והממשלה ) ן"בבז

ן "היסודי להסכם בז' כי היא מסכימה לתיקונו של נספח ג) באמצעות משרד האוצר( לממשלה 9.1.05
). המתוקן'  נספח ג-להלן  ( 29.07.2004כפי שנקבעו בהחלטת ועדת השרים מיום , על בסיס העקרונות

' ספח ג כי בסמוך לאחר חתימתו של נ10.1.05בהקשר זה הודיעה החברה לישראל בדיווח מיידי מיום 
  .המתוקן היא תמסור על כך דיווח מיידי נוסף

 
 שעבודים .ה

 - ובחברות המטהבחברה 

 :שעבדה החברה כדלקמןלביטחון הלוואות מבנקים  )1

 מהון 22% -ל בשיעור של כ"ח שועבדו מניות כי" מליון ש806 -הלוואות בסך של כלבטחון  -
 .ל"מניות כי

 מהון 48.6% -ח שועבדו מניות צים בשיעור של כ"ן ש מליו258 -לבטחון הלוואות בסך של כ -
  .מניות צים

בקיום שעבוד שלילי ובשמירת יחסים פיננסיים , עם קבלת ההלוואות מבנקים, החברה התחייבה )2
בין היתר . עם זאת ניתן לשעבד נכסים חדשים לטובת מקור המימון שמימן את רכישתם. מסוימים

 :התחייבה החברה על

 . מליון דולר300ינימלי שלא יפחת מסכום של הון עצמי מ -

 . מהנכסים50%לא יעלה על ,  מהערבויות50%יחס ההתחייבויות בתוספת  -

 .נכון לתאריך הדוחות הכספיים החברה עומדת באמות מידה אלו

מניות המטה חברות שיעבדו , ח שקיבלו חברות המטה" ש מליון668 -סכום של כב הלוואות לבטחון )3
 .ל" מהון מניות כי20.5% -שיעור של כל ב"של כי
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 

 שעבודים .ה
 

 - בדוח המאוחד

  ל"כי

ל התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים מסוימים בארץ ובחוץ לארץ בגין "חלק מחברות קבוצת כי )1
 בהתאם לשיעבוד ) שעבוד שלילי-להלן  (שלא ליצור שעבודים, הלוואות ואשראי שהתקבלו מהם

מלווים רשאים לבקש הקדמת פרעון של . ל שלא לשעבד את נכסיהן"נדרש מהחברות הנ, השלילי
ל "חובותיהם אם מדינת ישראל תפסיק להחזיק במניות המדינה המיוחדות שהונפקו לה על ידי כי

 חוב שהונפקו על ידי חברה כן ניתן שעבוד שלילי כאמור למחזיקי אגרות. וחברות מאוחדות שלה
ל "ל כי כל עוד לא תיפדנה כל אגרות החוב לא תיצור כי"לפיו התחייבה כי, ל"מאוחדת של כי

מבלי , להוציא השעבודים הקיימים כיום על רכושה, שעבודים על רכושה להבטחת התחייבות כלשהי
 ל רשאית לשעבד"כיתהיה , על אף האמור לעיל.  ליצור שעבוד מקביל לטובת בעלי אגרות החוב

 נכסים שירכשו על ידיה להבטחת הלוואות או אשראי שהתקבלו למימון בשיעבוד קבוע או שוטף
 .רכישתם

נטלה , ל מתאגידים בנקאיים  בחוץ לארץ כמצויין לעיל"י כי"בגין הלוואות ואשראי שהתקבלו ע
גביל את הערבויות ואת  התחייבה כלפי המלווים שת-ובין היתר , ל על עצמה התחייבויות שונות"כי

למעט ערבויות שפורטו בהסכמים עם התאגידים (השיפויים שיינתנו על ידיה לצדדים שלישיים 
ל לתת הלוואות רק לחברות מאוחדות וכלולות בהן "כן התחייבה כי. עד לסכום מוסכם) הבנקאיים

.  הבנקאיים עד לסכום כמצויין בהסכם עם התאגידים - מכוח ההצבעה 25%היא מחזיקה לפחות 
ולא תיצור , ל כי לא תיתן כל אשראי למעט אשראי במהלך העסקים הרגיל"בנוסף התחייבה כי

שעבודים שמותר ליצור " שהוגדרו בהסכם כ-פרט לשעבודים , שעבודים לרבות מתן זכויות עיכבון
 . על נכסיה והכנסותיה הנוכחיים והעתידיים-" אותם

, ה"מי, חברת הברום(השליטה בחברות העיקריות שלה  מ70% - 67%ל התחייבה גם להחזיק "כי
 ). רותם

ל לא ליצור שעבודים על כל נכס "התחייבה כי, בגין איגרות חוב הניתנות להמרה למניות שהנפיקה
שטרי חוב או ניירות ערך אחרים שניתן לרשום , להבטחת אגרות חוב, מנכסיה לטובת צד שלישי

 מועד בטחונות זהים פרי פסו גם לבעלי אגרות החוב אלא אם כן נתנו באותו, למסחר בבורסה
 .מסדרה זו

 נרשמו שעבודים שוטפים וקבועים על נכסי קבוצת דולר מליון 155 -להבטחת התחייבויות בסך של כ )2
 .ל"כי

להבטחת קיום התנאים הקשורים בקבלת מענקי השקעות נרשמו שעבודים שוטפים לטובת מדינת  )3
יהיה עליהן להחזיר את , חברות בתנאים הקשורים בקבלת המענקים אם לא תעמודנה ה.ישראל

 . סכומי המענקים כולם או מקצתם בצירוף ריבית מיום קבלתם

, אשר יכללו בעסקת האיגוח מעת לעת וכל זכות, המחאה כללית של כל חובות לקוחותיהרשמה ל "כי )4
 .חברה שרכשה את הלקוחותלטובת ה, או בטוחה הנובעים מחובות אלה או הנלווים להם, מסמך
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 )המשך(התקשרויות וזיכיונות ,  התחייבויות מותנות- 19באור 
 
 שעבודים .ה

 - בדוח המאוחד

  צים

 ,קרקע, לרבות הכנסות הנובעות מהאניות וזכויות הבטוח בגין האניות והמכולות, צי האניות וציודו )1
להבטחת  ,מתאגידים בנקאייםשראי לזמן קצר משועבדים להבטחת אוציוד מחשבים בניינים 

 .הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך ולהבטחת ערבויות בנקאיות

 31 מתאגידים בנקאיים ואחרים ושיתרתם ליום ציםשקיבלה ולזמן קצר לזמן ארוך  תנאי ההלוואות )2
ת  מטילים בין היתר דרישה לעמידה באמות מידה פיננסיודולר מיליון 161.5 הינה 2004בדצמבר 

 :כלהלן

הון עצמי מוחשי משמעו הון .  מסך המאזן18.5%ההון העצמי המוחשי לא יפחת משיעור של  .א
, קרנות וסך ההפרשות למסים נדחים, עודפים בלתי  מחולקים, עצמי לרבות הון מניות נפרע

נכסים בלתי מוחשיים וערבויות שניתנו על ידי צים להבטחת חובותיהם , בניכוי הוצאות נדחות
 .בעלי ענייןשל 

, שירות החוב מוגדר כסכום הוצאות מימון. 1.0 - לשירות החוב לא יפחת מEBITDAהיחס בין  .ב
בניכוי מזומנים ושווי מזומנים , חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

 .ופקדונות לזמן קצר
ופקדונות זמן קצר לא לצורך חישוב יחס זה חלויות שוטפות בניכוי מזומנים ושווי מזומנים 

 .יפחתו מאפס

 .11% -יחס הון עצמי למאזן לא יפחת מ .ג

 .1.2 -נטו לא יפחת מ, היחס בין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לבין סך הוצאות המימון ד

 .1.2 - לא יפחת מ,נטו, היחס בין הרווח מפעולות רגילות להוצאות המימון .ה

להון עצמי ) לרבות חלויות שוטפות(ארוך מבנקים ואחרים היחס בין הלוואות זמן קצר וזמן  .ו
 .4.5בתוספת זכויות המיעוט ומסים נדחים לא יעלה על 

) למעט פחת מנהל(הכנסות מפעילות שוטפת בניכוי הוצאות תפעול והוצאות הנהלה וכלליות  .ז
רים חלקי הוצאות מימון נטו בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואח

 .1.0 -ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים לא יפחת מ

 יוגדר כהכנסות מפעולות בניכוי הוצאות EBITDA. 1.0 - חלקי שירות החוב לא יפחת מEBITDA .ח
כפי (מעביד ובתוספת פחת -תפעול והוצאות הנהלה וכלליות למעט הפרשה לסיום יחסי עובד

וצאות ריבית למעט הפחתת ניכיון בגין שרות החוב יחושב כה). שמשתקף בתזרים המזומנים
הלוואות בריבית מסובסדת ולמעט הפסדים מעסקאות פיננסיות והפרשי שער בתוספת חלויות 

 . שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבנקים ומאחרים

 . באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעילציםעמדה , נכון ליום המאזן
 
 

  הון עצמי- 20באור 
 
 מניות הרכב הון ה .א

   

 מונפק ונפרע רשום 
  2004 2003 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
 

  6,914 6,994 160,000 נ"ח ע" ש1מניות רגילות בנות 
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 )המשך ( הון עצמי- 20באור 
 
 הנפקת הון .ב

ת רגילות  מניו1,329,620, בדרך של זכויות, באמצעות תשקיף, הנפיקה החברה לציבור, 2001 ביוני 20ביום 
 כתבי אופציה ללא תמורה 265,924ח למניה ביחד עם " ש200ח ערך נקוב כל אחת במחיר של " ש1בנות 
 . נוספת

 .ח" מליון ש277 -הסתכמה לסך של כ, בניכוי הוצאות הנפקה, סך התמורה
מימוש  כך שכל כתב אופציה ניתן ל2005 ביוני 20כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות עד ליום 

 .2001צמוד למדד בגין חודש אפריל , כפוף להתאמות, ח" ש700במחיר מימוש של , למניה רגילה אחת
 . מניות של החברה154,210 - כתבי אופציה ל154,210לאחר תאריך המאזן מומשו 

 
את שתי ) טכנית(בבקשה לאחד )  הבורסה-להלן (מ "בעאביב -החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בתל .ג

 . בנפרד, הנסחרות בבורסה, ות המניות שלהסדר
, מ" תוקן חוק החברה לישראל בע2002 -ב "תשס, 132' במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס

לפיו בוטלו חלק מהטבות המס שניתנו במסגרת חוק , ) חוק החברה לישראל-להלן  (1969 -ט "התשכ
הואיל .  בין סדרות המניות השונות2001בשנת אין עוד צורך בהבחנה שנעשתה בהנפקה , החברה לישראל

פנתה החברה לנציבות , והדרישה להפרדה בין סדרות המניות השונות נבעה מדרישות נציבות מס הכנסה
כי אין מניעה לאיחוד סדרות מניות החברה הנסחרות בבורסה לצרכי , בין היתר, אשר אישרה, מס הכנסה
 לא 2003ידי החברה משנת המס -כי הנפקת מניות על, ה לחברהבנוסף הודיעה נציבות מס הכנס. מס הכנסה

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

נ של "ח ע" ש1הפכה למניה רגילה בת ) 1סדרה (אוחדו המניות באופן שכל מניה רגילה , 2003 במרס 20ביום 
 .החברה לישראל

 
 על ידי חברה מאוחדתהמוחזקות מניות החברה  .ד

 מניות  19,249של  . נ. בע-מ את יתרת מניות החברה "בע) 1986 (ניהול וייעוץ. ל.חבשנת החשבון מכרה 
  .ח" מליון ש16 -של כ, בתמורה נטו,  ידי העובדים-בגין מימוש אופציות על ח" ש1רגילות  בנות  

 
 תכניות אופציות בחברה .ה

את , שרה אסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות בחברהאי, 1999 באוגוסט 16ביום  )א )1
בדבר תכנית להקצאה , ) היום הקובע-להלן (, 1999 ביולי 6החלטת דירקטוריון החברה מיום 

כתבי האופציה ניתנים .  כתבי אופציה ללא תמורה למנהל הכללי של החברה22,338פרטית של 
המניות הרגילות שתוקצינה . נ של החברה.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 22,338 -למימוש ל 

של . נ.ח ע" ש1בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות בנות 
 כתבי 22,338החליט דירקטוריון החברה להקצות לנאמן  , בנוסף. מיד עם הקצאתן, החברה

 אישר 2000 ינואר בחודש. אשר תנאיהם זהים להקצאה למנהל הכללי, אופציה נוספים
 כתבי אופציה שבידי הנאמן לטובת בעלי תפקידים בחברה 22,300דירקטוריון החברה הקצאת 

 ).ואף לא יהיו כתוצאה ממימוש אותם כתבי אופציה(שאינם בעלי עניין בחברה 

 :הינה בשלוש מנות כדלקמן, בכפוף לתנאי התכנית, הזכאות לכתבי האופציה

 . ף בתום שנה מהיום הקובע והיתרה בתום שנתיים מהיום הקובעשליש נוס, שליש ביום הקובע

מועד המימוש של האופציות לכל מנה הוא החל בשנתיים ממועד הזכאות ומועד פקיעתן הוא 
כמו כן נקבעו כללים במקרה של סיום כהונה או . שנתיים מתחילת מועד המימוש של כל מנה

 . העסקה של הניצעים

צמוד , .נ.ח ע" ש1ח לכל מניה רגילה בת " ש329.25אשונה הינה תוספת  המימוש של המנה הר
 1תוספת המימוש נקבעה על פי המחיר הממוצע של מניה רגילה בת . למדד וכפוף להתאמות

המועד בו  (1999 במאי 13של החברה בבורסה בארבעת החודשים שקדמו ליום . נ.ח ע"ש
 .15% בניכוי) נתקיים דיון ראשוני אודות תוכנית האופציות

 פי  נוסחת בלאק ושולס להערכת -הערך הכלכלי התיאורטי של כתב אופציה המחושב על 
וזאת בהתבסס על שער , ח" ש173.38ליום הקובע הינו , כנקבע בתקנון הבורסה, אופציות

 .ח למניה" ש494בבורסה ביום הקובע שעמד על  . נ.ח ע" ש1המניה הרגילה בת 

ח " ש1ישית נקבעה למחיר הממוצע של מניה רגילה בת תוספת המימוש למנות השניה והשל
של החברה בבורסה בארבעת החודשים אשר יקדמו למועד תחילת הזכאות לכל מנה בניכוי . נ.ע

 . וכפוף להתאמות, ח צמוד למדד" ש329.25 -אך לא יותר מ , 15%

 .למסחר, הבורסה אישרה את רישום המניות שתוקצינה בגין מימוש כתבי האופציה
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 )המשך ( הון עצמי- 20באור 
 
 )המשך (תכניות אופציות בחברה .ה

לשנות את תנאי תוכנית האופציות , קיבל דירקטוריון החברה החלטה, 2003בחודש ינואר  )ב
בעת מימוש האופציות יוקצו לניצע מניות , על פי השינוי.  של עובדי החברה1999מחודש יולי 

בשווי ההטבה ) די החברה או על ידי חברה בשליטתהאו יועברו אליו מניות המוחזקות על י(
או לא ישלם כל (והניצע ישלם את ערכן הנקוב של המניות המוקצות לו בפועל בלבד , בלבד

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

 .מימוש
, כמו כן הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לשנות את תקופת המימוש על פי תכנית האופציות

 חודשים כקבוע בתנאים הקיימים 24 חודשים במקום 36באופן שתקופת המימוש תעמוד על 
 .של תכנית האופציות

 12,784 - ל שברשותואופציההי  כתב16,367 את יתרת ל החברה"בשנת החשבון מימש מנכ )ג
 - כתבי אופציה ל2,000ידי עובדי החברה -מומשו על, כמו כן. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות 

 .נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 1,421

- כתבי אופציה ללא תמורה ל31,155הקצאה פרטית של ,  אישר דירקטוריון החברה2002בשנת  )א )2
 1 מניות רגילות בנות 31,155-כתבי האופציה ניתנים למימוש ל. ) הניצעים-להלן ( עובדים 2
 ). מניה רגילה-להלן (נ כל אחת של החברה .ח ע"ש

י מרכיב שווי "במועד מימוש כתבי האופציה יהיו הניצעים זכאים למניות בכמות שתיקבע עפ
 .ההטבה במועד המימוש במחיר מניה של החברה לבין מחיר המימוש של כל כתב אופציה

תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה שוות , המניות שתוקצינה עם מימוש כתבי האופציה
כל כתבי האופציה הוקצו . נ הקיימות בהון החברה.ח ע" ש1בזכויותיהן למניות הרגילות בנות 

היום הקובע להפעלת .  לפקודת מס הכנסה102בהתאם להוראות סעיף , לנאמן עבור הניצעים
 ). היום הקובע-להלן  (2001טובר  באוק31התכנית הינו 

תתגבש ) בכפוף להתקיימות כל האישורים הנדרשים(הזכאות לכתבי האופציה ולמימושם 
 :בשלוש מנות כדלקמן

שליש נוסף בתום שנה מהיום הקובע והיתרה בתום שנתיים , שליש ביום אישור הדירקטוריון
משנתיים ממועד הזכאות מועד המימוש של האופציות לכל מנה הוא החל . מהיום הקובע

כמו כן נקבעו כללים במקרה . ומועד פקיעתן הוא שנתיים מתחילת מועד המימוש של כל מנה
 .של סיום יחסי העבודה בין החברה לבין הניצעים

צמודה למדד בגין  , ח לכל מניה  רגילה" ש272.85תוספת המימוש של המנה הראשונה הינה 
 ).ח לכל מניה" ש273.59 (2002ינואר 

 . בהתאמה273.59 - ו198.78הינה  השניה והשלישית למנהתוספת המימוש 

 .למסחר, הבורסה אישרה את רישום המניות שתוקצינה בגין מימוש כתבי האופציה

 1בנות מניות רגילות  14,980 - כתבי אופציות ל20,771עובדי החברה ו בשנת החשבון מימש )ב
 .נ.ח ע"ש

 .11,883 -כתבי האופציה שטרם מומשו לת יתרת נכון לתאריך המאזן מסתכמ

אישר דירקטוריון החברה תכנית לתגמול עובדים ונושאי משרה בדרך של , 2005 במרס 28ביום  )3
לעובדים ו מניות 1,863ל החברה "בהתאם לתכנית יוקצו למנכ).  התכנית-להלן (הקצאת מניות 

על הקצאת ,  פי אישור פקיד השומהעל.  מניות2,428ונושאי משרה של החברה וחברות הבנות יוקצו 
במסלול פירותי של הקצאת ,  לפקודת מס הכנסה102המניות על פי התכנית יחולו הוראות סעיף 

 .2006 בדצמבר 31המניות יהיו חסומות בידי הנאמן עד ליום . מניות באמצעות נאמן
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 מהפלגות ושירותים, הכנסות ממכירות - 21באור 
 

 במאוחד 

 2004 2003 2002 

 ח"שמליוני  ח"שמליוני  ח"שמליוני  
 

  -  -  11,184 )1 (הכנסות מהפלגות ומשירותים נלווים להפלגות
    

  9,365  10,101  12,315 הכנסות ממכירות ושירותים אחרים
    
 23,499  10,101  9,365  

    
  -  -  11 חברות כלולותמ)   1(

    
 
 

  והשירותיםהפלגותה,  עלות המכירות- 22באור 
 
 הרכב .א

 במאוחד 
 2004 2003 2002 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
 

  1,538   1,751   2,090 שכר עבודה והוצאות נלוות
  2,148   2,322   3,188 תפעול ועבודות חוץ, הוצאות ייצור

  2,108   2,293   2,933 חומרים וסחורות
  638   634   958 פחת והפחתות

 -  -   4,502 הוצאות בקשר טיפול במטענים
 -  -   1,742 דמי חכירת אוניות

 -  -   1,084 דלק ושמן
 -  -   1,673 עמלות סוכנים ואחרות

    

 18,170   7,000   6,432  

 
 פירוט לפי סוגי הכנסה .ב

 במאוחד 
 2004 2003 2002 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
 

  -  -  10,078 ת ושירותים נלווים להפלגותהפלגו
    

  6,432  7,000  8,092 מכירות ושירותים אחרים
    

 18,170  7,000  6,432  
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  שינוע ושיווק, הוצאות מכירה- 23באור 
 

 במאוחד  

  2004 2003 2002 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש  
 

  1,025  1,183  1,398  הובלה וביטוח
  206 231  249  שכר עבודה והוצאות נלוות

  78 69  79  עמלות
  26 26  31  פרסום

  20 17  14  פחת והפחתות
  127 128  154  אחרות

     

  1,925  1,654 1,482  

     
  40 58  -  כולל הוצאות לחברות כלולות

 
 

  הוצאות הנהלה וכלליות- 24באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2002 2004 2003 2002 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 1 3 1 248 281 593 שכר עבודה והוצאות נלוות
 - - - 12 - 6 חובות מסופקים ואבודים

 - - - 37 40 56 פחת והפחתות

 1 1 8 118 144 282 הוצאות כלליות

       

 937 465 415 9 4 2 

       
 
 

 נטו,  הוצאות מימון- 25באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2002 2004 2003 2002 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
       :בגיןמימון ) הכנסות(הוצאות 

       
 65  41  53 327  163  309 התחייבויות לזמן ארוך

 -  -  - 31  )116( )50( ניירות ערך סחירים
 )8( -  - )6( 4  4 הלוואות לזמן ארוך שניתנו

 אגרות חוב ואגרות חוב
 14  14  22 11  48  23   להמרה

 -  25  1 )4( 18  61 מימון לזמן קצר ואחרות

       

 347  117  359 76  80  71 

 
 



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 218 

 טונ,  אחרות)הוצאות(הכנסות  - 26באור 
 

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2002   2004 2003 2002 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 ממימוש השקעות) הפסד(רווח 

 -  -  42  )19( 52 256    בחברות מוחזקות ואחרות
 -  -  -  1  )8( 305  ממימוש רכוש קבוע) הפסד(רווח 

 השקעותידת ערך הפרשה ליר
 )5( )3( )5( )55( )99( )98(   ונכסים

 נזקיםנזקי טבע והוצאות בגין 
  -  -  -  -  )35( )55(  שנגרמו לרכוש קבועאחרים  

 -  -  -  )35( )34( )40( הפחתת מוניטין בחברות מאוחדות
 בגין פרישה מוקדמת הוצאות 

 -  -  -  )32( )30( )55( עובדים של  
 )1( )9( )1( )9( )14( )41( נטו, רותהוצאות אח

 1  -  4  6  8  9  דיבידנד מחברות אחרות

       

  281 )160( )143(  40 )12( )5( 

 
 

  מסים על ההכנסה- 27באור 
 
 ההרכב .א

 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2002 2004 2003 2002 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 -  - - 57 171  465 מסים שוטפים

 -  - - - 9  48 מסים בגין שנים קודמות

 )5( 26 52 132 )35( 33 נטו, מסים נדחים

       

 546  145 189 52 26 )5( 
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 )המשך ( מסים על ההכנסה- 27באור 
 
 המס התאורטי .ב

 לפי שעורי מס החלים על החברה לבין ההפרש בין סכום המס התיאורטי המחושב על הרווח לפני מס
 :סכום המס שנכלל בדוח רווח והפסד מוסבר להלן

 
 בחברה במאוחד 
 2004 2003 2002 2004 2003 2002 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 36% 36% 35% 36% 36% 35% שיעור המס הסטאטוטורי

       
מחושב לפי שעור )  מסהטבת(מס 

 )109( 126  500  81  208  790  המס הסטאטוטורי
       

 בגין שיעור הקטנה בחבות המס
 מאוחדות מס שונה בחברות  
 מהפחתה והטבת מס הנובעת  
 -  -  -  )52( )35( )82( מפעל  מאושר בשיעור המס בגין  

       
 )ברווחי(בהפסדי חלק הקבוצה 

 81  )161( )464( 12  26  57  מוחזקות חברות  
       

 הפסדים והטבות מס אחרות
 בגינם לא, נטו,  שלא נוצלו

 21  60  30  74  81  41   מסים נדחיםנוצרו 
       

 ניצול הפסדים והטבות משנים
 -  -  -  )5( )152( )67(   קודמות

       
 הוצאות לא מוכרות והכנסות

 2  1  2  118  50  )38( )1( פטורות
       

 -  -  -  )37( )7( -  ל" ניכוי נח-הטבה 
       

 קיטון במסים הנובע מהקטנת
 -  -  -  -  -  )171( שיעור מס חברות  

       
 הבדלים בהגדרת הון ונכסים

 ,לצורכי מס והפרשים אחרים  
 -  -  )16( )2( )26( 16  נטו  

       

 )5( 26  52  189  145  546  סך הכל מסים על ההכנסה

 .כולל הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים )1(
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 )המשך ( מסים על ההכנסה- 27באור 
 
 מסים נדחים .ג

 :המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן .1
 

  במאוחד  בחברה
2003 2004  2003 2004  

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

 )א(   מסגרת הרכוש השוטף              ב  102  92  - -

- -  107  128  
 הלוואות ויתרות חובה, במסגרת השקעות

 לזמן ארוך  
 )ב(    במסגרת התחייבות לזמן ארוך    1,520  1,061  93 38
     

 .'הפרשה לחובות מסופקים וכו,  הפרשה לחופשה-בגין סעיפים שוטפים  )א

התחייבות בשל , הוצאות נדחות, מקרקעין,  רכוש קבוע-נם שוטפים בגין סעיפים מאזניים שאי )ב
 .'הפסדים להעברה וכו, מעביד-סיום יחסי עובד

 התנועה במסים הנדחים .2
 

 
 נכסים קבועים

 )1(אחרים בני פחת

 בגין הפסדים 
 וניכויים להעברה

 כ"סה לצורכי מס
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 )868( 382  42  )1,292( 2002 בינואר 1ם יתרה ליו

     
 )132( )112( 95  )115( זקיפה בשנת החשבון להוצאות מס

  55  55  -   -  חברות שאוחדו לראשונה
 )8( 2  1  )11( הפרשים בקרנות מתרגום

     
 )953( 327  138  )1,418( 2002 בדצמבר 31יתרה ליום 

     
  35  )157( 69   123  צאות מס זקיפה בשנת החשבון להו

  58  )14( )13(  85   בקרנות מתרגוםיםהפרש
     

 )860( 156  194  )1,210( 2003 בדצמבר 31יתרה ליום 
     

 )33( )10( )90(  67  זקיפה בשנת החשבון להוצאות מס 
 )409( 412  99  )920( חברות שאוחדו לראשונה

  12  )25( )8(  45   בקרנות מתרגוםיםהפרש
     

 )1,290( 533  195  )2,018( 2004 בדצמבר 31יתרה ליום 

     
 

 .בעיקר הפרשות לזכויות עובדים וחובות מסופקים )1(

 .המסים הנדחים ליום המאזן חושבו לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת מימושם .3

, סכומים אשר לא יוכרו לצרכי מסהכוללת , יתרת העלות המופחתת של רכוש קבוע בר פחת מסוים .4
שבגינם אין ליצור מיסים (כפחת או כעלות בעת מימוש הרכוש ואשר רואים בהם הפרשים תמידיים 

 .אינה מהותית,  של לשכת רואי החשבון בישראל40בהתאם לגילוי דעת ) נדחים
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 )המשך ( מסים על ההכנסה- 27באור 
 
 -הפרשות למיסים  .ד

על פי חוק .  1985-ה"התשמ) תאומים בשל אינפלציה(שראל חל חוק מס הכנסה על חברות הקבוצה בי .1
 ל"לחברות קבוצת כי. זה נמדדות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי בהתאם לעליית המדד

עשויים , המתאמות את דוחותיהן הכספיים על בסיס השינויים בשער החליפין של מטבע חוץ, בישראל
ש בין שיעור עליית המדד לבין שיעור השינוי בשער החליפין היציג של להיווצר עיוותים בשל ההפר

 .על בסיס שנתי ומצטבר, הדולר
, צים מודדת את התוצאות לצורכי מס בדולרים וזאת בהתבסס על ניהול פנקסים לצורכי מס בדולרים

 .כפי שנקבע בתקנות

ס על רווחי ההון לתקופה של פטורה החברה ממ, 1969 -ט "התשכ, מ"על פי חוק החברה לישראל בע .2
 .1999 שנה שהסתיימה בשנת 30

 ל"קבוצת כיחוקי עידוד החלים על חברות  .3

 ) חוק העידוד- להלן (1959-ט"התשי,  לעידוד השקעות הוןהחוקהטבות במס בתוקף  .א

על פי חוק " מפעל מאושר" מהחברות המאוחדות בישראל קיבלו מעמד של חלקמתקני הייצור של 
 הכנסות הנובעות מהמפעלים המאושרים של החברות המאוחדות זכאיות לשיעור מס .העידוד

לגבי (שנים  7בתקופה של ) להלן) 4(ראה  -במקום מס בשיעור הרגיל  (25%חברות מופחת של 
החל בשנה ) שנים 10 בתקופה של  - בהיות חברת המגנזיום חברה בהשקעת חוץ -המגנזיוםמפעל 

שנים מתחילת  12ובתנאי שטרם חלפו (מהמפעל המאושר המסוים שבה היתה לראשונה הכנסה 
  עדיפות לאומיתמפעלים מאושרים באזור). כמוקדם שבהן, שנים מתאריך האישור 14הייצור או 

 פטורים מתשלום מס על הרווחים הבלתי מחולקים למשך 1997 בינואר 1שאושרו לאחר ', א
.  בחמש השנים שלאחר מכן25%יעור של  הראשונות לפעילותם וחייבים במס לפי שהשנתיים

 .חברות אלו זכאיות לניכוי פחת מואץ בגין הרכוש הקבוע של המפעל המאושר, בנוסף

על פי היחס , בדרך כלל, ההכנסה החייבת אשר תיוחס למפעל מאושר כלשהו בכל שנת מס תחושב
ור המכירות של במחזהריאלי על בסיס הצמוד למדד התפוקה התעשייתית או הדולר בין הגידול 

לבין המחזור של החברה המאוחדת בשנה שקדמה לתחילת הפעילות הייצורית , המפעל בשנה זו
 .של אותו מפעל מאושר

, אם לא תעמודנה החברות בתנאים כאמור. ל מותנות בקיום תנאים מסוימים"ההטבות הנ
ת עשויות והחברות המאוחדו, כולן או מקצתן, עלולות הטבות המס והטבות אחרות להתבטל

בתוספת הפרשי , ענקי ההשקעה שהתקבלוכולל מ(להידרש להחזיר את סכומי ההטבות שבוטלו 
 .עומדות החברות בתנאים אלה, לדעת הנהלת החברות. )הצמדה וריבית

 ): חוק התעשיה-להלן  (1969-ט"תשכ, )מיסים(חוק עידוד התעשייה  .ב

. כמשמעותן בחוק התעשייה" חברות תעשייתיות"חלק מחברות הקבוצה בישראל הן  )1
בתוקף מעמד זה זכאיות החברות לתבוע פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש 

 . כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים, בפעילות תעשייה

המפעלים התעשייתיים שבבעלות חלק מחברות הקבוצה בישראל הם בני קו ייצור אחד  )2
בהתאם ;  לחוק עידוד התעשייה23אוחד לפי סעיף ובתוקף זה מגישות החברות דוח מס מ

לקזז את הפסדיה לצורכי מס מההכנסה , זכאית כל אחת מהחברות האמורות, לכך 
 .החייבת של החברה השניה

 הטבה לאזורי פיתוח .ג

הנחות במס בישובים מסויימים (על חלק מחברות הקבוצה בישראל חלות תקנות מס הכנסה 
במסגרתן הן זכאיות לניכוי נוסף בשל המתקנים שהוקמו , 1978 - ח"התשל, )ל"ובהאחזויות נח

 .והופעלו באזורים מסויימים כפי שנקבע בתקנות האמורות

 .החל מתחילת שנת המס בוטלה הזכאות האמורה. 2003 בדצמבר 31התקנות היו בתוקף עד ליום 

 . ל נישומות על פי חוקי המס בארץ מושבן"חברות מאוחדות בחו .4
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 )המשך ( מסים על ההכנסה- 27באור 
 
 הפסדים להעברה לצורכי מס .ה

 -בסך של כ, המועברים לשנים הבאות, 2003 בדצמבר 31 הפסדים וניכויים לצורכי מס ליום לחברה .1
 רשמה מסים נדחים החברה.  ח" מליון ש132 -וכן הפסדי הון לצורכי מס בסך של כ, ח" מליון ש680

יתרת ההפסדים להעברה בגינם לא נוצרו מסים .  ח" מליון ש249בגין הפסדים להעברה בסך של 
 .ח" מליון ש431 -נדחים הינה בסך כ

 -בסך של כ, המועברים לשנים הבאות, 2004 בדצמבר 31לקבוצה הפסדים וניכויים לצורכי מס ליום  .2
מסים הקבוצה רשמה .  ח"מליון ש 399 -וכן הפסדי הון לצורכי מס בסך של כ, ח"מליון ש 3,282

יתרת ההפסדים להעברה בגינם לא נוצרו .  ח"מליון ש 1,705נדחים בגין הפסדים להעברה בסך של 
 .ח"מליון ש 1,577 -מסים נדחים הינה בסך כ

 
 שומות מס סופיות .ו

יחד . 1992 בדצמבר 31החברה קיבלה שומות סופיות בגין שנות המס עד וכולל השנה שנסתיימה ביום  .1
 . נחשבות כסגורות2000 וכולל שנת המס עם זאת השומות עד

ל "כי .1999-2000שומות לשנים ממס הכנסה קיבלו לצרכי מס ל והחברות המתאחדות עימה "כי
ל מכסה את "שלדעת כי, ל כללה הפרשה למסים בדוחותיה הכספיים"כי. יגה על שומות אלומש

 . חשיפת המס שלה

 ,2002 בדצמבר 31 עד וכולל השנה שנסתיימה ביום חברות הקבוצה קבלו שומות סופיות לשנים שונות .2
 .למעט מספר חברות מאוחדות שטרם נישומו

 
, ) והוראת השעה140' תיקון מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה " התקבל בכנסת 2004 ביוני 29ביום  .ז

 של התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות משיעור). התיקון -להלן  (2004 - ד"התשס
 יחול שיעור מס 2005בשנת , 35% יחול שיעור מס של 2004בשנת המס :  באופן הבא30% לשיעור של 36%
 .30%יחול שיעור מס של ,  ואילך2007 ומשנת 32% יחול שיעור מס של 2006בשנת , 34%של 

 בהתאם לשיעורי המס מחושבים 2004  בדצמבר31המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום 
 הינה קיטון לשנת החשבוןהשפעת השינוי על הדוחות הכספיים המאוחדים , ים כפי שנקבעו בתיקוןהחדש

 .ח"מליוני ש 161 -כבהוצאות מסים על ההכנסה בסכום של 
 .ח" מליון ש120 - כ -חלקה של החברה 

  
 

 נטו, חברות מוחזקות) הפסדי( חלקה של הקבוצה ברווחי - 28באור 
 

  במאוחד בחברה
2002 2003 2004 2002   2003 2004  

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

 חברות מאוחדות -  -  -   1,400  307  )148(
 חברות מאוחדות באיחוד יחסי -  -  -  )3( )2( )4(
 חברות כלולות )22( 12  )122(  76  142  )74(

 -  -  -  )178(  98  53 
 תאמת ההפרשה לירידת ערךה

   השקעה בטאואר
       
)226(  447  1,473  )300(  110  31  
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  רווח למניה- 29באור 

 -הנתונים ששימשו בחישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניה  .א
 

2002 2003 2004   
 

 )ח"מליוני ש (-נקי ) הפסד(רווח   1,401 325 )299(
     
 )ח"אלפי ש(מוצע משוקלל של הון המניות מ  7,570 6,920 6,901 

 

הבסיסי למניה נלקחו בחשבון חלק מניירות הערך ההמירים שהונפקו על ידי ) ההפסד(בחישוב הרווח  .ב
 של לשכת רואי חשבון 55' החברה וחברות מוחזקות וזאת בהתאם למבחנים שנקבעו בגילוי דעת מס

 .בישראל

נלקחו בחשבון אופציות שהנפיקה החברה לעובדים שמימושן , תבחישוב ממוצע משוקלל של הון המניו .ג
 .הרווח הרעיוני ממימוש האופציות אינו מהותי. צפוי

 
 
 
 



 2004 בדצמבר 31 באורים לדוחות הכספיים ליום -מ "החברה לישראל בע
 

 224 

  מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד-30באור 

 .פעילותה העסקית של החברה מתבצעת באמצעות חברות הקבוצה העוסקות במגזרי פעילות שונים
 :סקייםלהלן נתונים לפי מגזרים ע

 מידע בקשר למגזרים עסקיים .א
 

  דשנים       
 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה   *תעשייתיים

 
  אשלג

            
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004  

ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"ני שמליו ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש   ח"מליוני ש
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות            
 קוחות חיצונייםל  3,714   2,148   -   5,862   3,120   2,580   11,184  -  753   -   23,499 
 בין מגזרי פעילות  462   317  )120(  659   45   28   104  -  234  )1,070(  - 
 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  4,176   2,465  )120(  6,521   3,165   2,608   11,288  -  987  )1,070(  23,349 

            

  של המגזרמפעולות רגילות) הפסד(רווח   1,035   58  )2(  1,091   282   211   759  - )15(  97   2,425 
 הוצאות שאינן ניתנות ליחוס           )102(
 רווח מפעולות רגילות            2,323 

            
 הוצאות מימון           )347(
  אחרותהכנסות            281 
 מסים על ההכנסה            )546(
 חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי   -   2   -   2   -   -   51  66 )88(  -   31 

 מיעוט           )574(
  נמשכותמפעילויותרווח נקי             1,168 
 נטו, רווח מפעילות מופסקת            208 

 רווח נקי לשנה            1,376 

 
 
 )1(ב סעיף ראה  *
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 )המשך(מגזרי פעילות על בסיס מאוחד  מידע על -30באור 
 
 )המשך (מידע בקשר למגזרים עסקיים .א

 
  דשנים       

 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה  *תעשייתיים

 
  אשלג

            
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004  

  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
 

 :מידע אחר           
 נכסי המגזר  4,167  2,604 )49(  6,722  3,404  1,562  6,801 600  1,039 )331(  19,797

  המגזרים כסים משותפים שלא יוחסו ביןנ            2,187
 נכסים מיוחסים לפעילות מופסקת            74

 סך הנכסים במאוחד            22,058
 התחייבויות המגזר 932 772 )52( 1,652 900 811 2,420 - 373 )376(  5,780
  המגזרים התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין            9,753

 התחייבויות  מיוחסות לפעילות מופסקת            50

 סך ההתחייבויות במאוחד            15,583
 הוצאות הוניות  243  77 -   320  85  1  1,881 -  126 11   2,424

 הוצאות הוניות שלא יוחסו בין המגזרים            2

2,426             

 פחת והפחתות  253  237 -   490  237  -  354 -  175 10   1,266
 פחת והפחתות שלא יוחסו בין המגזרים            3

 סך פחת והפחתות            1,269
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
)1(ב סעיף ראה  *
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 )המשך ( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד-30באור 

 )המשך (מידע בקשר למגזרים עסקיים .א
 

  דשנים       
 סך הכל

 ביטולים מאוחד
 ויותפעיל

 ספנות אנרגיה אחרות
 מוצרי 

 תכלית
מוצרים 

 פוספט ביטולים כ"סה  *תעשייתיים
 

  אשלג

            
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003  

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"ני שמליו   ח"מליוני ש
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות            
 לקוחות חיצוניים  2,976  1,889 -   4,865  2,416  2,240 - - 580  -   10,101 
 בין מגזרי פעילות  376  288 )124(  540  39  23 - - 196  )798(  - 
 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  3,352  2,177 )124(  5,405  2,455  2,263 - - 776  )798(  10,101 

            

  של המגזרמפעולות רגילות) הפסד(רווח   663  13 5   681  73  156 - - )52( 91   949 
 הוצאות שאינן ניתנות ליחוס           )95(
 גילותרווח מפעולות ר            854 

            
 הוצאות מימון           )117(
  אחרותהוצאות           )160(
 מסים על ההכנסה            )145(
 חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי  -  )3( -  )3( -  -  100  58  )45( -   110 

 מיעוט           )203(
 ת נמשכותיורווח נקי מפעולו            339 
 נטו, רווח מפעילות מופסקת           )14(

 רווח נקי לשנה            325 

 
 
 
 
 
 
 )1(ב סעיף ראה  *
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 )המשך( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד -30באור 
 
 )המשך (מידע בקשר למגזרים עסקיים .א

 
  דשנים       

 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 ליתתכ

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה  *תעשייתיים

 
  אשלג

            
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003  

  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
 

 :ידע אחרמ           

 נכסי המגזר  4,000  2,771 )174(  6,597  3,681  1,442 457 544  1,153 )64(  13,810
 המגזרים נכסים משותפים שלא יוחסו בין            1,704

 נכסים המיוחסים לפעילות מופסקת            415

            

 סך הנכסים במאוחד            15,929
 התחייבויות המגזר  1,025  579 )167(  1,437  765  671 - -  275 )69(  3,079

7,992            
 התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין

   המגזרים
 המיוחסות לפעילות מופסקתהתחייבויות             413

            

 סך ההתחייבויות במאוחד            11,484
 הוצאות הוניות  297  68 -   365  85  90 - -  58 1   599

            

            

 פחת והפחתות  239  165 -   404  310  90 - -  37 -   841
 פחת והפחתות שלא יוחסו בין המגזרים            5

 סך פחת והפחתות            846
 

 
 
 

 
 
 
 )1(ב סעיף ראה  *
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 )משךה( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד -30באור 
 
 )המשך (מידע בקשר למגזרים עסקיים .א

 
  דשנים       

 סך הכל
 ביטולים מאוחד

 פעילויות
 ספנות אנרגיה אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה  *תעשייתיים

 
  אשלג

            
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002  

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
 

 :מידע על הרווח וההפסד           
 :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות           
 נייםלקוחות חיצו  2,316  1,765 -   4,081  2,642  2,064 -  -  578  -   9,365 
 בין מגזרי פעילות  371  222 )99(  494  48  18 -  -  186  )746(  - 
 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  2,687  1,987 )99(  4,575  2,690  2,082 -  -  764  )746(  9,365 

            

  של המגזרלותמפעולות רגי) הפסד(רווח   561  28 -   589  167  199 -  -  )48( 69   976 
 הוצאות שאינן ניתנות ליחוס           )72(
 רווח מפעולות רגילות            904 

            
 הוצאות מימון           )359(
  אחרותהכנסות           )143(
 מסים על ההכנסה            )189(
 רות כלולותחבה בהפסדיחלק   -  - -   -  -  - )21( )27( )252( -  )300(

 מיעוט           )187(
 ת נמשכותיו נקי מפעולוהפסד           )274(
 נטו, מפעילות מופסקת הפסד           )25(

 נקי לשנה הפסד           )299(

 
 
 
 
 
 )1(ב סעיף ראה  *
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 )המשך ( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד-30באור 
 
 :ים וגאוגרפייםמידע נוסף בקשר למגזרים עסקי .ב

 מגזרים עסקיים .1

צדדית להפחתת הפגיעה בשכבת האוזון על ידי כימיקלים -לאומית רב-קיימת מסגרת הסכמים בין
המיוצר על ידי קבוצת הברום הכלולה , לפיהם הצריכה והשימוש המפוקח של מתיל ברומיד, שונים

 31- השנים שהסתיימו ב3 -אשר מחזור המכירות השנתי שלו ב (עשייתייםתתחת מגזר מוצרים 
תופחת במדינות שהן , ) מסך מחזור המכירות המאוחד של הקבוצה4%-2% - כהיווה 2004בדצמבר 

 :כדלהלן, צד להסכמים

-ב 2002משנת , 1991 ביחס לכמות שיוצרה בשנת 25%- ב1999 החל משנת -במדינות מפותחות  )1
 . ואילך תופחת כליל2005 ומשנת 70%- ב2003משנת , 50%

 לפי ממוצע הייצור והצריכה בין 2004 עד שנת 2002 תהיה הקפאה משנת -במדינות מתפתחות  )2
 . ואילך תופחת כליל2015 ומשנת 20%- תהיה הפחתה ב2005בשנת , 1998-1995השנים 

יותר ייצור כמויות , הצריכה והשימוש במתיל הברומיד כאמור לעיל, לאחר הפסקת הייצור
 בלבד ולאחר שננקטו צעדים סבירים להקטנת השימוש בו ופליטתו נוספות לשימושים חריגים

 .לאטמוספירה

כפועל יוצא , מכירות המתיל ברומיד של קבוצת הברום והרווחיות בגינן צפויות לקטון
 .מהקטנת כמויות הייצור והמכירה

 .קבוצת הברום מחפשת מוצרים תחליפיים למתיל ברומיד

 מגזרים גאוגרפיים .2

בהתאם למיקום ( כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים - במאוחד -ל המכירות להלן נתונים ע
 ): או לאזורים מהם שולחו המטעניםהלקוחות

 
2002 2003 2004  

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

 אירופה 7,014  4,839  4,178
 אסיה  8,645  1,762  1,784
 אמריקה  4,365  2,210  2,126

 אחרים  1,718  398  396
8,484  9,209  21,742   

 בישראל  1,757  892  881
9,365  10,101  23,499   

 
בהתאם למיקום ( כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים - במאוחד -להלן נתונים על המכירות 

 ):הנכסים
 

2002 2003 2004  
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

    
 ישראל  7,257   5,654   6,148 
 אירופה  4,484   4,470   3,119 
 ב"ארה  504   245   292 
 אחר  522   173   163 
 9,722   10,542   12,767   
  בעיקר מישראל-העברות  )556( )441( )357(
 (*)ספנות   11,288  -   - 

 9,365   10,101   23,499   
 
 . להלן.3 ראה סעיף , מגזר הספנותבדבר נתוני *
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 )המשך ( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד-30באור 
 
 :)המשך (מידע נוסף בקשר למגזרים עסקיים וגאוגרפיים .ב

 )המשך(מגזרים גאוגרפיים  .2

 :להלן נתונים על רווחים תפעוליים לפי האזורים הגיאוגרפיים שמהם בוצעו או הושגו

2002 2003 2004  
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

    
 ישראל  1,190   634  838

 אירופה  276   199  60
 ב"ארה )7( )9( 3
 (*)ספנות   759   -  -
 אחר  105   30  3

904  854   2,323   
 .להלן. 3ראה סעיף , בדבר נתוני מגזר הספנות *

 -חשי של המגזרים להלן השווי הפנקסי של הנכסים והתוספות לרכוש הקבוע וכן הרכוש הבלתי מו
 :ל ממוקמים"מסווגים לפי האזורים הגאוגרפיים שבהם הנכסים הנ

 תוספות להשקעות ורכוש קבוע

 ורכוש בלתי מוחשי
 שווי פנקסי של

  נכסי המגזר
   בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב  בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב

2003 2004 2003 2004  
  ח"י שמליונ ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

     
 ישראל  9,146   9,881  357 341
 אירופה  3,498   3,157  220 237

 ב"ארה  534   671  4 15
 (*)ספנות   6,801   -  1,824 -
 אחרקזוזים ו )182(  101  19 6

599 2,424  13,810   19,797   
 .להלן. 3ראה סעיף , בדבר נתוני מגזר הספנות *

 :ות לפי אזורים גיאוגרפיםלהלן נתוני פחת והפחת

2002 2003 2004  
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

 :פחת והפחתות   
 ישראל 628 598 750
 אירופה 214 208 190

 ב"ארה 57 31 33
 (*)ספנות  354 - -
 אחר 13 4 3

976 841 1,266   
 .להלן. 3ראה סעיף , בדבר נתוני מגזר הספנות *

 2004זורים גיאוגרפיים של מגזר הספנות לשנת מידע לגבי אי .3
 

 
פנים 

 אסייתי
-טרנס

 פאסיפי
-מזרח רחוק

 אירופה
-טרנס

 כ"סה אחר אירופה אטלנטי

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

  11,289  1,790  617  2,046   2,017  3,898 921 הכנסות

 354 53  22 71  53 109 46 פחת

רווח 
 759 )91( 4 )50( 322 489 85 תפעולי
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 )המשך ( מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד-30באור 
 
 :)המשך (מידע נוסף בקשר למגזרים עסקיים וגאוגרפיים .ב

 נכסי המגזר והתחייבויותיו .4

המגזר ומורכבים בעיקר ממזומנים נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים המשמשים את 
רכוש , הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, מלאי השקעות, חייבים ויתרות חובה, ושווי מזומנים

מרביתם של נכסים אלה ניתנת לייחוס באופן . לאחר ניכוי הפחתות והפרשות, קבוע ורכוש אחר
מיוחס השווי , או יותרלגבי נכסים מסוימים המשמשים שני מגזרים ; ישיר למגזרים הנפרדים

התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות . הפנקסי שלהם בין המגזרים לפי בסיס סביר
העומדים לתשלום באופן שוטף וכן התחייבויות , התפעוליות ומתייחסות בעיקר לספקים ושכר

 ). כולל בגין פיצויי פרישה(שנצברו 

 העברות בין המגזרים .5

ותיו ותוצאות פעולותיו כוללות העברות בין מגזרים עסקיים ובין מגזרים הוצא, הכנסות המגזר
העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים המחוייבים ללקוחות שאינם קשורים . גאוגרפיים

 .ההעברות מבוטלות במסגרת איחוד הדוחות.  בגין מוצרים דומים
 
 

  צדדים קשורים ובעלי עניין- 31באור 
 

 :עלי עניין וצדדים קשוריםעסקות עם ב .א
 

 2004 2003 2002 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 

  -  -  247,000 וצאות תפעוליות של הפלגות ושרותיםה

    

  -  -  1,693   *וצאות הנהלהה

    

  881  1,287  1,917 כר דירקטורים שאינם מועסקים בחברהש

    
 שכר בעלי עניין שמועסקים בחברה

  6,217  8,170  9,980 )דיםב עו2  (

 
 . הרגילהםההוצאות המוצגות לעיל מבוצעות בדרך העסקי *
 

 :תרות עם בעלי ענייןי .ב
 )בעיקר בנקים בעלי עניין(

 
 2004 2003 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

 
 34 228 פקדונות

   
  1,854  1,328 הלוואות שנתקבלו

 
לתקופה קצובה , חברהללמתן שירותי ניהול  הסכם, לותו המלאהבאמצעות חברה בבע, ל החברה"למנכ .ג

 .2005 ביוני 30של עד 
 
 אישר דירקטוריון החברה תכנית לתגמול עובדים ונושאי משרה בדרך של הקצאת 2005בחודש מרס  .ד

 בדצמבר 31המניות יהיו חסומות בידי נאמן עד ליום .  מניות1,863ל החברה "מניות ולפיה יוקצו למנכ
2006. 
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 )המשך ( צדדים קשורים ובעלי עניין- 31באור 
 

 ):הבנקים -להלן (מ " בעמ ובנק המזרחי המאוחד"פטור מתיאור עסקאות עם בנק לאומי לישראל בע .ה
חברות הקבוצה קיבלו פטור מהרשות לניירות ערך מתיאור עסקאות עם הבנקים העלולים החברה ו 

הפטור ניתן  ).ד)(3(64 חריגות וזאת בתוקף סמכותה מכח תקנה להחשב כבעלי עניין למעט מגילוי עסקאות
 . היות ואיתור כל העסקאות שאינן חריגות עם הבנקים האמורים כרוך בקשיים רבים

 :ל הינם"האפיונים העיקריים של העסקאות עם הבנקים הנ
אי לזמן קצר אשר, עסקאות הגנה והמרות מטבע, ח"פעילות מט, ד"חשבונות חח, פעילות בנקאית שוטפת 

הפעילות מבוצעת בתנאי שוק לפי . ומסחר בניירות ערך' ערבויות לצד ג, פקדונות לזמן קצר, ולזמן ארוך
  .תנאים הנקבעים במשא ומתן בין הצדדים

 .א.3.ג.19ראה באור , באשר להתקשרויות בגין חכירות תפעוליות של אניות וציודן עם בעלי עניין

 )1.ג.19ראה באור , ושאי משרהבדבר שיפוי וביטוח ואחריות נ
 
 

  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 32באור 
 
 כללי .א

שיעור , שיעורי ריבית, הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי חליפין במספר רב של מטבעות
ם מחירי מוצרים וחומרי גלם וכדי לצמצם חשיפות אלו עושה הקבוצה שימוש במכשירי, האינפלציה
 .כולל מכשירים פיננסיים נגזרים כמתואר להלן, פיננסיים

הקבוצה חשופה להפסדים בגין אשראי במקרה של אי עמידה בתנאים על ידי הצדדים האחרים הקשורים 
אולם הקבוצה אינה צופה שצד כלשהו מצדדים אלה לא יעמוד בהתחייבויותיו , למכשירים הפיננסיים

הקבוצה אינה דורשת ביטחונות בגין .  ל" הינם בנקים בארץ או בחווזאת מאחר שצדדים אלה, בקשר לכך
 .מכשירים פיננסיים אלה

 .הקבוצה אינה מנפיקה או מחזיקה מכשירים פיננסיים למטרות מסחר
 
 ניהול סיכוני שער חליפין .ב

י כד,  ואופציות מטבעהחלפה, הקבוצה עושה שימוש בעסקאות אקדמה, לצורך ניהול סיכוני שער חליפין
הנובעים מנכסים והתחייבויות קיימים ומכירות הסופיים בדולרים להגן מפני הסיכון שתזרימי המזומנים 

 בגין הוצאות תיפעוליות לרבות , או צפויות מוצקותורכישות של טובין ושירותים במסגרת התקשרויות
 .יושפעו משינויים בשערי החליפין) על פי תקציב של עד שנה אחת (עתידיות

 180 - כ נכללו במאזן המאוחד עסקאות אקדמה פתוחות שסכומן הרעיוני הינו2004 בדצמבר 31ליום 
אשר סכומן הרעיוני  אופציות מטבע שנרכשו ונכתבו,  מליון דולר במאזן החברה6 מתוכן ,מליון דולר

וכן   מליון דולר18אופציות שנרכשו או נכתבו בסכום רעיוני של ,  מליון דולר129לתאריך המאזן הינו 
 - כןמתוכ,  מליון דולר58 -בסך כ, ת להתחייבויות דולריות בריבית משתנהיועסקאות להחלפת התחייבו

 . מליון דולר בחברה45
 
 ניהול סיכוני ריבית .ג

בעיקר כדי להקטין את , ובאופציות) IRS - וSWAP(הקבוצה עושה שימוש בעסקות החלפת שיעורי ריבית 
 .החשיפה לשיעורי ריבית

 - עסקאות להחלפת שיעורי ריבית אשר לפיהן היא מקבלת ריבית משתנה המבוססת על הליבור ללקבוצה
חלק . 2.7%-2.5%ומשלמת ריבית בשיעור קבוע של ) 2.78% - כ2004 בדצמבר 31ליום ( חודשים 6
 -עסקאות אלו משלבות כתיבת אופציות אשר לפיהן אם הריבית המשתנה המבוססת על הליבור תגיע למ

 נכללו במאזן 2004 בדצמבר 31ליום . יוקפאו עד לתקופת הריבית העוקבת עסקאות אלה ,6.5%-5.5%
 . מליון דולר במאזן החברה35מתוכן ,  מליון דולר153 -המאוחד  עסקאות פתוחות בסך כ

-2%הקבוצה  רכשה  וכתבה אופציות ריבית אשר משמשות לקיבוע ריבית הליבור בטווח של , כמו כן
6.25%) COLLAR .( מתוכם סך ,  מליון דולר483 סכום רעיוני של 2004 בדצמבר 31האופציות מכסות ליום

לתקופת הריבית  עד יוקפאוחלקן ,  במטרה להוזיל עלויות של עסקאות אלו. מליון דולר בחברה100של 
 . במועד קביעת הריבית7.55%-6%במידה והריבית המשתנה המבוססת על הליבור תגיע עד העוקבת 

 אשר מכסות ליום 4%-3% בטחת תקרת שעורי ריבית הליבור שללה) CAP( לקבוצה אופציות ,בנוסף
 . מליון דולר130 סכום רעיוני של 31.12.2004

 ניהול סיכוני מחירי מוצרים וחומרי גלם .ד

 על מנת להגן מפני השינויים במחירי הדלק על תזרים  (SWAP) מתקשרת בעסקות החלפהמאוחדתחברה 
 לתאריך המאזן פתוחה .של דלקים המיועדים לתפעול השוטף, בשנה הקרובה, שר לרכישותהמזומנים בק

 . מליון דולר10 - של כעסקה בסכום רעיוני
ובאופציות כדי להגן מפני ) SWAP(עסקאות החלפה , )FUTURES(חברה כלולה מתקשרת בחוזים עתידיים 

 .ים עתידייםשינויים במחיר נפט גולמי ומוצריו וכן כדי להגן על מרווח
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  )המשך ( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים- 32באור 
 
  סיכון אשראיריכוז .ה

 של הקבוצה מופקדים וההשקעות הסחירות לזמן קצרהפקדונות לזמן קצר  ,המזומנים ושווי המזומנים
 .ב"באירופה וארה, בעיקרם בתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים בישראל

ל "וחזקים בידי הקבוצה מייצגים בעיקר אגרות חוב קונצרניות בישראל ובחוניירות הערך הסחירים המ
 .ושל ממשלת ישראל וקרנות נאמנות המשקיעות בעיקר באגרות חוב

 .קלושלהערכת הקבוצה סיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו 
שר לחייבים החשיפה לריכוז סיכון אשראי בק, לפיכך, רוב מכירות הקבוצה נעשות למספר רב של לקוחות

הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות וכוללת בחשבונותיה הפרשה . לקוחות הינה מוגבלת
 . כמו כן חלק מחובות הלקוחות מבוטח בביטוח סיכוני סחר חוץ. מתאימה בגין חובות מסופקים

 
 שווי נאות של מכשירים פיננסיים .ו

ניירות ערך , מזומנים ושווי מזומנים: ים לא נגזריםהמכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר נכס
 ויתרות חובה הלוואות, השקעות, חייבים ויתרות חובה, לקוחות, הלוואות לזמן קצרו פקדונות, סחירים

התחייבויות , מתאגידים בנקאיים ונותני שירותים אחריםאשראי : התחייבויות לא נגזרותולזמן ארוך 
אגרות חוב להמרה , לזמן ארוךהתחייבויות הלוואות ו,  ויתרות זכותזכאים, לספקים ונותני שירותים

 .וכן מכשירים פיננסיים נגזריםבמניות 
אינו , של המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון החוזר של הקבוצה) fair value(השווי הנאות , בשל אופיים

רים חשופים לתנודות במחירי ניירות ערך הסחי.  שונה באופן מהותי מהערך בו מוצגים בדוחות הכספיים
אגרות החוב חשופות לסיכוני ריבית שכן תנודות בשיעורי הריבית בשוק הכספים ).  סיכוני שוק(שוק 

השווי הנאות של השקעות .  עשויות להשפיע על השווי ההוגן ומכאן גם על שווי הבורסה של ניירות הערך
זמן ארוך קרוב אף הוא לערכם בדוחות הכספיים ויתרות חוב לזמן ארוך והלוואות והתחייבויות אחרות ל

 .  כיוון שמכשירים פיננסיים אלה ברובם נושאים ריבית בשיעור קרוב לריבית השוק
 מליון 3.8 -בסך כ, נטו, רווח משקף 2004 בדצמבר 31השווי הנאות של מכשירים פיננסיים נגזרים ליום 

, בעיקר,  הנובעים,רווח במאזן החברהח "מליון ש 8.2 - כ,המאוחדח ביחס לערך בו הם מוצגים במאזן "ש
השווי הנאות של . על הלוואות לזמן ארוךועסקאות להגנה משינויים בשערי חליפין מעסקאות הגנת ריבית 

כדי להביא את , או תקבל, את הסכומים המשוערים שהקבוצה תשלם, בדרך כלל, משקף, מכשירים אלה
 .החוזים לידי סיום לתאריכי המאזנים

 
 :תנאי הצמדה של יתרות כספיות .ז

 2004 בדצמבר 31ההרכב ליום 
 

 
 בדולר 

 או צמוד לו 
ח אחר "מטב

 כ"סה אחר לא צמוד צמוד מדד או צמוד לו
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
       

  8,466  2,470  853 250  1,492  3,401 רכוש שוטף
  13,518  13,294  29 57  96  42 אינו שוטףרכוש ש

       
  6,906  442  1,223 42  1,669  3,530 התחייבויות שוטפות

  8,963  1,520  676 293  786  5,688 התחייבויות לזמן ארוך

 
 

  אירועים לאחר תאריך המאזן- 33באור 
 
 .א.1.ה.7ראה באור , טאואר עם הבנקיםבדבר הסכם  .א
 
 .ד.16ראה באור , הלוואות מבנקים שקיבלה החברה בדבר .ב
 
 .א.17ראה באור , ל"במניות החברה ובמניות כי, בדבר המרת אגרות חוב ניתנות להמרה .ג
 
 .2.ד.19ראה באור , ן"בדבר המשך המשא ומתן בין החברה והממשלה בנוגע לזכיון בז .ד
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 רכי מס היסטוריים לצו נומינליים בערכיםנתונים - 34באור 
 
 :כללי חשבונאות ששמשו להצגת נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס .א

 .דוחות כספיים אלה נערכו על בסיס העלות ההיסטורית .1

ללא הצגה של דוחות מאוחדים כמתחייב לפי , דוחות כספיים אלה כוללים את נתוני החברה בלבד .2
 .כללי חשבונאות מקובלים

בערכים   מוצגת על פי שיטת השווי המאזני2004 בדצמבר 31ליום ת מוחזקות השקעה בחברו .3
ת ו כמתחייב לפי כללי חשבונא2004 ללא רווחי אקויטי לשנת 2003 בדצמבר 31היסטוריים ליום 

 .מקובלים
 
 מאזנים .ב
 

2003 2004  

  ח"מליוני ש ח"מליוני ש
 

 רכוש שוטף  
   
 מזומנים ושווי מזומנים  -  4
 ניירות ערך סחירים  9 -

 הלוואות לזמן קצר  470  437
 חייבים ויתרות חובה  5  5

446  484   
 השקעות  
   

 השקעות בחברות מוחזקות   3,592  3,395
 אחרותבחברות השקעות   4  4

3,399  3,596   
   
 הוצאות נדחות  4  2

   
3,847  4,084   

   
 התחייבויות שוטפות  
   

 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  243  164
 זכאים ויתרות זכות  35  25

189  278   
   
 התחייבויות לזמן ארוך  
   

 התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולאחרים  1,226  989
 להמרה במניות החברהניתנות אגרות חוב   -  249

1,238  1,226   
   
 ניתנות להמרה במניות החברהאגרות חוב   168 -

   
 הון עצמי  2,412  2,420

   
3,847  4,084   
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 )המשך( היסטוריים לצורכי מס  נומינליים בערכיםנתונים - 34באור 
 

 דוח רווח והפסד .ג
 

2002 2003 2004  
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

 
 הכנסות   
    
 )דיהפס(חלקה של החברה ברווחי    
 נטו,   חברות מוחזקות -  789  )264(

    
)264(  789  -  

 הוצאות   
    
 נטו, מימון) הכנסות(הוצאות  50  )2( 133 
 הוצאות הנהלה וכלליות 9  4  2 
 נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות  )2( 9  3 

    
 138  11  57  

    
 נקי) הפסד(רווח  )57( 778  )402(

 
  השינויים בהון העצמידוח על .ד

 

 עודפים סך הכל

דיבידנד מוצע 

לאחר תאריך 

 המאזן

מניות החברה 

המוחזקות על 

ידי חברה 

  הון מניות קרנות הון מאוחדת

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

 
 2002 בינואר 1יתרות ליום  7  866  )20( -  1,241   2,094 

       
 2002שינויים בשנת       
 הפסד נקי  -  -  -  -  )402( )402(
 המאזן דיבידנד מוצע לאחר תאריך -  -  -  100  )100( - 
 קרנות הון -  96  -  -  -  96 
 הנפקת הון -  )3( 7  -  -   4 

       
 2002 בדצמבר 31יתרות ליום  7  959  )13( 100  739   1,792 

       
 2003שינויים בשנת       
  נקי רווח -  -  -  -  778   778 
 דיבידנד -  -  -  )100( )36( )136(
 קרנות הון -  )14( -  -  -  )14(
 הנפקת הון -  )3( 3  -  -   - 

       
 2003 בדצמבר 31יתרות ליום  7  942  )10( -  1,481   2,420 

       
 2004שינויים בשנת       
  נקי הפסד -  -  -  -  )57( )57(
 לאחר תאריך המאזן מוצע דיבידנד -  -  -  220  )220( - 
 הנפקת הון -  )10( 10  -  -  - 
 המרת אגרות חוב למניות -  49  -  -  -  49 

       
 2004 בדצמבר 31יתרות ליום  7  981  -  220   1,204  2,412



  -מ "החברה לישראל בע
  נספח- 2004 בדצמבר 31הקבוצה ליום שעורי ההחזקות בחברות 

 
 שם החברה המחזיקה שם החברה המוחזקת שיעור ההחזקה 

    בהון בשליטה 
 % %   

 

 
 החברה מוחזקת על ידי חברות נוספות בקבוצה*  
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 מ"החברה לישראל בע    

  מ"בע שירותי ספנות משולבים צים 97.9  97.9  דתמאוח

  **מ                        "כימיקלים לישראל בע 26.5  26.5  מאוחדת

  מ"בתי זקוק לנפט בע 26.0  26.0  כלולה

  שותפות מוגבלת-רם חברה לשכון-אל   *49.0  49.0  שותפות באיחוד יחסי

  מ"עול בעקירור ותפ. ל.ח 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"בע) 1986(ניהול וייעוץ . ל.ח 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"בע) ל" כי-החזקות .  (ל.ח 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"בע) 1998(ל "רכש כי. ל.ח 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"בע) 1998, כסלו. (ל.ח 100.0  100.0  מאוחדת

  מ "אורחות כוכבים בע 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"נאמנות ורישומים של החברה לישראל בע 100.0  100.0  דתמאוח

  מ"קומביט בע 100.0  100.0  )אינה פעילה(מאוחדת 

 100.0  100.0  מאוחדת
בפירוק  (מ"בע) איסיטק( טכנולוגיות -החברה לישראל 

  )מרצון

  מ"חברת נאמנות להשקעות בע-פריון 100.0  100.0  מאוחדת

  מ"בע.) ל.ח( השקעות בתקשורת 1קול  100.0  100.0  מאוחדת

   הולנד.וי.סורבי יורופ בי 62.2  62.2  מאוחדת

  )בפירוק מרצון (סורבי הולדינגס לימיטד 62.2  62.2  מאוחדת

  מ"מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ בע 50.0  50.0  מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"ישראל בע.) אמ.וו(מנט 'ווסט מנג 20.0  20.0  כלולה

  .אינקאורן סמיקונדקטור  23.5  23.5  כלולה

     

    
  שירותי ספנות צים

 מ"בעמשולבים   

  פרייטרסאוברסיז  40.0 40.0 כלולה

  . תאי סטאר שיפינג קו 49.0 49.0 כלולה

  מ"אוברסיז קומרס בע 50.0 50.0 כלולה

  מ"נגב סטאר בע   *50.0 49.0 כלולה

  פורטוגלשיפינג  סטאר 50.0 50.0 כלולה

   הונג קונגגסן הינג שיפינ 50.0 50.0 כלולה

  רום רומניה-צים 50.0 50.0 כלולה

  ריינולס ון ליינס הונג קונג 50.0 50.0 כלולה

  מ"בע תובלה יבשתית משולבת -. מ.י.ת 50.0 50.0 כלולה

  לגוס אנד ניגר שיפינג  97.0 97.0 מאוחדת

    משולבתתובלה 100.0 100.0 מאוחדת

  מ"אלחוט ים בע 100.0 100.0 מאוחדת

  אסטרומר מדריד 51.0 51.0 מאוחדת

   המבורג-אסטרמריס שיפינג יורופ 100.0   100.0 מאוחדת

   רוטרדם-אסטרמריס שיפינג יורופ 100.0 100.0 מאוחדת

  מ"מרין בע-גל 100.0 100.0 מאוחדת

  טרליהגלוב סטאר שיפינג אוס 100.0 100.0 מאוחדת
 

 אביב-החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל**  
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  שירותי ספנות צים

 מ"בעמשולבים   

  .לטדים יגולד מריט 99.0 99.0 מאוחדת

  מ"בע' דיזנגוף ושות. מ 100.0 100.0 מאוחדת

  אנטרפרייזהלסטיר שיפינג  100.0 100.0 מאוחדת

  הלסטיר מריטיים  100.0 100.0 מאוחדת

   קונסיגסיון ימרסי 50.0 50.0 ולהכל

  .צים דו ברזיל לטד 100.0 100.0 מאוחדת

   אנטוורפן-אסטרמריס שיפינג יורופ 100.0 100.0 מאוחדת

  סטאר אגנציה מריטימה גנואה 100.0 100.0 מאוחדת

  נסיס לונדון'סטאר שיפינג אייג 100.0 100.0 מאוחדת

  קניהסניף . קוקה סטאר איסט אפרי 100.0 100.0 מאוחדת

  .פטי) סינגפור(ניס 'אייגסטאר שיפינג  50.0 50.0 כלולה

  .ו.סטלהאוון נ 100.0 100.0 מאוחדת

  קומביינד קונטיינר טרנספורט. טי.סי.סי 51.0 51.0 מאוחדת

  .לטד) פטי(פולריס שיפינג  100.0 100.0 מאוחדת

  צאיסקו 100.0 100.0 מאוחדת

  קנדהשרותי ספנות משולבים צים  100.0 100.0 מאוחדת

  מ"קדם חברת הגשר היבשתי בע 100.0 100.0 מאוחדת

  שיפינג לימיטדקריב סטאר  70.0 70.0 מאוחדת

  לונדוןבטוח רמון  100.0 100.0 מאוחדת

  מ "ניולוג בע 100.0 100.0 מאוחדת

   .לטד).טי.וי.פי( נסיס'יגיארבי מריטיים א 50.0 50.0 כלולה

  . צים לטד-ולז  50.0 50.0 הכלול

  .אינבסטמנטס לימיטדטריאנגולר  50.0 50.0 כלולה

  לימיטדיונייטד פרדייז  50.0 50.0 כלולה

  .מאייקה קונטיינר ריפייר סרביסס לטד'ג 100.0 100.0 מאוחדת

  .לטד) סין(סן הינג שיפינג  40.0 40.0 כלולה

  יטדנסיס לימ'ברנד אייגבהר  50.0 50.0 כלולה

  .לטד. סן סייפרס קו 50.0 50.0 כלולה

  .לטד) סין(ריינולד ון ליינס  50.0 50.0 כלולה

  .א. ססטאר שיפינג ארגנטינה 50.0 50.0 כלולה
  .רמון אינק 100.0 100.0 מאוחדת

  .לטד) סין(ים בשירותי ספנות משולצים  100.0 100.0 מאוחדת

  גאנה  נסיס'אייגאינטרמודל שיפינג  50.0 50.0 כלולה

  בנין  נסיס'אייגאינטרמודל שיפינג  50.0 50.0 כלולה

  .נקה שיפינג לטדאסטאר ל 50.0 50.0 כלולה

  )ט(סטאר איסט אפריקה  100.0 100.0 מאוחדת

   .לטד) ויטנאם(סטאר שיפינג  50.0 50.0 כלולה

  .לטד) סין(צים לוגיסטיק  100.0 100.0 מאוחדת

  .ל. ר. ריס איטליה סאסטלה מ 50.0 50.0 כלולה
  )הולדינג(בלצים  50.0 50.0 כלולה
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  שירותי ספנות צים

 מ"בעמשולבים   
  בלסטאר  50.0 50.0 כלולה
  .לוגיסטיק קו. קינגדאו לו היי אינטר 32.0 32.0 כלולה
  סבן סטארס יפן 50.0 50.0 כלולה
  רוסייאן קונטיינר 50.0 50.0 כלולה
  .אקסל מולטי פרפס לוגיסטיקס לטד 50.0 50.0 להכלו

  צים טרינידאד 50.0 50.0 כלולה
  צים ונצואלה 50.0 50.0 כלולה
  צים פנמה 50.0 50.0 כלולה
  סינו סטאר שנחאי 49.0 49.0 כלולה

  .פטי לטד) ס(סטאר וורלד אוויאיישן  100.0 100.0 מאוחדת

     

 מ"כימיקלים לישראל בע    
  מ"מפעלי ים המלח בע 100.0 100.0 אוחדתמ

  מ"ברום ים המלח בע 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"רותם אמפרט נגב בע 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"פריקלאס ים המלח בע 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"מפעלי תובלה בע 100.0 100.0 מאוחדת
   הולנד-. ו.רותם אמפרט נגב  ב   *32.6 32.6 מאוחדת
  מ"טכנולוגיות בע. אי. די. איי 50.0 50.0  באיחוד יחסימאוחדת
  מ"ל מימון והנפקות בע"כי 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"פרסון חומרים כימיים בע 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"אי סי אל פיין כימיקלס  בע 100.0 100.0 מאוחדת
  מ" בע)פתוח משאבי אנרגיה(א "פמ   *25.0 25.0 כלולה

  מ"מגנזיום ים המלח בע 65.0 66.7 מאוחדת
  הולנד. ו.אל פינאנס ב. סי. איי 100.0 100.0 מאוחדת

 מ"מפעלי ים המלח בע    
  ל דשנים"כי   *50.0 50.0 מאוחדתשותפות 
  .  ו.ב) הולנד(-אשלי כימיקלס  100.0 100.0 מאוחדת
   אנגליה-אשלי כימיקלס לימיטד  100.0 100.0 מאוחדת
  מ"פוטאש טכנולוגי אינדסטריס בע 100.0 100.0 ) פעילהאינה (מאוחדת
  בריטניה,  ד.ט.קליבלנד פוטאש ל 100.0 100.0 מאוחדת

 .  ו.ב) הולנד(-אשלי כימיקלס       
  ספרד, . א.איברפוטאש ס 100.0 100.0 מאוחדת
  הולנד, . ו.פוטאש טכנולוגי אינדסטריס ב 92.5 92.5 מאוחדת

 ספרד, . א.איברפוטאש ס      
  ספרד, . א.טרפיקו מרסינאנס ס 100.0 100.0 מאוחדת

      
 פוטאש טכנולוגי אינדסטריס

 הולנד, . ו.  ב
   סין-סינו ישראל קינקאי פוטאש קומפני  33.3 33.3 )אינה פעילה (כלולה

  אנגליה-אשלי כימיקלס לימטד       
  ליכטנשטיין-אסתבלישמנט אס אינווסטמנט.אמ.איטש.ווי 100.0 100.0 מאוחדת
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 בריטניה,  ד.ט.קליבלנד פוטאש ל    
 מאוחדת באיחוד יחסי

  ד בריטניה.ט.ל) אקספורט(קונסטנטין אנד קומפני  50.0 50.0 )אינה פעילה  (

 מ"ברום ים המלח בע    
  מ"תרכובות ברום בע 100.0 100.0 מאוחדת
   הולנד -. ו.יורוברום ב 100.0 100.0 מאוחדת
  ב" ארה-אמריברום אינק  100.0 100.0 מאוחדת
   יפן-לימיטד ) פאר איסט(ברומוקם  100.0 100.0 מאוחדת
   דרום אפריקה -לנדקם לימיטד  100.0 100.0 מאוחדת
   אנגליה-ברומין אנד כימיקלס לימיטד  100.0 100.0 מאוחדת
  הולנד, וי.יורוקלירון נדרלנד בי 100.0 100.0 מאוחדת

  מ"מכון למחקר ופיתוח בע) אימי(תמי  100.0 100.0 וחדתמא
  פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים   *99.0 99.0 מאוחדתשותפות 
  )1993(ים המלח  .  ר.פ.מ   *50.0 50.0 מאוחדתשותפות 

 מ"תרכובות ברום בע      
  מ"טטראברום טכנולוגיות בע 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי

  )1993(ים המלח  .  ר.פ.מ   *50.0 50.0 חדתמאושותפות 
  מ"כימדע כימיקלים עדינים בע 26.0 26.0 כלולה

  מ"ב תרכובות בע.ל 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי
  מ"בע) 2002(תרכובות ברום שיווק  100.0 100.0 מאוחדת
  פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים   *1.0 1.0 מאוחדתשותפות 

  הולנד-. ו.ברום ביורו      
   הולנד-. ו.ברומכימי ב 100.0 100.0 מאוחדת
   צרפת-. א.טריטל ס 100.0 100.0 מאוחדת
   הולנד-. ו.ברוכימי הולדינגס ב 100.0 100.0 מאוחדת
   ברזיל-ברומסיה תעשיות ומסחר לימיטד  100.0 100.0 מאוחדת
   סין-אל ויי גי די אס בי  60.0 60.0 מאוחדת

   הולנד-. ו.ב)  אירופה(טראנסברום  100.0 100.0 חדתמאו
   סין-ין 'בי קו  בייג. די אס 100.0 100.0 מאוחדת

   סין-סינוברום יי וי 'ג 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי
   הולנד-. ו.רותם אמפרט נגב  ב   *67.4 67.4 מאוחדת

 ב" ארה-אמריברום אינק       
  ב" ארה-יילד אינק -היי 100.0 100.0 מאוחדת
  ב" ארה-יילד ברומין אינק -היי 80.0 80.0 מאוחדת
  ב" ארה-י אל אל סי 'רותם בי קיי ג 100.0 100.0 מאוחדת

    
 ולפיתוח  מכון למחקר)אימי(תמי 
 מ"בע

  מ"החברה לחנקת אשלגן בע 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי
  מ"ענובוטייד ב 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי

 מ"רותם אמפרט נגב בע      
  ל דשנים"כי   *50.0 50.0 מאוחדתשותפות 
   הולנד-. ו.יורוכיל הולדינג ב 100.0 100.0 מאוחדת
  מ"נגב סטאר בע   *51.0 51.0 כלולה

  מ"אדום מחצבים ופתוח בע 100.0 100.0 מאוחדת
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 מ"רותם אמפרט נגב בע    

  שראלי, ונט-אגרו 25.2 25.2 כלולה
  מ"דשנים וחומרים כימיים בע 100.0 100.0 מאוחדת

 מ"אדום מחצבים ופיתוח בע    

  מ"כתר תובלה בע 100.0 100.0 מאוחדת

  הולנד-. ו.יורוכיל הולדינג ב      
   גרמניה-ה .ב.מ.רותם  הולדינג  ג 100.0 100.0 מאוחדת

  בלגיה -נוטריסיי הולדינג  50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי
   הולנד-.ו.פרטילייזרס באמסטרדם  100.0 100.0 מאוחדת
   טורקיה-. אס. רותם כימייוי מדלר סנאיי וה טיקרט איי 98.9 98.9 מאוחדת
  ו הולנד.אינקאפ ב 100.0 100.0 מאוחדת
   איטליה- . אל. אר. אסכימיקלס . אמ.פי 100.0 100.0 מאוחדת
  .ו.מיקלס באינטרכיל כי 100.0 100.0 מאוחדת
   הולנד-. ו.פקפרט ב 100.0 100.0 מאוחדת

  הולנד-. ו.פקפרט ב    

  לוקסמבורג, א.יורוכיל לוקסמבורג ס 100.0 100.0 מאוחדת

    
, א.יורוכיל לוקסמבורג ס

 לוקסמבורג

   גרמניה-ה .ב.מ.גרהרד רוף ג 100.0 100.0 מאוחדת

 100.0 100.0 מאוחדת
, ה.ב.מ.הרד רוף אנד קו  גאנטי גרם גר' אוסטריץ
  אוסטריה

   צרפת-. א.פנגר ס 100.0 100.0 מאוחדת

   הולנד-ו.יס יורוופ ב'ספסיאליטי טכנולוג 100.0 100.0 מאוחדת

  הולנד, וי.יורוקלירון בי 100.0 100.0 מאוחדת

 ו הולנד. קלירון ב-יורו    

  ב" ארה-. אינק, קלירון הולדינגס 100.0 100.0 מאוחדת

 ב" ארה-. אינק, קלירון הולדינגס    

  ב"ארה, קלירון קורפ 100.0 100.0 מאוחדת

 ב" ארה-. קורפקלירון     

  ב"ארה, קלירון טכנולוגיס 100.0 100.0 מאוחדת

  צרפת-. א.פנגר ס    

  פנגר היספניה אס אל 100.0 100.0 מאוחדת

אנטי גרם גרהרד רוף ' אוסטריץ    
 אוסטריה, ה.ב.מ.אנד קו  ג

  או.אר.רם סי זי אס'ג-אנטי 100.0 100.0 מאוחדת

  טי.אף.אוהג הונגריה קיי 100.0 100.0 מאוחדת

יס יורוופ 'ספסיאליטי טכנולוג    
  הולנד-ו.ב

   צרפת-אי. סקורה אס 100.0 100.0 מאוחדת

  גרמניה-ה .ב.מ.רותם  הולדינג  ג      
  גרמניה, ה.ב.מ.יני גול'בי קיי ג 100.0 100.0 מאוחדת
  בריטניה; ד.ט.פיבריסול  סרוויסס ל 100.0 100.0 מאוחדת
  ב"ארה, וליני קורפוריישן סימי ואלי'קיי ג.בי 100.0 100.0 מאוחדת
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  גרמניה-ה .ב.מ.רותם  הולדינג  ג    

  אוסטרליה, ד.ט.ויי ל.טי.פיבריסול אוסטרליה פי 100.0 100.0 מאוחדת
  צרפת,  א. ס-סופימה  100.0 100.0 מאוחדת
  ארגנטינה , א.וליני ארגנטינה ס'קיי ג.בי 100.0 100.0 מאוחדת
  סין, ד.ט.שחנאי טרי  אינטרנשיונל ל 51.0 51.0 מאוחדת
  סין, ד.ט.ונג פוספייט קו ל'וליני טיאנצ'ג. קיי.יונאן בי 60.0 60.0 מאוחדת
   גרמניה- ה.ב.מ.פיבריסול מוסקלה ג   *34.7 34.7 מאוחדת
   גרמניה- ה.ב.מ.פרייוט פיירשול ג   *73.0 73.0 מאוחדת
  פולין, או.או.ז.טארי סרוויס פולסקה ספ   *95.0 95.0 מאוחדת
  יפן, בי קיי גיוליני יפן לימטד 100.0 100.0 מאוחדת
  סין,  הונג קונג, ד.ט.ל. ר כמיסטרי קו'בי קיי גיוליני  לט 51.0 51.0 מאוחדת

  גרמניה - ה.ב.מ.טוריס אשכוראנז ג 100.0 100.0 חדתמאו
  הולנד , ו.י פוריפוס ב'ג.קיי.בי 100.0 100.0 מאוחדת

 הולנד , ו.י פוריפוס ב'ג.קיי.בי    

   הונג קונג-אסיה ברום לימיטד  100.0 100.0 מאוחדת

  הונג קונג-אסיה ברום     

  )ARM( הונג קונג - לימיטד אסיה ברום רסורס מנגמנט 100.0 100.0 מאוחדת

  הודו, פרייוט) אינידיה(אי סי אל פרטילייזרס  100.0 100.0 מאוחדת

    
 אסיה ברום רסורס מנגמנט

 )ARM( הונג קונג -לימיטד   

 100.0 100.0 מאוחדת
  - קומפאונדס טריידינג קומפני  לימיטד ןברומיי

  )BCTL(הונג קונג   

  הונג קונג-ברומיין די די אפ אר קורפרשיין לימיטד  50.0 50.0  באיחוד יחסימאוחדת

  הונג קונג, קיי גיוליני  הונג קונג לימטד. בי  100.0 100.0 מאוחדת

  הונג קונג, אסיה פיננסיאל רסורסס 100.0 100.0 מאוחדת

 55.0 55.0 מאוחדת
הונג , ד.ט.ל) הונג קונג(סטוריינג אנד סרוויסס . בי.יו.איי
  קונג

  גרמניה-ה .ב.מ.וליני ג'קיי ג. בי    
   גרמניה- ה.ב.מ.פיבריסול מוסקלה ג   *65.3 65.3 מאוחדת
   גרמניה-ה .ב.מ.פילופארם ג 100.0 100.0 מאוחדת
   גרמניה-ה .ב.מ.הוירמן כימי ג 100.0 100.0 מאוחדת
   אורוגווי-איי . קיי מרקוסור אס.בי 100.0 100.0 מאוחדת
   גרמניה-ה .ב.מ.רנופלקס ג 100.0 100.0 מאוחדת
  ברזיל, ד.ט. ל-רותם דוברזיל 100.0 100.0 מאוחדת
  ניו זילנד,  ד.ט.ל,.ז.טרי אינטרנשיונל נ 100.0 100.0 מאוחדת
  דרום אפריקה, ד.ט.איי  ל.טרי אינטרנשיונל  ס 100.0 100.0 מאוחדת
   צרפת-ל .ר.א.רנופלקס דרייר ס   *10.0 10.0 מאוחדת
  פולין, או.או.ז.טארי סרוויס פולסקה ספ    *5.0 5.0 מאוחדת

      
 - ה.ב.מ.פיבריסול מוסקלה ג

 גרמניה
   גרמניה- ה.ב.מ.פרייוט פיירשול ג   *27.0 27.0 מאוחדת
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  גרמניה-ה .ב.מ.רנופלקס ג      

   גרמניה-ה .ב.מ.גוריט וורבל  ג 100.0 100.0 מאוחדת
    גרמניה-ה.ב.מ.פלקסוטקס  ג 100.0 100.0 מאוחדת
   צרפת-ל .ר.א.רנופלקס דרייר ס   *90.0 90.0 מאוחדת

 100.0 100.0 מאוחדת
, א.ד.רנופלקס פורטוגל קומפוננטס פארא קלקדו ל

  פורטוגל
  צרפת-ל .ר.א.רנופלקס דרייר ס      

   בריטניה-ד .ט.ל. קי. רנופלקס יו 100.0 100.0 מאוחדת
 מ" בע-רזילרותם דוב      

  ברזיל,  רותם קוימיקה דו ברזיל-ג.ק.ב 95.0 95.0 מאוחדת
  בלגיה-. נוטריסיי  הולדינג      

   בנלוקס-וי . נוטריכם אן 100.0 100.0 מאוחדת באיחוד יחסי
    ספרד-. א.פנסה ס 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי

  בלגיה,  אנ וי3אנ יו  50.0 50.0 כלולה
 בלגיה,  אנ וי3אנ יו     

    צרפת-ל .ר.א.וי ס. אן. 'ג 50.0 50.0 מאוחדת באיחוד יחסי
  הולנד, ו. ב3אן יו  100.0 100.0 כלולה

      
 פרטילייזרס  אמסטרדם

  הולנד-.ו.ב  
  .ג. ה. אמסטרדם  פרטרילייזרס או   *95.0 95.0 מאוחדתשותפות 

 .ג.ה.אמסטרדם  פרטרילייזרס או      
   גרמניה-ה .ב.מ.שטודיק דונגר ג 100.0 100.0 מאוחדת
   גרמניה-ה .ב.מ.פאלציה  דונגר ג 100.0 100.0 מאוחדת

  גרמניה-ה .ב.מ.ונגר גדפאלציה     
  .ג. ה. אמסטרדם  פרטרילייזרס או -שותפות    *5.0 5.0 מאוחדתשותפות 

 הולנד. ו. אנקאפ ב      
   איי מאן-וראנס נשיאינטרקאפ א 100.0 100.0 מאוחדת

 מ"דשנים וחומרים כימיים בע      
  ישראל, מ"ח בע"צל 100.0 100.0 מאוחדת
  ישראל, מ"רביבים במפרץ מים וסביבה בע 100.0 100.0 מאוחדת
   שותפות מוגבלת� אגריפוזיה   *49.5 49.5 מאוחדתשותפות 

 ישראל, מ"ח בע"צל      
  מ"ניהול  בעאגריפו שירותי  50.0 50.0 מאוחדת

 מ"אגריפו  שירותי ניהול בע      
   שותפות מוגבלת- אגריפוזיה   *1.0 1.0 מאוחדתשותפות 

 מ"מפעלי תובלה בע    
  1990 שרותי רכבת ותובלה -שרות  50.0 50.0 שותפות באיחוד יחסי

  כלולהשותפות 
  איכות הסביבה  -. ת.ת.מ 50.0 50.0 )לא פעילה  (

  מ"בע) 1998(מפעלי מטמנות מאוחדים . מ .מ.מ 33.3 33.3 וד יחסימאוחדת באיח
 מ"אי טכנולוגיות בע.די.איי    

   איי הבתולה- יס אינק'אמביינט טכנולוג 100.0 100.0 מאוחדת באיחוד יחסי
   איים קנאריים-.א.אי קאנריס ס.די.איי 100.0 100.0 מאוחדת באיחוד יחסי
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 מ"ת בעאי טכנולוגיו.די.איי    

  קפריסין, לרנקה ווטר פרטנרס   *95.0 95.0 מאוחדת באיחוד יחסי
   קפריסין-פלאגוס דסאליניישן סרוויס 100.0 100.0 מאוחדת באיחוד יחסי
   ספרד-אי.טי.דטלקה יו 20.0 20.0 מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"חברה להתפלה בע. די.אי.וי 50.0 50.0 כלולה
  .די.איי.טי.או 50.0 50.0  באיחוד יחסישותפות

  מאוחדת באיחוד יחסי
  מ "הגליל המערבי חברה להתפלה בע 50.0 50.0 )לא פעילה(  

  )התפלת אשקלון(אדום  40.5 40.5 כלולה

    
 - יס אינק'אמביינט טכנולוג

 איי הבתולה  

  קפריסין, לרנקה ווטר פרטנרס   *5.0  5.0  מאוחדת באיחוד יחסי

 מ"ם המלח בעמגנזיום י      
  מ"אנד דיוולופמנט  בע' ריסרץ. אי.אר.אם 99.0 77.8 מאוחדת
  ישראל,  עמותה רשומה-מכון מחקר מגנזיום  100.0 100.0 )לא פעילה (מאוחדת
  מ"מגנזיום יציקות בע 100.0 100.0 )לא פעילה (מאוחדת
  )ב"ארה(מגנזיום ים המלח   100.0 100.0 מאוחדת

     

 מ"ק לנפט בעבתי זקו    

  מ"שמנים בסיסיים חיפה בע 50.0  50.0  כלולה

  מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע 26.0  26.0  כלולה

  מ"החברה המאוחדת לייצוא נפט בע 25.0  25.0  כלולה

  מ"שרותי טנקרים בע 25.0  25.0  כלולה

  מ"בע) פתוח משאבי אנרגיה(א "פמ   *25.0  25.0  כלולה

  מ"כרמל אולפינים בע   *50.0  50.0  כלולה

  מ"גדיב תעשיות פטרוכימיה בע 100.0  100.0  כלולה

  מ"מפעלים פטרוכימיים בישראל בע 12.6  12.6  כלולה

 מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע    

  מ"גד מיל בע 100.0  100.0  כלולה

  ב"ארה, גדות ביוכם 100.0  100.0  כלולה

  אירופה, ות ביוכםגד 100.0  100.0  כלולה

  .ג.בקסיטול א 100.0  100.0  כלולה

  בקסיטול אסטבלישמנט 100.0  100.0  כלולה

 כרמל אולפינים    

  לימיטד.) קיי. יו(כרמל אולפינים  100.0  100.0  כלולה

  קולינס לימיטד 100.0  100.0  כלולה

  מ" בע1990) שווק(כרמל אולפינים  100.0  100.0  כלולה

    
 מפעלים פטרוכימיים 

 מ"   בישראל בע

  מ"כרמל אולפינים בע   *50.0  50.0  כלולה
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 מ"בע) ל" כי-החזקות . (ל.ח    

  מ"כימיקלים לישראל בע   *14.0  14.0  מאוחדת

     

 מ"בע) 1998(ל  "רכש כי. ל.ח    

  מ"כימיקלים לישראל בע    *7.9  7.9  מאוחדת

     

 מ"בע) 1998, כסלו. (ל.ח    

  מ"כימיקלים לישראל בע    *3.3  3.3  מאוחדת

     

 מ"אורחות כוכבים בע    

  שותפות מוגבלת-רם חברה לשכון-אל    *1.0  1.0  שותפות באיחוד יחסי

     

    
  -החברה לישראל 

 מ"בע) איסיטק( טכנולוגיות  

 כלולה
  

21.7 
  
  **מ                 "ור בעטאואר סמיקונדקט 21.7 

  מ"בע) 1994(אודי אינטרנשיונל  100.0  100.0  )לא פעילה (מאוחדת

 מ"טאואר סמיקונדקטור בע    

  .ב"טאואר סמיקונדקטור ארה 100.0  100.0  כלולה

     

    
   השקעות בתקשורת1קול 

 מ"בע.) ל.ח(  

  .וי.גרופ ביקסילונייט אינווסטמנט  100.0  100.0  מאוחדת

 .ו.סורבי יורופ בי    
  )בפירוק (אל.אר.נט איטליה אס.איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל .אר.איי. אס)אירופה(נט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל.אר.איי. יורופ אסדטה סנטרנט רילטי אנד .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל.אר.איי.וורקס אירופה אס-נט.איי.סא.פי 100.0  100.0  מאוחדת

    
דטה נט רילטי אנד .איי.אס.פי

שוויץ, אל.אר.איי.יורופ אס  סנטר

  .וי. הולנד בידטה סנטרנט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל.אר.איי. צרפת אסדטה סנטרנט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל.אר.איי.רילטי צרפת אסנט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  ה.ב.מ.גרמניה ג דטה סנטרנט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

  אל.אר.איי.שוויץ אס דטה סנטרנט .איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

    
וורקס אירופה -נט.איי.אס.פי
 אל.אר.איי.אס

   לימיטדבריטניהוורקס -נט.איי.אס.פי 100.0  100.0  מאוחדת

   הולדינגס לימיטדםמוד 100.0  100.0  תמאוחד
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 מארס אינפורמיישן

 מ"פרודקט גרופ בע  

  מ"תוכנה לטכנולוגיות מידע בע. טי.איי.אס 100.0  100.0  מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"קומפיוסנטר בע. אס.אם.סי 100.0  100.0  מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"מארס אינפורמיישן קומפיוטר נטוורקינג סולושן בע 100.0  100.0  מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"מארס אינפורמיישן מרכז שרות בע 100.0  100.0  מאוחדת באיחוד יחסי

  מ"אורלינק בע 33.0  33.0  כלולה

     

 .אורן סמיקונדקטור אינק    

  מ"אורן סמיקונדקטור בע 100.0  100.0  כלולה
 




