
 
 

 
 מ" אחזקות ארקיע בע�כנפיים 

 

 2004דוח תקופתי לשנת 
 

 
 

 תוכן העניינים דף
  
  

  תיאור עסקי התאגיד-' חלק א 84 - א -  2 -א 
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד-' חלק ב 12 - ב -  1 -ב 
  

116 - ג -  1 -ג   2004 דוחות כספיים לשנת -' חלק ג
  

  פרטים נוספים על התאגיד-' חלק ד 21 - ד -  1 -ד 
 



 

 2

 
 

 'חלק א
 

 תיאור עסקי התאגיד
 



 

 3

 תוכן עניינים
 

 5..............................................................פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 9..............................................................................................תחומי פעילות .2

 9.............................................................השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .3

 11.........................................................................................חלוקת דיבידנדים .4

 11..........................................................ע כספי לגבי תחומי פעילות של התאגידמיד .5

 14......................................סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד .6

 

 15.........................................................תים הנלווים להןהתיירות והשירו, תחום התעופה: 'פרק א

 

 15.................................:התיירות והשירותים הנלווים להן, מידע כללי על תחום התעופה .7

 20.........................................................פירוט המוצרים והשירותים בתחום הפעילות .8

 23............................................................פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9

 24............................................................................................מוצרים חדשים .10

 24.....................................................................................................לקוחות .11

 25..............................................................................................שיווק והפצה .12

 27................................................................................................צבר הזמנות .13

 27......................................................................................................תחרות .14

 29....................................................................................................עונתיות .15

 30..................................................................................................כושר יצור .16

 31..............................הנלוויםהתיירות והשירותים ,  מגזר התעופה�רכוש קבוע ומתקנים  .17

 32..............................................................................................מחקר ופיתוח .18

 32.......................................................................................נכסים לא מוחשיים .19

 33.......................................................................................פקיםחומרי גלם וס .20

 34....................................................................................................הון חוזר .21

 35....................................................................................................השקעות .22

 41...... הזכות להפעיל טיסות סדירות ומדיניות הממשלה-צה מגבלות ופיקוח על פעילות הקבו .23

 42.......................... מגבלות חקיקה והיבטי רגולציה�מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .24

 46............................................................................................בהאיכות הסבי .25

 47.........................................................................................הסכמים מהותיים .26

 47.....................................................................................הסכמי שיתוף פעולה .27



 

 4

 48.........................................יה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובהיעדים ואסטרטג .28

 49........האישורים הרגולטוריים ורכישת מניות אל על: מידע בדבר שינוי חריג בעסקי התאגיד .29

 53.......התעופה  הליך המכירה של פעילות� עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים אירוע או .30

 54...................................................................מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .31

 

 55...................................................................)ליסינג(טוסים בבעלות תחום החכרת המ: 'פרק ב

 

 55.................................................................מידע כללי על תחום החכרת המטוסים .32

 59.........................................................................................מוצרים ושירותים .33

 61............התפלגות ההכנסות ורווחיות מדמי חכירה וממכירת מטוסים בתום תקופת החכירה .34

 62..............................................................................לקוחות ומטוסים מוחכרים .35

 63..............................................................................................ק והפצהשיוו .36

 63................................................................................................צבר הזמנות .37

 63......................................................................................................תחרות .38

 64....................................................................................................עונתיות .39

 64................................................................................................כושר ייצור .40

 64......................................................................................רכוש קבוע ומתקנים .41

 64....................................................................................................הון חוזר .42

 65.........................................................מימון לרכישת המטוסים המיועדים להחכרה .43

 65............................................................................................איכות הסביבה .44

 65....................................................................אגידמגבלות ופיקוח על פעילות הת .45

 65...............................................................................יעדים ואסטרטגיה עיסקית .46

 66..........................................................................צפי להתפתחות בשנה הקרובה .47

 

 67...............................................תיאור עיסקי התאגיד הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה: 'פרק ג

 

 67..................................................................................................הון אנושי .48

 74.......................................................................................................מימון .49

 76.......................................................................................................מיסוי .50

 77.........................................................................................הסכמים מהותיים .51

 77.........................................................................................הליכים משפטיים .52

 80.........................................................................................דיון בגורמי סיכון .53



 

 5

 'חלק א
 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

 

א 8  בהתאם  לסעיף  2004  זה  מתוארים  להלן  עסקי  החברה  והתפתחות  עסקיה  בשנת  חלקב

 .1970 - ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 
 

,   כמשמעותו  בחוק  ניירות  ערךחברה  בדוח  תקופתי  זה  כולל  מידע  צופה  פני  עתידתיאור  עסקי  ה

המבוסס  על ,  מידע  צופה  פני  עתיד  הוא  מידע  בלתי  וודאי  לגבי  העתיד.  1968  -ח  "התשכ

אינפורמציה  הקיימת  בחברה  בתאריך  הדוח  וכולל  הערכות  של  החברה  או  כוונות  שלה  נכון 

  להיות  שונות  באופן  מהותי  מהתוצאות  המוערכות  או התוצאות  בפועל  עשויות.  לתאריך  הדוח

מגורמים  אשר  אינם  בשליטת ,  בין  היתר,    הואיל  והתממשותן  מושפעתהמשתמעות  ממידע  זה

במקרים  מסוימים  ניתן  לזהות  קטעים  המכילים  מידע  צופה  פני  עתיד  על  ידי  הופעת .  החברה

בכוונת ",  "  מעריכההקבוצה/החברה",  "הקבוצה/להערכת  החברה:  "מילים  כגון

אך  ייתכן  כי  מידע  זה  יופיע  גם  בניסוחים ,  וכדומה"    צופההקבוצה/החברה",  "הקבוצה/החברה

 .  אחרים

 
 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו . 1

הינה ,  1980,    במאי7אשר  נתאגדה  ביום  ,  ")החברה"או  "  כנפיים"להלן  (מ  "  אחזקות  ארקיע  בע-כנפיים  

עת ,    הפכה  החברה  לחברה  ציבורית  בישראל1993,  נובמברבחודש  .  חברת  אחזקות  מאז  הקמתה

 .הנפיקה לראשונה ניירות ערך סחירים בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 : החברה עוסקת בשני תחומי פעילות

 ; ושירותים נלווים) בינלאומית ופנים ארצית(תעופה ותיירות ) א(

 .החכרת מטוסים בבעלות) ב(

 .העוסקות בענפים קרובים לפעילות הקבוצהלחברה אחזקות בחברות , כמו כן

 על רכישת מניות באל 1 .1

  הינה  רכישה  הדרגתית  של 2004  -  ו2003ההתפתחות  המהותית  ביותר  בחברה  במהלך  השנים  

זאת  בעקבות  החלטת  הממשלה ,  ")אל  על"להלן  (מ  "מניות  אל  על  נתיבי  אויר  לישראל  בע

  על  ביחד  עם  הנפקה  לציבור  של להפריט  את  אל  על  בדרך  של  הצעת  מכר  על  אחזקותיה  באל

 .2003אשר בוצעה בחודש יוני , ניירות הערך של אל על
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 42.8%  -  מהון  המניות  של  אל  על  ובכ39.8%  -  החזיקה  החברה  בכ2004,    בדצמבר31ביום  

זאת ,  )  להלן29.1ראה  סעיף  ('  י  צד  ג"כתוצאה  מיפוי  כוח  שניתן  לה  ע,  מזכויות  ההצבעה  בה

רכישות  נוספות  ומימוש ,  2004בחודש  יוני  '  ת  רכש  מסדרה  אלאחר  מימוש  מלוא  אופציו

 .שבידיה'  של חלק מהותי מאופציות רכש מסדרה ב2004,  בדצמבר23ביום 

של )  1סדרה  (ובכתבי  אופציות  '  מחזיקה  החברה  באופציות  רכש  נוספות  מסדרה  ב,  כמו  כן

יות  אלה  עשויה  היא אם  תממש  החברה  אופצ.  2007,    ביוני5אל  על  הניתנים  למימוש  עד  ליום  

 . בדילול מלא,  מזכויות ההצבעה באל על52.8% -עד לכ, יחד עם יפוי הכוח שבידיה, להגיע

 2004,    בדצמבר31נכון  ליום  ,  עלות  המניות  והאופציות  של  אל  על  המוחזקת  על  ידי  החברה

 אל  על  היא  חברה  ציבורית,  2003מאז  חודש  יוני  .  1  מיליון  דולר65.7  -מסתכמת  בסך  של  כ

 .אשר מניותיה והאופציות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב

את  אישור ,  וקיבלה,  נדרשה  החברה  לקבל,  כמפורט  לעיל,  לשם  ביצוע  רכישת  מניות  אל  על

בהתאם  לתקנון  אל  על )  כהגדרתו  בתקנון  אל  על,  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת(המדינה  

שורים  אלה  הותנו  בתנאים  שונים  המפורטים אי.  וכן  אישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים

החברה  נדרשת ,  בהתאם  לאישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים.    להלן29בהרחבה  בסעיף  

לפרטים (למכור  לצד  שלישי  בלתי  קשור  את  מלוא  פעילותה  ואחזקותיה  בתחום  התעופה  

אה ר,  הליך  המכירה  הנדרש  על  ידי  הממונה  וההתקדמות  בו,  בדבר  הפעילות  שיש  למכרה

 ). להלן29.3סעיף 

  בחרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  אל  על  בחמישה 2005,    בינואר6ביום  

ביום .  דירקטורים  חדשים  מומלצי  החברה  וממועד  זה  יש  לחברה  שליטה  אפקטיבית  באל  על

ר  דירקטוריון  אל  על "  בחר  דירקטוריון  אל  על  בפרופסור  ישראל  בורוביץ  ליו2005,    בינואר9

אישרה  האסיפה  הכללית  של  אל  על ,  2005,    בפברואר2ביום  .  ר  בורוביץ  לסגניתותמ'  ובגב

מינויים  של  שני  דירקטורים  נוספים  מומלצי  החברה  והחל  ממועד  זה  דירקטוריון  אל  על  מונה 

 . חברים הכוללים בנוסף לשבעת מומלצי כנפיים גם שני דירקטורים חיצוניים9

  ולאור  העובדה  כי  עד 2005על  היא  רק  מינואר  מאחר  והשליטה  האפקטיבית  של  החברה  באל  

  היתה  החברה  מנועה  על  פי  הוראות  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים 2004,    בדצמבר31ליום  

הדוחות  הכספיים  של  אל  על ,  )  להלן29.3ראה  סעיף  (מלהתערב  בענייני  אל  על  או  ניהולה  

 . אינם מאוחדים בדוחותיה של החברה

,   על  בסיס  העלות2004,    בדצמבר31הכספיים  ליום  ההשקעה  באל  על  רשומה  בדוחות  

פעילותה  של  אל  על  אינה  מתוארת  בדוח  זה  במסגרת  תחומי  הפעילות  של ,  ובהתאמה

 . תחל החברה באיחוד הדוחות הכספיים של אל על2005החל משנת . הקבוצה

                                                 
כולל  הרכישה  המקורית ,  ברכישת  ניירות  הערךסכום  זה  מייצג  עלות  כוללת  של  כל  הסכומים  שהחברה  השקיעה    1

י "רכישות  מצדדים  שלישיים  עפ,  מימוש  אופציות  רכש,  רכישות  בבורסה  ובעסקאות  מחוץ  לבורסה,  בהנפקה

הסכמים  עמם  ולרבות  סכומים  ששולמו  לצדדים  שלישיים  כדי  שאלה  לא  יפעילו  זכות  שהיתה  להם  לרכישה  חוזרת 

 .של המניות מהחברה
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 של החברה מבנה האחזקות 1 .2

י  תעופה  ישראליים   בארקיע  קו75%הינן  )  פרט  לאל  על(אחזקותיה  האחרות  של  החברה  

כנפיים  והחברות (לה  מספר  חברות  בנות  בעיקר  בבעלות  מלאה  ,  2")ארקיע"להלן  (מ  "בע

  מהמניות  בכל 25%  -מחזיקה  החברה  בכ,  כמו  כן").  הקבוצה"המוחזקות  שלה  יקראו  להלן  

איסתא  ליינס  חברת ,  3")ממן"להלן  (מ  "  מסופי  מטען  וניטול  בע�ממן  :  אחת  מהחברות

קשרי "להלן  (מ  "קשרי  תעופה  בע,  ")איסתא"להלן  (מ  "ודנטים  בישראל  בעהנסיעות  של  הסט

בקשרי ,  באיסתא,  ההשקעות  בממן.  4")ארנון  פז"להלן  (מ  "בע)  1985(וארנון  פז  ")  תעופה

, כמו  כן.  תעופה  ובארנון  פז  נכללות  בדוחות  הכספיים  של  החברה  לפי  שיטת  השווי  המאזני

שהינה  חברת ,  מ"בע)  1994(ניות  חברת  אוריסל    ממ50%  -מחזיקות  כנפיים  וממן  כל  אחת  ב

, ")טל  לימוזין"להלן  (מ  "אחזקות  המחזיקה  במלוא  מניות  חברת  טל  לימוזין  סרוויס  בע

ההשקעה  באוריסל  נכללת  בדוחות .  ג  ואליו"המבצעת  שירותי  הסעה  יבשתיים  בעיקר  מנתב

 .הכספיים של החברה לפי שיטת השווי המאזני

 
 :הקבוצה למועד פרסום הדוחלהלן תרשים מבנה אחזקות 

                                                 
חברה ,  ")כנף"להלן  (מ  "  רכשה  החברה  מבעל  מניות  אחד  את  יתרת  מניותיו  בחברה  לאחזקת  כנף  בע2004  ,בחודש  ינואר  2

  מהון  המניות 100%  -לאחר  רכישת  המניות  מחזיקה  החברה  ב.  ב"  אלפי  דולר  ארה870תמורת  סך  של  ,  מאוחדת  של  החברה

  מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של 75%לשיעור  של  ,  בעקיפין,  המונפק  והנפרע  של  כנף  וכתוצאה  מכך  גדלו  אחזקותיה  של  החברה

 .ארקיע
 ). להלן22.2ראה סעיף (מ למכירת החזקותיה בממן " חתמה החברה על הסכם עם גולדן פוינט בע2005,  במרס15ביום  3
 ). להלן22.5ראה סעיף (ד תגר עמיאל למכירת החזקותיה בארנון פז " חתמה החברה על הסכם עם עו2005,  במרס29ביום  4



)1994 (אוריסל

מ"בע

ארנון פז 
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 תחומי פעילות . 2

המדווחים  כמגזרים  עסקיים  בדוחותיה  הכספיים ,  לקבוצה  שני  תחומי  פעילות  עיקריים 2 .1

 ): לדוחות הכספיים28ראה ביאור (המאוחדים של החברה 

 .ם להםפנים ארצית ואזורית ומתן שירותים נלווי, פה ותיירות בינלאומיתתעו •

 .רת מטוסים שבבעלות הקבוצה לחברות תעופה בעולםהחכ •

 .הקבוציש לחברה אחזקות בחברות הפעילות בענפים קרובים לפעילות ה, כמו כן

 סינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה 2 .2

קיים  ממשק  בין  תחומי  הפעילות  של  הקבוצה  מאחר  ובשני  התחומים  נעשה  שימוש  במטוסים 

על  פי  הצרכים  המשתנים ,    מטוסים  מתחום  פעילות  אחד  למשנהווקיימת  אפשרות  להעביר

 .הידע שנצבר בתחום אחד תורם לפעילות בתחום האחר, כמו כן. בכל תחום

 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו . 3

 חוב וכתבי אופציה הנפקה פרטית של אגרות 3 .1

רטית  אגרות   הנפיקה  החברה  למשקיעים  מוסדיים  בדרך  של  הצעה  פ2004,    במרס16ביום  

הניתנים )  4סדרה  (  אלפי  דולר  וכן  כתבי  אופציה  30,085בסך  של  )  'וסדרה  ב'  סדרה  א(חוב  

ערך  נקוב  של   ₪  1  מניות  רגילות  בנות  1,755,650  -ל,  2008  במרס  20עד  ליום  ,  למימוש

נושאות  ריבית )  ח"הנקובות  בש(  אלפי  דולר  19,552בסך  )  'סדרה  א(אגרות  החוב  .  החברה

בסך )  'סדרה  ב(אגרות  החוב  .    וצמודות  למדד  המחירים  לצרכן5.5%ר  של  שנתית  בשיעו

  וצמודות  לשער 5.5%נושאות  ריבית  שנתית  בשיעור  )  ח"הנקובות  בש(  אלפי  דולר  10,533

   .היציג של הדולר

  במרס  של  כל  אחת 20  תשלומים  שנתיים  שווים  ביום  3  -אגרות  החוב  עומדות  לפרעון  ב

אגרות  החוב  וכתבי  האופציה  אינם  רשומים  למסחר  בבורסה .  2009  -  ו2008,  2007מהשנים  

 .לניירות ערך בתל אביב

חברה  בת  של  החברה  רכשה  מחלק  מהמשקיעים  המוסדיים  כתבי  אופציה  הניתנים  למימוש 

 . אלפי דולר614 מניות של החברה בתמורה כוללת של 459,355 -ל

כתב  אופציה  ניתן  למימוש כתבי  האופציות  ניתנים  למימוש  למניות  רגילות  באופן  שכל  

כפוף  להתאמות  בעת (  ₪  76.34של  ,  בעת  המימוש,  למניה  רגילה  אחת  כנגד  תשלום  במזומן

. 2004,  צמוד  למדד  המחירים  לצרכן  של  חודש  פברואר)  חלוקת  דיבידנד  ואירועים  נוספים

 . 2008,  במרס20המועד האחרון למימוש כתבי אופציות אלו הינו 

 . לדוחות הכספיים13ביאור בדבר פרטים נוספים ראה 
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  בעלי עניין שינויים באחזקות 3 .2

 28,000,  בעלת  עניין  בחברה,  תמר  בורוביץ'  רכשה  גב,  2004,    בינואר14ביום   3 .2 .1

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה0.19%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

 -העיסקה  בוצעה  בתמורה  לכ,  למיטב  ידיעת  החברה.  בעיסקה  מחוץ  לבורסה

 . למניה בממוצע ₪ 57.18

 150,000,  בעלת  עניין  בחברה,  תמר  בורוביץ'  רכשה  גב,  2004,    בינואר19ביום   3 .2 .2

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה1.04%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

למיטב  ידיעת .  בעלת  עניין  בחברה,  סאקי  ארנון'  בעיסקה  מחוץ  לבורסה  מגב

 . למניה ₪ 69.15 -העיסקה בוצעה בתמורה ל, החברה

 300,000,  בעלת  עניין  בחברה,  סאקי  ארנון'  מכרה  גב,  2004,    בינואר21ביום   3 .2 .3

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה2.08%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

 71.50  -העיסקה  בוצעה  בתמורה  ל,  למיטב  ידיעת  החברה.  בעיסקה  מחוץ  לבורסה

 . למניה₪ 

 70,000,  בעלת  עניין  בחברה,  תמר  בורוביץ'    גברכשה,  2004,    בפברואר17ביום   3 .2 .4

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה0.48%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

 67.00  -העיסקה  בוצעה  בתמורה  ל,  למיטב  ידיעת  החברה.  בעיסקה  מחוץ  לבורסה

 .למניה₪ 

 70,000,  בעלת  עניין  בחברה,  תמר  בורוביץ'  רכשה  גב,  2004,    בפברואר24ביום   3 .2 .5

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה0.48%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

 67.00  -העיסקה  בוצעה  בתמורה  ל,  למיטב  ידיעת  החברה.  בעיסקה  מחוץ  לבורסה

 .למניה₪ 

בעלת  עניין ,  ")כור"להלן  (מ  "  התקשרה  כור  תעשיות  בע2004,    בספטמבר29ביום   3 .2 .6

לפיו  מכרה  כור ,  ")נוריאל"להלן  (בהסכם  עם  מר  אבשלום  נוריאל  ,  בחברה

  מהונה  המונפק 15%  מניות  רגילות  של  החברה  המהוות  2,167,705לנוריאל  

  ₪ 52.70  -המכירה  בוצעה  בתמורה  ל,  למיטב  ידיעת  החברה.  והנפרע  של  החברה

 . ₪ אלפי 114,238 -למניה ובתמורה כוללת של כ

  מניות 433,542,  2004,    בספטמבר29היינו  ביום  ,  מכרה  כור  באותו  מועד,  בנוסף

ישראל '    מהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  לפרופ3%רגילות  של  החברה  המהוות  

  מהונה  המונפק  והנפרע 1%  מניות  רגילות  של  חברה  המהוות  144,514  -בורוביץ  ו

למניה   ₪  52.70  -העסקאות  נעשו  בתמורה  ל.  תמר  בורוביץ'  של  החברה  לגב

 . ₪ אלפי 30,466 -ובתמורה כוללת של כ

, נותרה  כור  בעלת  עניין  בחברה,  כמתואר  לעיל,    שמכרה  כור  את  מניותיהלאחר

אולם ,    מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של  החברה9.1%  -בהיותה  מחזיקה  של  כ
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בעקבות  המכירה  כאמור  התפטרו  שלושת  נציגיה  מדירקטוריון  החברה  וכן  ויתרה 

 �טורים  בחברה  מוחלט  ובלתי  חוזר  על  כל  הזכויות  למינוי  דירק,  כור  באופן  סופי

 . כפי שתוקן מעת לעת, 1993זכויות אשר הוענקו לכור מכח הסכם מחודש נובמבר 

, בעל  עניין  בחברה,  ישראל  בורוביץ'  העביר  פרופ,  2004,    באוקטובר20ביום   3 .2 .7

  מהון  המניות  המונפק  של 0.185%  -המהוות  כ(  מניות  רגילות  של  החברה  26,789

העיסקה  נעשתה  כהעברת  ניירות .  ן  בחברהבעלת  עניי,  תמר  בורוביץ'  לגב)  החברה

 .ערך ללא תמורה

 105,784,  בעל  עניין  בחברה,  רכש  מר  אבשלום  נוריאל,  2004,    בדצמבר7ביום   3 .2 .8

)   מהון  המניות  המונפק  של  החברה0.73%  -המהוות  כ(מניות  רגילות  של  החברה  

למיטב  ידיעת .  בעלת  עניין  בחברה,  תמר  בורוביץ'  בעיסקה  מחוץ  לבורסה  מגב

 .למניה ₪ 68.29 -העיסקה בוצעה בתמורה ל, ברההח

 

 חלוקת דיבידנדים .4

 11,643למניה  ובסך  כולל  של    ₪  3.55  חילקה  החברה  דיבידנד  במזומן  בסך  של  2004,    בדצמבר5ביום  

 .אלפי דולר

 

 מידע כספי לגבי תחומי פעילות של התאגיד  . 5

 : הקבוצה פועלת בשני מגזרים עיקריים

 

  מגזר  זה  כולל  את  פעילות  התעופה  הבינלאומית  והפנים  ארצית �  נלווים  תיירות  ושירותים,  תעופה

, שיווק  תיירות  בינלאומית  ופנים  ארצית,  ארגון  ושיווק  טיסות  שכר,  )טיסות  סדירות  וטיסות  שכר(

 .שירותי קרקע ובידוק בנמלי התעופה בארץ, שירותי אחזקת מטוסים

 

ים  בבעלות  ארקיע  וארקיע  ליסינג  לחברות  זרות   מגזר  זה  כולל  החכרת  מטוס�  החכרת  מטוסים  בבעלות

, 1999משהחלה  ארקיע  בהצטיידות  במטוסים  חדישים  החל  משנת  .  ברובם  ארוכי  טווח,  בהסכמי  חכירה

נכללים  אותם  המטוסים  במסגרת  מגזר  החכרת  המטוסים  בבעלות  ומוחכרים  לשימושו  של  מגזר 

פי  מחירי  שוק  במועדי  ההצטיידות מחירי  ההחכרה  בין  המגזרים  נקבעו  על  .  התעופה  והתיירות

 .במטוסים אלה
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כל  הנתונים  הינם  באלפי (להלן  מידע  כספי  המתייחס  לכל  אחד  משני  תחומי  הפעילות  של  התאגיד  

 ):דולר

 2004שנת 

התאמות  מאוחד

 *למאוחד
תחום החכרת 

 המטוסים
תחום 

התעופה 

 והתיירות

 

 הכנסות מחיצוניים 133,382 35,732 -- 169,114

 -- 17,580 א)17,580( --
 הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

169,114 )17,580( 53,312 133,382 
 

 סך ההכנסות

 128,301 32,245 ב1,862 162,408
עלויות  אשר  אינן  מהוות 

 הכנסות בתחום פעילות אחר

 17,580 -- א)17,580( --
עלויות  המהוות  הכנסות  של 

 תחומי פעילות אחרים

162,408 )15,718( 245,32 145,881 
 

 סך העלויות
 תפעולי) הפסד(רווח  )12,499( 21,067 )1,862( 6,706

 31.12.04סך נכסים ליום  30,455 329,741 ג114,200 474,396
  

8,933 36,452 
חלק המיעוט בהכנסות תחום 

 הפעילות מחיצוניים
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 2003שנת 

התאמות  מאוחד
 *למאוחד

תחום החכרת 
 המטוסים

תחום 
התעופה 

 יירותוהת

 

 הכנסות מחיצוניים 133,713 41,195 -- 174,908

 -- 17,580 א)17,580( --
 הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

174,908 )17,580( 58,775 133,713 
 

 סך ההכנסות

 126,756 38,222 ב 823 165,801

 עלויות אשר אינן 
 מהוות הכנסות 

 בתחום פעילות אחר

 17,580 -- א)17,580( --
  המהוות  הכנסות  של עלויות

 תחומי פעילות אחרים

165,801 )16,757( 38,222 336,144 
 

 סך העלויות 
 תפעולי) הפסד(רווח  )10,623( 20,553 )823( 9,107

 31.12.03סך נכסים ליום  48,969 375,580 ג30,793 471,094

  10,958 38,544 
חלק המיעוט בהכנסות תחום 

 הפעילות מחיצוניים
 

 2002שנת 

התאמות  מאוחד

 *למאוחד
תחום החכרת 

 המטוסים
תחום 

התעופה 

 והתיירות

 

 הכנסות מחיצוניים 148,712 35,948 -- 184,660

 -- 16,760 א)16,760( --
הכנסות  מתחומי  פעילות 

 אחרים

 סך ההכנסות 148,712 52,708 )16,760( 184,660

 131,126 30,858 ב588 162,572
עלויות  אשר  אינן  מהוות 

 ות בתחום פעילות אחרהכנס

 16,760 -- א)16,760( --
עלויות  המהוות  הכנסות  של 

 תחומי פעילות אחרים

 סך העלויות 147,886 30,858 )16,172( 162,572
 רווח תפעולי 826 21,850 )588( 22,088

 31.12.02סך נכסים ליום  47,244 420,778 ג43,875 511,897

  9,562 41,643 
ת תחום חלק המיעוט בהכנסו

 הפעילות מחיצוניים



 

 14

 
 . לדוחות הכספיים28לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 :מהות ההתאמות למאוחד*
תחום  התעופה  והתיירות  חוכר .  ההתאמות  למאוחד  נובעות  מעסקאות  בין  שני  תחומי  הפעילות . א

מחירי  ההחכרה  נקבעו  הינם  לפי  מחירי  שוק .  מטוסים  מתחום  החכרת  המטוסים  לשם  ביצוע  טיסות
 . ועד ההצטיידות במטוסים אלהבמ

 .ההתאמות למאוחד בסעיף זה נובעות מהוצאות שאינן מיוחסות .ב
, ההתאמה  בין  סך  נכסי  תחומי  הפעילות  והנכסים  במאוחד  נובעת  מנכסים  כלליים  שאינם  משויכים  . ג

 .לרבות ההשקעה באל על ובחברות כלולות
 
 
 

 דסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגי .6

, הענף  מאופיין  במגמת  צמיחה  לאורך  זמן.  ענף  התעופה  מושפע  מהמצב  הכלכלי  והביטחוני 6 .1

חוסר  היציבות  נובע  מרגישות  הענף  למצב  הכלכלי .  אם  כי  מגמה  זו  אינה  תמיד  יציבה

והביטחוני  וכן  למשברים  שונים  המשפיעים  באופן  מיידי  וניכר  על  תנועת  הנוסעים 

 םכגון  משברים  גיאופוליטיי,  ובין  לאזורים  מסוימיםבין  באופן  כללי  בעולם  ,  והסחורות

דוגמת (או  אסונות  טבע  )  דוגמת  הסארס(כלכליים  וכן  מגיפות  ,  )דוגמת  מלחמת  המפרץ(

המשפיעים ,  כן  קיימת  רגישות  גדולה  בענף  לשינויים  במחירי  הדלק  בעולם).  הצונאמי

 .מהותית על עלויות התפעול של חברות התעופה

משפיעה  הן  על  היקף  התנועה ,  ור  במיוחד  כנגד  התעופה  האזרחיתהתגברות  בפעילות  הטר 6 .2

 11  -בעקבות  אירועי  הטרור  של  ה.  והן  על  השקעות  והוצאות  בקשר  עם  אבטחה  וביטוח

ב  והמשבר  הכלכלי  שבא  אחריו  נכנס  הענף  למשבר  קשה  שגרם "  בארה2001,  בספטמבר

כרים  למרבית  חברות ב  ובאירופה  ולהפסדים  ני"להתמוטטות  של  מספר  חברות  תעופה  בארה

 .התעופה

רמת  הביקושים  למוצרי  הקבוצה  בתחום  התעופה  והתיירות  מושפעים  מרמת  הפעילות  6 .3

 . הכלכלית במשק הישראלי וכן מהתגברות אירועי טרור ואירועים ביטחוניים בארץ ובאזור

התאפיינו  בשנים  האחרונות ,  המהווה  מרכיב  מהותי  בהוצאות  הקבוצה,  מחירי  הדלק  הסילוני 6 .4

ראה  סעיף (  ארעה  עליה  חדה  במיוחד  במחירי  הדלק  הסילוני  2004בשנת  .  נודתיות  רבהבת

התנודתיות  במחירי  הדלק  משפיעה  גם  על  חברות  תעופה  החוכרות  מטוסים ).    להלן53.8

 .מהקבוצה

לשינויים  בדרישות  הרגולטוריות ;  הפעלה  של  חברות  תעופה  כפופה  להסדרים  רגולטוריים 6 .5

 ןלפרטים  בעניי(פה  ואיכות  הסביבה  השפעה  על  פעילות  הקבוצה  הבינלאומיות  בתחומי  התעו

 ). להלן25 - ו24, 7.2הדרישות הרגולטוריות ראה סעיפים 

 -  ו29.3לפרטים  נוספים  על  גורמים  חיצוניים  המשפיעים  על  תחומי  הפעילות  ראה  סעיפים   6 .6

 . להלן53
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 

 רות והשירותים הנלווים להןהתיי, תחום התעופה: 'פרק א

 :התיירות והשירותים הנלווים להן, מידע כללי על תחום התעופה . 7

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו 7 .1

התיירות  והשירותים  הנלווים  להן  עוסקת  הקבוצה ,  במסגרת  פעילות  הקבוצה  בתחום  התעופה

 :בפעילויות הבאות

 :באמצעות ארקיע 7 .1 .1

 ; בעיקר לאירופה ולאגן הים התיכון, מישראלהפעלת טיסות שכר בינלאומיות  !

הפעלת  טיסות  סדירות  בינלאומיות  מישראל  למספר  מצומצם  של  יעדים  !

 ;ל"בחו

הפעלת  טיסות  סדירות  פנים  ארציות  ממרכז  הארץ  לאילת  ולראש  פינה  וטיסות  !

 ;מיוחדות בישראל

 ;)לרבות לתיירות נכנסת(ירדן וסיני , מכירת שירותי נופש בארץ !

 .י בידוק בטחוני של נוסעים בשדות תעופה בארץמתן שירות !

 ):חברה בת בבעלות מלאה של ארקיע (באמצעות ארקיע אינטרנשיונל  7 .1 .2

הן  טיסות  של  ארקיע  והן  של  מובילים  אויריים (ארגון  טיסות  שכר  ושיווקן   !

 ;לרבות שיווק שירותי תיירות יוצאת, )אחרים

כגון  טיסות ,    יוצאתשיווק  ומכירה  של  מגוון  רחב  של  מוצרי  נופש  לתיירות !

בעיקר ,  חבילות  סקי  והשכרת  רכב,  טיולים  מאורגנים,  נופשונים,  ל"לחו

 .ביעדים באירופה ובאגן הים התיכון

בה  מחזיקה  ארקיע ,  ")QAS:  "להלן( Israel LtdQAS .באמצעות  חברת   7 .1 .3

50%: 

הכוללים  בעיקר ,  מתן  שירותי  קרקע  לחברות  תעופה  בנמל  התעופה  בן  גוריון !

שרותי  פיקוח  ברחבת  המטוסים  ותאום  מול  ספקים ,  ים  וכבודהבידוק  נוסע

 ; ורשויות
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  לפעול  בשיתוף  עם  גורמים  אחרים  בהפעלת QAS  החלה  2004בנובמבר   !

בנמל )  3טרמינל  (טרקליני  נוסעים  ודוכני  קפה  במסוף  הנוסעים  החדש  

 . התעופה בן גוריון

נף  ארקיע באמצעות  חברת  אחזקת  מטוסים  ושירותים  תעופתיים  מיסודה  של  כ 7 .1 .4

 "):אחזקת מטוסים: "להלן (מ"בע

פרופ  של  ארקיע  ולמטוסים  של -אספקת  שרותי  תחזוקה  למטוסי  הטורבו !

 . מערכת הביטחון ושל גורמים פרטיים

 : 5 ממניותיה50% -ב) בעקיפין(שהחברה מחזיקה , באמצעות טל לימוזין 7 .1 .5

עופה אל  נמלי  הת,  בעיקר  לנוסעים  ולרבות  לעובדי  ארקיע,  מתן  שירותי  הסעה !

 . בבן גוריון ובאילת ומהם

 "):כנפי רקיע: "להלן (מ"באמצעות כנפי רקיע בע 7 .1 .6

בעיקר  לאנשי ,  הפעלת  משרד  נסיעות  קמעונאי  הנותן  שירותי  סוכנות  נסיעות !

 .עסקים

 :בשיתוף ממן 7 .1 .7

. ג"  בנתבVIPלחברה  ולממן  הסדר  לשיתוף  פעולה  בנושא  פעילות  שירותי   !

, ת  לפי  שיקול  דעתה  ובאחריותהמתפעלת  ממן  את  השירו,  בהתאם  להסדר  זה

 .כאשר החברה שותפה לתוצאות הפעילות ולמימונה

 

כמעט  כל  פעילות  הקבוצה  בתחום  מתבצעת  בישראל  וקשורה  ברובה  בתיירות  בישראל 

 . מיעוטה עוסק כיום בתיירות נכנסת, ותיירות יוצאת של ישראלים

 

להסדר  שיתוף  הפעולה  עם ,   QASי  החברה  הבת"פרט  לשירותי  השינוע  והבידוק  הניתנים  ע

כל  הפעילות  המתוארת  לעיל  כלולה  בפעילות  התעופה  של ,  ממן  ולאחזקות  בטל  לימוזין

ראה (י  הוראות  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  "אשר  החברה  נדרשת  למכרה  עפ,  כנפיים

 ). להלן29.3סעיף 

 

                                                 
וההשקעה  בה  מוצגת  לפי  שיטת  השווי ,  חות  הכספיים  של  החברה"תוצאותיה  העסקיות  של  טל  לימוזין  אינן  מאוחדות  בדו  5

 . הנתונים המופיעים בפרק זה אינם כוללים את הנתונים הכספיים של טל לימוזין�המאזני 
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 תחום הפעילות תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על, מגבלות חקיקה 7 .2

ביצוע  וארגון  טיסות  שכר  ומכירת  שרותי  תיירות  כפופים  לרשיונות ,    תעופההפעלת  חברת

. כתנאי  להפעלתם  על  ידי  החברה,  והיתרים  הניתנים  לחברה  ולציוד  המופעל  על  ידי  החברה

ישנם  היבטי  בטיחות  המחייבים  נקיטת  אמצעים  שונים  בקשר  לפעילות  והציוד ,  כמו  כן

והוא  מושפע  באופן ,  בלות  רגולטוריות  רבותעל  תחום  הפעילות  חלות  מג,  ככלל.  המופעל

להלן  פירוט  מגבלות  החקיקה  והמגבלות .  מהותי  ממדיניות  הממשלה  בתחום  התעופה

 ): להלן24 - ו23לפרטים מלאים ראה סעיפים (הרגולטוריות העיקריות 

המדינה  היא  שקובעת  את  חברת  התעופה  שתשמש ,  בהתאם  להסכמים  בינלאומיים •

ותהיה )  כפי  שנקבע  בהסכם,  אחת  או  מספר  מוגבל  של  חברותחברה  "  (מוביל  נקוב"כ

 ;בעלת הזכות לבצע טיסות סדירות בינלאומיות ליעדים מסוימים

רישוי  צוותים ,  רישוי  כלי  הטיס:  פעילות  חברת  תעופה  טעונה  רשיונות  והסדרים  שונים •

על  החברה  לעמוד  בדרישות  ותקני  בטיחות  שנקבעו  בחקיקה  ובהוראות ',  ועובדים  וכו

 ;הרשויות המוסמכות

בישראל (ממשק  הפעילות  בין  חברת  תעופה  לנמלי  התעופה  בהם  היא  נוחתת  וממריאה   •

מוסדר ,  שעות  המראה  ונחיתה,  תדירות  טיסה,  לרבות  ביחס  להיקף  התנועה,  )ל"ובחו

ב  וכן  בהסכמים "אישורים  וכיו,  אגרות,  בחקיקה  הקובעת  דרישות  להיתרים  שונים

 ;או רשויות התעופה המקומיות/והסדרים מול נמלי התעופה ו

י  חקיקת  הפיקוח  על  מחירים "מחירי  כרטיסי  הטיסה  הפנים  ארציים  נתונים  לפיקוח  עפ •

 ;בישראל

הנחיות  מיוחדות  בנוגע  לאבטחת  טיסות  הכרוכות  בעלויות  כספיות  נוספות  המוטלות  •

 .על החברה

 בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו שינויים 7 .3

חלה  ירידה  בפעילות  הקבוצה ,  נת  שיא  בתיירות  הנכנסתשהיתה  ש,  2000מאז  סוף  שנת  

משתנה  רמת  הפעילות  בהתאם  לשינויים  ברמת ,  מאותו  מועד.  בתעופה  והתיירות  הבינלאומית

הביקושים  הנובעים  מהמצב  הביטחוני  והכלכלי  וזאת  בכפוף  וכתוצאה  מאופי  ההתקשרות  עם 

 . סיטונאי התיירות שיש לארקיע

  בשעות 6%  עליה  בשיעור  של  2004ינלאומית  חלה  בשנת  בתחום  התעופה  והתיירות  הב

לעומת  השנה  הקודמת  וזאת ,  הטיסה  שביצעה  ארקיע  במטוסי  סילון  המשמשים  לפעילות  זו

לרבות  עליה ,  במקביל  לגידול  במספר  הנוסעים  בתעופה  הבינלאומית  לישראל  וממנה

ה  במשק אם  יימשך  השיפור  במצב  הפוליטי  באזור  ותימשך  הצמיח.  בתיירות  הנכנסת

הישראלי  עשויה  להיות  לכך  השפעה  לטובה  על  פעילות  הקבוצה  בתעופה  ובתיירות 

 . הבינלאומית
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בשנים  האחרונות  צומצמו  הבדלי  המחירים  בין  טיסות  השכר  לטיסות  הסדירות  כתוצאה 

 .מתחרות של החברות הסדירות דבר שפגע ברווחיות טיסות השכר

שסיבותיה ,  ם  בתעופה  הפנים  ארציתמסתמנת  ירידה  במספר  הנוסעי,  2000מאז  שנת  

תחרות ,  העיקריות  הן  גידול  בשימוש  בתחבורה  היבשתית  שגבר  עם  פיתוח  מערכת  הכבישים

ירידה  בהיקף ,  ")ישראייר"להלן  (מ  "ישראייר  תעופה  ותיירות  בע(מצד  מוביל  אוירי  אחר  

להערכת  הקבוצה  לא  צפוי  שינוי  משמעותי .  התיירות  הנכנסת  והמצב  הכלכלי  בארץ

 .ביקושים בשנים הבאותב

ההערכות  לעיל  בדבר  השינוי  הצפוי  בפעילות  הקבוצה  בתעופה  ובתיירות  הבינלאומית 

כהגדרתו  בחוק ,  ובתעופה  הפנים  ארצית  הינן  מידע  צופה  פני  עתיד)  לרבות  בטיסות  השכר(

על  הערכות  של  הקבוצה  לאור ,  בין  היתר,  מידע  זה  נסמך.  1968  �ח  "התשכ,  ניירות  ערך

הביטחוני  והגיאופוליטי ,  ינוי  בתיירות  בשנים  האחרונות  ולאור  המצב  הכלכלימגמות  הש

השינוי  בפועל  בפעילות  הקבוצה  עשוי  להיות  שונה  באופן  מהותי  מזה .  הנוכחי  בישראל

הביטחוני ,  לרבות  שינוי  במצב  הכלכלי,  כתוצאה  ממספר  רב  של  גורמים,  שנחזה  כאמור

 .והגיאופוליטי בישראל

 
 יטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקר 7 .4

 :גורמי ההצלחה העיקריים בתחום הפעילות הינם, לדעת החברה

 ;הביטחוני והגיאופוליטי בישראל והשפעתו על תנועת הנוסעים, המצב הכלכלי •

 ; היכולת להגדיל את ניצולת המטוסים בייחוד בימי שפל ובעונות שפל •

 ;פיתוח יעדים ומוצרים חדשים •

על ,    הקשרים  עם  צינורות  השיווק  ופיתוחם  במיוחד  בפעילות  הבינלאומיתשמירת •

 ;מנת לשווק את מוצרי הקבוצה במחיר תחרותי

 .במיוחד בפעילות הבינלאומית, העלאת המודעות בקרב הקהל למוצרי הקבוצה •

 בהם הפעילות והשינויים החלים מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של תחום 7 .5

בהקמת  והפעלת  חברת  תעופה  בישראל  הינם  התנאים  שנקבעו מחסומי  הכניסה  העיקרים  

בחקיקה  והמגבלות  הרגולטוריות  הקיימות  במיוחד  בקשר  לרישוי  ומתן  הרשאה  לביצוע 

מחסום  כניסה  נוסף  הינו  גודל  ההשקעה  בציוד  ובהון  עצמי ".  מוביל  נקוב"טיסות  סדירות  כ

 ). שגם הוא נקבע בחוק(

 .  חברה לביצוע או ארגון טיסות שכראין כמעט מחסומי כניסה לגבי הפעלת
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מחסומי  היציאה  בתחום  התעופה  נוצרים  במימוש  ההשקעות  בציוד  טיסה  או  במחויבויות 

 . ארוכות טווח לחכירתו

בפעילות  שירותי  הקרקע  מחסום  הכניסה  העיקרי  הוא  הצורך  לקבל  הרשאה  מרשות  שדות 

 . התעופה

 . בעים מצורך ברישוי והשפעתה של תקינהבכל הנוגע לשירותי תחזוקה קיימים מחסומים הנו

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 7 .6

התחליף  העיקרי  לתעופה  הבינלאומית  הינו  נופש  בארצות  בעלות  נגישות  יבשתית  כמו  חצי 

הנמנים  על (ל  וכן  באילת  "המהווה  חלופה  לנופשונים  ולטיולים  בחו,  האי  סיני  וממלכת  ירדן

  ובכך  מהווה  פגיעה  בהיקף  הנוסעים  המשתמשים  בשירותי  הטיסות  של )מוצרי  הקבוצה

אך  היות  והנופשים  אינם  טסים ,  הקבוצה  אמנם  עוסקת  גם  בשיווק  מוצרים  אלה.  הקבוצה

 .אין פעילות זו תורמת לניצול ציוד הטיסה של החברה, ליעד החופשה

 .הטיסות סדירות בינלאומיות מהוות חלופה לטיסות השכר שהקבוצה מפעיל

פיתוח .  התחבורה  היבשתית  הינה  התחליף  העיקרי  לפעילות  ארקיע  בתעופה  הפנים  ארצית

 .רשת הכבישים והגידול בבעלות או החזקה של רכב מוטורי מאיצים את השימוש בחלופה זו

 

 והשינויים החלים בו מבנה התחרות בתחום הפעילות 7 .7

חברות  השכר ,  הזרותהמתחרות  של  ארקיע  בטיסותיה  הבינלאומיות  הינן  חברות  השכר  

בהן  אל ,  וחברות  התעופה  הסדירות)  חברה  בת  של  אל  על,  ישראייר  וסאן  דור(הישראליות  

 . על וחברות התעופה הזרות

קשרי ,  כמו  יוניטל(המתחרים  של  ארקיע  אינטרנשיונל  הינם  מארגני  טיסות  השכר  האחרים  

גם  בשיווק  נופש חלק  מגורמים  אלו  עוסקים  ).  איסתא  ואחרים,  השטיח  המעופף,  תעופה

 .בארץ

הפועלת  בקו  לאילת  מאז  אוגוסט ,  בתעופה  הפנים  ארצית  המתחרה  של  ארקיע  הינה  ישראייר

גם  בקווים  מתל  אביב  לגליל  אך  חדלה ,  1998למשך  כשנה  החל  מיולי  ,  ישראייר  פעלה.  1996

 . לפעול בטענה של חוסר כדאיות

, כגון  קל,  ים  בתיירות  פניםהמתחרים  בתחום  הנופש  הפנים  ארצי  הינם  סיטונאים  המתמח

 . צבר ואחרים

המצויה  בהליכי ,  לאופר:  ג"בשרותי  הבידוק  מתחרות  בקבוצה  חברות  אחרות  הפועלות  בנתב

 . הנדלינג ואל על-אירו, )חברה בת של ממן (GHIמיזוג עם 
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התעשיה  האוירית  ומספר  גורמים ,  בשירותי  התחזוקה  מתחרות  בקבוצה  חברות  כמו  אלביט

 . קטנים נוספים

 . להלן14 התחרות ראה גם סעיף ןלעניי

 

 פירוט המוצרים והשירותים בתחום הפעילות . 8

 בינלאומית תעופה ותיירות 8 .1

 טיסות שכר בינלאומיות 8 .1 .1

אשר  רוכשים  מארקיע  את ,  שיווק  טיסות  השכר  נעשה  באמצעות  מארגני  טיסות

סוכני ,  סיטונאים(על  מנת  לשווקה  לאחרים  )  במלואה  או  בחלקה(קיבולת  המטוס  

ארקיע  מפעילה  טיסות  שכר  בינלאומיות  למגוון  יעדים  בעיקר ).  נסיעות  ויחידים

בעבר  הפעילה  ארקיע  בתקופת .  בנתיבים  מישראל  לאירופה  ולאגן  הים  התיכון

לרבות  הפיגוע (אולם  עקב  מעשי  טרור  ,  החורף  גם  טיסות  לאפריקה  ולתאילנד

כתיים  להימנע והמלצות  של  גורמים  ממל)  2002במומבסה  בקניה  בחודש  נובמבר  

 . לא חודשו הטיסות ליעדים אלה) 2004נובמבר (מביקורים באזורים אלה 

 טיסות סדירות בינלאומיות 8 .1 .2

בקווים  סדירים "  מוביל  נקוב"ארקיע  קיבלה  ממדינת  ישראל  מינוי  לשמש  

שטוקהולם ,  טשקנט,  טביליסי,  קופנהגן,  שייח-שארם  א,  בינלאומיים  לעמאן

 .ואסמרה

טביליסי  וטשקנט ,  על  כל  השנה  ואילו  הקווים  לקופנהגןפו)  עמאן(הקו  לירדן  

שייח  לא  פועל -הקו  לשארם  א.  בעיקר  בחודשי  הקיץ,  פועלים  על  בסיס  עונתי

מסיבות  ביטחוניות  והקווים  לשטוקהולם  ולאסמרה  לא  הופעלו  עקב  חוסר  כדאיות 

 . כלכלית

רות סדי(ארקיע  עוסקת  במכירת  מוצרים  פטורים  ממכס  בטיסותיה  הבינלאומיות  

 ). ושכר

 נתוני טיסות בינלאומיות 8 .1 .3

שעות  הטיסה  וכמות  והנוסעים  בטיסות ,  להלן  נתונים  על  מספר  הטיסות

 :6)סדיר ושכר(הבינלאומיות במטוסי סילון 

                                                 
, כמו כן.  מהותיים בתחום הפעילותבהיקפים שאינם) בעיקר לירדן(פרופ -מבוצעות טיסות במטוסי טורבו, בנוסף 6

 ).בהיקף לא מהותי(הקבוצה מפעילה ומתחזקת מטוסי מנהלים עבור לקוחות פרטיים 
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 שנה שעות טיסה )1(מספר טיסות  )2(כמות נוסעים 

391,175 928 6,263 2002 
300,676 701 5,317 2003 
264,434 672 5,632 2004 

 
 . טיסה מישראל ובחזרה אליה) 1(
 .נוסע בכיוון אחד) 2(
 

 
 תיירות יוצאת  8 .1 .4

המשמשת  גם  כמארגן ,  באמצעות  חברת  הבת  שלה  ארקיע  אינטרנשיונל,  ארקיע

לרבות  חבילות  סקי  וטיולים  מאורגנים  למגוון ,  משווקת  חבילות  נופש,  טיסות  שכר

כן  משווקת .  ל"ויעדים  ובעיקר  לאירופה  ולאגן  הים  התיכון  ויעדים  נוספים  בח

ארקיע  אינטרנשיונל  כרטיסי  טיסה  בטיסות  ארקיע  וחברות  שכר  אחרות  ושרותי 

 .תיירות שאינם כוללים טיסה כמו השכרת רכב וחדרי מלון

באמצעות  כנפי  רקיע  מפעילה  הקבוצה  סוכנות  נסיעות  המשווקת  את  טיסות  כל 

 .סקיםבעיקר לנסיעות ע, חברות התעופה וכן בתי מלון ושירותים אחרים

 

  תעופה ותיירות פנים ארצית 8 .2

מושתתת  בעיקרה  על ,  פעילות  התעופה  והתיירות  הפנים  ארצית  המופעלת  על  ידי  ארקיע

לרבות  תיירות  נכנסת ,  )עם  ובלי  טיסה(שיווק  שרותי  תיירות  ,  הפעלת  קוי  טיסה  סדירים

 .ותיירות אזורית וכן על הפעלת טיסות שכר וטיסות מיוחדות

 

 קווי תעופה סדירים 8 .2 .1

שני  הקווים  העיקריים  שמפעילה  ארקיע  הינם  ממרכז  הארץ  לאילת  ומשדה  דב 

 ).  הפעילה ארקיע גם את הקו לקרית שמונה31.12.2003 -עד ל(לראש פינה 

האחד  משדה  דב  לאילת :  הקו  העיקרי  ממרכז  הארץ  לאילת  מתחלק  לשני  קווים

 . מופעלות טיסות בקו מחיפה לאילת, כמו כן. ג לאילת"והשני מנתב

לרבות  פלח  השוק  של  ארקיע ,  להלן  כמויות  הנוסעים  בשלוש  השנים  האחרונות

 :רבנוסעים לאילת בדרך האווי
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כ נוסעים"סה נוסעים ' מס

 לגליל וממנו
חלקה של ארקיע 

לפי נתוני רשות שדות (

 )התעופה

נוסעים ' מס

 לאילת וממנה
 שנה

848,345 134,233 65.6% 714,112 2002 
728,661 89,039 63.8% 639,622 2003 
594,446 49,708 60.9% 544,738 2004 

 
 . ולקוחות אחריםןארקיע מפעילה גם טיסות מיוחדות עבור משרד הביטחו

 

 תיירות 8 .2 .2

פיתחה  ובנתה  ארקיע  מספר  מוצרים  מתוך  ראיה ,  בנוסף  לשיווק  של  טיסות  בלבד

מדובר  בחבילות  נופש  הכוללות  טיסות  ואירוח  בבתי .  כוללת  של  צרכי  הלקוח

המשווקים  בתמורה (אירוח  בבתי  מלון  ללא  טיסות  בכל  רחבי  הארץ  ,  מלון

מכירת  שירותי ,  טיולים  לירדן,  אירוח  בסיני,  ארגון  ימי  נופש  ואירועים,  )לעמלות

 .אירוח בבתי מלון השכרות רכב וטיולים לתיירות נכנסת

 

בטיסות לא  צפויים  להערכת  הקבוצה  שינויים  מהותיים  ברמת  הביקושים  ,  לאור  החלופות

עשוי  לחול  גידול ,  אם  המצב  הביטחוני  והכלכלי  ישתפר.  הפנים  ארציות  ובחלקה  של  ארקיע

מידע  זה .  הערכות  אלה  הינן  מידע  צופה  פני  עתיד.  בהכנסות  במוצרי  התיירות  הפנים  ארצית

על  הערכות  של  הקבוצה  לאור  מגמות  השינוי  בתיירות  בשנים  האחרונות ,  בין  היתר,  נסמך

התוצאות  בפועל  עשויות .  הביטחוני  והגיאופוליטי  הנוכחי  בישראל,  כליולאור  המצב  הכל

, לרבות  שינוי  במצב  הכלכלי,  להיות  שונות  מההערכות  כתוצאה  ממספר  רב  של  גורמים

 .הביטחוני והגיאופוליטי בישראל

 

 והתיירות שירותים נלווים לענפי התעופה 8 .3

מפעילה  מכון  בדק ,  יםשהיא  חברת  בת  של  כנפי,  "אחזקת  מטוסים"באמצעות  ,  הקבוצה

  למטוסים  ולמנועי  בוכנה  למטוסי  הקבוצה שירותי  תחזוקה  ושיפוץלמטוסים  בו  מתבצעים  

מכון  הבדק  ממוקם .  לרבות  למערכת  הביטחון,  ולגופים  חיצוניים)  למעט  מטוסי  סילון(

 .  עובדים100 -בשדה דב ובו מועסקים כ

 -ם  שווים  של  ארקיע  ושהיא  חברה  בבעלות  משותפת  בחלקי,  Q.A.Sג  עוסקת  "בנתב

SWISSPORT)  שירותי  קרקעבמתן  ,  )חברה  בינלאומית  העוסקת  במתן  שירותי  הנדלינג 

 . 3 ודוכני קפה בטרמינל נוסעים בניהול טרקלינילחברות תעופה זרות ולארקיע וכן 
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, שירותי  קרקעבמתן  ,    בכל  נמלי  התעופה  בארץבידוק  בטחוניארקיע  עוסקת  במתן  שרותי  

מטוס עובדה  וחיפה  וכן  בהפעלת  ותחזוקת  ,  בנמלי  התעופה  של  אילת,  טוסיםלרבות  תדלוק  מ

 .   ללקוח פרטימנהלים

צמצום  טיסות  שכר  לעובדה  ואילת  וסגירת  טרמינל ,  בעקבות  סיום  פרוייקט  בתחום  התחזוקה

  חלה 2004בשנת  ;    בפעילות  בתחום  השירותים  הנלווים2003חלה  ירידה  בשנת  ,  ג"  בנתב2

 . ג"ת בעיקר בעקבות ההתאוששות בהיקף תנועת הנוסעים בנתבעליה בפעילות וזא

בפעילות  בתחום  התחזוקה  צפוי  גידול  כתוצאה  מפרוייקט  חדש  רב  שנתי  שצפוי  להתחיל 

 ת  האוויריהבמסגרתו  עומדת  הקבוצה  לשמש  כקבלן  משנה  של  התעשיי,  2005במהלך  שנת  

ת  תחזוקה  עבור  גורמי לצורך  ביצוע  עבודו")  ת  האוויריההתעשיי"להלן  (מ  "לישראל  בע

, באמצעות  תאגיד  חדש  שיוקם  על  ידה,  במסגרת  ההתקשרות  כאמור  תעניק  הקבוצה.  ביטחון

היקף  ההכנסות  השנתי  המוערך  הצפוי ).  למעט  אספקת  חלפים(את  מלוא  שירותי  התחזוקה  

 ת  האוויריההמשא  ומתן  בין  החברה  לבין  התעשיי.    מיליון  דולר4.5-מהתקשרות  זו  הינו  כ

הנסמך  בין  היתר  על  ההנחה ,  האמור  לעיל  הינו  מידע  צופה  פני  עתיד.  לםטרם  הוש

הגידול  בתחום  זה .    אכן  תצא  לפועל  כמתוכנןת  האוויריהשההתקשרות  האמורה  עם  התעשיי

עשוי  שלא  להתממש  ככל  שההתקשרות  לא  תצא  לפועל  מכל  סיבה  שהיא  או  אם  יחולו  בה 

 .שינויים מהותיים

ג  וממנו  וכן  לשדה "  לנתבשירותי  הסעותפקת  הקבוצה  מס,  באמצעות  חברת  טל  לימוזין

 . התעופה של אילת וממנו לרבות הסעות עבור ארקיע ומתן שירותי הסעה ללקוחות שונים

 .ג" בנתב)VIP(מים "שירותי אח, בשיתוף ממן, מפעילה הקבוצה, כמו כן

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים . 9

על  פי  פילוח  למוצרים  ושירותים  עיקריים  במגזר ,  ת  הקבוצהלהלן  נתונים  אודות  התפלגות  הכנסו

התיירות  והשירותים  הנלווים  להן  ושיעורן  מכלל  הכנסות  הקבוצה  וכן  נתונים  לגבי  סכום ,  התעופה

 :הרווח הגולמי ושיעורו מסך ההכנסות במגזר כולו

2002 2003 2004 
 $אלפי  % $אלפי  % $אלפי  %

 

 תעופה ותיירות בינלאומיים 82,393 61.77 78,391 58.63 86,871 58.42
 תעופה ותיירות פנים ארציים 39,604 29.69 45,381 33.94 50,077 33.67
 שירותים נלווים 11,385 8.54 9,941 7.43 11,764 7.91
100 148,712 100 133,713 100 133,382  כ"סה
 רווח גולמי 1,497 1.12 3,196 2.39 14,259 9.59
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 שים מוצרים חד . 10

זאת  בהתאם ,  הקבוצה  בוחנת  באורח  קבוע  את  שילובם  של  יעדים  חדשים  לטיסות  שכר  בינלאומיות

 .לצרכי השוק ואפשרויות השיווק והתפעול של הקבוצה

 

 לקוחות . 11

, הלקוחות  בטיסות  השכר  הבינלאומיות  הינם  סיטונאי  תיירות  ובעיקר  תיירות  יוצאת 11 .1

ת  כל  קיבולת  המטוס  או  חלקים  ממנה העוסקים  בארגון  טיסות  שכר  ושוכרים  מארקיע  א

בטיסת  שכר  ומשווקים  אותה  יחד  עם  מוצרים  משלימים  לסוכני  הנסיעות  וישירות  לציבור 

שהיא ,  אחד  המארגנים  עימם  קשורה  ארקיע  הוא  ארקיע  אינטרנשיונל).    להלן12  ראה  סעיף(

 .חברה בת בבעלותה המלאה

ל  נמנים  לקוחות "ם  הסדירים  לחועל  הלקוחות  של  ארקיע  אינטרנשיונל  ושל  ארקיע  בקווי

קבוצות ,  לקוחות  עסקיים,  )בין  באמצעות  סוכני  הנסיעות  ובין  כלקוחות  ישירים(פרטיים  

. וועדי  עובדים  וכן  מארגני  טיסות  אחרים  הרוכשים  מושבי  טיסה  בקיבולת  או  בבודדים

מהם  רוכשת  ארקיע ,  מארגני  הטיסות  הינם  גם  ספקים  גדולים  של  ארקיע  אינטרנשיונל

 ).בקיבולת או בבודדים(ינטרנשיונל מושבי טיסות בעיקר של מפעילים אחרים א

לקוחות ,  על  לקוחות  הקבוצה  בפעילות  התעופה  הפנים  ארצית  נמנים  לקוחות  פרטיים

 . רשויות ומוסדות ציבור וכן סוכני נסיעות, משרדים וגורמים ממשלתיים, עסקיים

כשני .  בי  אילת  הזכאים  למחיר  נמוך  יותר  מהנוסעים  בקו  לאילת  היו  תוש22%-כ,  2004בשנת  

שלישים  מהנוסעים  בקו  לגליל  הינם  תושבי  הגליל  הנהנים  ממחיר  מוזל  כתוצאה  מסובסידיה 

 .הטס בקו, תושב הגליל, ממשלתית המשולמת לארקיע עבור כל נוסע

  וכן  לקוחות ןמשרד  הביטחו,  ת  האוויריההלקוחות  החיצוניים  הינם  התעשיי,  בתחום  האחזקה

 . יםפרטי

הלקוחות  הינם  חברות  תעופה  ובתחום )  שינוע  ושירותי  קרקע(בתחום  שירותי  הבידוק  

 . הלקוח הינו רשות שדות התעופהיהבידוק הביטחונ

 .רוב לקוחות הקבוצה הינם לקוחות ותיקים בעלי ותק של חמש שנים ומעלה

 .רץ בוצע על ידי לקוחות בא2004 ממחזור ההכנסות במגזר זה בשנת 95% -למעלה מ
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 תלות בלקוחות 11 .2

הלקוחות  המהותיים  של  מגזר  התעופה  והתיירות  הינם  מארגני  טיסות  השכר ,  כאמור

. אולם  להערכת  הקבוצה  אין  לקבוצה  תלות  בסיטונאי  מסוים,  וסיטונאי  התיירות  הגדולים

 .מעבר לקבוצת לקוחות זו אין לקבוצה לקוח מהותי ואין לה תלות בלקוח כלשהו

  מסך  הכנסות 10%אחד  אשר  הכנסות  הקבוצה  ממנו  היוו  מעל    היה  לקוח  2004בשנת  

לקוח  זה  הנו  חברה  קשורה  של  הקבוצה  אשר  הינו  סיטונאי .  הקבוצה  בדוחות  המאוחדים

 12.8%  -  מליון  דולר  אשר  היוו  כ21.6  -  היה  כ2004סך  ההכנסות  מלקוח  זה  בשנת  .  תיירות

 .מסך ההכנסות המאוחד של הקבוצה

 

 שיווק והפצה . 12

   בינלאומיותטיסות שכר 12 .1

טיסות  השכר  הבינלאומיות  משווקות  באמצעות  סיטונאי  תיירות  ומארגני  טיסות  שכר  איתם 

שני .  אחד  מהמארגנים  הינה  ארקיע  אינטרנשיונל  הנמצאת  בבעלות  ארקיע.  קשורה  ארקיע

 -מארגנים  גדולים  נוספים  הינם  איסתא  וקשרי  תעופה  שבכל  אחד  מהם  מחזיקה  החברה  בכ

 ). להלן22ראה פירוט השקעות הקבוצה בסעיף (ות ההצבעה  מההון ומזכוי25%

אשר  עומד ,  ארקיע  קשורה  עם  ישראייר  בהסכם  שיתוף  פעולה  בנושא  התעופה  הבינלאומית

 ). להלן27ראה סעיף  (2005,  במרס31 -להסתיים ב

 

  בינלאומיות טיסות סדירות 12 .2

המשמשת  כסוכן ,  )ןחברה  בת  של  ממ(מ  "ארקיע  קשורה  בהסכם  עם  חברת  ממן  אוויאיישן  בע

הסוכן  הכללי  עוסק  בשיווק .  כללי  בישראל  לשיווק  טיסותיה  הסדירות  הבינלאומיות

מטפל  בכרטוס  ובגביית ,  המושבים  בטיסות  הסדירות  הן  לסוכני  נסיעות  והן  לקהל  הרחב

לארקיע .  מחוברת  ארקיע  למערכות  הזמנות  בינלאומיות,  כמו  כן.  הכספים  וזאת  תמורת  עמלה

 .נהגןמשרד מכר בקופ

 

 אמצעי שיווק  12 .3

כל  פעילות  השיווק  של  התעופה  והתיירות  הפנים  ארצית  והאזורית  והשיווק  של  מוצרי  ארקיע 

 :אינטרנשיונל נעשית במשותף באמצעים הבאים
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מרכז  הזמנות  של  ארקיע  הפועל  שבעה  ימים  בשבוע  ברוב  שעות  היממה  ומשרת  12 .3 .1

ואת  סוכני  הנסיעות את  הציבור  הרחב  במכירות  ישירות  באמצעות  כרטיסי  אשראי  

. לצורך  ביצוע  הזמנותיהם,  והגופים  המוסדיים  להם  הסדרי  אשראי  עם  ארקיע

הועבר  מרכז  ההזמנות ,  2004במסגרת  ההתייעלות  שנקטה  ארקיע  בתחילת  שנת  

מ "ובמסגרת  זו  התקשרה  עם  חברת  תקשובים  מרכז  תקשורת  עסקי  בע,  למיקור  חוץ

.   ושלקבוצה  תלות  בה  בנושא  זהאשר  מפעילה  את  מרכז  ההזמנות,  ")תקשובים("

 . התמורה לתקשובים מחושבת כאחוז מהמכירות המבוצע דרכה

עם  רוב  סוכני  הנסיעות )  עמלות  ותנאי  אשראי(ארקיע  קשורה  בהסכמים  מסחריים   12 .3 .2

ארקיע  מפעילה  מועדון  סוכנים .  ל"בארץ  ועם  מספר  סוכנים  ונציגים  בחו

ת  עקב  ביצוע  רכישות  אצל המאפשר  לסוכנים  ליהנות  מהטבות  והנחו)  אפגרייד(

 -קשורה  הקבוצה  בהסכם  עם  גוף  המאגד  מספר  סוכני  נסיעות  ,  כמו  כן.  הקבוצה

לפיו  ישווקו  סוכני  הנסיעות  באמצעות  שכר  תור  את  מוצריה  של  הקבוצה ,  שכר  תור

 .ויהנו מהטבות שונות

במסגרתו  נהנים  לקוחות ,  "עמית  ארקיע"לקבוצה  מועדון  לקוחות  ":  עמית  ארקיע" 12 .3 .3

אשר  אף ,  מהנחות  והטבות  שונות,  החברים  במועדון  זה,  ים  של  הקבוצהקבוע

לארקיע  אתר .  עשויות  להקנות  ללקוחות  כרטיסי  טיסה  ללא  תשלום  או  בהנחה

לבצע  הזמנות  ולבצע ,  דרכו  ניתן  לקבל  מידע)  www.arkia.co.il(אינטרנט  

 .ל"רכישות באמצעות כרטיסי אשראי של מוצרי ארקיע בארץ ובחו

רעננה ,  אילת,  ירושלים,  תל  אביב(ישה  משרדי  מכר  ברחבי  הארץ  לארקיע  חמ 12 .3 .4

לאזור )  GSA(כסוכן  כללי  "  סנורמה"י  "ומשרד  מכר  בחיפה  המופעל  ע)  ואשדוד

 .חיפה וחלק מצפון הארץ

 .בקבוצות ובאירועים מיוחדים, לארקיע מקדמי מכירות המטפלים בסוכנים 12 .3 .5

 . אותם כנגד עמלותלארקיע הסכמים עם רוב בתי המלון בארץ והיא משווקת 12 .3 .6

 

 רקיע כנפי 12 .4

שהיא  סוכנות  נסיעות  המשווקת  את  טיסות  כל  חברות  התעופה ,  כנפי  רקיע,  לארקיע  חברה  בת

הסוכנות .  בעלת  רשיון  יאטא  ומתמחה  בעיקר  באנשי  עסקים,  הסדירות  הפועלות  בישראל

 .מנוהלת ממשרד בתל אביב
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 צבר הזמנות . 13

האחרונות  מעידה  על  מועד  ביצוע  ההזמנות  הסמוך  בדרך המגמה  בעולם  התיירות  בארץ  ובעולם  בשנים  

שבועות  וסוכות  וחופשת ,  למעט  אם  מדובר  בחגים  כמו  פסח(כלל  למועד  הטיסה  או  היציאה  לנופש  

בפרט  שקיימת ,  אין  משמעות  רבה  לצבר  ההזמנות  המחייבות  לסוף  שנת  הכספים,  לאור  זאת).  הקיץ

ביטול  ההזמנה  גורר  חיוב  חלקי  או ,  קרים  מסוימיםכאשר  במ,  אפשרות  כי  הלקוחות  יבטלו  את  ההזמנה

 2,409  -  ב2004,    בדצמבר31צבר  ההזמנות  בתחום  התעופה  והתיירות  הסתכם  ביום  .  מלא  בדמי  ביטול

 . 2003,  בדצמבר31 אלפי דולר ביום 1,918אלפי דולר לעומת 

 . הצבר רובו ככולו הינו לביצוע ברבעון העוקב, בכל המקרים

  

 תחרות . 14

 . לעיל7.7נה התחרות ראה סעיף לגבי מב

 ונופשונים חבילות נופש, טיסות שכר בינלאומיות 14 .1

, ל  מתמקדת  סביב  מחיר  המוצר  ללקוח"התחרות  בטיסות  השכר  הבינלאומיות  ונופשונים  בחו

 . עמלות לסוכנים ורמת שירות במרכז ההזמנות, זמינות

 40  -אל  על  וכ(רות  התחרות  בטיסות  השכר  הבינלאומיות  הינה  מול  חברות  התעופה  הסדי

, )  חברות  שכר  זרות70  -סאן  דור  וכ,  ישראייר(וכן  מול  חברות  השכר  )  חברות  תעופה  זרות

, זאת  לאור  צמצום  בהבדלי  המחירים  בשנים  האחרונות  בין  טיסות  שכר  לטיסות  סדירות

 . כתוצאה מהגברת מאמצי התחרות של חברות התעופה הסדירות

קיים  חסרון  לארקיע  כמו  לחברות  השכר  הישראליות ,  בתחרות  מול  מפעילי  טיסות  שכר  זרים

בהשוואה ,  המתבטא  בקושי  להשיג  רמת  ניצול  גבוהה  של  המטוסים  בחודשי  החורף,  האחרות

 . י חברות התעופה הזרות"לרמת הניצול הגבוהה המושגת ע

 : הסיבה לכך הינה השילוב של הגורמים הבאים

 ; מטוסי ארקיע מיועדים לטיסות קצרות ובינוניות •

 ; )נוסעים ישראלים(מרבית פעילות השכר של ארקיע מופנית לתיירות יוצאת  •

 םלא  קיימים  יעדי  נופש  רבים  בטווח  הטיסה  של  המטוסים  שהינם  אטרקטיביי •

 ; לחופשות בחורף

 ; הציבור הישראלי אינו מרבה ביציאה לנופש בחודשי החורף •
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  יעדים  והרגלי בגלל  קרבה  גיאוגרפית  של,  לחברות  שכר  אירופאיות  קל  יותר •

חופשות  החורף  של  קהל  היעד  שלהן  להגיע  לרמת  ניצול  גבוהה  של  המטוסים  גם 

הדבר  מאפשר  לחברות  התעופה  הזרות  לפעול  בישראל  רק ;  בחודשי  החורף

בתקופות  של  שיא  הכדאיות  הכלכלית  ולפיכך  להציע  בחודשי  הקיץ  טיסות  בין 

 ;ישראל ליעדי הנופש באירופה במחירים זולים יותר

הוצאות  בטחון  גבוהות  פוגעות  בשכר  הישראלי  ובייחוד  בטיסות  לטווחים ,  ו  כןכמ •

  לעומת  שכר ןלארקיע  יתרון  ברמת  הביטחו,  להערכת  הקבוצה.  קצרים  כמו  תורכיה

 . זר

  מכלל  טיסות  השכר 15.4%ביצעה  ארקיע  ,  2004על  פי  נתוני  מינהל  התעופה  האזרחית  לשנת  

 .ישראל בטיסות שכר מכלל הנוסעים ל16.8%לישראל והובילה 

 .חלקה של ארקיע בהיקף תנועת הנוסעים בטיסות סדירות בינלאומיות הינו זניח

 3.5%  -  הינו  כ2004לשנת  )  שכר  וסדיר(חלקה  של  ארקיע  בהיקף  תנועת  הנוסעים  לישראל  

 .זאת על פי נתוני מינהל התעופה האזרחית, בלבד

מוכים  ואתרי  נופש  אטרקטיביים יכולת  החברה  להציע  מחירים  נ,  ל"ביחס  לנופשונים  בחו

 ).'מועדוני נופש וכו, בתי מלון(ל "מותנית בהסכמים עם ספקים בחו

 

   פנים הקו לאילת ותיירות 14 .2

 .תדירות וברמת השירות, התחרות בקו לאילת מתמקדת בעיקר במחיר ובאופן משני בזמינות

, 60.9%,  על  פי  פרסום  של  רשות  שדות  התעופה,  חלקה  של  ארקיע  בטיסות  לאילת  היה

כאשר  יתרת  הנוסעים  הוטסו  על  ידי ,    בהתאמה2002  -  ו2003,  2004  בשנים  65.6%  -  ו63.8%

 .שהינה המתחרה בתחום זה, חברת ישראייר

 : בתיירות פנים מתמקדת התחרות כדלקמן

בלקוחות  מוסדיים  לעיתים  נקבע  המחיר (  במחיר  הסופי  ללקוח  -מול  הלקוחות   •

 ; )בדרך של מכרז שהלקוח מקיים

 .   בשיעור העמלה הניתן לסוכן-מול סוכני הנסיעות  •

: המתחרים  העיקרים  של  ארקיע  בתחום  תיירות  הפנים  הינם  סיטונאי  תיירות  גדולים  כגון

איסתא  ואחרים  וכן  שיווק  ישיר  של  רשתות  בתי  המלון  בישראל  וסוכני  הנסיעות ,  קל,  צבר

 .הגדולים

נופש  קמעונאי  ישיר  ופחות    במכירה ארקיע  דומיננטית  יותר  בשיווק  ,  להערכת  הקבוצה

 .לקבוצות וארגונים
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 שירותי שינוע ובידוק 14 .3

. התחרות  מתמקדת  סביב  רמת  השירות  במיוחד  כאשר  מדובר  בטיסות  ארוכות  וסדירות

ג  שטופלו  על  ידי "  מכלל  הטיסות  בנתב27%  עד  25%  -בכ,  QASבאמצעות  ,  הקבוצה  טיפלה

 . 2003 - ו2004בשנים , סוכני שינוע

 

  י תחזוקהשירות 14 .4

 .תקני איכות ובמכרזים, התחרות מתמקדת סביב המחיר

 

 עונתיות . 15

העונתיות  מתבטאת  בתנועה .  הפעילות  בטיסות  השכר  ובנופש  הפנים  ארצי  מושפעת  מעונתיות  רבה

.   מרס-  אוקטובר  ובפעילות  מוגברת  יותר  לעומת  החודשים  נובמבר  -רבה  של  נוסעים  בחודשים  אפריל  

הינם )  בהתאם  למועדים  בהם  חלים  חגי  תשרי(  וכן  ספטמבר  ואוקטובר  בחלקם    אוגוסט-החודשים  יולי  

 .יש עליה בפעילות) מרס או אפריל(גם בתקופות חג הפסח . חודשים עתירי פעילות

הינם  ימי  חמישי  וראשון ,  ל"הן  בקו  לאילת  והן  בקווים  ליעדי  הנופש  בחו,  ימי  השיא  בביקושים

 .א גם במוצאי שבת"ובטיסות מאילת לת

אם  כי  חודש  אוגוסט  ותקופות  החגים  הן ,  בקו  לאילת  השוני  בהתפלגות  בין  עונות  השנה  אינו  משמעותי

 .תקופות השיא

 :להלן התפלגות סך ההכנסות מתעופה ותיירות על פי רבעונים בשנתיים האחרונות

 

2003 2004  
  $אלפי  % $אלפי  %

 1רבעון  20,646 15.48 17,246 12.90
 2רבעון  31,399 23.54 32,215 24.09
 3רבעון  58,278 43.69 57,964 43.35
 4רבעון  23,059 17.29 26,288 19.66
 כ"סה 133,382 100 133,713 100
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 כושר יצור  . 16

 .המטוסים הינם אמצעי הייצור היקר ביותר בתחום הפעילות

 :להלן מטוסים בבעלות הקבוצה המופעלים על ידה

 

קיבולת  תחום פעילות

נוסעים 

 למטוס

שנת 

 מסירה/יצור
סוג  דגם המטוס

 המטוס
 כמות

 2 סילוני BOEING 757-300 2000 265 בעיקר בינלאומי

פנים ארצי 

 ובינלאומי
212 1988 BOEING 757-200 ER  1 סילוני

-טורבו ATR 72-500 1998-2001 72 בעיקר פנים ארצי

 פרופ
4 

טיסות , פנים ארצי

 אזוריות ומיוחדות
50 1979-1982 DASH 7 טורבו-

 פרופ
4 

 

 . לדוחות הכספיים8לגבי נתונים כספיים ראה ביאור 

 

לא  מנוצל  כושר  היצור  בצורה  שווה  הן  על ,  השוק  בו  פועלת  הקבוצה  ותנאי  התחרות,  עקב  העונתיות

משמשים )  שהופחתו  כמעט  במלואם  (DASH 7מטוסי  .  פני  חודשי  השנה  והן  בימי  השבוע  השונים

 .  וטסים בעתות השיאATRבעיקר כגיבוי למטוסי 

 

 :להלן נתונים על ניצולת המטוסים בשעות טיסה

 

שעות טיסה 

 בחודש שפל
שעות טיסה 

 בחודש שיא
ממוצע שעות 

 טיסה חודשי
כ שעות "סה

 טיסה לשנה
 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004  

 757 מטוסי בואינג 3 6,392 6,115 533 510 1,072 1,061 240 170

 ATR מטוסי 4 7,410 9,116 618 760 797 894 390 580
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את  הפוטנציאל  של  ניצול  המטוסים  על  ידי ,  להערכת  הקבוצה,  ניצולת  המטוסים  בחודש  השיא  משקפת

 . הקבוצה בתנאים הקיימים

 
ניצולת  המטוסים  במונחי  שעות  טיסה  נמוכה  יותר  מאחר  וזמני  הטיסה  קצרים ,  בתעופה  הפנים  ארצית

פוטנציאל  ניצול  נמוך  יותר  עקב  ריבוי ,  פרופ  הפועלים  בקווים  אלה-הסילון  והטורבוולפיכך  למטוסי  

 . זמן קרקע וכמו כן אין למטוסים אלה שימוש בכל שעות הלילה

 
 

 התיירות והשירותים הנלווים,  מגזר התעופה�רכוש קבוע ומתקנים  . 17

 טיסה ציוד  17 .1

מנוע  רזרבי ,  757  למטוסי  לקבוצה  מנוע  רזרבי,    לעיל16בנוסף  למטוסים  כמתואר  בסעיף  

,   מקורקעים DASH 7  מטוסי4    וכן  DASH  7  למטוסי  םמנועים  רזרביי,  ATRלמטוסי  

לאחר  שינוצלו ,  ששניים  מהם  ניתנים  להשמשה  ושני  המטוסים  הנותרים  מיועדים  לגריטה

 . חלקי החילוף שלהם

 דב שדה 17 .2

ות  המוסכים לרב,  של  ארקיע  ושל  יתר  חברות  הקבוצה,  המשרדים  הראשיים  של  החברה

 .כלי רכב וציוד קרקע נמצאים בשדה דב, והמחסנים ורחבת החניה למטוסים

ומשלמת ,  50  -ר  מאז  שנות  ה"  אלפי  מ29  -בשדה  דב  עושה  הקבוצה  שימוש  בשטח  של  כ

שדה  התעופה  דב  הוא  למעשה  שדה .    דמי  שימוש  לרשות  שדות  התעופה1994  -החל  מ

  בו  לתעופה  אזרחית  באמצעות  רשות תעופה  צבאי  שמשרד  הביטחון  הרשה  את  השימוש

 . שדות התעופה בישראל

ארקיע  סבורה  כי  מעמדה  בשדה  דב  הינו  של  בעלת  רשות  בלתי  הדירה  ולפיכך  לא  ניתן  להשיג 

יודגש .  את  ידה  ולמנוע  ממנה  את  החזקה  בשטח  ובכל  אופן  לא  ניתן  לעשות  כך  ללא  תמורה

טחון  כי  אם  יבוא  הנושא  לדיון כי  על  אף  שהאמור  לעיל  משקף  את  עמדת  ארקיע  אין  כל  ב

 . בפני בית משפט יהיה פסק דינו תואם את עמדת ארקיע

 בבעלות ן"נדל 17 .3

ר  המוחזק  על  ידה "  מ1,792  מגרשים  אחד  בכניסה  לשדה  דב  בשטח  של  2בבעלות  ארקיע  

ארקיע  אינה  עושה  שימוש .  ר  צפונית  לשדה  דב"  מ500  וכן  מגרש  בין  1961מאז  שנת  

 .רשמו על שמה במשרד ספרי האחוזהבמגרשים אלו והם טרם נ

ר  במבנה  משרדים  ברחוב  הירקון  בתל  אביב  המשמש "  מ530בבעלות  החברה  שטח  של  

 .כמשרד מכר ומרכז הדרכה של ארקיע
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במבנה  משרדים  ברמת  החייל ,  בתוספת  עמדות  חניה,  ר"  מ340  -בבעלות  ארקיע  שטח  של  כ

 .רים לגורמי חוץ מושכ2/3 - ממנו בשימוש הקבוצה וכ1/3 -שבתל אביב שכ

 בשכירות ן"נדל 17 .4

לקבוצה  הסכמי  שכירות  בדבר  שימוש  במשרדים  ובמקרקעין  עם  רשות  שדות  התעופה  לגבי 

חיפה  וראש  פינה ,    אזורים  שונים  בנמל  התעופה  בן  גוריון  וכן  בשדות  התעופה  באילת

כאשר  הסכם  ההרשאה  עם  רשות  שדות ,  ההסכמים  הינם  לתקופה  של  עד  שנה).  מחניים(

יהיה  לתקופה ,    בנמל  התעופה  בן  גוריון3  עבור  השימוש  שעושה  הקבוצה  בטרמינל  התעופה

. ירושלים  וקופנהגן,  רעננה,  אשדוד,  שוכרת  הקבוצה  משרדים  באילת,  בנוסף.    שנים10של  

 .תקופות השכירות אינן ארוכות ולא מדובר בהתחייבויות מהותיות

יטבתה :    ובמנחתים  שונים  כגוןעושה  ארקיע  שימוש  בשדה  התעופה  הצבאי  בעובדה,  כמו  כן

 .וקרית שמונה

  

 מחקר ופיתוח . 18

השיקה  ארקיע  מערכת  הזמנות  ומידע  מתקדמת  הנותנת  פתרונות  כוללים  לצרכי ,  2003בחודש  יולי  

 ARKIAהמערכת  .  התפעול  והכספים  בתחום  שירותי  התעופה  והתיירות,  הקבוצה  בתחומי  המסחר

NETלא היו מהותיותעלויות הפיתוח .  פותחה על ידי הקבוצה. 

 

 נכסים לא מוחשיים . 19

 מסחר סימני 19 .1

באיחוד ,  בצרפת,  בבריטניה,  בגרמניה,  לארקיע  מספר  סימני  מסחר  הרשומים  בישראל

. לכנפי  רקיע  סימני  מסחר  הרשומים  בישראל.  ובמדינות  נוספות  בעולם)  CTM(האירופאי  

רופאי  ובארצות נרשם  הלוגו  של  ארקיע  וארקיע  טרוול  כסימן  מסחרי  באיחוד  האי,  כמו  כן

כגון ,  כן  נרשמו  כסימני  מסחר  גם  סימנים  נוספים  בהם  עושה  הקבוצה  שימוש.  נוספות

TickTak)  המשמש  לצורך  שוברי  טיסה(  ,TeleFun)  המשמש  את  מרכז  ההזמנות( ,

). לצורך  פעילות  הדרכה  של  ארקיע  (Arkia Trainingוכן)  לצרכי  הזמנות(סופרדיל  

 .אינן מהותיותהעלויות שהושקעו בסימני המסחר 

 רשיונות 19 .2

, לחברות  הקבוצה  רשיונות  שונים  הנדרשים  לצורך  פעילותן  בתחום  התעופה  והתיירות

 . להלן24.10לפרטים ראה סעיף 
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 חומרי גלם וספקים  . 20

 דלק 20 .1

 8.8%,  11.9%חומר  הגלם  העיקרי  המשמש  את  תחום  הפעילות  הינו  הדלק  הסילוני  שמהווה  

 2002  -  ו2003,  2004של  התחום  בכל  אחת  מהשנים  ,  ללא  פחת,    מהוצאות  ההפעלה10.3%  -ו

 .בהתאמה

ל  בהתאם  לצרכים  המבצעיים  תוך "הדלק  נרכש  על  ידי  הקבוצה  מספקים  בארץ  ובחו

 . התחשבות במחירו ובמקום התדלוק

ההתקשרות  עם  ספקי  הדלק  הינה  על  בסיס  ממוצע  של  מחיר  בסיס  בינלאומי  יומי  מפורסם 

מחיר  המתפרסם  בצו  על  ידי ,  בארץ(כלל  אחת  לחודש  המשתנה  בדרך  ,  וידוע  ליחידת  נפח

המרווח  נקבע  בדרך  כלל .  הובלה  ורווח,  בתוספת  מרווח  בגין  הוצאות  תדלוק,  )מינהל  הדלק

  מכמות  הדלק  נרכשת  בארץ 70%  -למעלה  מ.  בין  החברה  לספקים,  אחת  לשנה,  מ"לאחר  מו

 . ג"וחלקה הגדול נרכש בנתב

חברה  בשליטת  בעלי  השליטה (דלק  עם  חברת  סונול  ג  קשורה  ארקיע  בהסכם  לאספקת  "בנתב

בשדות  התעופה  הפנים .  והסכם  לשירותי  התדלוק  עם  חברת  פז  שירותי  תעופה)  בחברה

 .   פז שירותי תעופה-ארציים יש רק ספק אחד 

 . לקבוצה אין תלות בספק כלשהו

ו מקור  החשיפה  הינ.  למחירי  הדלק  השפעה  מהותית  על  התוצאות  העסקיות  של  הקבוצה

 . מחיר הנפט הגולמי בעולם ללא קשר לזהות הספקים עמם קשורה הקבוצה

 המטוסים תחזוקת 20 .2

עם  התעשייה  האווירית  לתחזוקת  מטוסי ,  2005המסתיים  באוקטובר  ,  לארקיע  הסכם  רב  שנתי

ההסכם  מבוסס  על  תעריף  קבוע  לכל  שעת .  ל"בארץ  ובחו,  פרט  למנועים,  הסילון  של  ארקיע

חייבות  לתשלום  סכום  מינימלי  של  שעות  טיסה  בתקופת  ההסכם עם  הת,  טיסה  שהמטוס  טס

 . אף אם לא בוצע היקף כאמור בפועל

, לארקיע  הסכמים  עם  ספקים  של  חלקי  חילוף  למטוסים  וספקי  שירותי  תחזוקה  ושיפוץ

, כמו  כן.  כני  נסע  ואביזרים  אחרים,    ויצרנים  נוספים  של  פרופלוריםATRלרבות  הסכם  עם  

לגבי ,  WHITNEY  &  PRATTחברת  ,  פרופ-נית  מנועי  הטורבולארקיע  הסכם  עם  יצר

לארקיע  אף  הסכם  מסגרת  לשיפוץ  מנועי  הסילון .  פרופ  בשימוש  ארקיע-שיפוץ  מנועי  הטורבו

 . Rolls Royceחברת , עם יצרנית מנועי הסילון שבשימוש ארקיע

 .אין לארקיע תלות בספקים כלשהם בתחום זה, להערכת החברה
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 מתווכים 20 .3

קבוצה  נמנים  גם  סיטונאי  תיירות  שבאמצעותם  רוכשת  הקבוצה  מושבי  טיסה על  ספקי  ה

רכשה ,  סיטונאי  תיירות  גדול,  מאחד  מהם.  בעיקר  של  חברות  תעופה  אחרות,  בטיסות  שכר

 .ספקים אלה הם גם לקוחות של הקבוצה.  מהמחזור המאוחד11% - כ2004הקבוצה בשנת 

 מלון בתי 20 .4

ל "הנ.  ל  לרכישת  שירותי  אירוח"י  מלון  בחוחברות  הקבוצה  קשורות  בהסכמים  עם  בת

. משמשים  בעיקר  לצורך  בניית  חבילות  נופש  וזאת  בעיקר  במטרה  לעודד  את  שיווק  הטיסות

בארץ  קשורה  הקבוצה  עם  רוב  בתי .  ברוב  ההסכמים  אין  לקבוצה  מחויבות  לכמות  החדרים

 . ריםאין לקבוצה מחויבות למינימום חד. המלון ומשווקת אותם עם או בלי טיסה

 ביטחון שירותי 20 .5

, מספקת  לארקיע  את  שרותי  הביטחון,  בהנחיית  הגופים  הממשלתיים  המוסמכים  לכך,  אל  על

מחירי  שירותי .  ל"ובנמלי  חו)  פנים  ארצי  ובינלאומי(בטיסותיה  ,  כפי  שארקיע  מחויבת  לקיים

  מעלות 50%  -הביטחון  נקבעים  על  פי  עקרונות  שנקבעו  על  ידי  הממשלה  שנושאת  גם  בכ

 .צאות עד לתקרה מסוימתההו

  

  הון חוזר . 21

לא  נזקקה  הקבוצה  להון  חוזר ,  )  להלן49ראה  סעיף  (פרט  למימון  המטוסים  שרכשה  החברה   21 .1

, הקבוצה  עושה  שימוש  למטרות  הון  חוזר  בכל  יתרות  המזומנים  שלה.  ממקורות  חיצוניים

ות  יותר גבוה(המשתנות  בהתאם  לעונות  השנה  ,  לרבות  אלו  שמקורן  בתחום  החכרת  המטוסים

 ). בסוף הקיץ

 . להלן42לעניין גרעון בהון החוזר ראה סעיף 

 חילוף מלאי חלקי 21 .2

פרופ  בהתאם  לצרכים  המבצעיים  וזאת -ארקיע  מחזיקה  מלאי  חלקי  חילוף  למטוסי  הטורבו

החלפים  למטוסי  הסילון  כלולים  בשירותי .  תוך  התחשבות  בעלות  הפריטים  וזמינותם

 ).   לעיל20.2ראה סעיף ( האווירית  ה התעשייהתחזוקה המסופקים לארקיע על ידי

  אשראי מדיניות 21 .3

 אשראי לקוחות  21 .3 .1

תשלומי  סיטונאים  בגין  טיסות  שכר  בינלאומיות  משולמים  בדרך  כלל  סמוך  לפני 

לסוכני  נסיעות  של  החברות  ולגופים  מוסדיים  ניתנת  תקופת  אשראי .  ביצוע  הטיסה
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למים  בדרך  כלל  ברובם   יום  ואילו  לקוחות  ישירים  מש60  -  ל30שנעה  בין  

 3בדרך  כלל  (בין  בתשלום  אחד  ובין  במספר  תשלומים  ,  בכרטיסי  אשראי

  ימים  והיקף  האשראי  הממוצע 21תקופת  האשראי  הממוצעת  הינה  ).  תשלומים

 .  אלפי דולר8,425 -ללקוחות הסתכם ב 

לקוחות  רשאים  לבטל  את  הזמנותיהם  ולקבל  את  כספם  בחזרה  בחלקו  או  במלואו 

 .וג המוצר ומחירו וכן משך הזמן שנותר עד למועד מימוש ההזמנהבהתאם לס

 אשראי ספקים  21 .3 .2

זאת ,    יום90  יום  ועד  15  -הקבוצה  מקבלת  אשראי  מספקיה  לתקופות  שנעות  מ

 . בהתאם להתקשרות עם אותו ספק

קיימים  מספר  חריגים  לכך  כגון  טיסות  שכר  בינלאומיות  הנרכשות  מחברות 

בדומה  למדיניות  ארקיע  ביחס (ני  ביצוע  הטיסה  אשר  משולמות  סמוך  לפ,  אחרות

בענף  אף  מקובל  לשלם  מקדמות  מספר  חודשים  מראש  לבתי ).  לטיסותיה  שלה

 . להבטחת ההתקשרות והחדרים, בייחוד באתרי נופש, ל"מלון בחו

  ימים  וההיקף 26  -  על  כ2004תקופת  האשראי  הממוצעת  מספקים  עמדה  בשנת  

 . אלפי דולר7,320 - הסתכם ב2004הממוצע של האשראי מספקים לשנת 

 

 השקעות . 22

  על באל השקעה 22 .1

  על 2004  בדצמבר  31המוצגת  נכון  ליום  ,  ההשקעה  המהותית  ביותר  של  החברה  היא  באל  על

 ). לעיל1.1ראה סעיף (בסיס העלות 

  בממן השקעה 22 .2

החברה .  שמניותיה  נסחרות  בבורסה  לניירות  ערך  בתל  אביב,  ממן  הינה  חברה  ציבורית

, )26%(יתרת  מניותיה  של  ממן  מוחזקות  על  ידי  אל  על  .    מהון  המניות25.04%  -מחזיקה  ב

וכן  בידי  הציבור  ומשקיעים )  12.83%(מ  "תעבורה  אחזקות  בע,  )26%(מכפלים  השקעות  

 . מוסדיים

מ "  נחתם  הסכם  למכירת  אחזקות  החברה  בממן  לחברת  גולדן  פוינט  בע15.3.2005ביום  

זאת  בהתאם  להחלטת  הממונה  על  ההגבלים  שחייב ,  ולר  מיליון  ד11בתמורה  לסך  כולל  של  

ביצוע  המכירה  מותנה  באישור  הממונה  על  ההגבלים ).    להלן29.3ראה  סעיף  (מכירה  זו  

,   בדצמבר31עלות  ההשקעה  בממן  בספרי  החברה  ביום  .  שטרם  ניתן  במועד  פרסום  הדוח

 . מיליון דולר9.7 הסתכמה בסך 2004
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ג  וכן  במתן  שירותי  מיקור  חוץ  של  חוליות  רבות "בנתבממן  עוסקת  בהפעלת  מסוף  מטענים  

בשרשרת  הלוגיסטית  עבור  גופים  וחברות  בארץ  וזאת  באמצעות  חברה  בת  בבעלות  מלאה 

ן  ובמתן "בהשכרת  נדל,  עוסקת  קבוצת  ממן  בשרותי  ארכיבאות,  כמו  כן;  "לוגיסטיקר"בשם  

חברה  בינלאומית כיה  המשרת  'בבעלותה  אתר  לוגיסטי  בצ.  שרותי  קרקע  לחברות  תעופה

 .ליצור ושווק של צמיגים

 . ₪ מיליון 6חילקה ממן דיבידנד בסך כולל של , 2005,  במרס23ביום 

 באיסתא השקעה 22 .3

 כללי 22 .3 .1

. איסתא  הינה  חברה  ציבורית  שמניותיה  נסחרות  בבורסה  לניירות  ערך  בתל  אביב

  מהזכות 23.56%  -  מזכויות  ההצבעה  באיסתא  וב23.66%  -החברה  מחזיקה  ב

זאת  מאחר  וחברה  בת ,  24.96%  -כאשר  אפקטיבית  מגיעה  זכות  זו  ל,  רווחיםלקבל  

בעלת .  בבעלות  מלאה  של  איסתא  ביצעה  רכישה  של  מניות  בכורה  של  איסתא

שהינה  עמותה  שבה  חברים  אגודות ,  השליטה  באיסתא  הינה  איסתא  ליינס

נכון  למועד  הדוח  מחזיקה .  סטודנטים  החברות  בהתאחדות  הסטודנטים  בישראל

שהיא  חברה  בבעלותה  המלאה  של "  אלחון"ביחד  עם  (מותת  איסתא  ליינס  ע

 .    מזכויות ההצבעה58.0% - מהון המניות של איסתא וב48.68% -ב) העמותה

זאת  מכוח ,  )21מתוך  (לחברה  נציגות  של  חמישה  דירקטורים  בדירקטוריון  איסתא  

גודה  או החברה  נתנה  לא.  כתב  התחייבות  שניתן  לחברה  מאת  האגודה  ואלחון

זכות  קדימה  למקרה  בו  תבקש  החברה  למכור )  לרבות  אלחון(לחברה  בת  שלה  

 . או יותר5%מניות איסתא בשיעור של 

 תחומי פעילות 22 .3 .2

תחת  המותג )  Leisure(איסתא  פועלת  כסוכנות  נסיעות  קמעונאית  למגזרי  הנופש  

סקי וכן  פועלת  כסוכנות  נסיעות  למגזר  הע")  תחום  תיירות  הפנאי"להלן  "  (איסתא"

תחום  התיירות "להלן  ( ��American Express Travelתחת  המותג  

 "). העסקית

 WST)באנגליה  ,  Issta France Sarl)(החברות  המאוחדות  של  איסתא  בצרפת  

Charters Ltd)  ובהולנד  (Issta Amsterdam B.V.) פועלות  בעיקר  

ות החברות  באנגליה  ובהולנד  הן  בבעל.  כמארגנות  טיסות  שכר  במגזר  הנופש

 .  בבעלות איסתא98%מלאה של איסתא והחברה בצרפת היא 

של  איסתא  המדווחים  גם ,  להלן  מידע  נוסף  על  שני  תחומי  הפעילות  העיקריים

 :כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים המאוחדים
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  איסתא  הינה  רשת  הנסיעות  הקמעונאית  הגדולה �  תחום  תיירות  הפנאי)  א(

  סניפים  וסוכנויות  הפרושים 51באמצעות  הפעילות  בתחום  זה  מבוצעת  .  בישראל

, כמו  כן.  באמצעות  מרכז  הזמנות  טלפוני  ומספר  אתרי  אינטרנט,  בכל  רחבי  הארץ

אשר ,  אנגליה  והולנד,    בצרפת-פעילות  זו  מתנהלת  בעזרת  שלוש  חברות  הבת  

איסתא  מעניקה  שירותים  בתחום .  נועדו  לשרת  בעיקר  את  הנוסעים  ליעדים  אלה

. זוגות  ומשפחות,  לרבות  צעירים  סטודנטים,    הציבור  הישראליתיירות  הפנאי  לכלל

עקב  מיקומם  של  חלק  מסניפי  החברה  באוניברסיטאות  הגדולות  בארץ  קיימת 

 .נגישות גבוהה יותר של איסתא לסטודנטים

  פעילות  איסתא  כסוכנות  נסיעות  קמעונאית  לשוק -תחום  התיירות  העסקית  )  ב(

�תחת  המותג  "  היסתור"חברת  הבת  שלה  הנסיעות  העסקיות  מבוצעת  באמצעות  

American Express�  . היסתור  הינה  סוכנות  נסיעות  הפועלת  בקמעונאות  בלבד

ומתמחה  בשוק  התיירות  היוצאת  ומייצגת  בישראל  את  חברת  הנסיעות 

American Express Travel  . תחום  התיירות  העיסקית  של  איסתא  מופנה

 American  -ל.  ות  ולקוחות  עסקייםבעיקר  למכירת  שרותי  תיירות  לחברות  עסקי

Express 18סניפים הפרושים ברחבי הארץ     . 

 :₪להלן נתונים כספיים עיקריים מאוחדים של איסתא באלפי 

2002 2003 2004  

הכנסות  ממכירות  378,599 330,941 528,953

 ושרותים

 הכנסות מעמלות 95,717 80,655 77,099

 גלמירווח  136,255 120,745 125,809

תפעולי) הפסד(רווח  9,272 2,445 )9,647(

 15הפחתה תקן   )16,059( 

 )הפסד(רווח נקי  14,521 2,035 )25,357(

 דיבידנד שחולק )5,797(  )2,980(

 31נכסים  ליום   273,976 286,319 315,181

 בדצמבר

 31הון  עצמי  ליום   71,700 61,677 58,986

 בדצמבר
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 ):₪באלפי (ל איסתא בין תחומי הפעילות חלוקת הרווח התפעולי ש

2002 2003 2004  

 תחום תיירות הפנאי 4,524 948 )10,638(

תחום  התיירות  4,748 1,947 991

 העסקית

 )הפסד(כ רווח "סה 9,272 2,445 )9,647(

 

  מידע נוסף 22 .3 .3

מושפעת  מגורמים  חיצוניים ,  בדומה  לענף  התיירות  בכללותו,  פעילותה  של  איסתא

המצב  הכלכלי  בארץ  וכן  בארצות ,    בארץ  ובעולםיהם  המצב  הביטחונשעיקרם  

, ח"חשופה  איסתא  לשינויים  בשערי  המט,  כמו  כן.  העונתיות  והתחרות,  היעד  שלה

 . הריבית ולעליה בשכר המינימום בו מועסקים מרבית עובדיה

בו ,  בניין  משרדים  בתל  אביב)  באמצעות  חברה  בת  שלה(בבעלות  איסתא  

ר "  מ3,150ר  הכולל  "  מ8,000בשטח  של  ,    ההנהלה  של  איסתאממוקמים  משרדי

 . מחסנים ועוד, שטחי מסחר, חניון תת קרקעי, משרדים

ל  קבוצת  איסתא "מנכ.  2004  בדצמבר  31נכון  ליום  ,    עובדים802איסתא  מעסיקה  

 .הינו מר אחישי גל שהינו גם בעל מניות באיסתא

 תעופה השקעה בקשרי 22 .4

 כללי 22 .4 .1

מ  שהיא  חברה  ציבורית "  ממניות  קשרי  תעופה  בע24.9%  -החברה  מחזיקה  ב

בעל  השליטה  בחברה  הינו  מר .  שמניותיה  נסחרות  בבורסה  לניירות  ערך  בתל  אביב

  מהון  המניות 55.8%  -כ)  לרבות  באמצעות  חברה  בשליטתו(המחזיק  ,  חיים  רחמים

 . של קשרי תעופה

בהתאם )  מתוך  שמונה(לחברה  נציגות  בדירקטוריון  של  שלושה  דירקטורים  

פי  ההסכם  האמור  לשני -על.  להסכם  בין  החברה  לחיים  רחמים  וחברה  בשליטתו

 .הצדדים זכות קדימה בעת מכירת מניות

קשרי  תעופה  הינה  סיטונאית  תיירות  העוסקת  בהפעלת  טיסות  שכר  יוצאות 

בשיווק  חבילות  תיור  ונופש  ובמתן  שרותי  תיירות  נלווים ,  ונכנסות  לישראל
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, באמצעות  מחלקת  תיירות  פנים,  קשרי  תעופה  פועלת.  ראללתיירים  היוצאים  מיש

 . במתן שירותי תיירות ונופש בכל רחבי הארץ

העוסקת  בשיווק ,  מ"דרך  החופש  בע,  לקשרי  תעופה  חברה  בת  בבעלות  מלאה

טיולים  מאורגנים  וחבילות  תיור  הן  על  בסיס  טיסות  סדירות  והן  על  בסיס  טיסות 

 .שכר

  תחומי פעילות 22 .4 .2

. תחום  פעילות  עקרי  אחד  שהינו  ארגון  טיסות  שכר  ושירותי  קרקעלקשרי  תעופה  

שירותי  הקרקע  הינם ,  אף  כי  קשרי  תעופה  משווקת  ומוכרת  טיסות  שכר  בנפרד

נגזרת  ישירה  של  ארגון  טיסות  השכר  ואף  מהווים  חלק  בלתי  נפרד  מהן  ולפיכך 

שופים שירותי  קרקע  מהווים  שירות  תומך  טיסה  ולפיכך  הם  ח.  אינם  נמכרים  בנפרד

 . לאותם סיכונים אליהם חשופה מכירת טיסות השכר

 �מכירת  שירותי  קרקע  מכוונת  לאותו  קהל  יעד  ומופצת  באותן  דרכים  ,  כמו  כן

. מכירה  לסוכני  נסיעות  אשר  מצדם  משווקים  לצרכן  סופי  או  ישירות  לצרכן  הסופי

 אספקת  שירותי  קרקע  מהווה  כלי  שיווקי  של  הקבוצה  להגדלת  מכירותיה  בתחום

 .ובהתאם משווקת שירותי קרקע במחיר עלות ללא רווח, ארגון טיסות השכר

 :₪להלן נתונים כספיים עיקריים מאוחדים של קשרי תעופה באלפי 

2002 2003 2004  

הכנסות  ממכירות  354,368 312,386 410,121

 ושירותים

 רווח גלמי 17,501 23,458 25,376

 יהפסד תפעול )7,502( )1,818( )5,021(

 15הפחתה תקן  )2,061(  )2,461(

 הפסד לשנה )14,063( )3,046( )8,888(

 דיבידנד שחולק  4,700 

 31נכסים  ליום   51,022 62,936 71,139

 בדצמבר

 31הון  עצמי  ליום   30,705 44,768 52,514

 בדצמבר
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  והפצה שיווק, לקוחות 22 .4 .3

  בשנת 72.5%(ה  הרי  שמרבית  לקוחותי,  בהיות  קשרי  תעופה  סיטונאית  תיירות

קשרי .  המהווים  נקודות  מכירה  ללקוחות  הסופיים,  הינם  משרדי  הנסיעות)  2004

.   משרדי  נסיעות  ואינה  תלויה  באף  סוכנות  נסיעות550  -תעופה  פועלת  באמצעות  כ

בנוסף  פועלת  קשרי  תעופה  כקמעונאית  באמצעות  שיווק  ישיר  ללקוח  הסופי  דרך 

 13.5%  -כ(דיים  ודרך  אתר  האינטרנט  שלה  דרך  גופים  מוס,  ארגוני  צרכנות  שונים

 ).2004בשנת 

 מידע נוסף 22 .4 .4

 800  -במבנה  בבעלותה  בשטח  כ,  משרדיה  של  קשרי  תעופה  ממוקמים  בתל  אביב

  בדצמבר 31נכון  ליום  .  כן  יש  לקשרי  תעופה  נציגויות  בחיפה  ובירושלים.  ר"מ

 . עובדים81העסיקה קשרי תעופה , 2004

 

 בארנון פז השקעה 22 .5

חברה  פרטית  הפועלת ,  מ"בע)  1985(  מהון  המניות  של  ארנון  פז  24.9%ה  החברה  מחזיק

 . שיווק נופש לקבוצות וארגון כנסים, בעיקר בתחום ענף תיירות הפנים

ד  תגר  עמיאל "נחתם  הסכם  למכירת  אחזקות  החברה  בארנון  פז  לעו,  2005,    במרס29ביום  

את  בהתאם  להחלטת  הממונה ז,  )שכולו  ירשם  כרווח(ח  "  אלפי  ש880בתמורה  לסך  כולל  של  

 ).  להלן29.3ראה סעיף (על ההגבלים שחייב מכירה זו 

 .ח"ביצוע המכירה מותנה באישור הממונה על ההגבלים שטרם ניתן במועד פרסום הדו

 

 לימוזין בטל השקעה 22 .6

 .טל לימוזין הינה חברה כלולה אשר ההשקעה בה אינה מהותית
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 כות להפעיל טיסות סדירות ומדיניות הממשלה הז-מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה  . 23

זכויות  הטיס  להובלת  נוסעים  ומטען  בטיסות  בינלאומיות  מעוגנות  בהסכמי  התעופה  הבינלאומיים  של 

בין ,  החלים  מכח  אמנות  בינלאומיות  והסכמים  בינלאומיים  וכוללים,  מדינת  ישראל  עם  מדינות  חוץ

אווירי  אשר  יקיים  את  הטיסות  הבינלאומיות  הסדירות קביעת  מוביל  ,  את  זכויות  הטיס  המוענקות,  היתר

 . הקיבולת המותרת והדרכים לקביעת תעריפים, ")מוביל נקוב: "להלן(בשם כל מדינה 

את ,  כמוביל  נקוב,  מעניקות  רוב  המדינות  בהסכם  התעופה  למוביל  אווירי  אחד  מטעם  המדינה,  ככלל

ויים  לביצוע  טיסות  סדירות  בינלאומיות הזכות  לנצל  את  זכויות  הטיס  שהוענקו  למדינה  ליעד  מס

 . ולהוביל מטען

ומוסדרות  על  פי  הוראות  חוק  רישוי )  ב"למעט  ארה(טיסות  השכר  אינן  חלק  מההסדרים  הבילטרליים  

 .  והתקנות שהותקנו על פיו1963 �ג "התשכ, שירותי תעופה

ישראל  בקווים קיבלה  ממשלת  ישראל  החלטות  שונות  בדבר  מדיניות  התעופה  של  ,  במהלך  השנים

תוך  שאיפה  לשמירת ,  שמטרתן  הבטחת  קיום  קשרי  אויר  סדירים  של  ישראל  עם  מדינות  החוץ,  סדירים

איזון  נאות  בין  הטיסות  הסדירות  וטיסות  השכר  בהתאם  לצרכי  התעופה  ושיקול  דעתו  של  שר 

 .התחבורה

ית  הקווים שימשה  חברת  אל  על  כמוביל  הנקוב  הישראלי  במרב,  על  פי  החלטות  הממשלה  השונות

הכוללות  החלטות  בדבר ,  בשנים  האחרונות  נתקבלו  מספר  החלטות  משלימות.  הבינלאומיים  הסדירים

 .7טיסות סדירות וטיסות שכר ומגבלות עליהן

  אשר 2466ליישום  החלטת  הממשלה  ")  ועדת  ירקוני("  ועדה  בינמשרדית  1999מונתה  בשנת  ,  כמו  כן

ה  מונתה  חברת  ארקיע  במקום  אל  על  כמוביל  נקוב  לעמאן התייחסה  למערך  הקווים  האזוריים  ובעקבותי

 .וישראייר מונתה כמוביל נקוב לאיזמיר ולאנקרה) ירדן(

נתקבלה  על  ידי  ועדת  השרים ,  בסמוך  לפני  פרסום  תשקיף  ההנפקה  לציבור  של  אל  על,  19.5.2003ביום  

יל  נקוב  מטעם לפיה  תמשיך  חברת  אל  על  לשמש  כמוב,  14/חכ'  לענייני  חברה  וכלכלה  החלטה  מס

בכפוף  לחובתה ,  מדינת  ישראל  בכל  הקווים  אשר  ערב  פרסום  התשקיף  היא  משמשת  בהם  כמוביל  נקוב

של  אל  על  לקיים  את  ההוראות  וההתחייבויות  שנטלה  כלפי  מדינת  ישראל  ובכפוף  לכך  ששר  התחבורה 

סים  בחברת ישקול  לבטל  את  מעמדה  של  חברת  אל  על  כמוביל  נקוב  בקו  מסוים  אם  מספר  הנוסעים  הט

  או  פחות  ממספר  הנוסעים  הטסים  באותו  קו  בטיסות  סדירות  או  אם  מספר 20%אל  על  באותו  קו  הינו  

  או  פחות  ממספר  הטיסות  הסדירות  שמפעיל  המוביל 20%הטיסות  הסדירות  של  אל  על  באותו  קו  הינו  

 . במהלך תקופה של שנה קלנדרית, הנקוב של מדינת היעד

                                                 
; )1997(מובילי  שכר  ישראלים  נוספים  ;  )1995(מוביל  אוירי  נקוב  נוסף  להפעלת  קווי  טיסה  אזוריים  :  תיאור  ההחלטות  השונות  7

; )1999(מובילים  סדירים  נוספים  במקום  אל  על  ;  )1999(לאישור  טיסות  שכר  הגמשת  הקריטריונים  ;  )1997(תעופה  אזורית  

וכן ;  )2001(מוביל  נקוב  נוסף  לאל  על  בקווי  תעופה  מסויימים  ;  )1999(  הסרת  המגבלות  על  תחרות  �הסכמי  תעופה  בינלאומיים  

 )2002( הוזלת מחירי הטיסות � מובילים סדירים נוספים -
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ה  ישקול  אם  להעניק  זכויות  למוביל  נקוב  נוסף  בקוי  תעופה  סדירים  אם שר  התחבור,  על  פי  החלטה  זו

  מהמספר  הכולל 30%  -מספר  הנוסעים  הטסים  בטיסות  הסדירות  של  חברת  אל  על  בקו  מסוים  נמוך  מ

 .של הנוסעים בטיסות הסדירות באותו קו במהלך תקופה של שנה קלנדרית

הנוסעים  היוצאים  והנכנסים  באויר  לישראל המדיניות  הנזכרת  לעיל  תישקל  אם  וכאשר  היקף  תנועת  

 . מיליון נוסעים בשנה10.7תעלה על 

 .כפי שצוינו לעיל, החלטה זו ביטלה מספר החלטות קודמות של הממשלה

ראה .  [אשר  נדחו  על  ידי  בית  המשפט,  צ  על  ידי  ארקיע  וישראייר"הוגשו  עתירות  לבג,  כנגד  החלטה  זו

 ]. להלן52.6סעיף 

מספר  הנוסעים  הנכנסים  והיוצאים  בדרך  האוויר  לארץ  עמד  בשנת ,  שדות  התעופהעל  פי  נתוני  רשות  

 .2000 מיליון בשנת 9.6 מיליון לעומת 7.7 על 2004

-שארם  א,  עמאן:  ארקיע  קיבלה  מינוי  רשמי  ממדינת  ישראל  לביצוע  טיסות  סדירות  ליעדים  הבאים

 . טביליסי ואסמרה, טשקנט, שטוקהולם, קופנהגן, שייח

 

  מגבלות חקיקה והיבטי רגולציה�ופיקוח על פעילות התאגיד מגבלות  . 24

טיסות  שכר  ומכירת  שרותי  תיירות  כפופות  לרישיונות  והיתרים  הניתנים  לחברה ,  הפעלת  חברת  תעופה

ישנם  היבטי  בטיחות ,  כמו  כן.  כתנאי  להפעלתם  על  ידי  החברה,  ולציוד  המופעל  על  ידי  החברה

 .לפעילות והציוד המופעלהמחייבים נקיטת אמצעים שונים בקשר 

כאשר  החוקים  העיקרים  המסדירים  את  פעילויותיה  העיקריות  של ,  הפעילות  מושפעת  גם  מחקיקה

 :הקבוצה הינם החוקים המפורטים להלן והתקנות שהותקנו על פיהם

 ")חוק הטיס"להלן  (1927, חוק הטיס 24 .1

רישום :  איםאת  הנושאים  הב,  בין  היתר,  מסדירים,  חוק  זה  והתקנות  שהוצאו  מכוחו

אישור  צוותים  ורישוי  עובדי ,  אישור  כלי  טיס  כבעלי  כושר  לטיסה,  ולאומיות  של  כלי  טיס

 .אחזקה עצמית ועוד, רישוי מכוני בדק, הפעלת כלי טיס וכללי טיסה, בטיחות, טיס

 ותקנות על פיו") חוק הרישוי"להלן  (1963 �ג "התשכ, חוק רישוי שרותי התעופה 24 .2

או )  הובלת  נוסעים  או  טובין  בתמורה(לי  טיס  בטיסה  מסחרית  החוק  אוסר  על  הפעלת  כ

אלא  על  פי  רשיון  מאת  שר ,  השכרת  כלי  טיס  לשם  טיסה  מן  המדינה  או  אליה  או  בשטחה

  .התחבורה ובהתאם לתנאי הרשיון

לקבוע  בו ,  הן  בשעת  מתן  הרשיון  והן  בשעת  חידושו,  החוק  מעניק  לשר  התחבורה  סמכות

  של םהכשרתם  וניסיונ,  השירותים  המוצעים,  פעלת  כלי  הטיסלגבי  ה,  בין  היתר,  תנאים
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קווי  התעופה  שבעל  הרשיון  יקיים  ונוהג ,  המועסקים  בהפעלת  כלי  הטיס  ובבדק  שלהם

 .תעריפים וביטוחים, תדירות השירותים, המבצעים שינהג לפיו

אם  מתן  הרשיון  עלול ,  בין  השאר,  החוק  מעניק  לשר  התחבורה  סמכות  לסרב  לתת  רשיון

או  בתכנונו  או  בבטחון  המדינה  או  שאינו  לטובתה  או  שהדבר ,  גוע  בהסדר  במשק  התעופהלפ

אינו  תואם  הסכם  בינלאומי  בענייני  תעופה  בין  ישראל  למדינת  חוץ  או  אם  הטיסה  עשויה 

 .לפגוע בבטיחות הציבור או הטיסה

לא )  א:  (החוק  מעניק  לשר  התחבורה  סמכות  להתלות  רשיון  או  לבטלו  אם  ראה  אחת  מאלה

אין )  ב(;  נתמלא  תנאי  מתנאי  הרשיון  או  הוראה  מהוראות  כל  דין  החל  על  הפעלת  כלי  הטיס

בהכשרה  או  בהתחשבות  הראויה  בצרכי ,  ביעילות,  הפעלת  כלי  הטיס  מתנהלת  בבטיחות

קיים  נימוק  מן  הנימוקים  שבגללם  רשאי  שר  התחבורה  לסרב  לתת  רשיון  לפי )  ג(;  הציבור

 .חוק זה

, הפעלת  כלי  טיס  וכללי  טיסה,  בין  היתר,  מסדירות,  חו  של  חוק  הרישויהתקנות  שהוצאו  מכו

מגבלות ,  העברה  והסבה  של  מסמך  תובלה  בטיסות  סדירות,  הפעלת  בתי  ספר  להוראות  טיס

רשיונות  להפעלת  כלי  טיס ,  (Overbooking(רישום  יתר  ,  זמן  טיסה  בשרותי  תעופה

 ).  ראה להלן(והשכרתם והפעלת טיסות שכר 

 : 1982  -ב "התשמ, )טיסות שכר(שוי שירותי התעופה תקנות רי 24 .3

סוגי  טיסות  השכר ,  מתן  אישורים  לביצוע  טיסות  שכר,  בין  היתר,  תקנות  אלה  מסדירות

 . והמגבלות והתנאים לביצוע טיסות השכר לסוגיהן

 1980 �ם "התש, חוק התובלה האוירית 24 .4

בינלאומיות  המסדירות מאמצים  מספר  אמנות  ,  הצווים  והודעות  שהוצאו  מכוחו,  חוק  זה

כללים  מסוימים  בדבר  תובלה  אוירית  בינלאומית  בעיקר  לעניין  אחריותו  של  מוביל  אוירי 

על  פי  הוראות .  שנגרמו  במהלך  תובלה  אוירית  בינלאומית)  נזקי  גוף  ונזקי  רכוש(לנזקים  

ך הקבוצה  נוהגת  לערו.  נקבעו  הסכומים  שעל  מוביל  אווירי  לשלם  בגין  נזקי  גוף  ורכוש,  אלה

והן  להבטחת  אחריותה  של  הקבוצה  לנזקים )  לרבות  מטוסים(ביטוחים  הן  לרכוש  הקבוצה  

 . לרבות עקב סיכוני מלחמה, )גוף ורכוש(כלפי צד שלישי 

 1977  -ז "התשל, חוק רשות שדות התעופה 24 .5

אגרות :  את  הנושאים  הבאים,  בין  היתר,  התקנות  והכללים  שהוצאו  מכוחו  מסדירים,  חוק  זה

דמי  הרשאה  ופריקת  כלי  טיס ,  כניסה  לשטחים  מוגבלים,  ת  משגורי  יבואהובל,  תעופה

 .וטעינתם
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  2005 �ה "התשס, חוק רשות התעופה האזרחית 24 .6

באמצעות  הקמת ,  נועד  להסדיר  ולפתח  את  התעופה  האזרחית)  2005ינואר  (החוק  החדש  

אית אשר  תחליף  את  מינהל  התעופה  האזרחית  ותהא  אחר,  רשות  מקצועית  במשרד  התחבורה

רשות  התעופה  האזרחית  אשר  תוקם  מכח  החוק  החדש  תהא .  על  עניני  התעופה  האזרחית

, היתרים  ואישורים  בתחום  התעופה  האזרחית,  על  הענקת  רשיונות,  בין  השאר,  אחראית

 .פיקוח על בטיחות הטיסה ועוד, הבטחת קיום סדרי תעופה פנים ארציים ובינלאומיים

צו  פיקוח  על ;  1986  �ו  "התשמ,  )הוראת  שעה(ירותים  חקיקת  יציבות  מחירים  במצרכים  ובש 24 .7

 2004 �ה "התשס, )מחירי הטיסות הפנים ארציות(מחירי מצרכים ושירותים 

מחירי  כרטיס  הטיסה  הפנים  ארציים  נתונים  לפיקוח  על  פי  חוקים  אלו  ומתעדכנים  מידי  פעם  

בצווים  הנחתמים בהתאם  לאישור  ועדת  המחירים  ו,  על  פי  סל  תשומות  לתעופה  הפנים  ארצית

 ).2004,  באוקטובר28הצו האחרון פורסם ביום (על ידי שרי האוצר והתחבורה 

  1988 �ח "התשמ, חוק ההגבלים העיסקיים 24 .8

החוק  מאפשר  למובילים  בים  או  באויר  או  מובילים  בים  ובאויר  ואיגוד  בינלאומי  של  חברות 

כלל  כבילותיו  נוגעות לערוך  הסדר  ש,  תעופה  או  ספנות  אשר  אושר  על  ידי  שר  התחבורה

כמשמעותו  בחוק ,  "הסדר  כובל"מבלי  שההסדר  יוכר  כ,  לתובלה  בינלאומית  בים  או  באוויר

 . ההגבלים העסקיים

בעניין  המיזוג  בין  החברה ,  2004,    באוגוסט4בהחלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  מיום  

עול  על  מנת  להביא על  החברה  לפ"  אל  על"כבעלת  מניות  ב,  נקבע  בין  היתר  כי,  לבין  אל  על

, 2005,    במרס14ביום  .  כל  הסדר  בין  אל  על  למוביל  אווירי  ישראלי  אחר  לאישור  הממונה

הושג  הסדר  פשרה  בהליך  הערר  שהוגש  על  ידי  אל  על  כנגד  התנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה 

לתנאי (לפיו  לא  ייכנס  תנאי  זה  לתוקף  במשך  תקופה  של  שנה  מיום  ההסדר  ,  בהחלטה  זו

לערר  שהוגש  על  ידי  אל  על ;    להלן29.3  ראה  סעיף  �נקבעו  בהחלטת  הממונה  המיזוג  ש

 ). להלן52.3 ראה סעיף �ולפרטים נוספים ביחס להסדר הפשרה

  1981 �א "התשמ, חוק הגנת הצרכן 24 .9

לפיו  מוטלת  חובה  לפרסם ,    לחוק  הגנת  הצרכן13'  נכנס  לתוקפו  תיקון  מס,  2004בחודש  יוני  

גם  לאחר .  גם  בגין  שירותי  התעופה)  ים  והתשלומים  הנלוויםלרבות  כל  המיס(מחיר  כולל  

קיים  בחוק  הפטור  מפרסום  המחיר  בשקלים  לשירותי  התיירות  הבינלאומיים ,  ל"התיקון  הנ

 ).  שער המכירה להעברות והמחאות�השער הקובע (

 רשיונות 24 .10

  שניתנו  להן  מכוח  חוק  הרישוי  בשנת הפעלה  מסחרית  רשיוןלארקיע  ולכנף  ארקיע   24 .10 .1

,   והינם  מותנים  בתנאים  שעיקריהם  מילוי  הוראות  מינהל  התעופה  האזרחית1988

חובה  להבטיח  כי  אחוז  מסוים  מהון  המניות  של  בעל ,  חובת  עריכת  ביטוחים
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הרשיון  יהיו  בבעלות  אזרחים  ישראליים  ותושבים  קבועים  ולפחות  שני  שלישים 

. ים  נוספיםממנהליו  יהיו  אזרחים  ישראליים  ותושבים  קבועים  בישראל  וכן  תנא

הרשיון  מציין  מהם  הנתיבים  בהם  מותרת  הולכת  נוסעים  והובלת  טובין  בטיסות 

הרשיון  תקף  כל  עוד  לא  בוטל  או  הותלה .  ל  ובטיסות  שכר"סדירות  בישראל  ובחו

 .על ידי שר התחבורה או ראש מינהל התעופה האזרחית

טיס  הניתן   של  כלי  ברישיון  הפעלה  מבצעיתמחזיקות  ארקיע  וכנף  ארקיע  ,  כמו  כן 24 .10 .2

על  ידי  מינהל  התעופה  האזרחית  ומותנה  בתנאים  שונים  ביחס  למקום  מתן 

 . כלי הטיס המורשים להפעלה ועוד, השירות

קבלן ,  רישיון  מכון  בדק  ומפעל  מורשה  לאחזקהלקבוצה  רשיונות  נוספים  ביניהם   24 .10 .3

, )הסמכה  ואחזקה  עצמית,  מכון  בדק(  בהתאם  לתקנות  הטיס  ומחסן  רישוי

הודיעה  ארקיע  למינהל  התעופה ,  1991,    במאי15במכתב  מיום  .  1979  -ט  "התשל

יש  לראות  את ,  האזרחית  כי  בכל  הנוגע  לעמידה  בתנאים  של  רשיון  מכון  הבדק

השירותים  המסופקים  על  ידי  חברת  אחזקת  מטוסים  חלק  בלתי  נפרד  ממערכת 

 לארקיע  נמסר  כי  תוכן  מכתבה.  השירותים  המסופקת  על  ידי  מכון  הבדק  של  ארקיע

 .מקובל על מינהל התעופה האזרחית

  לצורך  שכירת  קיבולת רישיון  הפעלה  של  מארגן  טיסות  שכרלארקיע  אינטרנשיונל   24 .10 .4

הרישיון  מותנה .  כלי  טיס  לשם  מכירתה  לאחרים  בטיסות  שכר  לישראל  וממנה

 . בתנאים ומגבלות שונים

רותי על  פי  חוק  חוקרים  פרטיים  בש,  רישיון  לקיום  משרד  לשירותי  שמירהלארקיע   24 .10 .5

 . אשר לא נעשה בו שימוש, 1972 �ב "התשל, שמירה

העברה  או  מסירה  של  מכתבים  מטעם  משרד ,  תעודת  היתר  לאיסוףלארקיע   24 .10 .6

 .המאפשר העברת דברי דואר במטוסים, התקשורת

א "התשמ,    על  פי  חוק  הגנת  הפרטיותבקשות  לרישום  מאגרי  מידעהקבוצה  הגישה   24 .10 .7

 . בגין מאגרי מידע שונים בקבוצה1981 �

המאפשר )  האיגוד  הבינלאומי  לתובלה  אוירית  (א"רישיון  מטעם  יאטלכנפי  רקיע   24 .10 .8

 .שיווק טיסות סדירות של כל חברות התעופה

 אמצעי ביטחון בטיסות 24 .11

מוטלת  חובה  לנקיטת  אמצעים  לבטחון  מכוח  חוק  הטייס ,  כמפעילת  כלי  טיס,  על  ארקיע

י  הבטחון  ועלותם  נקבעים כאשר  היקף  אמצע,  1977  �ז  "התשל,  )בטחון  בתעופה  האזרחית(

י "אבטחת  טיסות  פנים  ארצית  מתבצעת  ע.  י  גורמים  אחרים  ואינם  תלויים  בארקיע  בלבד"ע

שירותי .  י  ארקיע"ומשולמות  ברובן  ע)  באמצעות  אל  על(אנשי  בטחון  מטעם  שירותי  הבטחון  



 

 46

 .ל  מבוצעים  באמצעות  אל  על"בטחון  במטוסים  בטיסות  בינלאומיות  וכן  שירותי  בטחון  בחו

 .  מהוצאות אלו עד לתקרה מסוימת50%הממשלה מחזירה כיום 

 הרשאות  24 .12

לפני  טיסות  בנמלי )  נוסעים  ומטען(לארקיע  הרשאה  מטעם  המדינה  לבצע  בידוק  בטחוני  

ל  בטיסות  של "וכן  בנמלי  תעופה  בחו)  למעט  נמל  התעופה  בן  גוריון(תעופה  בישראל  

 . מפעילים ישראלים

וכן  פעילותה  של  טל )  QASבעיקר  באמצעות  (קרקע  פעילות  הקבוצה  בתחום  שירותי  ה

 QASתקופת  ההרשאה  של  .  לימוזין  נעשית  מכוח  הרשאה  שניתנה  לכל  חברה  בהתאמה

 . 2005 ושל טל לימוזין בחודש דצמבר 2007מסתיימת בחודש יולי 

 ) 2000ISO(תקינה  24 .13

 ISOמערך  התחזוקה  של  הקבוצה  הוסמך  על  ידי  מכון  התקנים  הישראלי  לתקן  איכות  

הוסמך  מערך  התחזוקה  של  הקבוצה ,  לגבי  סוגי  מטוסים  מסוימים,  כמו  כן.  9001/2000

(ב  "רשות  התעופה  של  ארה,  כמכון  בדק  מאושר  על  ידי  מינהל  התעופה  האזרחית  בישראל

FAA (וחיל האוויר הישראלי . 

 בקרת איכות  24 .14

ל  על  פי מערך  התחזוקה  של  הקבוצה  מפוקח  על  ידי  מערך  ביקורת  איכות  פנימי  אשר  פוע

 . הנחיות היצרן ותוכנית אחזקה המאושרת על ידי מינהל התעופה האזרחית

  ספק מוכר והפעלה בשעת חירום�משרד הביטחון  24 .15

 . כנף ארקיע ואחזקת מטוסים הינם ספק מוכר של משרד הביטחון, ארקיע

להפעיל  את  חברות  התעופה  הישראליות ,  בעיתות  חירום,  רשאית  מדינת  ישראל,  כמו  כן

לצורך  הגנת  המדינה  או  בטחון  הציבור  או  לקיום  האספקה  או  השירותים )  ות  ארקיעלרב(

 .החיוניים ואף קיימים הסדרים בין ארקיע לבין מדינת ישראל בקשר להטסה מיוחדת כאמור

 

 איכות הסביבה  . 25

קיימות  בישראל  ובעולם  מגבלות  שונות  על  הפעילות  התעופתית  שמטרתן  לצמצם  ולהגביל  את  מפגעי 

בסוג  המטוסים  הניתנים ,  בין  השאר,  מגבלות  אלו  מתבטאות.  פליטת  גזים  מפעילות  תעופההרעש  ו

שימוש  במסלולים  ובנתיבי  אויר ,    בהגבלות  על  שעות  נחיתה  והמראה,  להפעלה  ובמיוחד  סוגי  המנועים

 . ב"וכיו
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ת קיימות  מגבלות  בדבר  הגבלת  המראו,  בנמל  התעופה  בן  גוריון  ובשדות  התעופה  השונים  בישראל

 .זאת בהתאם להחלטות ממשלה וקביעת שר התחבורה, בשעות הלילה

  לא  נדרשה  החברה  להשקעות  הוניות  מהותיות  בתחום  זה  ולהערכתה  אינה  צפויה 2004בשנת  

 .להשקעות כאמור בתקופה הקרובה

 

המתבססת  על ,  ההערכה  בדבר  עלויות  והשקעות  סביבתיות  מהותיות  צפויות  הינה  מידע  צופה  פני  עתיד

ות  איכות  הסביבה  הקיימות  כיום  ועל  מחירי  השוק  הנוכחיים  של  המוצרים  והשירותים  שהקבוצה דריש

, אשר  עשויים  בפועל  להיות  שונים  באופן  מהותי  מכפי  שנחזה,  צריכה  לרכוש  במסגרת  השקעות  בתחום

ם דרישות  רשויות  ושינויים  בעלויות  המוצרים  והשירותי,  לרבות  שינויי  תחיקה,  כתוצאה  מגורמים  רבים

 .הנדרשים

 
 הסכמים מהותיים . 26

החברה  אינה  צד  להסכמים  מהותיים  שלא  במהלך  העסקים  הרגיל  אשר  לא  נזכרו  בסעיפים  אחרים 

 . ח זה"בדו

 

 הסכמי שיתוף פעולה . 27

  חתמה  ארקיע  על  הסכם  לשיתוף  פעולה  עם  חברת  ישראייר  בנוגע  לתובלה 2003בחודש  פברואר  

: יתוף  הפעולה  הקיף  בעיקר  את  התחומים  הבאיםש.  האוירית  הבינלאומית  שמבצעות  שתי  החברות

העמדת  ציי  המטוסים  של  שתי  החברות  לביצוע  טיסות  בינלאומיות ,  תיאום  בהכנת  לוח  טיסות  ויעדים

וחלוקה  בתוצאות  הפעילות  בין  שתי  החברות  לפי ,  ל  ושיווקן  לסיטונאי  התיירות"בלוח  הטיסות  הנ

לבקשת  ארקיע .  2003  באפריל  1כנס  לתוקף  ביום  הסכם  שיתוף  הפעולה  נ.  התוכנית  העסקית  של  המיזם

ארקיע  ביקשה  לסיים  את  ההתקשרות  היות  ותוצאות .  2005  במרס  31תסתיים  ההתקשרות  ביום  

  ארקיע  ולהערכתה  לא  תפיק  תועלת  מהמשך  שיתוף  הפעולה הפעילות  של  המיזם  לא  ענו  על  ציפיות

 . במתכונת זו

עם  שתי  חברות  תעופה  זרות  לאוזבקיסטן )  Code Share"  (קוד  משותף"לארקיע  הסכמי  ,  כמו  כן

אשר  מאפשרים  למוביל  אווירי  אחר  לשווק ,  וגרוזיה  אליהם  מקיימת  ארקיע  טיסות  בינלאומיות  סדירות

ג "לארקיע  הסכמים  עם  חברות  תעופה  בעולם  לגבי  טיסות  המשך  מנתב.  טיסות  של  ארקיע  ולהיפך

 .לאילת
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 נה הקרובהיעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בש . 28

מטמיעה  ומעמיקה  את  מהלכי  השינוי  הארגוני  הנובע ,  החברה  נמצאת  בשלב  בו  היא  משנה  את  פניה

החברה  עוסקת  במכירת  הפעילות  התעופתית  שלה  וזאת  על  פי  הנחיית ,  במקביל.  עקב  המיזוג  עם  אל  על

 ). להלן29.3ראה סעיף (הממונה על ההגבלים העסקיים 

לקידום  היעדים ,  כבעלת  שליטה  באל  על,  ת  של  החברה  תהיה  לפעולעיקר  האסטרטגיה  העיסקי,  לפיכך

 : העסקיים  של אל על במטרה להביא לשיפור בתוצאותיה העסקיות של אל על ובעיקר

מיצובה  של  אל  על  כחברת  התעופה  הלאומית  של  ישראל  וכבחירה  הטבעית  של  נוסעים  •

 ;תוך התמקדות בנוסע העסקי, ולקוחות מטען לישראל וממנה

, ת  סטנדרטים  מובילים  בענף  התעופה  הבינלאומית  בתחום  יעילות  ואמינות  מבצעיתהשג •

 ;תחזוקתית ותפעולית

התייעלות  מתמדת  והגדלת  חלקה ,  רווחיות  באמצעות  שיפור  התשואה  מהולכת  נוסעים  ומטען •

 .של אל על בשוק הישראלי ובפרט העסקי

 :הינם כדלקמן, די אל עלכפי שהוגדרו על י, עיקרי האסטרטגיה העסקית של אל על כיום

 ;מיקוד המשאבים בשירותי תחבורה אווירית בינלאומית •

הגדלת  חלקה  של  אל  על  בתנועת  הנוסעים  והמטען  במטוסי  הנוסעים  בשוק  הישראלי  •

; באמצעות  יישום  מדיניות  תחרותית  תוך  שמירה  על  רווחיות  והגדלת  תדירויות  ויעדי  טיסה

הרחבת  מסגרת  ההסכמים  והשותפויות  עם ;  יימתביסוס  ופיתוח  הפעילות  בקשת  הנתיבים  הק

הגדלת  מספר  החברים  במועדוני ;  הגדלת  היקף  המכירות  הישירות;  חברות  תעופה  אחרות

 . ייעול השירות; הגדלת נתח שוק בקרב נוסעי הפנאי והשכר; הלקוחות

שימוש  מיטבי  במשאבים  בהתאמה  לשינויים  בהיקף  הפעילות  ועוצמת  התחרות  ושיפור  •

 .רווחיותהתרומה וה

 

, ביחס  לכוונות  והתוכניות  הנוכחיות  של  החברה  ושל  אל  על,  פרק  זה  כולל  מידע  צופה  פני  עתיד

התוצאות  בפועל  עשויות  להיות  שונות  באופן .  המבוסס  על  המידע  הקיים  בידי  החברה  במועד  הדוח

לימוד עם  הטמעת  והשלמת  תהליך  ה,  כמו  כן.  מהותי  מן  התוצאות  המוערכות  או  משתמעות  ממידע  זה

כן .עשויה  החברה  לפעול  להנהגת  שינויים  מסוימים  ביעדים  ובאסטרטגיה,  של  החברה  ביחס  לאל  על

 .עשויים לחול שינויים באסטרטגיה וביעדים מסיבות אחרות
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האישורים  הרגולטוריים ,  רכישת  מניות  אל  על:  מידע  בדבר  שינוי  חריג  בעסקי  התאגיד . 29

 והתנאים החלים על החברה על פיהם

  החברה באל עלאחזקות 29 .1

  בעלות 2003דצמבר  של  שנת  -החברה  רכשה  ניירות  ערך  של  אל  על  במהלך  החודשים  יוני

כ "בסה.    מיליון  דולר56.6  בעלות  כוללת  של  2004ובשנת  ,    מיליון  דולר9.1כוללת  של  

 -ח  מחזיקה  החברה  ב"במועד  הדו,  כמפורט  לעיל.    מיליון  דולר65.7  -הסתכמה  העלות  בכ

המחזיק  במניות  ואופציות  של  אל '  כן  קיים  הסדר  בין  החברה  לצד  ג.  על  ממניות  אל  39.8%

.  ל"לחברה  את  הזכות  להשתמש  בזכויות  ההצבעה  מכוח  המניות  הנ'  לפיו  העניק  צד  ג,  על

מ "ובמקביל  מנהלים  הצדדים  מו,  י  הבנות  בין  הצדדים"תוקף  יפוי  הכוח  הוארך  מעת  לעל  עפ

ניהם  ביחס  ליפוי  כוח  והסדרים  נוספים  הקשורים על  מנת  להסדיר  באופן  סופי  את  ההבנות  בי

ח  טרם  עשתה  החברה  שימוש  ביפוי  כוח "עד  מועד  הדו).  כגון  זכות  סירוב(להחזקת  המניות  

היות  וטרם  נתקבל  לכך  האישור  הנדרש  ממחזיק ,  זה  לשם  הצבעה  באסיפה  הכללית  של  אל  על

 .מניית המדינה המיוחדת באל על כמתחייב מתקנון אל על

של  אל  על '    אופציות  רכש  מסדרה  ב20,070,968  -מחזיקה  החברה  ב,  ניות  אל  עלבנוסף  למ

של  אל  על )  1סדרה  (  כתבי  אופציה  52,106,777-ו)  ח  לאופציה"  ש1.32מחיר  מימוש  של  (

מחירי   (2007,    ביוני5הניתנים  למימוש  עד  ליום  )  ח  לאופציה"  ש1.34מחיר  מימוש  של  (

אם ).  2003  המחירים  לצרכן  של  חודש  אפריל  המימוש  של  שתי  האופציות  צמודים  למדד

עד ,  יחד  עם  ייפוי  הכוח  שבידיה,  ל  עשויה  היא  להגיע"תממש  החברה  את  כל  האופציות  הנ

 .בדילול מלא,  מזכויות ההצבעה באל על52.8% -לכ

 פי תקנון אל על ותנאיו-אישור המדינה הנדרש על 29 .2

שיעורים  מסוימים  טעונה  אישור רכישת  מניות  אל  על  והחזקת  מניות  ב,  על  פי  תקנון  אל  על

מדינת  ישראל  באמצעות  שר "המוגדר  בתקנון  אל  על  כ,  "המחזיק  במניית  המדינה  המיוחדת"

או  שרים  בממשלת  ישראל  והכל  כפי  שתקבע  ממשלת  ישראל  או  ועדת  שרים  של  ממשלת 

אישורי ").  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת"להלן  "  (ישראל  מעת  לעת  או  לעניין  מסוים

והחברה  נדרשה ,  מניית  המדינה  המיוחדת  הותנו  בתנאים  המחייבים  את  החברהמחזיק  

 . לחתום על הסכמתה לאישור

  קיבלה  החברה  את  הסכמת  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על 2004,    במאי12ביום  

  מהון  המניות  המונפק  של  אל  על 15%  ומעל  5%להגדלת  החזקותיה  של  החברה  באל  על  מעל  

  חתמה  החברה  על  הסכמתה 2004,    ביוני1ביום  .    ממניות  אל  על25%ועד  לשיעור  של  

 . לאישור האמור

  קיבלה  החברה  את  הסכמת  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על 2004,    בדצמבר15ביום  

  מהון  המניות  המונפק  של  אל 40%  ומעל  25%להגדלת  החזקותיה  של  החברה  באל  על  מעל  
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  במאי 12הסכמה  זו  ביטלה  את  ההסכמה  מיום  .    עלעל  ובשיעור  המקנה  לכנפיים  שליטה  באל

 .  חתמה החברה על הסכמתה לאישור האמור2004,  בדצמבר21ביום . 2004

דוד ,  ה  ישראל  בורוביץ"הסכמת  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על  ניתנה  לחברה  ולה

די יחי"להלן  (נמרוד  בורוביץ  ומיה  בורוביץ  ,  אמיר  בורוביץ,  תמר  בורוביץ,  בורוביץ

 :ועיקריה") הקבוצה

כנפיים  תחזיק  לבד  וללא  שיתוף  בהחזקה  את  מניות  כנפיים  באל  על  והזכויות  29 .2 .1

 .הצמודות להן

, כנפיים  לא  תקנה  זכות  במניות  כנפיים  באל  על  או  באמצעי  שליטה  ללא  הסכמה 29 .2 .2

למעט  מכירת  מניות  לגוף  אחר (של  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  ,  מראש  ובכתב

נפיים  כי  אחזקות  הנעבר  בעקבות  ההעברה  טעונות  אישור אשר  לא  יהא  ידוע  לכ

 ;)מחזיק מניית המדינה המיוחדת

כנפיים  לא  תשעבד  מניות  כנפיים  באל  על  או  כל  זכות  הצמודה  להן  אלא  בשעבוד  29 .2 .3

ח  או  קבלת  הלוואה "לטובת  הגופים  עמם  התקשרה  כנפיים  בהסכמים  להנפקת  אג

שראלי  או  חברה  לנאמנות או  לטובת  תאגיד  בנקאי  ישראלי  או  תאגיד  מבטח  י

שלהם  ובכפוף  לכך  כי  בעל  השעבוד  יפעל  כלפי  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת 

למעט (לא  יעביר  שעבוד  לאחר  ,  בהתאם  לתנאי  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת

ללא  הודעה  למחזיק  מניית )  לתאגיד  בנקאי  ישראלי  או  תאגיד  מבטח  ישראלי

יר  מניות  אל  על  שכתוצאה  מהן  תהיה לא  יעניק  זכות  או  יעב,  המדינה  המיוחדת

למאן  דהוא  החזקה  במניות  אל  על  בשיעור  הטעון  אישור  מחזיק  מניית  המדינה 

המיוחדת  ולא  יעבירו  אמצעי  שליטה  באל  על  מכל  סוג  והכל  ללא  הסכמה  מראש 

 .ובכתב של מחזיק מניית המדינה המיוחדת

  הדירקטורים  של יחידי  הקבוצה  יחזיקו  ביחד  זכות  למנות  וימנו  בפועל  את  רוב 29 .2 .4

  מזכויות  ההצבעה 29%וכן  יחזיקו  לפחות  )  למעט  דירקטורים  חיצוניים(כנפיים  

מינוי  הדירקטורים  יהיה  בידי  יחידי  הקבוצה  בלבד .  באסיפה  הכללית  של  כנפיים

 .והם לא יהיו רשאים לשתף אדם אחר במינוי הדירקטורים

ל  כנפיים "ירת  מנככל  ההחלטות  של  כנפיים  ביחס  לאל  על  וכל  מוסדותיה  וכן  בח 29 .2 .5

והפסקת  כהונתו  יתקבלו  על  ידי  דירקטוריון  כנפיים  ברוב  רגיל  של  קולות 

וכנפיים  לא  תשנה  את  תקנונה  באופן  שיפר )  קול  אחד  לכל  דירקטור(דירקטורים  

 .התחייבות זו

הקניית  כל  זכות  במניות  כנפיים  או  בזכות  הצמודה  להן  או  באמצעי  שליטה  שבידי  29 .2 .6

  יהיו  טעונים  הסכמה  מראש  ובכתב  של �ה  או  כל  הסכם  כנפיים  או  יחידי  הקבוצ

מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על  ובלבד  שיש  בכך  כדי  לגרוע  מהאמור 

 . לעיל29.2.4ק "בס
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כנפיים  ויחידי  הקבוצה  לא  ישעבדו  מניות  כנפיים  או  כל  זכות  הצמודה  להן  אם  29 .2 .7

ק "אמור  בסכתוצאה  ממימוש  השעבודים  או  הפעלת  הזכויות  לפיהם  לא  יתקיים  ה

,   לעיל29.2.4ק  "אם  ימומש  השעבוד  באופן  שלא  יתקיים  האמור  בס.    לעיל29.2.4

אחרת  יהיה  מחזיק ,  יהיו  חייבים  יחידי  הקבוצה  לעמוד  בתנאי  הסעיף  תוך  זמן  נקוב

מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על  רשאי  להפעיל  את  הסמכויות  והכוחות  הנתונים 

 . לרבות ביטולה,לו למקרה של הפרת תנאי מתנאי ההסכמה

  פגיעות  או  הפרות  בזכויות הכנפיים  ויחידי  הקבוצה  יפעלו  לכך  שלא  תיגרמנ 29 .2 .8

הצמודות  למניית  המדינה  המיוחדת  וכן  עליהם  לדווח  לרשות  החברות 

 . מסוימיםםהממשלתיות על אירועי

תוקף  ההסכמה  מותנה  בכך  שכנפיים  ויחידי  הקבוצה  ידווחו  לרשות  החברות  29 .2 .9

  מהותי  החל  במסמכים  ובמידע  שנמסרו  לצורך  קבלת הממשלתיות  על  כל  שינוי

ההסכמה  ועל  שינוי  בהחזקות  ובשעבוד  ההחזקות  ושיעורי  החזקות  כנפיים  במניות 

 .אל על

מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  רשאי  לבטל  את  ההסכמה  אם  יופר  תנאי  מהתנאים  29 .2 .10

 .המפורטים בה ולא יתוקן תוך זמן שנקבע בהסכמה

, 1993כם  בעלי  המניות  בכנפיים  מחודש  נובמבר  תוקן  הס,  2004בחודש  מאי   29 .2 .11

 . המסדיר הסכמות בין בעלי מניות מסוימים בחברה בקשר למינוי דירקטורים

, תמר  בורוביץ,  דוד  בורוביץ,  עליו  חתומים  ישראל  בורוביץ,  על  פי  ההסכם  החדש

ה "וכן  ה")  יחידי  הקבוצה"להלן  (מיה  בורוביץ  ,  אמיר  בורוביץ,  נמרוד  בורוביץ

, וסופיה  קימרלינג")  יחידי  ארנון"להלן  (דפנה  ארנון  ,  כרמל  אילן,  ארנוןיגאל  

זאת ,  תוענק  ליחידי  ארנון  ולסופיה  קימרלינג  זכות  למינוי  דירקטור  אחד  לכל  אחד

הוענקו  זכויות  סירוב ,  כמו  כן.    ממניות  החברה5%בכפוף  להחזקה  מינימלית  של  

 . ראשונה ליחידי הקבוצה

מ  בין  יחידי  הקבוצה  למר  אבשלום  נוריאל "ם  מולמיטב  ידיעת  החברה  מתקיי

בענין  הענקת  זכות  למינוי  דירקטור  למר  נוריאל )    ממניות  החברה15.7%המחזיק  (

אופציה  לרכישת ,  זכות  סירוב(בתמורה  למתן  זכויות  מסויימות  ליחידי  הקבוצה  

ההסכם  מותנה  באישור  מחזיק  מניית  המדינה ).  מניות  ומגבלה  על  רכישות  נוספות

עשוי ,  והיה  ואישור  מחזיק  מניית  המדינה  יותנה  בתנאים,  חדת  באל  עלהמיו

ההסכם  שלא  להחתם  או  עשויים  לחול  שינויים  במתווה  ההסכמות  בין  בעלי 

 .המניות

 אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ותנאיו 29 .3

את  המיזוג ")  הממונה"להלן  (אישר  הממונה  על  ההגבלים  עסקיים  ,  2004,    באוגוסט4ביום  

התנאי  העיקרי  הינו  הדרישה  שכנפיים  תמכור  את .  בתנאים  מגבילים,  פיים  לבין  אל  עלבין  כנ
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למעט  פעילות  החכרת (לרבות  אחזקותיה  של  כנפיים  בארקיע  ,  מלוא  פעילות  התעופה  שלה

קשרי ,  איסתא,  ממן,  )  ואוריסלQASהמטוסים  וחברות  מסוימות  בקבוצת  כנפיים  כגון  

לצד  שלישי  בלתי  תלוי ,  חידה  אחת  כוללת  וכעסק  חיכי,  ארנון  פז  וחברות  נוספות,  תעופה

בהסכם  למכירת  פעילות  התעופה  תכלול  כנפיים  התחייבות  שלא .  אשר  יאושר  על  ידי  הממונה

 . לשדל את עובדיה לעזוב את עבודתם בפעילות התעופה של כנפיים

 היתה  כנפיים  רשאית  למכור  את  אחזקותיה  בממן  לצד  שלישי  בלתי,  בהתאם  לתנאי  הממונה

כן  פנתה  כנפיים .  בנפרד  מיתרת  פעילות  התעופה  של  כנפיים,  תלוי  שיאושר  על  ידי  הממונה

בין  כנפיים  לשני .  בבקשה  לאישור  הממונה  כי  גם  האחזקות  בארנון  פז  ימכרו  בנפרד  כאמור

אשר  טרם  נתקבל ,  צדדים  שלישים  נחתמו  שני  הסכמים  למכירת  האחזקות  בממן  ובארנון  פז

 ).22.5 - ו22.2 סעיפים ראה(להם אישור הממונה 

רשאי  הממונה  להורות  על  שינויים  במתווה  המכירה  בכדי  להבטיח  מכירה ,  על  פי  התנאים

  על  פי  החלטת  בית  הדין ןעליו  הוטל  חיסיו,  ל"אפקטיבית  בלוח  הזמנים  שנקבע  בתנאים  הנ

הממונה  אף  רשאי  להורות  כי  חברה  מסוימת  הנכללת  בפעילות  התעופה .  להגבלים  עסקיים

אם  שוכנע  כי  בנסיבות  העניין  לא  יהיה  בהפרדה  של  המכירה  כדי ,  נפיים  תימכר  בנפרדשל  כ

או ,  לפגוע  ביכולתו  של  הקונה  להפעיל  את  פעילות  התעופה  של  כנפיים  באופן  הטוב  ביותר

אם  שוכנע  כי  יהיה  בכך  להועיל  לקיום  התנאים  או  כי  שינוי  נסיבות  שהתרחש  למן  קביעת 

 .וקשהתנאים מצדיק את השינוי המב

תעשה  כנפיים  כל  הדרוש  על  מנת ,  עד  להשלמת  מכירת  פעילות  התעופה,  על  פי  התנאים

לשמור  את  ערכה  של  פעילות  התעופה  שלה  ותגרום  לכך  שבפעילות  התעופה  של  כנפיים  לא 

תיעשה  כל  פעולה  החורגת  ממהלך  העסקים  הרגיל  אלא  אם  נתקבל  לכך  מראש  אישור 

אדם  השולט  או  הנשלט  בידי  מי  מהן  וכל  אדם  שהוא ארקיע  וכל  ,  כנפיים,  כמו  כן.  הממונה

נושא  משרה  במי  מכל  אלה  יימנע  מכל  פעולה  שיש  בה  לפגוע  בתפקוד  פעילות  התעופה  של 

כנפיים  וארקיע  כעסק  חי  ומכל  פעולה  העלולה  להפחית  את  יכולותיה  התחרותיות  או  לפגוע 

 .בפוטנציאל העסקי שלה

יועברו ,  ים  עד  למועד  אשר  נקבע  על  ידי  הממונהלא  נמכרה  כלל  פעילות  התעופה  על  ידי  כנפי

למעט  פעילות  החכרת (לידי  נאמן  מניותיה  של  כנפיים  בפעילות  התעופה  של  כנפיים  

ומעת  מינויו  ינהג  הנאמן  בפעילות  התעופה  של  כנפיים  מנהג  בעלים  ויפעל )  המטוסים

ם  לנהל  את לא  יהיו  רשאים  בעלי  המניות  של  כנפיי,  החל  מהמועד  האחרון  למכירה.  למכרה

 . פעילות התעופה של כנפיים והניהול יועבר לידי הנאמן

לא  היתה  כנפיים  רשאית  להצביע  את  מניותיה  באל  על  או  להיות ,  על  פי  אישור  הממונה

הגבלה  אשר ,  )למעט  בנסיבות  חריגות  שלא  התקיימו(מעורבת  בניהול  ענייניה  של  אל  על  

לה  כנפיים  את  זכויותיה  כבעלת  מניות ובהתאם  לכך  בפועל  לא  הפעי,  31.12.04פקעה  ביום  

 .ל"באל על עד למועד הנ

על  כנפיים  לפעול  על  מנת  להביא "  אל  על"נקבע  בתנאי  הממונה  כי  כבעלת  מניות  ב,  כמו  כן

תנאי  זה  הושעה  למשך (כל  הסדר  בין  אל  על  למוביל  אווירי  ישראלי  אחר  לאישור  הממונה  
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וכן )    להלן52.3ראה  סעיף  (אל  על  שנה  אחת  בהסדר  הפשרה  שהושג  בערר  שהוגש  על  ידי  

תעשה  כנפיים  את  כל  הנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  טיסות  השכר  של  אל  על  או 

לצד  שלישי  בלתי  תלוי  בכל  מקום  בו  אל  על  מפעילה )  לרבות  סאן  דור(של  כל  חברה  בת  שלה  

ות  סדירות למעט  ליעדים  בהם  מפעיל  מוביל  אווירי  ישראלי  אחר  אף  הוא  טיס,  טיסות  סדירות

ראה (תנאי  זה  הושעה  למשך  שנתיים  בהסדר  הפשרה  שהושג  בערר  שהוגש  על  ידי  אל  על  (

 ). להלן52.3סעיף 

שינוי  שליטה  באל  על  הקנה  להם  זכות ,  י  הסכמים  שבין  אל  על  לבנקים  מממנים  שלהפ-לע 29 .4

ה אל  על  הגיע,  למיטב  ידיעת  החברה.  להעמיד  לפרעון  מיידי  את  חובותיה  של  אל  על  כלפיהם

הסדרים  עם  הבנקים  כי  הם  לא  ישתמשו  בזכותם  להעמדה  לפרעון  מוקדם  בעקבות  רכישת ל

כאשר  לצורך  כך  נענתה  החברה  לדרישת  בנק  לאומי  והתחייבה ,    החברהי"עעל    השליטה  באל

  כי  היא  לא  תתמוך  בהחלטה  לחלק  רווחים  באל  על  בשיעור ,2005,    במרס28כלפיו  ביום  

, היו  מעת  לעתיורים  הראויים  לחלוקה  של  אל  על  כפי  ש  מיתרת  הרווחים  הצב60%העולה  על  

  כאמור  וזאת  כל  עוד  יתרת  האובליגו  של 60%אלא  בהיוועצות  עם  הבנק  לגבי  השיעור  שמעל  

 .  מיליון דולר50 -מלא פחתה זה ק לבנאל על 

 

  הליך  המכירה  של  פעילות  התיירות �אירוע  או  עניין  החורגים  מעסקי  התאגיד  הרגילים   . 30

 החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים והתעופה לפי

  פרסמה  החברה  הזמנה  להציע  הצעות  לרכישת  פעילות  התעופה  של  כנפיים 2004,    בדצמבר21ביום  

ההזמנה  להציע  הצעות  הובאה  לידיעת .  זאת  במסגרת  התנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה,  כמתואר  לעיל

המועד  האחרון .  י  עיתונים  יומייםהציבור  על  ידי  דיווח  מיידי  של  החברה  וכן  באמצעות  פרסום  בשנ

  ובמועד  זה 2005,    בפברואר2להגשת  הצעות  במסגרת  ההזמנה  להציע  הצעות  כאמור  נקבע  לבסוף  ביום  

 .כהגדרתה בתנאי הממונה, נתקבלו שש הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים או חלקים ממנה

ציע  הצעות  לרכישת  פעילות  התעופה הזמנה  נוספת  לה,  2005,    במרס1ביום  ,  לאחר  מכן  פרסמה  החברה

על  מנת  לאפשר  למציעים  נוספים  להגיש  הצעתם  וכתוצאה  מכך  נתקבלה  הצעה  נוספת ,  של  כנפיים

והצעה  נפרדת  לרכישת  החזקות ,  )למעט  ההחזקות  בממן(לרכישת  מלוא  פעילות  התעופה  של  כנפיים  

תאגיד  עובדי ,  ד  המציעיםמ  מתקדם  עם  אח"מנהלת  החברה  מו,  במועד  פרסום  הדוח.  כנפיים  באיסתא

אשר  להערכת  החברה  הוא  המציע  שהסיכויים  להשלים  עסקה  עמו  הם  הגבוהים ,  מ"בע)  2005(ארקיע  

  מיליון 12תמורת  סכום  של  ,  ירכוש  המציע,  ל"על  פי  ההבנות  שהושגו  עד  כה  עם  המציע  הנ.  ביותר

למעט  האחזקות ,  ברהאת  כל  פעילות  התעופה  של  הח,  דולר  ובכפוף  להתקיימות  שורת  תנאים  מתלים

ככל  שייחתם  הסכם  עם .  אשר  ביחס  אליהן  יקבל  המציע  אופציה  לרכישתן,  בקשרי  תעופה  ואיסתא

תבקש  כנפיים  מהממונה  כי  יתאפשר  לה  לבצע  בעצמה ,  2005,    במרץ31תאגיד  עובדי  ארקיע  עד  ליום  

 . נאמןזאת ללא מעורבות של,  של עיסקת המכירהClosing -את הפעולות הדרושות לביצוע ה
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כל  ההתקשרויות .  התנהלו  מגעים  ראשוניים  ביחס  להצעות  למכור  בנפרד  את  האחזקות  באיסתא,  כמו  כן

 .תהיינה כפופות לאישור הממונה, ככל שתחתמנה, ל"הנ

 

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים  . 31

ות   מקורם  ממכיר2004  -  ו2003,  2002  מהכנסות  הקבוצה  בתחום  התעופה  בשנים  95%  -למעלה  מ

 . יתרת ההכנסה מקורה במכירות באירופה. בישראל
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 )ליסינג(תחום החכרת המטוסים בבעלות : 'פרק ב

 
 מידע כללי על תחום החכרת המטוסים . 32

להלן  פרטים  על  תחום .  הקבוצה  עוסקת  ברכישת  מטוסים  והחכרתם  לחברות  תעופה  אחרות  בעולם

 .  פעילות זה

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו 32 .1

  גם -  בנוסף  לרכישת  מטוסים  -נוהגות  ,  לרבות  הגדולות  שבהן,  רות  התעופה  בעולםחב

 . לחכור מטוסים לתקופות בינוניות עד ארוכות וכן לפרקי זמן קצרים

השיקולים  להעדפת  חכירת  מטוסים  על  פני  רכישתם  משתנים  מחוכר  לחוכר  והעיקריים 

 :שבהם הינם

 ;של החוכרמצב הנזילות ואפשרויות המימון , מבנה הון !

קבועה  וידועה    )  דמי  חכירה  חודשיים(שיקולים  כלכליים  כגון  עלות  הפעלה   !

 ;מראש

 ;תקופת הפעלה של המטוס הרצויה לחוכר !

 ;נטרול סיכון ערך שיורי של המטוס !

 .שיקולי מס ושיקולים חשבונאיים !

 
מהן  מספר  חברות  ענק  עתירות ,  קיימות  עשרות  חברות  בעולם  העוסקות  בהחכרת  מטוסים

  ("-ו")  GE Capital Aviation Services ")  GECASהמחכירות  מטוסים  דוגמת,  הון

ILFC  ("International Lease Finance Corporationוכן  מוסדות  מימון  ובנקים   .

 .המחכירות עשרות מטוסים, הקבוצה נמנית עם חברות הדרג השני, להערכת החברה

מטוסים  סילונים  גדולים  מתוצרת (ם  בשנים  האחרונות  הולך  וגדל  אחוז  המטוסים  החדשי

הנרכש  ישירות  על  ידי  חברות  החכרה  בעוד  שאחוז  המטוסים  הנרכש  ישירות  על  ידי )  מערבית

 .חברות תעופה יורד

המומחיות  והקשרים  שיצרה ,  כמתואר  להלן,  בעקבות  הגידול  בהיקף  עסקאות  ההחכרה

,   מצד  חברות  תעופהמורגש  גידול  בכמות  הפניות  לקבוצה  לחכירה  של  מטוסים,  הקבוצה

 .חברות החכרה גדולות וגופים פיננסיים בעולם
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כפי שרכשה במרוצת השנים הן , הקשרים והיכולת להשיג מימון, הקבוצה מנצלת את הידע

מגזר החכרת . לצורך רכישת מטוסים להחכרה והן לצורך רכישת מטוסים לשימוש עצמי

 .המטוסים הפך למגזר הרווחי ביותר בקבוצה

חברה ,  ")ארקיע  ליסינג"להלן  (מ  "הוקמה  חברת  ארקיע  ליסינג  אינטרנשיונל  בע,  2002בשנת  

ארקיע  ליסינג  הוקמה  על  מנת  שתעסוק  בהחכרת  מטוסים  ובכל .  בת  בבעלות  מלאה  של  ארקיע

המומחיות  והניסיון  הבינלאומי ,  ארקיע  ליסינג  מסתמכת  על  הידע.  הפעילויות  הקשורות  בכך

העסקאות  עם  אמריקן  איירליינס  ודלתא  אייר .  מטוסיםשנצברו  בארקיע  בתחום  החכרת  ה

יתר  העסקאות  רשומות .  בוצעו  באמצעות  ארקיע  ליסינג)    להלן32.3ראה  סעיף  (ליינס  

 . בארקיע

מרבית .  הקבוצה  התמחתה  עד  היום  ברכישה  והחכרה  של  מטוסים  משומשים  מתוצרת  בואינג

עקב  דירוג  אשראי (ן  בנקאיים  החוכרים  הינם  חברות  בעלות  נגישות  מוגבלת  למקורות  מימו

. נגישות  מוגבלת  זו  היא  גורם  דומיננטי  לביקוש  לדרך  התקשרות  זו).  נמוך  או  סיבות  אחרות

בדרך  כלל  קיים  מתאם  בין  רמת  סיכון  האשראי  של  החוכר  לתשואה  המגולמת  בתנאי 

 .העיסקה

ה חלק  מעסקאות  ההחכרה  שהקבוצה  מבצעת  הינן  בדרך  של  רכישת  המטוס  על  ידי  הקבוצ

. )Sale & Leaseback(מחברת  תעופה  והחכרתו  בחזרה  לחברת  התעופה  המוכרת  

,   שנים13  -  ל3בין  (ההחכרה  של  המטוסים  הינה  בדרך  כלל  לתקופות  בינוניות  עד  ארוכות  

  להלן  פירוט  ביחס  לתקופות  החכירה  בעסקאות 35ראה  בסעיף  )  (תלוי  בין  היתר  בגיל  המטוס

 ).ההחכרה שהקבוצה צד להן כיום

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, בלות חקיקהמג 32 .2

בתחום  של  החכרת  מטוסים  יש  רלוונטיות  וחשיבות  למערכת  הרגולציה  החלה  על  חברת 

רישומו  ותשלום ,  אחזקתו,  לרבות  בקשר  עם  הפעלת  המטוס,  התעופה  החוכרת  את  המטוס

 . אגרות בקשר אליו

, ל"כי  על  החוכר  לעמוד  בכל  הדרישות  הנבהסכמי  ההחכרה  בהם  קשורה  הקבוצה  נקבע  

ולעיתים  גם )  FAA(ב  "תקנות  רשות  התעופה  בארה:  ולעיתים  גם  בתקנות  נוספות  כגון

כן  נדרשים  החוכרים  להתחייב  לקיים  את  הוראות  יצרני .  תבתקנות  רשויות  אירופאיו

 . ב"קרקוע וכיו, התקנות, המטוסים בין היתר בנוגע לשיפורים

ואי  עמידתם  בהן  עלולה  לגרום ,    רבה  בעמידת  החוכרים  בדרישות  אלוהקבוצה  רואה  חשיבות

חיוב  הקבוצה ,  כגון  ירידה  בערך  מטוסים  כתוצאה  מאי  קיום  הוראות  תחזוקה,  לה  נזקים

 . ב"וכיו) בנסיבות שאי אפשר לגבותן מהחוכר(י החוכר "באגרות שלא שולמו ע

ות  הבעלות  וזכויות  נוספות במדינות  העולם  קיימים  מרשמי  כלי  טיס  שבהם  רשומות  זכוי

כל  מטוס  יכול  להיות  רשום  רק  במרשם  במדינה  אחת  ונדרש .  בכלי  הטיס)  כגון  שעבודים(

קיימת  חשיבות  רבה .  תיאום  בין  רשויות  המרשם  השונות  להעברתו  למרשם  במדינה  אחרת
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לרישום  של  המטוס  במרשם  הנכון  ובצורה  נכונה  וזאת  כדי  שאפשר  יהיה  להגן  על  הזכויות 

אז  נדרש  לנקוט  צעדים ,  דוגמת  הפרה  של  חוזי  החכירה,  כגון  במצבי  משבר,  יניות  בוהקני

הקבוצה  נוהגת  לרוב  לרשום  את  המטוסים  המוחכרים  במדינת  התושבות .  להשיבו  לבעלים

של  החוכר  ונמנעת  להחכיר  לחוכרים  ממדינות  שלהערכתה  יקשה  עליה  להגן  בהן  על 

 .  במטוסיםתזכויותיה הקנייניו

 היקף הפעילות בתחום וברווחיותושינויים ב 32 .3

הפעילות  התפתחה  במיוחד ,    שנה20  -הקבוצה  פעילה  בתחום  החכרת  המטוסים  למעלה  מ

 : להלן תיאור ההתפתחויות העיקריות בשנתיים האחרונות. 1993מאז שנת 

הגיע  התחום  לשיא  לאחר  שהקבוצה  ביצעה  עסקאות  של  רכישה  והחכרה ,  2002בסוף  שנת  

לחברות  התעופה  האמריקאיות )    מיליון  דולר140שעלותם  הכוללת  (  מטוסים  9מחדש  של  

 . אמריקן איירליינס ודלתא אייר ליינס

  ועלותם  הכוללת 31  היה  2002,    בדצמבר31מספר  המטוסים  המוחכרים  לאחרים  נכון  ליום  

 . מיליון דולר390 -הסתכמה ב

  מטוסים 26,  חרים  היו  ברשות  הקבוצה  בתחום  החכרת  המטוסים  לא2003,    בדצמבר31ביום  

  בוצע  סיום  מוקדם 2003זאת  לאחר  שבחודש  דצמבר  ,    מיליון  דולר358  -שעלותם  הכוללת  כ

כתוצאה  מהעיסקה  רשמה ).  חברת  תעופה  קנדית(  מטוסים  ומכירתם  לחוכרת  5של  החכרת  

 .   מיליון דולר1.3ארקיע רווח לפני מס בסך של 

  מטוסים 20חכרת  המטוסים  לאחרים    היו  ברשות  הקבוצה  בתחום  ה2004,    בדצמבר31ביום  

  מטוסים  ברווח 6  נמכרו  2004זאת  לאחר  שבמהלך  שנת  ,    מיליון  דולר307בעלות  כוללת  של  

, 200-737  מטוסי  בואינג  7ל  נכללים  "במצבת  המטוסים  הנ.    מיליון  דולר2.3לפני  מס    של  

מכירתם  או ארקיע  פועלת  ל.  ב"ונמצאים  באחסנה  בארה)  ראה  להלן(י  אייר  קנדה  "שהוחזרו  ע

 .2005אחד מהם נמכר בפברואר , להחכרתם של מטוסים אלו

  מטוסי  בואינג 12שבאותו  מועד  חכרה  מארקיע  ,  Air Canadaהגישה  ,  2003בחודש  אפריל  

בחודש  ספטמבר ).  "CCAA"(בקשה  לבית  משפט  בקנדה  להגנה  בפני  נושים  ,  200-737

ני  מטוסים  לארקיע  והמשך   בדבר  החזרת  שAir Canadaהגיעה  ארקיע  להסדר  עם  ,  2003

וזאת ,    מטוסים  תוך  הפחתת  דמי  החכירה  החוזיים  והתאמתם  למחירי  שוק10החכרתם  של  

עקב  הפעלת  אופציה  לסיום   (2004דצמבר  -לתקופות  שהסתיימו  במהלך  החודשים  ספטמבר

ל  הוחזרו  לקבוצה  עד  לתחילת  חודש "  המטוסים  הנ10כל  ).  י  החוכרת"מוקדם  של  התקופה  ע

שני ).  ח  ומטוס  נוסף  הוחכר"  כבר  נמכרו  עד  מועד  פרסום  הדו3מתוכם    (2004דצמבר  

לארקיע  נותרה .  2004ספטמבר  -  נמכרו  בחודשים  אוגוסט2003המטוסים  שהוחזרו  בשנת  

, ל"עילת  תביעה  לפיצויים  כנגד  אייר  קנדה  בגין  ההפסדים  שנגרמו  לה  כתוצאה  מהפעולות  הנ

ל "י  בינלאומי  את  זכויות  התביעה  לפיצויים  הנ  מכרה  ארקיע  לגוף  פיננס2004,  ובחודש  יוני

  מיליון  דולר  נותר  ליום 7  -מתוך  הסך  של  כ.  ב"  מיליון  דולר  ארה7  -תמורת  סכום  השווה  לכ
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  מיליון  דולר  בקרן  לשיפוץ  מטוסים  ואילו  יתרת  הסכום 2.2  -  סכום  של  כ2004,    בדצמבר31

 .נזקפה להכנסות במגזר החכרת המטוסים

 2003שהוחכר  עד  אפריל    (200-757כירה  ארקיע  מטוס  בואינג    הח2004בחודש  ינואר  

 . 2007,  במרס31לחברת תעופה קנדית נוספת לתקופה שתסתיים ביום ) לחברה אחרת

  200-747  הגיעה  לסיומה  תקופת  החכרתו  של  מטוס  מטען  מדגם  בואינג  2004בחודש  אפריל  

  לביצוע  עבודות  תחזוקה המטוס  הועבר.  Air France  -  השנים  האחרונות  ל10  -שהוחכר  ב

  הוחכר  לחברת  תעופה  איסלנדית  לתקופה  של 2004מקיפות  שעם  סיומן  בחודש  אוקטובר  

  ועל  ידי  רזרבות  לשיפוץ Air Franceעלות  עבודות  התחזוקה  כוסתה  על  ידי  .  כארבע  שנים

 .שנצברו בגין מטוס זה

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות 32 .4

בעקבות  פיגועי .  תחום  החכרת  מטוסים  מושפע  באופן  ישיר  מהמצב  הכללי  בתחום  התעופה

נכנס  ענף ,    בארצות  הברית  והמשבר  הכלכלי  שבא  בעקבותיהם2001,    בספטמבר11  -ה

בעיקר ,  שבו  הורע  מצבן  של  מרבית  חברות  התעופה,  התעופה  למשבר  עולמי  וארוך  יחסית

 . וחלקן אף קרסו, בצפון אמריקה

ירדו  תעריפי  ההחכרה  וכן  מחירי  השוק  של ,  גדל  היצע  המטוסים  בעולם,  ה  מכךכתוצא

בחודשים  האחרונים  הסתמנה .  המטוסים  וגדל  סיכון  האשראי  הכרוך  בהתקשרות  עם  חוכרים

. התאוששות  בענף  המתבטאת  בירידה  במספר  המטוסים  המקורקעים  ובעליה  בדמי  החכירה

 35ראה  גם  סעיף  (בשוק  בצפון  אמריקה  ניכר  כי  מגמת  ההתאוששות  היתה  איטית  יותר  

 ). להלן

הודיעה  בחודש  נובמבר ,  לה  מחכירה  החברה  מטוסים,  חברת  התעופה  האמריקאית  דלתא

  כי  השלימה  תוכנית  התארגנות  מחדש  והסדר  מרצון  עם  עובדיה  ונושיה  העיקריים  ובכך 2004

 .מנעה כניסתה לתהליך של הגנה בפני נושים

, 2005,    במרס10כפי  שפורסם  על  ידה  ביום  ,  שנתי  של  דלתאבדוח  ה,  למרות  האמור  לעיל

דיווחה  דלתא  כי  המשך  התייקרות  מחירי  הדלק  והחרפת  תנאי  התחרות  עלולים  לגרום  לכך  כי 

 . ל"דלתא לא תעמוד ביעדים שגיבשה בתוכנית ההתארגנות מחדש הנ

י  יכולת  גיוס א.  נוצרו  לדלתא  צרכי  נזילות  נוספים  שאין  ודאות  כי  תוכל  לגייסם,  עקב  כך

לבקש  את ,  ל"על  פי  הדוח  הנ,  המימון  הנדרש  והמשך  הפסדים  כבדים  עלולים  לגרום  לדלתא

 25%  -  היוו  ההכנסות  מדמי  החכירה  מדלתא  כ2004בשנת  .    הגנת  בית  המשפט  בפני  נושיה

 . מההכנסות מדמי חכירה מחוכרים חיצוניים

  בוגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים 32 .5

 :נמנים, בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום
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 ;זיהוי נכון של החוכר ויציבותו הכלכלית לאורך כל תקופת החכירה •

קיומו  של  שוק  טוב  למטוסים  והחכרתם  במועד  סיום  תקופת  חכירה  או  החזרה  •

 ;מוקדמת של מטוס למחכיר

 ;אפשרויות מימון לצורך רכישת מטוסים •

 . ופיתוחםשמירת קשרים עם צינורות השיווק •

 מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 32 .6

, מחסומי  הכניסה  העיקריים  לתחום  החכרת  המטוסים  הינם  בראש  ובראשונה  המקצוענות

נדרשות  השקעות  עצמיות  ואפשרויות ,  בנוסף.  הידע  והקשרים  הנדרשים  להפעלת  התחום

 . מימון גדולות

שהאפשרות  היחידה  היא ,  שמדובר  בהתקשרויות  ארוכות  טווחמחסום  היציאה  הוא  בכך  

 .למכור אותן כעסקה מתמשכת

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 32 .7

. י  חברת  התעופה"י  חברות  תעופה  היא  רכישתם  ע"החלופה  העיקרית  להחכרת  מטוסים  ע

צמית  של  כל  צי קיימת  מגמה  בעולם  מזה  מספר  שנים  של  מעבר  מרכישה  ע,  באופן  כללי

 & Saleהמטוסים  על  ידי  חברות  תעופה  לחכירת  מטוסים  וכן  מגמה  של  ביצוע  עסקאות  

Leaseback  ,הן  במועד  הרכישה  המקורית  של  המטוס  והן  לאחר  מספר  שנות  הפעלה .

 .   זה הינם בעיקר נושאי מימון ונזילותןהשיקולים המכריעים של חברות התעופה בעניי

 ילות והשינויים החלים בהמבנה התחרות בתחום הפע 32 .8

מתחרותיה  הן  בעיקר  חברות  בסדר  גודל  דומה  או  גדולות ,  בפלח  השוק  שאליו  הקבוצה  פונה

 .  לא ידוע לחברה על מתחרה בארץ. ממנה הפועלות בעולם

 
 מוצרים ושירותים . 33

 מבנה עסקת רכישת מטוס והחכרתו 33 .1

 :כל עסקה של רכישת מטוס והחכרתו בנויה משלושה נדבכים עיקריים

 ;איתור מטוס מתאים לרכישה מבחינת מצבו ומחירו •

 ;איתור חוכר מתאים למטוס •

 .איתור מקורות מימון לרכישת המטוס •
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 תנאי החכירה 33 .2

 :אשר עיקרם כדלהלן, החכרת המטוסים בבעלות נעשית על פי רוב בתנאים דומים

, 8חכירה  תפעוליתהקבוצה  מחכירה  את  המטוסים  בבעלות  לחוכרים  בתנאים  של   33 .2 .1

  בתום  תקופת  החכירה  על  החוכר  להחזיר  את  המטוס  לקבוצה  במצב  שעות כאשר

 . כפי שסוכם בהסכם החכירה, מנוע ושעות גוף מטוס

במהלך ,  רזרבות  לשיפוץבחלק  מההסכמים  החוכר  נדרש  להפקיד  בידי  הקבוצה   33 .2 .2

במקרים  בהם  בפועל  המטוס  מוחזר .  תקופת  החכירה  ובהתאם  לשימוש  במטוס

בע  בהסכם  ולא  הופקדו  בידי  הקבוצה  כספי  רזרבות במצב  נחות  מהמצב  בו  נק

לגבי  עלות  השיפוץ ,  בעת  החזרת  המטוס,  נערכת  התחשבנות  כספית,  לשיפוץ

, ככל  שקיימת  בסוף  תקופת  החכירה  יתרת  רזרבות  בלתי  מנוצלת.  העתידי  הנדרש

 .היא נותרת בידי הקבוצה

על  פי החוכר  הוא  שמחוייב  לבטח  את  המטוס  בכל  סוגי  הביטוח  המקובלים   33 .2 .3

(התנאים  שנקבעים  בהסכם  החכירה  עימו  והמחכיר  והגוף  המלווה  הינם  המוטבים  

loss payee (בפוליסת הביטוח. 

החוכר  אחראי  לתפעל  את  המטוס  בתקופת  החכירה  בהתאם  להוראות  כל  דין  33 .2 .4

ובאחריות  החוכר  ועל  חשבונו  להשיג  את  כל  הרישיונות  וההיתרים  הנדרשים 

 .ולחדשם

קיים  מנגנון  של  דיווח .    המטוס  והמנועים  וכן  לשיפוצםהחוכר  אחראי  לתחזוקת 33 .2 .5

לקבוצה  וכן  מנגנון  של  פיקוח  על  תחזוקת  המטוס  והמנועים  על  ידי  אנשי  המקצוע 

תיקונים  ושיפורים  שייכפו  על  ידי ,  במידה  וידרשו  במטוס  שינויים.  של  הקבוצה

, םמשתתפת  הקבוצה  בהוצאות  אלו  במקרים  מסוימי,  או  היצרן/רשויות  התעופה  ו

 .על פי תחשיב קבוע מראש

לעיתים  קיימת  בהסכם  החכירה  אופציה  לחוכר  לרכוש  את  המטוס  מהמחכיר  בסיום  33 .2 .6

 .במחיר שוק או במחיר גבוה יותר, תקופת החכירה או במהלכה

, לעיתים  קיימת  בהסכם  החכירה  אופציה  לחוכר  להאריך  את  תקופת  החכירה 33 .2 .7

מראש  או  שיקבעו  לפי בתמורה  לתשלום  דמי  חכירה  הקבועים  ,  בהודעה  מראש

 .המצב בשוק בעת ההארכה

                                                 
לחוכר  אין  אופציה  בסוף  תקופת  החכירה  לרכוש  את ):  להבדיל  ממימונית(ל  חכירה  תפעולית  בין  המאפיינים  העיקריים  ש  8

תקופת  החכירה  היא  כזו  שבסופה  הנכס  עדיין  יהיה  בר  שימוש ,  )היינו  נמוך  משמעותית  ממחיר  השוק"  (הזדמנות"המטוס  במחיר  

 . ת החכירה הוא של הבעליםולפיכך הסיכון והסיכוי ביחס לערך המטוס בתום תקופ, ובר ערך בידי המחכיר
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לא  תפגע  בזכותו  של ,  הפרת  הסכם  חכירה  על  ידי  החוכר  במהלך  תקופת  החכירה 33 .2 .8

 .המחכיר לדמי החכירה בגין תקופת החכירה שנותרה

דמי  החכירה  ותקבולי  הביטוח  משועבדים  על  פי  רוב  לגוף  המממן  של ,  המטוס 33 .2 .9

ת  לקבוצה  בטוחות  לתשלום  דמי בחלק  מהעסקאות  ניתנו.  עסקת  רכישת  המטוס

במידה  וקימות ,  כספי  הרזרבות  לשיפוץ).  פיקדון  כספי  או  מכתבי  אשראי(החכירה  

 . עשויים לשמש אף הם כבטוחה, רזרבות

 סיום הסכמים ומכירת מטוסים 33 .3

עם  סיום  הסכם  חכירה  בתום  תקופת  החכירה  החוזית  או  סיום  מוקדם  בהסכמה  או  עם  החזרת 

יכולה  הקבוצה  להחכיר  את  המטוס  מחדש  לגורם ,    מהפרת  הסכםמטוסים  לקבוצה  כתוצאה

 . אחר או למכור אותו

בנוסף  לרווח  או  ההפסד  ממכירתו  גם  יתרת ,  נזקפת  להכנסות  הקבוצה,  במקרה  של  מכירה

כל  עסקאות  מכירת  המטוסים  אותם .  במידה  והיו  ונותרו,  רזרבות  לשיפוץ  של  אותו  מטוס

 .הסתיימו ברווח, ביצעה הקבוצה מאז היא פועלת בתחום

 חלקה של הקבוצה בשוק בתחום 33 .4

 . חלקה של הקבוצה בכלל השוק העולמי של החכרת מטוסים איננו מהותי

 
 התפלגות ההכנסות ורווחיות מדמי חכירה וממכירת מטוסים בתום תקופת החכירה . 34

להלן  נתונים  אודות  התפלגות  הכנסות  הקבוצה  במגזר  החכרת  המטוסים  ושיעורן  מכלל  הכנסות 

 :קבוצה וכן  סכום הרווח הגולמי ושיעורו מסך הכנסות הקבוצה בתחוםה

 

2002 2003 2004  
  $אלפי  % $אלפי  % $אלפי  %

דמי  חכירה  מחוכרים  33,390 62.63 39,893 67.87 33,852 64.22

 חיצוניים
דמי  חכירה  פנימיים  מתחום  17,580 39.28 17,580 29.91 16,760 31.80

 9התעופה שבקבוצה
 כ דמי חכירה"סה 50,970 95.61 57,473 97.78 50,612 96.02
 רווח ממכירת מטוסים 2,342 4.39 1,302 2.22 2,096 3.98
 כ הכנסות התחום"סה 53,312 100 58,775 100 52,708 100

 כ רווח גולמי"סה 22,646 42.48 21,957 37.36 23,286 44.18
 

                                                 
 . לדוחות הכספיים28 לעיל וביאור 5 ראה סעיף  9
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 לקוחות ומטוסים מוחכרים . 35

 : 2004,  בדצמבר31רים והציוד המוחכר נכון ליום להלן פירוט החוכ

 
מספר 

 מטוסים
 החוכר דגם המטוס שנת ייצור תוקף ההסכם 

1 2015 1991 B767-300ER American Airlines 
5 2014 1990 MD 82 American Airlines 
3 2013 - 2012 1990-1988 B757-200 Delta Air Lines 
1 2007 1990 B757-200ER HMY 
1 2008 1979 B747-200F Air Atlanta Icelandic 
1 2006 1970 B747-100SF IAI 
1 2005 1982 B737-200 Air NorTerra 
7  1983-1979 B737-200  10באחסנה

 כ"סה    20
 
• F = מטוס מטען 
• SF = מטוס נוסעים שהוסב למטוס מטען 
• ER =  מטוס נוסעים בעל טווח טיסה מוגדל) Extended Range(  

 
עיקר  הכנסותיה  של  הקבוצה  מדמי  חכירה  מחוכרים  חיצוניים  כמפורט  להלן  הינו  מחברות  תעופה 

 . הרשומות בצפון אמריקה

  
  2004שנת  2003שנת  2002שנת 

  $אלפי  % $אלפי  % $ אלפי  %
 צפון אמריקה 29,458 88.22 35,813 89.77 28,172 83.22
 ר העולםשא 3,932 11.78 4,080 10.23 5,680 16.78

 כ"סה 33,390 100 39,893 100 33,852 100
  

 
 .סובלות רוב חברות התעופה האמריקאיות מהפסדים, 2001 בספטמבר 11 -מאז פיגועי ה

  יקלעו  לקשיים  כספיים  או Delta Air Lines  או  American Airlines  -היה  ו,  להערכת  הקבוצה

עלולה  להיות  לדבר  השפעה  מהותית ,  ושיםיפרו  את  הסכמי  החכירה  או  יכנסו  לתהליך  הגנה  מפני  נ

  היוו  ההכנסות 2004בשנת  .  לרעה  על  התוצאות  העסקיות  של  תחום  הפעילות  ושל  הקבוצה  בכללותה

ראה  גם  סעיפים .    מההכנסות  מדמי  חכירה  מחוכרים  חיצוניים59%  -מדמי  החכירה  משני  חוכרים  אלו  כ

 .53.9 - ו32.4

                                                 
  ועד  למועד  חתימת  דוח  זה  נמכר  מטוס 2005מאז  תחילת  ).  32.3ראה  סעיף  (המדובר  במטוסים  שהיו  מוחכרים  לאייר  קנדה    10

 .אחד מהם
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 שיווק והפצה . 36

ועם )  מתווכים  בעסקאות  רכישה  והחכרה  של  מטוסים(עם  ברוקרים  ,  עופהלקבוצה  קשרים  עם  חברות  ת

 .ל ובארץ"חברות אחרות הפועלות בענף בייחוד הגדולות שבהן וכן עם מוסדות מימון ובנקים בחו

 :מעבר לקשרים אלו צינורות השיווק הם

 ברוקרים •

 אתרי אינטרנט •

 פרסומים מקצועיים •

 .אין לקבוצה תלות בצינורות השיווק

 

 ר הזמנותצב . 37

מבלי  להתייחס (הכנסות  הצפויות  מדמי  החכירה  על  פי  הסכמי  החכרה  של  מטוסים  המוחכרים  לאחרים  

 :הינן) לאופציות לחוכרים להארכת תקופות ההחכרה שטרם מומשו

  4רבעון 
 )$אלפי (

 3רבעון  
 )$אלפי (

 2רבעון 
 )$אלפי  (

 1רבעון 

 )$אלפי (
 כ "סה

 )$אלפי (
 

 2005שנת  24,586 6,223 6,121 6,121 6,121
 2006שנת  23,769
 2007שנת  22,657
 2008שנת  21,150

 2015-2009שנים  102,385

 

 כ"סה 194,547
 
 

 תחרות . 38

 . לעיל32.8לעניין השוק ומעמדה של הקבוצה בשוק ראה  סעיף 

 . עסקההתחרות בענף היא בעיקר על שיעור דמי החכירה החודשיים ויתר התנאים הכלכליים של ה

תורמת  לגמישות  ויעילות  בקבלת ,  העובדה  שהקבוצה  מעסיקה  צוות  מצומצם  המתמחה  בתחום

לכך  תורמים  גם  הקשרים  שהקבוצה  יצרה  עם .  ההחלטות  ומאפשרת  השלמת  עסקאות  בפרקי  זמן  קצרים

המאפשרים  לסיים  את  הליכי  גיוס  המימון  לרכישת  המטוסים  באופן ,  בעיקר  בנקים  בישראל,  מממנים

היות  והחוכרים ,    העובדה  שהחברה  עובדת  בעיקר  עם  מממנים  ישראלים  מהווה  יתרון  נוסף.מהיר
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, מצד  שני.  מעדיפים  ולעיתים  אף  דורשים  שהמימון  לרכישת  המטוס  יגיע  מגוף  שאינו  מממן  את  החוכר

ל  לחברות  ישראליות  הינה  יקרה  לעיתים  עקב  תוספת "ועלות  המימון  בחו,  ל"לעיתים  נדרש  מימון  בחו

 .סיכון

 
 עונתיות . 39

 .ההכנסות במגזר החכרת המטוסים אינן מושפעות מעונתיות

 
 כושר ייצור . 40

כל ).    לעיל32.3ראה  סעיף  (פרט  לשבעת  המטוסים    שהחברה  מטפלת  במכירתם  או  בהחכרתם  מחדש  

  מיליון 5.7  -ל  בספרים  כ"יתרת  העלות  המופחתת  של  שבעת  המטוסים  הנ.  שאר  המטוסים  מוחכרים

 .2004, בדצמבר 31נכון ליום , דולר

 
 רכוש קבוע ומתקנים . 41

אין  לתחום  כל  רכוש ,  מעבר  לכך.    לדוחות  הכספיים8  לעיל  וביאור  35לפירוט  המטוסים  ראה  סעיף  

 .קבוע מהותי אחר

 
 הון חוזר . 42

בעסקאות  עם  אמריקן  איירליינס  ודלתא .  י  החוכרים  לקבוצה  מידי  חודש"דמי  החכירה  משולמים  ע

  את  תשלומי  הקרן  והריבית  לבנקים  כאשר  הם  מותירים  יתרה  קטנה פורעים  דמי  החכירה  במועד  קבלתם

  לנובמבר 2008בין  דצמבר  (לאחר  מועד  סיום  פרעון  ההלוואות  שהתקבלו  בגין  מטוסים  אלו  .  לקבוצה

 . 2015 עד 2012צפוי לחברה תזרים נקי וזאת עד לסיום תקופות ההחכרה בשנים ) 2010

עולים ,  בוצה  בנוסף  לדמי  החכירה  גם  רזרבות  לשיפוץשברובן  גובה  הק,  בעסקאות  ההחכרה  האחרות

התשלומים  מהחוכרים  על  התשלומים  השוטפים  למממנים  ויוצרים  לקבוצה  תזרים  חיובי  וזאת  עד 

התקבולים  שהתקבלו  וצפויים  להתקבל .  למועד  תשלום  השיפוץ  בגינו  התקבלו  תקבולי  הרזרבות

 .רים חיובי מאחר לקבוצה אין הלוואות בגינם יוצרים תז100-747 - ו200-737ממכירת מטוסי בואינג 

החוכר  משלם  את  עלות  השיפוץ  וזכאי ,  אם  בתקופת  ההחכרה  קיים  צורך  בשיפוץ  מטוס  או  חלק  ממנו

להחזר  מהקבוצה  מתוך  הרזרבות  לשיפוץ  שנצברו  בקבוצה  במשך  תקופת  ההחכרה  בגין  החלק 

). ככל  שנותרה  כזו,  כרה  קודמתכולל  יתרת  רזרבה  לשיפוץ  שנותרה  מתקופת  הח(הרלוונטי  במטוס  

 . חלה על החוכר) אם קיימת(עלות שיפוץ עודפת 

הנובע  בעיקרו  מכך  שהחלויות ,  בדוחות  הכספיים  מוצג  גרעון  בהון  החוזר  ברמת  הקבוצה  בכללותה

השוטפות  של  ההלוואות  לזמן  ארוך  שנטלה  הקבוצה  למימון  רכישת  המטוסים  מוצגות  במסגרת 
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, הקבוצה  ואילו  הכנסות  מדמי  חכירה  לתקופה  של  השנה  הקרובהההתחייבויות  השוטפות  של  

לקוחות  או  הכנסות (טרם  נכללו  ברכוש  השוטף  ,  המשמשות  כמקור  לפרעון  חלויות  שוטפות  אלה

 . בדוחות הכספיים) לקבל

   

 מימון לרכישת המטוסים המיועדים להחכרה . 43

שיעור  המימון .  נקים  ישראליםהעסקאות  הקיימות  ממומנות  בהלוואות  דולריות  לזמן  ארוך  על  ידי  ב

כאשר  היתרה  מומנה  מאמצעיה  העצמיים  של ,    מערך  המטוס70%-90%בתחילת  העסקה  נע  בין  

הזכויות  לתשלומים  לפי  הסכם  החכירה  וזכויות ,  כבטחונות  לבנק  המממן  שועבדו  המטוסים.  הקבוצה

וצה  מטוסים  נוספים שעבדה  הקב,  בעסקה  אחת  שבה  שיעור  המימון  המקורי  היה  גבוה,  בנוסף.  הביטוח

מטוסים  המשמשים  בתחום  החכרת  המטוסים  שההלוואות (בבעלותה  שהיו  נקיים  משעבודים  וחובות  

 ). לרכישתם נפרעו במלואן

 . ביחס למימון פעילות הקבוצה בכללותה49ראה פירוט בסעיף , בנוסף

 
 איכות הסביבה . 44

  ולהגביל  את  מפגעי  הרעש קיימות  בעולם  מגבלות  שונות  על  הפעילות  התעופתית  שמטרתן  לצמצם

בארצות  מסוימות  קימות  תקנות  בדבר  איסור  על  הפעלת ,  כפועל  יוצא.  ופליטת  גזים  מפעילות  תעופה

מגבלות  אלו  עלולות  לפגוע  ביכולת  למכור  ולהחכיר  מחדש .  ל"מטוסים  שאינם  עומדים  במגבלות  הנ

 .ות בהתאמתם למגבלותאו לחייב השקעות נוספ, הנמצאים ברשות הקבוצה) בעיקר ישנים(מטוסים 

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד . 45

תחום  הפעלת  המטוסים  לרבות  אחזקתם  ורישומם  כפוף  להוראות  ותקנות  של  מספר  גורמים  כמפורט 

 . לעיל24בסעיף 

 
 יעדים ואסטרטגיה עיסקית . 46

 לשם  כך  היא  עוקבת.  בכוונת  החברה  להרחיב  את  הפעילות  בתחום  החכרת  המטוסים  שבבעלות  לאחרים

הקבוצה  בודקת  כל  עיסקה  בתחום  בהתאם  לרמת  הסיכון  שבה .  אחרי  הזדמנויות  עיסקיות  בתחום

כאשר .  השוק  העתידי  שלו  ואפשרויות  המימוש  שלו,  סוג  המטוס,  מיקומו  הגיאוגרפי,  מבחינת  החוכר

 . מאובחנת עיסקה חיובית נבדק גם הנדבך המימוני מבחינת היקף ועלות

המבוסס  על  הכוונות  הנוכחיות  של  החברה  על  בסיס  המידע ,    עתידסעיף  זה  כולל  מידע  צופה  פני

התוצאות  בפועל  עשויות  להיות  שונות  באופן  מהותי  מן  התוצאות .  העומד  בפניה  במועד  הדוח

עם  הטמעת  והשלמת  תהליך  הלימוד  של  החברה  ביחס ,  כמו  כן.  המוערכות  או  משתמעות  ממידע  זה
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ים  מסוימים  ביעדים  ובאסטרטגיה  של  החברה  גם  בתחום עשויה  החברה  לפעול  להנהגת  שינוי,  לאל  על

 ). להלן47ראה גם סעיף (כן עשוי לחול שינוי בכוונות החברה מסיבות אחרות . זה

   
 צפי להתפתחות בשנה הקרובה . 47

לא  הוצבו  יעדים  של  יישום  האסטרטגיה  בלוח  זמנים .    לעיל46הקבוצה  פועלת  בתחום  כמתואר  בסעיף  

 .   בוצעו עסקאות אחת לכמה שנים כאשר היו שנים בהם בוצעו מספר עסקאותבעבר. מסוים על פי שנים

של  יתרת )  תוך  מתן  עדיפות  למכירה(בשנה  הקרובה  בכוונת  הקבוצה  לפעול  למכירה  או  להחכרה  

 ).  לעיל32.3ראה סעיף (המטוסים המאוחסנים 

ר  למכירת  הפעילות הקבוצה  בכללותה  עומדת  בפני  שינויים  בכל  הקשו)  29סעיף  (כפי  שתואר  לעיל  

כן  מצויה  הקבוצה  בתקופה  הנוכחית .  התעופתית  כנדרש  לפי  הוראות  הממונה  על  ההגבלים  העיסקיים

בפעילותה  כתוצאה )  תפעוליים  ופיננסים,  ארגוניים,  מבניים(בשלב  של  לימוד  והטמעה  של  השינויים  

הקבוצה  מעריכה .  מרכישת  השליטה  באל  על  ושל  הפוטנציאל  הקיים  באל  על  בתחום  החכרת  המטוסים

יהיה  קושי  להרחיב  באופן  משמעותי  את  פעילות  הקבוצה  בתחום ,  ל"שעד  להשלמת  התהליכים  הנ

 . החכרת המטוסים

המבוסס  על  הערכות  החברה  על  בסיס  המידע  הקיים  אצלה  נכון ,  פרק  זה  כולל  מידע  צופה  פני  עתיד

  התוצאות  המוערכות  או התוצאות  בפועל  עשויות  להיות  שונות  באופן  מהותי  מן.  למועד  הדוח

 46ראה  גם  סעיף  (עקב  גורמים  חיצוניים  וכן  שינוי  בכוונות  וביעדים  של  החברה  ,  משתמעות  ממידע  זה

 ).לעיל
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 תיאור עיסקי התאגיד הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה: 'פרק ג

 
 הון אנושי . 48

 מבנה ארגוני 48 .1

   :2004,  בדצמבר31להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה ליום 

 
 מנהליםמועצת ה 

 
 מנהל כללי

ל למסחר  "משנה למנכ

ל ארקיע אינטרנשיונל"ומנכ

ה ל תפעול ואחזק"ל וסמנכ"משנה למנכ

לוגיסטיקה , בטחון, תחזוקה, מבצעי קרקע(

 )ומטענים

עוזר מנהל 

 כללי

קצין בטיחות 

 טיסה

ל שיווק "סמנכ

 ופיתוח עסקי

ל דוברות "סמנכ

 וקשרי חוץ

ל מבצעי אוויר"סמנכ

מזכיר , ל"סמנכ

החברה ויועץ 

 משפטי

ל משאבי "סמנכל כספים"סמנכ

 אנוש

מנהל מערכות 

 מידע
מנהל שירות 

 לקוחות
מנהל כלכלה 

 ותכנון
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 תיאור המבנה הארגוני 48 .2

המעסיקה  את  מרבית  כח  האדם ,  התרשים  שלעיל  משקף  את  המבנה  הארגוני  של  ארקיע

ל  כספים "סמנכ).  ל"בכנפיים  מועסק  רק  המנכ  (2004,    בדצמבר31נכון  ליום  ,  בקבוצה

 .גם בכנפייםמזכיר החברה ויועץ משפטי משמשים בתפקידים זהים , ל"וסמנכ

ל  תפעול "ל  וסמנכ"ששימש  כמשנה  למנכ,  מונה  מר  שלמה  חנאל,  2005,    בפברואר27ביום  

ישראל '  בורוביץ  פרופ)  איזי(ישראל  '  ואחזקה  כמנהל  הכללי  של  ארקיע  במקומו  של  פרופ

 .ל כנפיים"בורוביץ ממשיך לכהן כמנכ

, תפעול  ואחזקהל  "ל  וסמנכ"המשנה  למנכ,  בעיקר,  את  תחום  החכרת  המטוסים  משמשים

מזכיר  החברה  ויועץ  משפטי  וסגניתו ,  ל"ל  כספים  וסמנכ"ל  כספים  וכן  סמנכ"עוזר  סמנכ

מזכירות ,  גביה,  נתמך  התחום  בשירותי  הנהלת  חשבונות,  בנוסף.  ומבקר  אווירונאוטי  ראשי

פעיל  בתחום  זה  מר ,  כמו  כן.  התיירות  והשירותים  הנלווים  להן,  ומינהלה  של  תחום  התעופה

המספק  שירותי  יעוץ  לקבוצה  במסגרת  הסכם  הניהול  שבין  ארקיע  לחברת  אנמ ,  וביץדוד  בור

 ). להלן48.9.2ראה סעיף (מ "בורוביץ בע

קצין  בטיחות  טיסה  כפוף  מקצועית  למנהל  הכללי  של  ארקיע  במסגרת  ועדת  בטיחות  טיסה 

 .המתקיימת בארקיע

 מצבת העובדים 48 .3

כמפורט (  עובדים  718  עמד  על    2004,    בדצמבר31מספר  כל  עובדי  הקבוצה  נכון  ליום  

התיירות  והשירותים  הנלווים ,  כולם  עוסקים  בתחום  התעופה,  )  להלן48.3בטבלה  בסעיף  

 .וששה מהם עוסקים גם בתחום החכרת המטוסים בבעלות

 שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים במהלך התקופה הנסקרת 48 .4

  הינה  כמפורט 2003,    בדצמבר31    וכהשוואה  ליום2004,    בדצמבר31מצבת  העובדים  ליום  

 : להלן

  2004 בדצמבר 31 2003 בדצמבר 31

 הנהלה  8 8
 כספים 26 27

 מסחר 154 226

 תפעול ואחזקה 332 383

 מבצעי אויר 168 176

משאבי  אנוש  30 30

 ומינהלה
 *סך הכל  718 850
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נת  פתרונות הנות)  Arkia Net(  השיקה  ארקיע  מערכת  מידע  מתקדמת  2003בחודש  יולי  

התפעול ,  כוללים  בתחום  שירותי  התעופה  והתיירות  לצורכי  החברה  בתחומי  המסחר

  שינוי 2003השקת  המערכת  אפשרה  להנהלת  החברה  לבצע  בסוף  חודש  אוקטובר  .  והכספים

שמשמעותו  היתה  איחוד  מערכות  השיווק  והמסחר  של  התעופה  והתיירות  הפנים ,  ארגוני

לרבות  בדרגי ,    משרות20-צומצמו  למעלה  מ,  מהלך  זהכתוצאה  מ.  ארצית  והבינלאומית

 .ניהול בכירים

  נסגר  מרכז  ההזמנות  של  ארקיע  וארקיע  אינטרנשיונל  ומערך  ההזמנות 2004בחודש  פברואר  

  חברה  המתמחה  בשרותי  מרכז -הועבר  במלואו  למיקור  חוץ  המתבצע  באמצעות  תקשובים  

נות  של  ארקיע  וארקיע כתוצאה  מהעברת  מרכז  ההזמ).  CALL CENTER(טלפוני  

 . משרות80 -אינטרנשיונל למיקור חוץ בוטלו כ

אשר  כתוצאה  מהם ,    בוצעו  מהלכי  התייעלות  בענף  התחזוקה  והתפעול2004בתחילת  שנת  

 . משרות50 -צומצמו כ

מעסיקה  עובדים ,    ממנה  בבעלות  ארקיע50%  -  שQASחברת  ,  בנוסף  לנתונים  לעיל

 :כדלקמן

 

  2004בר  בדצמ31 2003 בדצמבר 31
 הנהלה ומנהלי יחידות 11 12

 עובדים 230 225
 כ"סה 241 237

 
 

 צוות הניהול של הקבוצה 48 .5

מנוהלת  על ,  )  וטל  לימוזיןQAS(  ומטה  50%לא  כולל  חברות  בהן  שיעור  האחזקה  ,  הקבוצה

 :ידי מטה הנהלה אחד ובראשו צוות הניהול של ארקיע הכולל

 
ל  ארקיע  עד "אשר  שימש  גם  כמנכ,  רוביץבו)  איזי(ישראל  '  פרופ,  ל  החברה"מנכ •

 ;2005,  בפברואר27ליום 

ל "שהוא  גם  מנכ,  מר  שלמה  חנאל,  ל  תפעול  ואחזקה"ל  ארקיע  וסמנכ"משנה  למנכ •

 .ל ארקיע"משמש גם כמנכ, 2005,  בפברואר27אחזקת מטוסים ואשר החל מיום 

ל  ארקיע "המשמש  גם  מנכ,    מר  צבי  גונן,  ל  ארקיע  למסחר"משנה  למנכ •

 .טרנשיונלאינ
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 .ח אורי מילר"רו, ל כספים של החברה ושל ארקיע"סמנכ •

המשמש  בתפקיד  זה  גם ,  ד  עומר  שלו"עו,  מזכיר  החברה  ויועצה  המשפטי,  ל"סמנכ •

 .בארקיע

 .מר יורם מוטעי, ל שיווק ופיתוח עסקי"סמנכ •

 .תמר נוי' גב, ל משאבי אנוש"סמנכ •

 .קברניט ניר דגן, ל מבצעי אוויר"סמנכ •

 .כלנתר-מגדה מלי' גב, ות וקשרי חוץל דובר"סמנכ •

 . מלי ורד' גב, ל החברה"עוזרת מנכ •

ל  החברה  ועליו "קיים  צוות  המנהל  את  עסקי  תחום  החכרת  המטוסים  הכפוף  למנכ,  בנוסף

ל  כספים  ומרכז  תחום  ההחכרה "עוזר  סמנכ,  ל  תפעול  ואחזקה"ל  וסמנכ"נמנים  המשנה  למנכ

, למר  דוד  בורוביץ.  פים  והיועץ  המשפטי  וצוותםל  הכס"מר  סידני  סלסקי  וכן  סמנכ,  בקבוצה

 48.9.2מ  המתואר  בסעיף  "לפי  הסכם  עם  אנמ  בורוביץ  בע(המעניק  שירותי  יעוץ  לחברה  

 .מעורבות מהותית בתחום פעילות זה) להלן

 הדרכה ואימונים 48 .6

החברה  משקיעה  משאבים  רבים  בהדרכות  מקצועיות  לעובדיה  בהתאם  לסוג  העובד  והתחום 

ל  וזאת  על  מנת "שולחת  החברה  את  טייסיה  לאימוני  סימולטור  בחו,  בין  היתר.  בו  הוא  פועל

משקיעה  החברה  בקורסים ,  מעבר  לכך.  לשמור  על  הרמה  המקצועית  הגבוהה  ביותר

בטיחות ,  שיווק  ומכירות,  שירות,  ביטחון,  אחזקת  מטוסים:  מקצועיים  בנושאים  שונים  כגון

 .בעבודה ומיומנויות ניהוליות

 . אלפי דולר350 - בהדרכות ואימונים מסתכם בכ2004חברה בשנת סך השקעות ה

 :להלן תיאור קצר של תוכניות ההדרכה

עיקר  ההשקעה  בהדרכה  מופנית  לשמירת  הרמה  המקצועית  של :  הדרכת  טייסים •

 .ל"מרבית הטייסים משתתפים פעמיים בשנה באימוני סימולטור בחו. הטייסים

זאת ,  ה  עובר  כל  מכונאי  הדרכה  תקופתית  פעמים  בשנ4-כ:  הדרכת  מכונאי  מטוסים •

 .בנוסף להכשרות שוטפות על מטוסים חדשים

והכשרת  בעלי  תפקידים ,  רענון,  מתקיימים  קורסים  להסמכה:  הדרכת  בודקי  בטחון •

 .בתחום הבטחון



 

 71

עובר  כל  דייל  פעם  בשנה  קורס  עזרה ,  מלבד  קורסי  הכשרה  בסיסיים:  הדרכת  דיילי  אויר •

 .טוסראשונה ותרגיל חילוץ ממ

פעם  בשנה  משתתף  כל  עובד  בתחום  האחזקה  ביום  עיון  בנושא :  בטיחות  בעבודה •

בנוסף  מתקיימת  הדרכה  בסיסית  בנושאי  בטיחות  בעבודה  למרבית .  בטיחות  בעבודה

 .העובדים החדשים

 חוזי העסקה 48 .7

ההסכמים .  עובדי  הקבוצה  מועסקים  על  פי  הסכמי  עבודה  קיבוציים  והסכמי  עבודה  אישיים

 :כמפורט להלן, ם לארבע קבוצות עיקריותהללו נחלקי

 :הסכם עבודה קיבוצי לעובדי הקרקע של ארקיע ועובדי אחזקת מטוסים 48 .7 .1

מסדיר  את  כל  תנאי  העסקת  העובדים  וההטבות )  על  תוספותיו(הסכם  זה  

. המועסקים  על  בסיס  שעות  ועל  בסיס  משרה,  הסוציאליות  להן  העובדים  זכאים

בכפוף ,    לשעת  עבודה  ולמשכורת  החודשיתבהסכם  מפורטים  מרכיבי  שכר  ברוטו

, זכאים  לתוספות  בגין  שעות  נוספות,  על  פי  הסכם  זה,  העובדים.  לתוספות  יוקר

משמרת  ערב (תוספת  בגין  עבודה  בשבת  ותוספות  בגין  עבודה  בשעות  חריגות  

, סדרי  פיטורים,  הסדרים  פנסיונים,  סדרי  עבודה,  בין  היתר,  ההסכם  קובע).  ולילה

 .נגנון לפתרון חילוקי דעותסודיות וכן מ

 :הסכם עבודה קיבוצי והסכמים אישיים לטייסים 48 .7 .2

, נעשה  כפועל  יוצא  ממספר  שעות  הטיסה,  פי  הסכמים  אלה-תשלום  השכר  על

מעבר ,  שעות  הטיסה.  המבוצעות  על  ידי  הטייס  ומתורגמות  למשרה  בסיסית

ת ורק  על  חלקן  קיימו,  משולמות  כשעות  מעל  לבסיס  משרה,  למשרה  המוגדרת

 . הפרשות לתנאים סוציאליים ולפיצויי פיטורים

הסכמים  אלה  מגדירים  עבור  אלו  פעילויות  לא  טיסתיות  זכאים  הטייסים  לתוספות 

המסדיר  את ,  על  מרבית  הטייסים  חל  הסכם  פנסיוני.  ערכי  שעות  טיסה  וגובהן

, והמגדיר  את  אופן  חישוב  פיצויי  פיטורים,  נושא  השכר  לצורך  הפרשות  פנסיוניות

 . לחוק פיצויי פיטורים14סגרת סעיף במ

 :הסכם עבודה קיבוצי והסכמים אישיים לדיילי אויר 48 .7 .3

תשלום  השכר  לעובדים  הנמנים  על  קבוצה  זו  מחושב  בהתאם  לצבירת  שעות 

, ההסכם  הקיבוצי  מגדיר  היקף  שעות.  הטיסה  בפועל  ובגין  פעילות  לא  טיסתית

נם  מבטיחים  תשלום ההסכמים  האישיים  אי.  המבטיח  תשלום  עבור  משרה  מלאה

משולמת  תוספת  עבור ,  משרה  מוגדרת  ומעבר  למכסת  שעות  טיסה  קבועה  בחודש

הסכמים  אלה ).  בהתאם  להיקף  שעות  הטיסה  שבוצעו  בפועל(שעות  טיסה  עודפות  

מגדירים  עבור  אילו  פעילויות  לא  טיסתיות  זכאים  הדיילים  לתוספות  ערכי  שעות 
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על  המבוצעות  בשבתות  וחגים  ואת תוספת  בגין  שעות  טיסה  בפו,  טיסה  וגובהן

 .השכר הקובע לצורכי חישוב הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורים

 :הסכמים אישיים 48 .7 .4

כאשר ,  הסכמים  אלה  מסדירים  את  כלל  תנאי  העסקת  העובדים  החתומים  עליהם

 :שכר העבודה מחושב כדלקמן

הכולל  בתוכו  מרכיב  של  כל ,    קובעים  שכר  גלובלי�  הסכמי  מנהלים •

הסכמים  אלו .  למעט  החזר  הוצאות  נסיעה,  ים  להם  זכאי  המנהלהתשלומ

כוללים  סעיפים  בדבר  הפרשות  המנהל  והחברה  לקרן  פנסיה  או  ביטוח 

  לחוק  פיצויי 14מנהלים  ומסדירים  את  נושא  פיצויי  הפיטורים  במסגרת  סעיף  

 .פיטורים עבור מרבית המנהלים

עות  עבודה  בפועל   קובעים  שכר  חודשי  או  תשלום  על  פי  ש�  הסכמי  עובדים •

העובדים  זכאים  לתוספות  בגין ,  על  פי  הסכמים  אלו.  בהתאם  לתפקיד  העובד

תוספת  בגין  עבודה ,  בהתאם  למספר  שעות  עבודתם,  עבודה  בשעות  נוספות

 ). משמרת ערב ולילה(בשבת ובגין עבודה בשעות חריגות 

, בודהנהלי  ע,  כל  ההסכמים  כוללים  סעיפים  העוסקים  בזכויות  וחובות  העובדים

תנאים  פנסיונים  והסדרי  סיום )  על  פי  נהלים  קבועים(זכות  לכרטיסי  טיסה  ,  סודיות

 .עבודה

 הנהלה בכירה  48 .8

חלק  מהעובדים  אלו  זכאים ,  עובדי  ההנהלה  הבכירים  מועסקים  על  פי  הסכמי  עבודה  אישיים

 .  לדוחות הכספיים16לתנאים כמפורט בביאור 

 
 העיסקאות עם בעלי שליטה בדבר תנאי העסק 48 .9

אישרה  האסיפה  הכללית  של  החברה  תשלום  גמול ,  2004,    במאי11ביום   48.9.1

) איזי(ישראל  '  פרופ,  ל  החברה"למנכ₪    אלפי  600מיוחד  חד  פעמי  בסך  

הגמול  המיוחד  נקבע  על  ידי  דירקטוריון  החברה  בהתחשב  בהגדלת .  בורוביץ

ל  ונימוקי  ועדת  הביקורת "שוויה  של  החברה  לאור  פעולותיו  של  המנכ

ל  החברה "וריון  לאישור  הגמול  המיוחד  היו  כי  תרומתו  של  מנכוהדירקט

ל  החברה "להעצמת  כוחה  של  החברה  היתה  מהותית  וכי  לא  שולם  למנכ

 .גמול מיוחד בשנתיים שקדמו להחלטה

 
  אנמ בורוביץ�הסכם למתן שירותים  48.9.2

 
 אישרה  האסיפה  הכללית  של  החברה  את  התקשרותה ,  2004,    במאי11ביום   

חברה  הנמצאת  בשליטת  בני ,  ")אנמ("מ  "נמ  בורוביץ  בעשל  ארקיע  עם  א
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השירותים  ניתנים  על .  2004 ,  בינואר1משפחת בורוביץ וזאת החל מיום 

אשר  כיהן ,  ידי  גורמים  מטעם  אנמ  ובין  היתר  על  ידי  מר  דוד  בורוביץ

 1993  בינואר  20ל  ארקיע  על  פי  הסכם  העסקה  אישי  מיום  "כמשנה  למנכ

יצא  לחופשה  ללא  תשלום  והושהו  יחסי  עובד ,  2004,    בינואר1והחל  מיום  

 .ומעביד בינו ובין ארקיע

 
) א:  (מעניקה  אנמ  לקבוצה  את  השירותים  הבאים,  על  פי  הסכם  השירותים 

ייעוץ  בקשר  עם  ניהולם  השוטף  של  עסקי  קבוצת  כנפיים  לרבות  פעולות 

 ייעוץ  בדבר  אסטרטגיות)  ב(;  קשרים  עם  לקוחות  וכוח  אדם,  שיווק  ופרסום

) ג(;  של  קבוצת  כנפיים  בישראל  ומחוצה  להפעולה  ודרכים  לפיתוח  עסקיה  

ייצוג  הקבוצה  מול )  ד(;  יעוץ  בדבר  דרכי  מימון  פעילותה  של  קבוצת  כנפיים

ייצוג  הקבוצה  בהליכי  משא  ומתן  הנוגעים  לעסקאות )  ה(;  גורמים  עסקיים

 ייעוץ  לקבוצת  כנפיים  וייצוגה  בכל  הקשור  לרכישת )  ו(;  מטוסים
 . זקות באל על ובחינת כוונות קבוצת כנפיים בנוגע לאל עלאח

 
  אישרה  האסיפה  הכללית  של  החברה  תשלום  מענק 2004,    בדצמבר23ביום   48.9.3

ישראל '    פרופ�  אלפי  דולר  לכל  אחד  משני  בעלי  השליטה  400מיוחד  בסך  

המענק  המיוחד  נקבע  על  ידי  ועדת  הביקורת .  בורוביץ  ומר  דוד  בורוביץ

ל "ברה  לאור  ההערכה  לתרומתם  של  שני  בעלי  השליטה  הנודירקטוריון  הח

נימוקי  ועדת  הביקורת  והדירקטוריון  לאישור  המענק .לעסקיה  של  החברה

תרומתם  להצלחתה  של  החברה  במיוחד  לאור ,  בין  השאר,  המיוחד  היו

עליית  שווי  השוק  של  מניות  אל  על ,  עיסקת  ההשקעה  במניות  חברת  אל  על

נה  של  החברה  ותרומתם  לעיסקאות  החכרת לאחר  ההשקעה  אשר  תרמה  לחוס

 ).ליסינג(המטוסים 

  
החברה  אישרה  התקשרות  בפוליסה  לביטוח  אחריות  נושאי  משרה  לנושאי  48.9.4

כולל  לנושאי ,  בחברות  הבנות  ובחברות  הקשורות  של  החברה,  משרה  בחברה

אישרה  החברה  החלטת ,  בנוסף.  משרה  הנחשבים  בעלי  שליטה  בחברה

בפוליסה  לביטוח  אחריות  נושאי ,  מעת  לעת,  מסגרת  לצורך  התקשרותה

בחברות  הבנות  ובחברות  הקשורות  של ,  משרה  לנושאי  משרה  בחברה

בסכום  כיסוי ,  החברה  כולל  נושאי  משרה  הנחשבים  בעלי  שליטה  בחברה

, ביטוח  כולל  כפי  שיקבע  בהחלטת  ועדת  הביקורות  ודירקטוריון  החברה

 12למקרה  ולתקופה  של  אשר  תחול  כל  עוד  סכום  הכיסוי  הביטוחי  הכולל  

  אלפי  דולר  ובפרמיה  שנתית  שלא 100,000חודשים  לא  יעלה  על  סך  של  

 1החלטת  המסגרת  תהא  בתוקף  החל  מיום  .    אלפי  דולר750תעלה  על  סך  של  

כל  רכישה  חדשה  של ,  בהתאם.  2010,    במרץ1  ועד  ליום  2005,  במרץ

ון  של פוליסת  ביטוח  כאמור  תאושר  על  ידי  ועדת  הביקורת  והדירקטורי

 .ל"אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאי החלטת המסגרת הנ, החברה
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   העלאת גיל פרישה-תיקוני חקיקה   48 .10

הועלה  גיל  הפרישה  בו  ניתן ,  לאור  שינויי  חקיקה  כלליים  במשק  במסגרת  חוק  ההסדרים

נערכו  שינויים  בחוק  בדבר ,  כן כמו . 67-לחייב עובד ועובדת לפרוש מעבודה מטעמי גיל ל

וכן  נערכו  הסדרים  מיוחדים  לעניין  קרנות  לזכאות עובד לקבלת גימלת פרישה תנאים 

 .הפנסיה

  ולפיכך 65לא  יכול  טיס  לטוס  בטיסה  מסחרית  לאחר  גיל  ,  על  פי  הוראות  רגולטוריות  קיימות 

החברה  פנתה  בכתב  למשרד .  65צפוי  קושי  להעסיק  טייסים  בתפקידו  המקצועי  לאחר  גיל  

על  ידי  החרגת (קמה  בנושא  על  מנת  להסדיר  בחקיקה  את  הנושא  האוצר  ולעדה  מיוחדת  שהו

 .          או למצוא פתרון אחר אולם טרם נענתה) הטייסים מהוראות החוק החדשות

 
 מימון . 49

שהן  הלוואות  לזמן  ארוך  למימון  מטוסים ,  הקבוצה  נטלה  הלוואות  לשתי  מטרות  עיקריות 49 .1

  בדרך  של 2004,    במרס16ברה  ביום  הנפיקה  הח,  בנוסף.  והלוואות  למימון  רכישת  אל  על

פרטים  בדבר  התנאים  והבטחונות .    אלפי  דולר30,085הצעה  פרטית  אגרות  חוב  בהיקף  של  

ח  יועדה  למימון "תמורת  האג.  לדוחות  הכספיים)  ב(18-  ו13של  אגרות  החוב  ראה  ביאורים  

 . ההשקעה באל על

 31מטבע  ההלוואה  ליום  סוג  הריבית  ו,  יעודן,  מקורן,  להלן  פרטים  על  יתרת  ההלוואות

 :2004, בדצמבר

 פרטי ההלוואות מטבע סוג הריבית $אלפי 
הלוואות  לזמן  ארוך  מבנקים  למימון  $ משתנה 116,741

 מטוסים לשימוש עצמי
הלוואות  לזמן  ארוך  מבנקים  למימון  $ משתנה 88,791

מובטחות  במטוסים ,  מטוסים

 המוחכרים לאחרים 
  ארוך  מבנק  למימון הלוואה  לזמן $ משתנה 14,400

 השקעה באל על
הלוואה  לזמן  ארוך  מחברת  ביטוח  ח"ש צמודת מדד 8,626

 למימון השקעה באל על
הלוואה  לזמן  קצר  מבנק  למימון  $ משתנה 2,850

 רכישת אל על 
הלוואות  לזמן  קצר  מבנקים  למימון  ח"ש צמוד לפריים 6,383

 רכישת אל על
 ולזמן קצרכ הלוואות לזמן ארוך"סה   237,791

 
 . לדוחות הכספיים12הגנות על הריבית וחלויות שוטפות ראה ביאור , בדבר שיעורי הריבית
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 מגבלות כלפי המממנים 49 .2

התחייבה  הקבוצה  כלפי  הבנקים  המממנים  לעמידה  של  יחסים ,  בהלוואות  למימון  מטוסים

  שווי במקרה  בו.  מסוימים  של  ערכי  מטוסים  ביחס  ליתרה  הבלתי  מסולקת  של  ההלוואות

רשאי  הבנק  המממן  לדרוש  מהקבוצה  השלמת ,  הביטחונות  יפחת  מהמוגדר  בהסכם  ההלוואה

 .ביטחונות או פרעון מוקדם של חלק מההלוואה בהתאם

בהלוואות  לזמן  ארוך  שנתקבלו  מבנק  ומחברת  ביטוח  למימון  ההשקעה  באל  על  וכן  באגרות 

סויימים  בין  שווי  השוק  של החוב  שהונפקו  למטרה  זו  קיימת  דרישה  להמשך  קיום  יחסים  מ

באופן  שירידה  בשווי  השוק ,  מניות  אל  על  המשועבדות  ביחס  ליתרות  ההלוואות  באותו  מועד

של  מניות  אל  על  המשועבדות  מתחת  ליחס  שנקבע  תחייב  את  החברה  להשלים  בטחונות 

ואם  החברה  לא  תעשה  זאת  יהווה  הדבר  עילה  לדרישת )  בניירות  ערך  של  אל  על  או  אחרים(

 .ן מוקדם של ההלוואותפרעו

הלווה  דורשים  אישור -בכל  ההלוואות  שנטלה  הקבוצה  נקבע  כי  שינויים  בשליטה  בחברה

אי  קבלת  הסכמת  הגוף  המממן  מהווה  הפרה  יסודית  של  הסכם .  מראש  של  הגוף  המממן

. אשר  עלולה  להביא  לדרישת  הגוף  המממן  להעמדת  ההלוואה  לפרעון  מיידי,  ההלוואה

נדרשת  שליטה  רציפה  של ,  חוב  שנועדו  למימון  ההשקעה  באל  עלבהלוואות  ובאגרות  ה

 .החברה באל על

 .מעבר לכך אין לקבוצה מגבלות אשראי והיא לא התחייבה באמות מידה פיננסיות

ועד  ליום  פרסום  הדוח  פרעה  הקבוצה  את  ההלוואות  לזמן ,  2005,    בינואר1בתקופה  מיום  

לצורך  מימון  חלק  מסכום .  השקעה    באל  עלשיועדו  למימון  ה)    אלפי  דולר9,233בסך  (קצר  

לתקופה  של  שנה  בריבית ,    אלפי  דולר5,700הפירעון  נטלה  החברה  הלוואה  חדשה  בסך  

 .לא נטלה הקבוצה הלוואות או אשראים נוספים, פרט לכך. דולרית משתנה

ושל "  לווה  בודד"הוראות  המפקח  על  הבנקים  בישראל  כוללות  מגבלה  לפיה  חבות  של  

נכון  ליום  חתימת .  לא  תעלה  על  שיעור  מסוים  מהונו  של  אותו  תאגיד  בנקאי"  יםקבוצת  לוו"

לא  ידוע  לחברה  על  מגבלה  של ,  )לאחר  מימוש  השליטה  באל  על  על  ידי  החברה(דוח  זה  

ל  עשויות "ההוראות  הנ,  עם  זאת.  לווה  יחיד  או  קבוצת  לווים  במערכת  הבנקאית  בישראל

ם  בישראל  להעניק  אשראי  נוסף  לקבוצה  ולאל  על להשפיע  בעתיד  על  יכולת  תאגידים  בנקאיי

 .בייחוד בנושא רכישת מטוסים והשקעות נוספות

 מסגרות אשראי 49 .3

במסגרת  הסכם  המימון  עם  חברת  ביטוח  בדבר  מימון  ההשקעה  באל  על  נותרה  לחברה 

  מיליון  דולר  אותה  היא  יכולה  לנצל  באותם  תנאים 16.5  -מסגרת  אשראי  בלתי  מנוצלת  של  כ

עלות  שמירת  מסגרת  האשראי  הבלתי .    לצורך  השקעה  באל  על2007,    ביוני30עד  ליום  

 . לשנה0.5%מנוצלת היא  
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לרבות  מסגרות  לערבויות  בנקאיות ,  לקבוצה  מסגרות  אשראי  לזמן  קצר  בבנקים  בארץ,  בנוסף

למעט ,  ח  מסגרות  אלו  אינן  מנוצלות  ברובן"למועד  פרסום  הדו.  ופעילות  בחדרי  עסקאות

 .דור והגנה מעת לעתלצורך עסקאות גי

 גיוס מקורות נוספים 49 .4

בשנה  הקרובה  לא  תזדקק  הקבוצה  למימון  ממקורות ,  להערכת  הנהלת  הקבוצה 49 .4 .1

אולם  היא  עשויה  להזדקק  למקורות  נוספים  או ,  נוספים  עבור  עסקיה  השוטפים

לניצול  מסגרות  קיימות  לצורך  השקעה  באל  על  או  במקרה  של  עיסקת  ליסינג 

  מידע  צופה  פני  עתיד  המבוססת  על  המידע  שבידי ל  הינה"ההערכה  הנ.  חדשה

עשויים  לחול  בענין  זה  שינויים  בעקבות  שינויים  בלתי .  החברה  במועד  הדוח

 .צפויים בתזרים המזומנים של הקבוצה

 הון חוזר 49 .4 .2

 . לעיל42 - ו21 ראה סעיפים �לגבי הון חוזר 

 
 מיסוי . 50

 דיני המס החלים על חברות הקבוצה 50 .1

תיאומים  בשל (חלות  הוראות  פקודת  מס  הכנסה  וחוק  מס  הכנסה  על  חברות  הקבוצה  בישראל  

לפיהן  נמדדות  התוצאות  כשהן  מותאמות  לשינויים  במדד ,  1985  -ה  "התשמ,  )אינפלציה

 .המחירים לצרכן

, )פטורים  והנחות  ממיסים(על  פעילות  ארקיע  באזור  אילת  חל  חוק  אזור  סחר  חפשי  באילת  

  באזור  אילת  ומס  ערך  מוסף  בשיעור  אפס  על המקנה  הטבות  למעסיקים,  1985  -ה  "התשמ

 .הולכת נוסעים לאילת וממנה

 שומות מס 50 .2

עד  וכולל  שנת )  למעט  כמפורט  להלן(ארקיע  ויתר  חברות  הקבוצה  ,  שומות  המס  של  החברה

  ולארקיע 2002  שומות  סופיות  עד  וכולל  שנת  QASל  .  נחשבות  כסופיות,  1998

 . 2001אינטרנשיונל שומות סופיות עד וכולל שנת 

 2002-1999  הוצאה  לארקיע  על  ידי  פקיד  השומה  שומת  ניכויים  לשנים  2004בחודש  נובמבר  

בדוחות ;  ארקיע  חולקת  על  קביעת  שלטונות  מס  הכנסה.    מיליון  דולר1.8  -בסך  של  כ

 .  ל" לא נכללה הפרשה בגין השומה הנ31.12.04הכספיים של הקבוצה ליום 

ולארקיע ,    מיליון  דולר8  -  של  כ2004,  בדצמבר  31לחברה  הפסד  צבור  לצרכי  מס  ליום  

.   מיליון  דולר135    -ל  של  כ"ולחברות  המאוחדות  שלה  הפסד  צבור  לצרכי  מס  למועד  הנ

  לדוחות 17לענין  המס  הנדחה  שהוכר  בדוחות  הכספיים  בגין  הפסדים  אלו  ראה  ביאור  
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שים  בעיתוי מהפר,  ברובו,  ההפסד  הצבור  של  ארקיע  וחברות  מאוחדות  שלה  נובע.  הכספיים

 30%על  פי  תקנות  מס  הכנסה  מופחתים  המטוסים  בשיעור  של  .  בקשר  להפחתת  מטוסים

בהתאם ,  לשנה  בעוד  שבספרי  חברות  הקבוצה  מופחתים  המטוסים  באחוזים  נמוכים  יותר

מרבית  עלות  רכישת ,  2004  בדצמבר  31נכון  ליום  .  לאורך  החיים  הכלכלי  של  המטוס

  . המטוסים הופחתה כבר לצרכי מס

 17לפרטים  בדבר  ההבדלים  בין  שיעור  המס  האפקטיבי  לשיעור  המס  התיאורטי  ראה  ביאור  

 .לדוחות הכספיים

 
 הסכמים מהותיים . 51

 :אשר לא פורטו בדוח זה, להלן פירוט ההסכמים המהותיים של הקבוצה

 שינוי זכויות כור בכנפיים 51 .1

על  זכותה  על ,  תי  חוזרבאופן  סופי  ובל,  מ"ויתרה  כור  תעשיות  בע,  2004,    בספטמבר29ביום  

  למינוי  שני  דירקטורים  למועצת  המנהלים 1993פי  הסכם  הקצאת  מניות  כנפיים  לכור  משנת  

הויתור  כאמור  נעשה  יחד  עם  מכירת  החזקות  כור  בכנפיים  למר  אבשלום  נוריאל .  של  כנפיים

ח  מחזיקה  כור "במועד  הדו).  1%(תמר  בורוביץ  '  וגב)  3%(ישראל  בורוביץ  '  פרופ,  )15%(

 . ממניות כנפיים9.08%

 
 

 הליכים משפטיים . 52

 :להלן פירוט ההליכים המשפטיים שהחברה צד להם

 . לדוחות הכספיים18 ראה ביאור -) עיסקת בלקן אייר(תביעת רשות ההפרטה הבולגרית  52 .1

הוגשה  לבית  המשפט  המחוזי  בתל  אביב  בקשה  להכיר  בתביעה  כתובענה ,  2004,  בחודש  יולי 52 .2

  יוניטל �ושני  סיטונאי  תיירות  ,  סאן  דור,  רנשיונל  וכנגד  אל  עליצוגית  כנגד  ארקיע  אינט

 .והשטיח המעופף

  אי  החזרת  כספים  ששולמו  על  ידי  נוסעים �עניינה  של  הבקשה  להכיר  בתביעה  כייצוגית  

שהזמינו  כרטיסי  טיסה  ובסופו  של  דבר  לא  ניצלו  את  כרטיס  הטיסה  עבור  מיסי  נמל  ותשלום 

 . מיוחד בגין ביטוח ובטחון

 .רקיע הגישה תגובתה לבקשהא
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הגישה  אל  על  הודעת  ערר  כנגד  התנאים  שנקבעו  בהחלטת  הממונה  על ,  2005,    בינואר5ביום   52 .3

ראה   (2004,    באוגוסט4ההגבלים  העסקיים  בבקשת  המיזוג  בין  כנפיים  לבין  אל  על  מיום  

 ).  לעיל29.3סעיף 

יים  למכור  את  מלוא  פעילות הערר  שהוגש  על  ידי  אל  על  מתייחס  הן  לתנאי  לפיו  חוייבה  כנפ

והן  לתנאים  אשר )    לעיל29.3  ראה  סעיף  �כהגדרתה  בתנאי  המיזוג  (התעופה  של  כנפיים  

הטילו  על  כנפיים  חובות  בהיותה  בעלת  מניות  באל  על  לעניין  פעילות  השכר  של  אל  על  וסאן 

 29.3  ראה  סעיף  �"  תנאי  אל  על("דור  והסכמים  עם  מובילים  אוויריים  ישראליים  אחרים  

 ). לעיל

נתקבל  הסדר  פשרה  לפיו  התנאי  העוסק  במכירת  פעילות  התעופה ,  2005,    במרס14ביום  

תפעל ,  בהיותה  בעלת  מניות  באל  על,  התנאי  המתייחס  לכך  כי,  יחד  עם  זאת.  יישאר  בעינו

לא  יכנס ,  החברה  להביא  לאישור  הממונה  כל  הסדר  בין  אל  על  למוביל  אוירי  ישראלי  אחר

, בהיותה  בעלת  מניות  באל  על,  נה  מהיום  וכן  התנאי  המתייחס  לכך  כילתוקפו  לפני  תום  ש

תפעל  החברה  לעשות  כל  הנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  השכר  של  אל  על  בכל 

 . לא יכנס לתוקפו לפני תום שנתיים מהיום, מקום בו אל על מפעילה טיסות סדירות

להטיל  מחדש ,    לפני  תום  כל  תקופה  יום120בתוך  ,  כן  נקבע  בהסדר  הפשרה  כי  הממונה  יוכל

אם  לדעתו  יהיה  לכך  בסיס  באותו  מועד  ולאחר ,  או  כל  אחד  מהם  על  החברה/את  התנאים  ו

, הגישה  אל  על  ערר  על  איזה  מהתנאים  שהטיל  הממונה  מחדש.  שיעניק  לאל  על  זכות  שימוע

 .פםיושעו התנאים לתקופה של שישה חודשים ובמהלך תקופה זו יחליט בית הדין על תוק

 .2005,  במרץ15דירקטוריון החברה אישר את הסדר הפשרה ביום 

 25%שהינה  בעלת  (  תאגיד  עובדי  תעופה  ותיירות  �ת  "הגישו  תו,  2005,    בפברואר28ביום   52 .4

וועד  עובדי  ארקיע  הודעת  ערר  לבית  הדין  להגבלים  עסקיים  כנגד  התנאים )  ממניות  ארקיע

בבקשת  המיזוג  בין  כנפיים  לבין  אל  על שנקבעו  בהחלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  

 ).  לעיל29.3ראה סעיף  (2004,  באוגוסט4מיום 

תנאי  המיזוג  לפיהם  על  החברה  למכור  את  פעילות  התעופה  לצד  שלישי ,  לטענת  העוררות

 .בעלת מניות המיעוט בכנפיים וכן בעובדי ארקיע ולפיכך יש לבטלם, ת"מהווים פגיעה בתו

 .טרם נתקיים דיון בערר

ת "  הוגשה  לבית  המשפט  המחוזי  בתל  אביב  המרצת  פתיחה  כנגד  תו2005בחודש  ינואר   52 .5

אשר  סיימו  עבודתם ,    עובדים  לשעבר  של  ארקיע9תאגיד  עובדי  תעופה  ותיירות  על  ידי  

עיקרה  של  התובענה  הינה  בקשתם  של  עובדים  אלה  כי .  1996  -  ל1982בארקיע  בין  השנים  

זאת  במועד  בו  תבוצע  חלוקת  המניות  וכי  תימנע  כל ,  ת"תוכר  זכותם  להיות  בעלי  מניות  בתו

. ארקיע  צורפה  כמשיבה  פורמלית  להליך  זה.  פעולה  במניות  העובדים  עד  להכרעה  בשאלה  זו

 29ביום  .  לקבוצה  ענין  בתוצאות  הליך  זה  שבו  תתברר  זהות  מחזיקי  החזקות  המיעוט  בארקיע

 .דחה בית המשפט את הבקשה לסעד זמני, 2005, במרס
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ככל  שייחתם  הסכם  למכירת (  מעריכה  שלשם  השלמת  מהלך  מכירת  פעילות  התעופה  החברה

יידרש  שיתוף  פעולה ,  שיהיה  כרוך  בהפרדת  תחומי  הפעילות  שלה  זה  מזה,  )פעילות  זו

העובדה  כי  הליך  זה  תלוי  ועומד .  שהינה  בעלת  מניות  המיעוט  בארקיע,  ת"מסויים  מצד  תו

ת  ועקב  כך  להקשות  על  שיתוף  הפעולה "תועשויה  להקשות  על  תהליך  קבלת  ההחלטות  ב

 .הנדרש כאמור

ראש  מינהל  התעופה ,  צ  כנגד  שר  התחבורה"  הגישה  ארקיע  עתירה  לבג2001בחודש  דצמבר   52 .6

האזרחית  ועל  פיה  ניתן  צו  על  תנאי  המורה  למשיבים  לנמק  מדוע  לא  יתאפשר  לארקיע  לכהן 

או  שמקיימת  טיסות  בתדירות כמוביל  נקוב  ליעדים  בהם  אל  על  אינה  מקיימת  טיסות  סדירות  

נמוכה  ביותר  או  ליעדים  בהם  ניתן  למנות  מוביל  נקוב  נוסף  לאל  על  או  ליעדים  אליהם  טרם 

 .חברת ישראייר הצטרפה לעתירה בשלב מאוחר יותר. מונה מוביל נקוב כלשהו

כפי ,    בדבר  מדיניות  התעופה  בישראל2003,    במאי19לאחר  החלטת  הממשלה  מיום  

תוקנה  העתירה  והתייחסה ,  )  לעיל23ראה  סעיף  (רסום  תשקיף  אל  על  שנתקבלה  סמוך  לפ

 .להחלטה זו

אשר  אישר  את  מדיניות  התעופה ,  2004,    באפריל1צ  ביום  "העתירה  נדחתה  על  ידי  בג

בישראל  לעניין  מינוי  מובילים  נקובים  והנסיבות  אשר  תאפשרנה  שינוי  מדיניות  זו  כפי 

 ). לעיל23ראה סעיף (שנקבע בהחלטה 

לתוצאות  החלטה  זו  השפעה  מהותית  על  עתידה  של  ארקיע  ובמיוחד  על ,  ת  הקבוצהלדע

 .יכולת פיתוח התעופה הבינלאומית של ארקיע

  הסתיימה  מעורבות  הקבוצה  בשני  מקרים  שבהם  חוכרים  של  הקבוצה  נכנסו 2004בשנת   52 .7

בשני  המקרים  הגיעה  הקבוצה  להסדרים  עם .  ב"להליכי  הגנה  מפני  נושים  בקנדה  ובארה

המהותי .  חוכרים  במסגרת  הליכים  אלו  בדבר  סיום  תקופות  ההחכרה  והתשלומים  לקבוצהה

 18  לעיל  וביאור  32.3לפרטים  נוספים  ראה  סעיף  (מבין  הליכים  אלו  הינו  בקשר  לאייר  קנדה  

 ).לדוחות הכספיים

  הגישה  החברה  לבית  הדין  להגבלים  עסקיים  בקשה  לסעד  זמני  לעיכוב 2005,    במרס28ביום   52 .8

י "  של  מינוי  נאמן  הנדרש  לפי  התנאים  שקבע  הממונה  לרכישת  השליטה  באל  על  עביצועו

והודעת  ערר  על  החלטת  הממונה  שלא  להאריך  את  המועד )    לעיל29.3ראה  סעיף  (החברה  

התקבלה ,  2005,    במרס29ביום  .  שנקבע  למכירת  פעילות  התעופה  על  פי  תנאי  המיזוג

 .שה לסעד זמניהחלטת בית הדין לפיה נדחה הערר ונדחתה הבק
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 דיון בגורמי סיכון  . 53

חולשות  וגורמי  הסיכון  העיקריים  הבאים  שהתוצאה  שלהם  היא ,  הקבוצה  בכללותה  חשופה  לאיומים

 :הרעה במצבה הכלכלי של הקבוצה ובתוצאותיה העסקיות של החברה
 

 :סיכוני מקרו 53 .1

 אירועים מדיניים ובטחונים ופעילות טרור בארץ ובאזור 53 .1 .1

ובטחוניים  או  פיגועי  טרור  בארץ  וכן  איומים  בפעולות  טרור לאירועים  מדיניים  

נגד  ישראליים  באזורים  מסוימים  בעולם  השפעה  מידית  על  היקף  תנועת  הנוסעים 

הן  של  תיירות  בינלאומית  יוצאת  ונכנסת  והן  של  תיירות  מקומית ,  של  הקבוצה

המתבטאת  באובדן  הכנסות  ואי  ניצול  של  ציוד  טיסה  ומשאבי  ייצור  קבועים 

 .אחרים

 פעולות טרור ומשברים מדיניים בינלאומיים 53 .1 .2

ב  או "  בארה2001,    בספטמבר11  -לפעילות  טרור  בינלאומית  דוגמת  פיגועי  ה

למשברים  מדיניים  בינלאומיים  כגון  המתיחות  והמלחמה  במפרץ  הפרסי  בשנת 

  וכן  לאיומי  טרור  על  התעופה  הבינלאומית 2003  ומלחמת  עירק  בשנת  1990/91

דבר  המסכן  את  הקבוצה  בעיקר  בתחום ,    על  ענף  התעופה  בכללותוהשפעה  שלילית

 .  החכרת המטוסים בבעלות

 האטה ברמת הפעילות הכלכלית 53 .1 .3

האטה  ברמת  הפעילות  הכלכלית  בארץ  עלולה  להביא  לירידה  בהיקף  פעילות 

האטה  בפעילות  הכלכלית  בעולם  או  באזורים .  הקבוצה  בתחום  התעופה  והתיירות

ע  לרעה  על  מצב  ענף  התעופה  העולמי  וכתוצאה  מכך  על מסוימים  עלולה  להשפי

 . תחום החכרת המטוסים

 חשיפה לעליה בשערי ריבית הדולר 53 .1 .4

על  חלק .  הקבוצה  מממנת  את  המטוסים  בהלוואות  דולריות  בריבית  משתנה

, בייחוד  לטווח  הארוך,  מההלוואות  ביצעה  הקבוצה  הגנות  אולם  רוב  ההלוואות

 .חשופות לעליות בשעורי הריבית
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 חשיפה לשינויים בשערי מטבע 53 .1 .5

ב  שהוא  גם  מטבע "עיקר  הנכסים  וההתחייבויות  של  הקבוצה  הם  בדולר  של  ארה

בעיקר ,  הקבוצה  חשופה  לעליה  של  שערי  המטבעות  האירופאים.  הדיווח  שלה

ביחס  לדולר  מאחר  ולקבוצה  עודף  בהוצאות  במטבעות  אירופאים  על  פני ,  האירו

 .ירותבתחום התעופה והתי, הכנסות מהן

 :סיכונים ענפיים 53 .2

 מצב ענף התעופה העולמי 53 .2 .1

הסביבה  בה  פועלת  הקבוצה  הינו  ענף  התעופה  הבינלאומי  המאופיין  באי  יציבות 

הגורמים  לעודפי  ביקוש  והיצע  של ,  בהיקף  התובלה  האוירית  של  נוסעים  ומטען

, כמו  כן).    להלן53.4ראה  סעיף  (מטוסים  שאינם  תואמים  את  קצב  היצור  שלהם  

  הענף  בשנים  האחרונות  במשברים  כלכליים  של  חברות  תעופה  ברחבי מאופיין

ב  עליהן  נמנים  לקוחות  מהותיים  של  הקבוצה  בתחום "העולם  ובעיקר  בארה

 . החכרת המטוסים

 עודף או היצע בשוק המטוסים העולמי 53 .2 .2

עודף  בהיצע  של .  עודף  או  היצע  משפיעים  על  מחירי  המטוסים  ועל  דמי  החכירה

נמוכים  עלולים  להשפיע  לרעה  על ,  או  דמי  חכירה,  יםמטוסים  ומחירי  מטוס

יכולתה  של  הקבוצה  להחכיר  מחדש  או  למכור  מטוסים  בעת  סיומו  של  הסכם 

 .החכרה או בעת החזרה מוקדמת של מטוסים כתוצאה ממשבר אצל אחד החוכרים

 שינויים רגולטורים בענף והוראות יצרן 53 .2 .3

  עשויה  להיות  השפעה  על לשינויים  בהסדרים  הרגולטורים  בענף  בארץ  ובעולם

 .היקף פעילות הקבוצה או על השקעות במטוסים קיימים

 מחירי הדלק הסילוני 53 .2 .4

, הדלק  הסילוני  הוא  מרכיב  מהותי  בהוצאות  התפעול  של  הקבוצה  בתחום  התעופה

, 2004כפי  שהיו  בשנת  ,  עליות  מחירים  חדות.  התיירות  והשירותים  הנלווים  להן

לעליית  מחירי  הדלק  השפעה  עקיפה .  תפעולמגדילות  בצורה  חדה  את  הוצאות  ה

בכך  שהיא  מרעה  את  מצבן  של  חברות  התעופה ,  גם  על  תחום  החכרת  המטוסים

 . הנמנות על לקוחות הקבוצה
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 מגבלות רעש ואיכות סביבה 53 .2 .5

על  מנת ,  לצמצום  שעות  הפתיחה  של  נמלי  תעופה  בארץ  ובעולם  בשעות  הלילה

  הפעלת  מטוסים  בשל  גורמי  זיהום למנוע  רעש  ממטוסים  וכן  למגבלות  אחרות  על

 .עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות הקבוצה

 אסונות טבע ומגיפות 53 .2 .6

ואסונות  טבע  השפעה  שלילית  על  תנועת )  דוגמת  הסארס(להתפרצות  מגיפות  

, דבר  הפוגע  בתוצאות  העסקיות  של  חברות  תעופה  בעולם,  נוסעים  לאזורי  אסון

כמו  רעידת (אסון  טבע  .  וסים  מהקבוצהביניהן  חברות  הנמנות  על  חוכרי  המט

ביעדי  הקבוצה  יכול  להשפיע  לרעה  על  תנועת  הנוסעים  של  הקבוצה )  אדמה  קשה

 . ועל התוצאות העסקיות בתחום התעופה והשירותים

 :סיכונים ייחודיים לקבוצה 53 .3

 תלות בלקוחות עיקריים 53 .3 .1

ל פשיטת  רגל  ש.  לקבוצה  תלות  בתחום  החכרת  המטוסים  בשני  לקוחות  עיקריים

ב  עלולות "בארה)  Chapter 11(לקוח  מסוים  או  כניסה  להליך  הגנה  בפני  נושים  

, גם  לאובדן  לקוח  גדול.  לפגוע  מהותית  ברווחיות  הקבוצה  וההכנסות  מהתחום

עלולה  להיות  השפעה  מהותית ,  דוגמת  סיטונאי  תיירות  בתחום  התעופה  והתיירות

 . על הכנסות הקבוצה

  זמןאיתנות פיננסית של חוכרים לאורך 53 .3 .2

.   שנים13-12  -בין  השאר  ל,  הקבוצה  עוסקת  בהחכרות  מטוסים  לתקופות  ארוכות

עלולים  להשפיע  על ,  שינויים  לרעה  במצבם  הפיננסי  של  החוכרים  לאורך  זמן

 . הקבוצה

 ירידה בערכי מטוסים 53 .3 .3

משמש  ערכו  גם  כמרכיב  לצורך ,  מעבר  לחשיבותו  של  ערך  המטוס  בעת  מימושו

רידה  בערכי  המטוסים  בשווקים  הבינלאומיים  עלולה י,  לפיכך.  בטחונות  לבנקים

לגרום  לדרישה  לפרעון  מוקדם  של  ההלוואה  או  חלקים  ממנה  או  לתוספת  בטחונות 

 .מאת הגופים המממנים

 ירידה בשוויה של אל על 53 .3 .4

חלק  מניירות  הערך  של  אל  על  שבבעלות  החברה  משמשים  כבטחונות  להלוואות 

ירידה  דרסטית .  ברה  לגופים  מוסדייםח  שהנפיקה  הח"מחברת  ביטוח  ולאג,  מבנק

במחיר  השוק  של  ניירות  הערך  של  אל  על  או  בשוויה  עלולה  להעמיד  את  החברה 
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במקרה  זה  על  החברה  לספק  בטחונות  חלופיים .  במצב  של  העדר  בטחונות  מספקים

 . או לפרוע מידית חלק מההלוואות שנטלה

 תלות ביצרן מטוסים 53 .3 .5

הינם  מתוצרת  חברת ,  הפעילות  שלהבשני  תחומי  ,  כל  המטוסים  של  הקבוצה

הפסקת  פעילות  של  בואינג  עלולה  לגרום  לקבוצה  או  לחברות  שחוכרות ".  בואינג"

 . על כל המשתמע מכך, מטוסים מהקבוצה קשיי תפעול זמניים

 הסכמי הרשאה עם רשות שדות התעופה בישראל 53 .3 .6

ה  של ניתנים  מכוח  הרשא)  וכן  מספר  שירותים  אחרים(  וטל  לימוזין  QASשירותי  

 2005  -  ו2007מועד  פקיעת  הסכמי  ההרשאה  הוא  .  רשות  שדות  התעופה  בישראל

אי  חידושה  של  ההרשאה  עלול  להביא  להפסקת  הפעילות  של  החברות .  בהתאמה

זאת  לאור  חשיבות  ההרשאה  מרשות  שדות  התעופה ,  כל  אחת  בתחומה,  האלו

 .לפעילותן של חברות אלה

 בטחון טיסה 53 .3 .7

חייבת  לקיים  סדרי ,    תעופה  ישראליות  אחרותבדומה  לחברות,  מאחר  וארקיע

בטחון  הנקבעים  על  ידי  גורם  ממלכתי  והיא  נושאת  בהוצאות  הבטחון  מבלי  שתהא  

סדיר (לה  שליטה  ממשית  עליהן  ואשר  רובן  אינן  חלות  על  חברות  התעופה  הזרות  

כמו .  מהווה  הדבר  פגיעה  בכושר  התחרות  שלה  וברווחיותה,  המתחרות  בה)  ושכר

, שעלולות  להתרחב,  חלות  מגבלות,  מעת  לעת,  תראות  והוראות  בטחוןעקב  ה,  כן

על  אפשרותה  של  ארקיע  לבצע  טיסות  ליעדים  מסוימים  או  במועדים  מסוימים 

ובכך  נפגעות  הכנסות  הקבוצה  והאפשרויות  העומדות  בפניה  לפיתוח  יעדים 

 .  חדשים

 מגבלות בקבלת אשראי מתאגידים בנקאיים בישראל  53 .3 .8

או "  לווה  יחיד"ח  על  הבנקים  בדבר  מגבלות  לפיהן  חובות  של  עקב  הוראות  המפק

לתאגיד  בנקאי  ישראלי  לא  יעלה  על  שיעור  מסוים  מהונו  של  אותו "  קבוצת  לווים"

עשויים  להקשות  על  הקבוצה  ועל  אל  על  בגיוס  אשראי  נוסף  מאותם ,  תאגיד

, כמו  כן.  בייחוד  בקשר  עם  רכישת  מטוסים  והשקעות  נוספות,  תאגידים  בארץ

, ינוי  שליטה  באחת  מחברות  הקבוצה  ללא  קבלת  אישור  מראש  של  הגוף  המממןש

עלול  להוות  הפרה  של  הסכם  ההלוואה  ולהביא  לדרישה  לפרעון  מוקדם  של 

 .ההלוואה
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 :בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון על פי טיבם 53 .4

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

 הקבוצה בכללותה
 

  גדולה בינונית קטנה
 סיכוני מקרו   

אירועים  מדיניים  ובטחוניים  ופעולות  +  

 טרור בארץ ובאזור
ל  ומשברים  מדיניים "פעולות  טרור  בחו +  

 בינלאומיים
 האטה ברמת הפעילות הכלכלית  + 
 LIBOR-שינויים בשערי ריבית ה  + 
 חשיפה לשינויים בשערי מטבע   + 
    
 סיכונים ענפיים   
 תעופה העולמימצב ענף ה +  
 עודף היצע בשוק המטוסים העולמי +  
 שינויים רגולטורים בענף והוראות יצרן   +
 מחירי דלק הסילוני +  
 מגבלות רעש ואיכות סביבה   +
 אסונות טבע ומגיפות   +
    
 סיכונים מיוחדים לקבוצה   
 תלות בלקוחות עיקריים  +  
 ורך זמןאיתנות פיננסית של חוכרים לא  + 
 ירידה בערך המטוסים ביחס להלוואות  + 
 ירידה בשוויה של אל על  + 
 תלות ביצרן מטוסים   +
 אי הארכת הסכמי הרשאה עם הרשות     +
 בטחון טיסה   +
מגבלות  בקבלת  אשראי  מתאגידים   + 

 בנקאיים בישראל 
 

 



 
 
 
 'בחלק 

 
 
 
 

 דוח הדירקטוריון
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 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה דוח 

 2004 בדצמבר 31יימה ביום סתהש
 

 נתונים עיקריים מתאור עיסקי התאגיד
 

 מבנה האחזקות של החברה
 

  בארקיע  קוי 75%הינן  )    ראה  להלן-פרט  לאל  על  (  אחזקותיה  של  החברה  2004  בדצמבר  31נכון  ליום  
כנפיים  והחברות (לה  מספר  חברות  בנות  בעיקר  בבעלות  מלאה  ,  ")ארקיע"להלן  (מ  "  בעתעופה  ישראליים
  מהמניות  בכל 25%  -מחזיקה  החברה  בכ,  כמו  כן").  הקבוצה"יקראו  להלן  ,  למעט  אל  על,  המוחזקות  שלה
איסתא  ליינס  חברת  הנסיעות  של ,  ")ממן"להלן  (מ  "  מסופי  מטען  וניטול  בע-ממן  :  אחת  מהחברות

) 1985(וארנון  פז  ")  קשרי  תעופה"להלן  (מ  "קשרי  תעופה  בע,  ")איסתא"להלן  (מ  "ם  בישראל  בעהסטודנטי
בקשרי  תעופה  ובארנון  פז  נכללות  בדוחות  הכספיים ,  באיסתא,  ההשקעות  בממן").  ארנון  פז"להלן  (מ  "בע

 .  של החברה לפי שיטת השווי המאזני
 

 רכישת מניות באל על  
 

ברה  במהלך  השנה  הינה  המשך  רכישה  הדרגתית  של  מניות  אל  על  נתיבי ההתפתחות  המהותית  ביותר  בח
זאת  בעקבות  החלטת  הממשלה  להפריט  את  החברה  בדרך  של  הצעת ,  ")אל  על"להלן  (מ  "אויר  לישראל  בע

אשר  בוצעה  בחודש  יוני ,  מכר  על  אחזקותיה  באל  על  ביחד  עם  הנפקה  לציבור  של  ניירות  הערך  של  אל  על
2003. 

 
  מזכויות 42.8%  -  מהון  המניות  של  אל  על  ובכ39.8%  -  החזיקה  החברה  בכ2004,  ר  בדצמב31ביום  

 2004,  זאת  לאחר  שמימשה  בחודשים  יוני  ודצמבר',  י  צד  ג"כתוצאה  מיפוי  כוח  שניתן  לה  ע,  ההצבעה  בה
 .חלק מהותי מאופציות הרכישה שבידיה

 
 5ל  על  הניתנים  למימוש  עד  ליום  ובכתבי  אופציות  של  א'  בנוסף  מחזיקה  החברה  באופציות  רכש  מסדרה  ב

 -עד  לכ,  יחד  עם  ייפוי  הכוח  שבידיה,  אם  תממש  החברה  אופציות  אלו  עשויה  היא  להגיע.  2007,  ביוני
 . בדילול מלא,  מזכויות ההצבעה באל על52.8%

 
  מסתכמת  בסך 2004,    בדצמבר31נכון  ליום  ,  עלות  המניות  והאופציות  של  אל  על  המוחזקות  על  ידי  החברה

שווי  השוק ,    לא  ביצעה  החברה  השקעות  נוספות  באל  על2004,    בדצמבר31מאז  .    מיליון  דולר65.7  -כשל  
  מיליון 173  -  הסתכם  ב2005  במרס  27נכון  ליום  ,  של  ניירות  הערך  של  אל  על  המוחזקות  על  ידי  החברה

רות  ערך  בתל   אל  על  היא  חברה  ציבורית  אשר  מניותיה  נסחרות  בבורסה  לניי2003מאז  חודש  יוני  .  דולר
 .אביב

 
מחזיק (את  אישור  המדינה  ,  וקיבלה,  לשם  ביצוע  רכישת  מניות  אל  על  כמפורט  לעיל  נדרשה  החברה  לקבל

אישורים  אלו .  בהתאם  לתקנון  אל  על  וכן  אישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים)  מנית  המדינה  המיוחדת
בהתאם  לאישור  הממונה .  י  התאגידהותנו  בתנאים  שונים  כפי  שפורטו  בתיאור  ההתפתחות  הכללית  של  עסק

בלתי ,  על  ההגבלים  העסקיים  נדרשת  החברה  למכור  בתקופה  עד  למועד  שנקבע  על  ידי  הממונה  לצד  שלישי
למעט  פעילות  החכרת (תלוי  את  מלוא  פעילות  התעופה  שלה  הכוללת  את  אחזקות  החברה  בארקיע  

בקשרי  תעופה  ובארנון ,  באיסתא,  מןבמ,  )  ואוריסלQASהמטוסים  וחברות  מסוימות  בקבוצת  כנפיים  כמו  
 .  פז
 

יועברו  לידי  נאמן ,  לא  נמכרה  כלל  פעילות  התעופה  על  ידי  החברה  עד  למועד  אשר  נקבע  על  ידי  הממונה
ומעת  מינויו  ינהג )  למעט  פעילות  החכרת  המטוסים(מניותיה  של  החברה  בפעילות  התעופה  של  כנפיים  

לא  יהיו ,  החל  מהמועד  האחרון  למכירה.  ם  ויפעל  למכרההנאמן  בפעילות  התעופה  של  כנפיים  מנהג  בעלי
 .רשאים בעלי המניות של החברה לנהל את פעילות התעופה של כנפיים והניהול יועבר לידי הנאמן
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  בחרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  אל  על  בחמישה  דירקטורים  חדשים 2005,    בינואר6ביום  

  בחר  דירקטוריון 2005,    בינואר9ביום  .  רה  שליטה  אפקטיבית  באל  עלמומלצי  החברה  וממועד  זה  יש  לחב
,   בפברואר2ביום  .  תמר  בורוביץ  לסגניתו'  ר  דירקטוריון  אל  על  ובגב"אל  על  בפרופסור  ישראל  בורוביץ  ליו

אישרה  האסיפה  הכללית של אל על מינויים של שני דירקטורים נוספים מומלצי החברה והחל ממועד ,  2005
 . חברים הכוללים בנוסף לשבעת מומלצי כנפיים גם שני דירקטורים חיצוניים9ריון אל על מונה זה דירקטו

 
 31  ולאור  העובדה  כי  עד  ליום  2005מאחר  והשליטה  האפקטיבית  של  החברה  באל  על  היא  רק  מינואר  

ל על   היתה  החברה מנועה על פי הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים מלהתערב בענייני א2004בדצמבר  
ההשקעה  באל  על  מוצגת .  הדוחות  הכספיים  של  אל  על  אינם  מאוחדים  בדוחותיה  של  החברה,  או  ניהולה

פעילותה  של  אל  על  אינה  מתוארת ,    על  בסיס  העלות  ובהתאמה2004  בדצמבר  31בדוחות  הכספיים  ליום  
 . בדוחות במסגרת תחומי הפעילות של הקבוצה

   
 תחומי פעילות של התאגיד

 
 :לת בשני מגזרים עיקרייםהקבוצה פוע

 
טיסות (  מגזר  זה  כולל  את  פעילות  התעופה  הבינלאומית  והפנים  ארצית  -  תעופה  תיירות  ושירותים  נלווים

שירותי ,  שיווק  תיירות  בינלאומית  ופנים  ארצית,  ארגון  ושיווק  טיסות  שכר,  של  ארקיע)  סדירות  וטיסות  שכר
 .פה בארץשירותי קרקע ובידוק בנמלי התעו, אחזקת מטוסים

 
  מגזר  זה  כולל  החכרת  מטוסים  בבעלות  ארקיע  וארקיע  ליסינג  לחברות  זרות -  החכרת  מטוסים  בבעלות

נכללים ,  1999משהחלה  ההצטיידות  במטוסים  חדישים  החל  משנת  .  ברובם  ארוכי  טווח,  בהסכמי  חכירה
. עופה  והתיירותאותם  המטוסים  במסגרת  מגזר  החכרת  המטוסים  בבעלות  ומוחכרים  לשימושו  של  מגזר  הת
 . מחירי ההחכרה בין המגזרים נקבעו על פי מחירי שוק במועדי ההצטיידות במטוסים אלה

 .לחברה אחזקות בחברות העוסקות בענפים הקרובים לפעילות הקבוצה, כמו כן
 

 מידע נוסף 
 

תיה  של מ  למכירת  מלוא  אחזקו"נחתם  הסכם  בין  החברה  לבין  חברת  גולדן  פוינט  בע,  2005  במרס  15ביום  
המכירה  נעשית  במסגרת  החלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  .  $  מיליון  11.0  -החברה  בממן  בתמורה  ל

ביצוע  המכירה  מותנה  באישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים .  בעניין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על
 .שטרם ניתן עד מועד חתימת דוח זה

  
ד  עמיאל  תגר  למכירת  מלוא  אחזקותיה  של  החברה "  לבין  עונחתם  הסכם  בין  החברה,  2005  במרס  29ביום  

המכירה  נעשית  במסגרת  החלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים .  $  מיליון  0.2  -בארנון  פז  בתמורה  לכ
ביצוע  המכירה  מותנה  באישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים .  בעניין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על

 .שטרם ניתן עד מועד חתימת דוח זה
 

מ "בע)  2005(הודיעה  החברה  כי  מתנהל  משא  ומתן  בינה  לבין  תאגיד  עובדי  ארקיע  ,  2005  במרס  27ביום  
. כמתחייב  מהחלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים,  כולה  או  חלקה,  למכירת  פעילות  התעופה  של  כנפיים  

 .עד למועד חתימת דוח זה טרם נסתיים המשא ומתן
 

 כספיה בצהמ
 
$   מיליון  471לעומת  $,    מיליון  474  מסתכם  בסך  2004  בדצמבר  31קבוצה  ליום  הנכסים  של  הסך   .א

 .2003 בדצמבר 31ליום 
 
 8.3%ירידה  של  $,    מיליון  89  מסתכם    בסך  2004בדצמבר      31ן    העצמי    של    החברה    ליום    ההו .  ב

      בדצמבר31  ביום  20.6%לעומת  ,    המאזן  מסך18.8%    והוא  מהווה2003  בדצמבר  31עומת  ל
 .2004 בדצמבר 5ביום $  מיליון 11.6הירידה נובעת בעיקר מחלוקת דיבידנד בסך . 2003
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 : הינם2003 בדצמבר 31 לעומת 2004 בדצמבר 31יים בסעיפי הנכסים ליום רנויים העיקהשי      .ג

, 2003 בדצמבר 31ביום $  מיליון 9.1 -מ) המוצגת על בסיס העלות(, עליה בהשקעה באל על -
  .  2004 בדצמבר 31ביום $  מיליון 65.7 -ל

בעיקר  כתוצאה  מפחת  שוטף $,    מיליון  340  -ל$    מיליון  381  -נטו  מ  ועבירידה  ברכוש  הק -
   . וממכירת מטוסים

שהסתכמו  לסוף  השנה  בסך ,  עות  הנזילותקבסעיפי  המזומנים  וההש$  ליון  ימ  10.3  ירידה  בסך -
 . $ מיליון 22.5של 

 
  בדצמבר 31  לעומת  2004  בדצמבר  31פי    ההתחייבויות  לזמן  ארוך  ליום  נויים    העיקריים    בסעיהשי .ד

 : הינם2003
 .2009-2007לפרעון בשנים $  מיליון 28.2היווצרות התחייבות לבעלי אגרות חוב בסך  -
בעיקר  כתוצאה  מביצוע  $    מיליון  9.8ירידה  ביתרת  ההפקדות  של  חוכרי  מטוסים  בסך   -

רור  רזרבות  כתוצאה  מסיום  תקופות  החכרה  ומכירת שיפוצים  במטוסים  המוחכרים  ומשח
 .מטוסים

בעתודה  למיסים  נדחים  בעיקר  כתוצאה  מהורדת  שיעורי  המס $    מיליון  8.8ירידה  בסך   -
 .בארץ

 
 קית סות הפעילות העתוצא

 
 .אשתקד$,  אלפי 2,016לעומת הפסד בסך $  אלפי 1,459 -הרווח הנקי של הקבוצה בשנת הדוח הסתכם ב

 
ברבעון $    אלפי  1,479לעומת  הפסד  של  $    אלפי  2,030ביעי  של  השנה  הסתכם  ההפסד  בסך  ברבעון  הר

 .המקביל אשתקד
 

$   מיליון  30.9  -ו$    מיליון  169.1  -ות  הקבוצה  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  הסתכמו  בסהכנ
 15.6%  -    ו3.3%ל  ירידה  בשיעור  ש,  בתקופות  המקבילות  אשתקד$    מיליון  36.6  -ו$    מיליון  174.9לעומת  
 . בהתאמה

 
  הסתכמו  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי םים  הנלווים  להתורהתיירות  והש,  ות  הקבוצה  במגזר  התעופהסהכנ

בהשוואה ,    בהתאמה12.3%  -  ו0.2%ירידה  בשיעור  של  $    מיליון  23.1  -וב$    מיליון  133.4  -של  השנה  ב
 . לתקופות המקבילות אשתקד

 
ירות  בינלאומית  עלו  בשנת  הדוח  וירדו  ברבעון  הרביעי  של  השנה  בשיעור  של ות  הקבוצה  מתעופה  ותיסהכנ

הסיבה  העיקרית  לשינויים  בהכנסות .  בהשוואה  לתקופות  המקבילות  אשתקד,    בהתאמה19.4%  -  ו5.1%
  וירדו  ברבעון 6%  -הינן  כמות  שעות  הטיסה  שביצעה  ארקיע  בטיסות  בינלאומיות  שעלו  בשנת  הדוח  ב

 .11% -הרביעי של השנה ב
 

  של רות  הקבוצה  מתעופה  ותיירות  פנים  ארצית  ירדו  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  בשיעוסהכנ
הירידה  בהכנסות  נובעת  מקיטון  בכמות .  לעומת  התקופות  המקבילות  אשתקד,    בהתאמה7.2%  -  ו12.7%

, 14%  -  ו16%רקיע  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  בשיעור  של  אה  סהנוסעים  המשוקללת  שהטי
במקביל  לירידה  במספר  הנוסעים  עלתה  ההכנסה .  בהשוואה  לתקופות  המקבילות  אשתקד,  בהתאמה

בשנת  הדוח  ירדו  ההכנסות  ממכירת  שרותי  נופש .  הממוצעת  לנוסע  בהשוואה  לתקופות  המקבילות  אשתקד
 . בארץ ובמיוחד בפלח השוק שלא היה  רווחי

 
ח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  בשיעור  של ודהקה  עלו  בשנת  בידוק  ותחזו,  ות  הקבוצה  משרותי  שינועסהכנ

לעומת  התקופות  המקבילות  אשתקד  וזאת  בעיקר  כתוצאה  מגידול  בפעילות ,    בהתאמה1.5%  -  ו14.5%
 .השינוע שמקורה בעליה במספר הטיסות והנוסעים בתעופה הבינלאומית בנמלי התעופה בארץ
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  35.7  �  הסתכמו  השנה  וברבעון  הרביעי  של  השנה  בות  הקבוצה  במגזר  החכרת  מטוסים  בבעלותסהכנ
לות י  התקופות  המקבתמו  בהתאמה  לע24.0%  -  ו13.3%ירידה  נטו  בשיעור  של  $,    מיליון  7.8  -ו$  מיליון  
 : שנגרמה בעיקר מהסיבות הבאות, אשתקד

 
 :גורמים לירידת ההכנסות

  למחירי  השוק  וזאת  בעקבות 200-737      התאמת  דמי  החכירה  ששילמה  אייר  קנדה  עבור  מטוסי  בואינג  -
והחזרה  הדרגתית  של  המטוסים  בחודשים  ספטמבר ,  2003  באפריל  1הסדר  שהושג  עימה  למפרע  מיום  

 .2004עד דצמבר 
 .2003 בדצמבר 31 ביום 200-737 מטוסי בואינג 5העדר הכנסות בעקבות מכירתם של  -
  והחכרתו  מחדש 2003פריל    בא30  ביום  200-757סיום  הסכם  רב  שנתי  של  החכרת  מטוס  בואינג   -

    .  בדמי חכירה נמוכים יותר2004בפברואר 
 

 :גורמים לעליה בהכנסות
 .כפיצוי על אובדן דמי חכירה מאייר קנדה$,  מיליון 3.3 -בסך של כ, 2004    הכללת הכנסה בשנת -
  שתקופת   ישנים100-747ממכירתם  של  שני  מטוסי  מטען  מדגם  בואינג  $    מיליון  0.5  -רווח  בסך  של  כ -

 .החכרתם נסתיימה בחודש יוני השנה
 200-737ממכירת  שני  מטוסי  בואינג  ,  שנוצר  ברבעון  השלישי  של  השנה$    מיליון  0.8  -רווח  בסך  של  כ -

  מטוסי 2שנוצר  ממכירת  $    מיליון  1.0ורווח  נוסף  בסך  ,  שהוחזרו  על  ידי  אייר  קנדה  בחודש  יולי  אשתקד
 .י אייר קנדה"שאף הם הוחזרו ע, 2004 נוספים בחודש דצמבר 200-737בואינג 

 
  וירדו  ברבעון  הרביעי  של  השנה 0.4%  -עלו  בשנת  הדוח  ב,  ללא  פחת,  אות  התפעוליות  של  הקבוצהצההו

הוצאות  הקבוצה  לדלק  סילוני  עלו .  לעומת  התקופות  המקבילות  אשתקד,    בהתאמה14.8%בשיעור  של  
לעומת  התקופות  המקבילות ,    בהתאמה47.3%  -  ו35.4%בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  בשיעור  של  

 . עליה זו נגרמה כתוצאה מהעליה החדה במחירי הנפט בעולם; אשתקד
  בהתאמה 28.2%  -  ו14.9%הוצאות  הפחת  ירדו  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  בשיעור  של  

 בהשוואה  לתקופות  המקבילות  אשתקד  וזאת  בעיקר  כתוצאה  ממכירת  מטוסים  במגזר  החכרת  המטוסים
, ניצולת  נמוכה  של  ציוד  הטיסה  ושער  גבוה  של  האירו  ביחס  לדולר  גרמו,  מחירי  הדלק  הגבוהים.  בבעלות

 .לפגיעה ברווחיות של מגזר התעופה והתיירות והשרותים הנלווים לו, בין השאר
 

 יליוןמ  4.9  -ו  $  ן  מיליו24.3  -ב  םח  הגולמי  של  הקבוצה  בשנת  הדוח  וברבעון  הרביעי  של  השנה  הסתכוהרו
 .לעומת התקופות המקבילות אשתקד,  בהתאמה9.4% ועליה בשיעור 3.2%ור של עבשי ירידה$, 
 

הוצאות  ההנהלה והכלליות עלו בשנת הדוח .  0.2%ות  המכירה  והשיווק  ירדו  בשנת  הדוח  בשיעור  של  אהוצ
 .ומת אשתקד בעיקר כתוצאה מהוצאות שהיו לחברה בקשר עם ההשקעה באל עלעל 33.9%בשיעור של 

 
. אשתקד$    מיליון  13.3לעומת  $    מיליון  12.9  -ות  מימון  נטו  של  הקבוצה  בשנת  הדוח  הסתכמו  בהוצא
המשמשות ,  קרי  של  הוצאות  המימון  הינו  הוצאות  ריבית  על  הלוואות  דולריות  לזמן  ארוךי  העבהרכי

 .  לעומת אשתקד21.3%למימון המטוסים שבבעלות הקבוצה שירדו השנה בשיעור של 
 

שמומשו  ברובן  לצורך  ההשקעה  באל ,  )  ופקדונותתח  ממשלתיו"  אגרקיבע(זילות  של  החברה  עות  הנקההש
 .אשתקד$  מיליוני 1.6לעומת רווח של $  מיליוני 0.1הניבו בשנת הדוח רווח בסך של , על

 
בקשר  עם  אגרות  החוב  שהונפקו  בחודש $    מיליון  1.7  -בשנת  הדוח  היו  לחברה  הוצאות  מימון  בסך  של  כ

 . ועם הלוואות נוספות שנטלה החברה לצורך מימון ההשקעה באל עלמרס השנה
 

 0.4לעומת  הפסד  של  $    מיליון  0.7חלקה  של  הקבוצה  ברווחי  חברות  כלולות  נטו  הסתכם  השנה  בסך  של  
 .אשתקד$ מיליון 

 
 2007  בשנת  30%בעקבות  תיקון  פקודת  מס  הכנסה  והורדת  שיעורי  מס  החברות  בהדרגה  עד  לשיעור  של  

 .ברבעון השני של השנה$  מיליון 7.4הוצאות המיסים בסך של קטנו 
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 2004לשנת $ צית נתוני דוח רווח והפסד מאוחד באלפי תמ
 

  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  כ"סה
 
 169,114 

  
 30,901 

  
 66,914 

  
 42,513 

 
 28,786 

 
 הכנסות

      
 הוצאות הפעלה  ) 487,26( ) 35,012( ) 57,512( ) 25,805( )144,816(
      
 רווח גולמי 2,299  7,501  9,402  5,096  24,298 

      
 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה )   3,178( )   4,556( )   5,161( )   4,697( )  17,592(
      
 תפעולי) הפסד(רווח       )879(  2,945  4,241        399  6,706 

      
 נטו, הוצאות מימון )   3,074( )   3,541( )   2,866(    )3,361( )  12,842(
      
 נטו, אחרותהכנסות      -          -                -        25  25 

      
 לפני מיסים על ההכנסה) הפסד(רווח     ) 3,953(      )596(   1,375     )2,937(     ) 6,111(
      
 )הפרשה(הטבה   -  מיסים על ההכנסה 918  7,549  )      318( 77  8,226 

      
 נטו, חברות כלולות) בהפסדי(חלק החברה ברווחי        )189(       )270( 579      540  660 

      
, חברות מאוחדות) ברווחי(חלק המיעוט בהפסדי   777     )   2,007( )      376(       290      )1,316(

 ונט
      
 )הפסד(רווח נקי     )2,447( 4,676  1,260     )2,030( 1,459 

====== ====== ===== ===== =====  
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 השקעות ומקורות מימון, ותנזיל
 

  מיליון 34.4לעומת  $    מיליון  31.8  הניבה    תזרימי  מזומנים  בסך  2004השוטפת  של  הקבוצה  בשנת    לותהפעי
שבנוסף  להיותו  מגזר  שבו  עיקר ,  רו  במגזר  החכרת  המטוסים  בבעלותעיקר  התזרים  מקו.  2003ת  נבש  $

 .וה בובג ,שאינו צורך מזומנים, גם מרכיב הפחת, הרווח
 

 .$ מיליון 24.6מסתכמים על פי הסכמי החכירה בסך של , 2005ך שנת להחכירה הצפויים להתקבל במהדמי 
 

ששימש  למימון $,    מיליון  30.1לסך  של  הקבוצה  הנפיקה  אגרות  חוב  וכתבי  אופציה  למוסדיים  בתמורה  
 .ההשקעה באל על

 
למימון ,    שנים3עם  תקופת  גרייס  של  ,    שנים10לזמן  ארוך  של  עד  $    מיליון  23החברה  נטלה  הלוואות  בסך  

 .ההשקעה באל על
 

ששימשה $,    מיליון  11צה  נטלה  בשנת  הדוח  הלוואה  חדשה  לזמן  ארוך  בקשר  עם  מטוס  מוחכר  בסך  והקב
 .$ מיליון 8.6עון הלוואות לזמן קצר בסך בעיקר לפר

 
וממכירת  זכויות  התביעה  שלה  כלפי ,  ממכירת  מטוסים  שהיו  בהחכרה$    מיליון  12.7הקבוצה  קיבלה  סך  של  

 .אייר קנדה
 

 .$ מיליון 5.1הקבוצה קיבלה תשלומי דיבידנד מחברות מחוזקות בסך 
 

 :ויבשנת הדוח הושים העיקריים במקורות הכספיים שהיו בידי הקבוצה מהשי
 
 .$ מיליון 35.5פרעון הלוואות לזמן ארוך בסך  -
 
 .$ מיליון 56.6השקעה בניירות ערך של אל על בסך  -
  

 .$ מיליון 11.6תשלום דיבידנד בסך  -
 

 בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםוכמותי דווח איכותי 
 

 .ח אורי מילר"רו, ל הכספים"האחראי בקבוצה לניהול סיכוני השוק הינו סמנכ .א  
   

 :סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה הקבוצה הינם .ב
 

 .איתנות פיננסית של חוכרי המטוסים -
 .עליה במחירי הדלק הסילוני -

 ).ליבור(      עליה בשיעורי הריבית של הדולר -  
 .שינויים בשערי החליפין של מטבעות אחרים ביחס לדולר -
 .משומשיםשינויים לאורך זמן במחירי המטוסים ה -

 
 
 
 
 
 
 :מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק הינה כדלקמן .ג
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הוא  מטבע  הדווח ,  מטבע  שבו  עיקר  פעילותה,  ב"הקבוצה  נוטלת  הלוואות  בדולרים  של  ארה -

 . של הקבוצה ובו מתנהל שוק המטוסים הבינלאומי
 .ביצוע עסקאות הגנה וגידור מפני עליית שער הריבית של הדולר -
 .מה וגידור של מטבעותביצוע  עסקאות אקד -
ביצוע  מעקב  שוטף  אחרי  מחירי  הדלק  הסילוני  לצורך  קבלת  החלטות  בדבר  וביצוע  עסקאות  -

 .אקדמה או גידור
ראה (מעקב  שוטף  אחרי  מצבם  הפיננסי  של  החוכרים  ומחירי  המטוסים  ושמירה  על  נזילות   -

 ).להלן
 
 מגזר החכרת המטוסים בבעלות לחברות תעופה בעולם .ד
 

אופן  ביצוע ,    של  מגזר  החכרת  המטוסים  בבעלות  לחברות  תעופה  בעולםלתיאור  מפורט .1
 . בתיאור עסקי התאגיד' ראה פרק ב, העסקאות ותאור הסיכונים

 
הקבוצה  עוקבת  אחרי  מצבן  של  החברות  החוכרות  על  פי  הדוחות  הכספיים  שלהן  וכן  על  פי  .2

כמו  כן .  הן  מבצעותכל  פרסום  או  מידע  אחר  אודותן  לרבות  תכניות  וצעדי  התייעלות  אותם  
 . עוקבת הקבוצה אחרי ערכי המטוסים המוחכרים והתנהלות שוק המטוסים העולמי

 
כפי  שפורסם  ביום ,  החוכרת  מהקבוצה  שלושה  מטוסים,  בדוח  השנתי  של  דלתא  איירליינס .3

נמסר  על  ידה  כי  בעקבות  עליית  מחירי  הדלק  ותנאי  התחרות  נוצרו  לה  צרכי ,  2005  במרס  10
אי  יכולת  לגייס  את  המימון  הנדרש  והמשך .  ם  שאין  ודאות  כי  תוכל  לגייס  אותםנזילות  נוספי

עלולה  לגרום  לכך ,  בייחוד  אם  לא  תחול  ירידה  במחירי  הדלק  הגבוהים,  ההפסדים  הכבדים
 .  שדלתא תאלץ לבקש את הגנת בית המשפט מפני נושיה

 
במידה  כזו  שיאפשרו מדיניות  הקבוצה  היא  שמירת  יתרות  מזומנים  והשקעות  נזילות  אחרות   .4

בחלק  מההלוואות  יש .  במידה  ויהיו,  לה  להערך  ולהתארגן  בעתות  משבר  בתחום  ההחכרות
 . חודשים6לגבי פרעון הקרן למשך " גרייס"לקבוצה אפשרות לתקופת 

 
 :אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות .ה

 
יבית  בנוסף  לאמור  לעיל  מנהלת  הקבוצה  מעקב  יומי  אחר  שינויים  בשערי  החליפין  שערי  הר

 . בהתחשב בהסכמים המסחריים שלה, ומחירי הדלק ונוקטת בפעילות כפי שפורטו לעיל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2004 בדצמבר 31דוח בסיסי הצמדה ליום  .ו
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 מטבע ישראלי מטבע חוץ  
פריטים  כ"סה

שאינם 
 כספיים

במטבעות 
 אחרים

בעיקר (
 )אירו

בדולרים  של 
 ב"ארה

צמוד  למדד 
המחירים 

 לצרכן

 לא צמוד
 

  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי 
 נכסים      

 מזומנים ושווי מזומנים 2,181 -       12,595 801 -      15,577
       

 השקעות לזמן קצר 3,503 33 3,418 -      -      6,954
       

 לקוחות 7,396 -       5,786 386 -      13,568
       

 חייבים אחרים ויתרות חובה 1,974 13 1,713 282 2,433 6,415
       

 מלאי -        -       -       -       4,039 4,039
       

 השקעות בחברות כלולות -        152 -       -       81,635 81,787
       

 אגרות חוב סחירות -        -       5,552 -       -       5,552
       

 יתרת חובה לזמן ארוך -        -        83 -      81 164
       

 רכוש קבוע -        -       -       -        *340,340 340,340
----------- ------------ ---------- ----------- ----------- -----------  

 םסך כל הנכסי 15,054 198 29,147 1,469 428,528 474,396
====== ====== ====== ====== ====== ======  

 התחייבויות      
 אשראי מתאגידים בנקאיים 6,383 -       34,670 -      -      41,053

       
 ספקים ונותני שירותים 8,192 -       2,891 604 -      11,687

       
  זכותזכאים אחרים ויתרות 8,523 30 10,633 340 102 19,628

       
 הלוואות לזמן ארוך    -       8,626 188,112 -       -      196,738

       
 אגרות חוב      -       888 27,290 -       -       28,178

       
 התחייבויות אחרות 2,417 -       25,335 -       39,060 66,812

----------- ------------ ---------- ------------ ----------- ----------  
 סך כל ההתחייבויות 25,515 9,544 288,931 944 39,162 364,096

====== ====== ====== ====== ====== =====  
 היתרה המאזנית נטו )10,461( )9,346( ) *259,784( 525 389,366 110,300

====== ====== ====== ====== ====== =====  
 

קיימת  אפשרות  מימוש  בדולרים  מאחר  והמסחר  בהם  בשוק )  מטוסים  וציוד  טיסה(  מהרכוש  הקבוע  98%  -י  כלגב(*)  
 .העולמי נקוב ומתבצע בדולרים

 .2003 בדצמבר 31דוח בסיסי הצמדה ליום  .ז
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 מטבע ישראלי מטבע חוץ  
פריטים  שאינם  כ"סה

 כספיים
במטבעות 

 אחרים
בעיקר (

 )אירו

בדולרים  של 
 ב"ארה

צמוד 
מדד ל

המחירים 
 לצרכן

 לא צמוד
 

  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי  $אלפי 
 נכסים      

 מזומנים ושווי מזומנים 2,147 -       20,582 286 -       23,015
       

 השקעות לזמן קצר 1,534 948 7,326 -      -       9,808
       

 לקוחות 8,522 -       6,408 387 -       15,317
       

 חייבים אחרים ויתרות חובה 1,667 -       1,574 460 2,770 6,471
       

 מלאי -        -       -       -       4,257 4,257
       

 השקעות בחברות כלולות -        177 -       -       25,003 25,180
       

 אגרות חוב סחירות -        -       5,613 -       -       5,613
       

 יתרת חובה לזמן ארוך -        -       317 -       -        317
       

 רכוש קבוע -        -       -        -       *381,116 381,116
------------ ------------- ----------- ----------- ---------- -----------  

 סך כל הנכסים 13,870 1,125 41,820 1,133 413,146 471,094
====== ====== ====== ====== ===== ======  

 התחייבויות      
 אשראי מתאגידים בנקאיים 4,111 -       34,453 -      -       38,564

       
 ספקים ונותני שירותים 7,032 -       3,841 715 -       11,588

       
 זכאים אחרים ויתרות זכות 7,037 -       12,948 51 100 20,136

       
 הלוואות לזמן ארוך    -       -       200,174 -       -       200,174

       
 התחייבויות אחרות 3,592 -       30,010 -       47,811 81,413

----------- ------------ ---------- ----------- ---------- ----------  
 סך כל ההתחייבויות 21,772 -       281,426 766 47,911 351,875

====== ====== ====== ====== ===== =====  
 היתרה המאזנית נטו )7,902( 1,125 ) *239,606( 367 365,235 119,219

====== ====== ====== ======= ===== =====  
          
קיימת  אפשרות  מימוש  בדולרים  מאחר  והמסחר  בהם  בשוק  )  מטוסים  וציוד  טיסה(וש  הקבוע    מהרכ98%  -לגבי  כ(*)  

 .העולמי נקוב ומתבצע בדולרים
 
 

 פוזיציות בנגזרים  .ח
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 עסקאות להבטחת שיעור ריבית .1

למימון  רכישת  מטוסיה  נוטלת  ארקיע  הלוואות  בנקאיות  דולריות  לזמן  ארוך  בריבית 
כדי  להגן  על  החשיפה  לשינויים  בשער  הריבית ).  וח  קבועליבור  בתוספת  מרו(משתנה  

 : כדלקמן2004 בדצמבר 31ביצעה הקבוצה עסקאות עם בנקים בארץ שיתרתן ליום 
 
לפיהן  מקבלת  הקבוצה  ריבית  משתנה )  IRS(עסקאות  להחלפת  שיעורי  ריבית   .א

  על 5.405%-5.54%המבוססת  על  הליבור  ומשלמת  ריבית  בשיעור  קבוע  של  
העסקאות  משלבות  כתיבת .  2005  מיליון  דולר  בתוקף  עד  יולי  100ך  הלוואות  בס

 7%-7.5%אופציות  אשר  לפיהן  אם  ריבית  הליבור  בחודש  ההתחשבנות  תעלה  על  
שוויון  ההוגן  של  עסקאות .  עד  לחודש  הבא,  אזי  העסקאות  מוקפאות  באותו  חודש

 .מיליון דולר) 1.6 (- הינו כ2004 בדצמבר 31אלה ליום 
 

לפיהן  מקבלת  הקבוצה  ריבית  משתנה )  IRS(לפת  שיעורי  ריבית  עסקאות  להח .ב
  בגין  יתרת 3.32%המבוססת  על  הליבור  ומשלמת  ריבית  בשיעור  קבוע  של  

סך  ההלוואות  בעסקה  זו ;  2004  בדצמבר  31  מיליון  דולר  ליום  46הלוואות  בסך  
  בדצמבר 31השווי  ההוגן  של  העסקה  ליום  .  2008יורד  בהדרגה  עד  לחודש  דצמבר  

 . אלף דולר246 - הנו כ2004
 

  על  היקף 3.0%  להגנה  על  שער  ריבית  הליבור  של  CAPעסקת  רכישת  אופציית   .ג
. 2005  מיליון  דולר  באוגוסט  16  -  מיליון  דולר  שהולך  ויורד  עד  ל24הלוואות  בסך  

 . אלפי דולר8.5 הינו 2004 בדצמבר 31השווי ההוגן של העסקה ליום 
 

 ת חשבונאית ופיננסיתדיווח על דירקטורים בעלי מיומנו
 

בדבר  דיווח  על ,  1968ח  "התשכ,  לחוק  ניירות  ערך'    א36בהתאם  להנחיית  רשות  ניירות  ערך  לפי  סעיף  
החליט  דירקטוריון  החברה  כי  המספר  המזערי  של ,  דירקטורים  בעלי  מיומנות  חשבונאות  ופיננסית

  דירקטורים  וזאת  בהתחשב  באופי דירקטורים  בעלי  מיומנות  חשבונאית  ופיננסית  הראוי  לחברה  נקבע  לשני
הסוגיות  החשבונאיות  והפיננסיות  המתעוררות  בהכנת  דוחותיה  הכספיים  של  החברה  לאור  תחומי  פעילותה 
של  החברה  וכן  בהתחשב  בהרכב  דירקטוריון  החברה  הכולל  אנשים  בעלי  ניסיון  עסקי  ניהולי  ומקצועי 

 . ות הדיווחלרבות מטל, המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה
 

י  רואי  החשבון  של "נקבע  המספר  המזערי  הנזכר  לעיל  בהתחשב  בליווי  החשבונאי  הצמוד  שניתן  ע,  כמו  כן
לרבות  השתתפותם  בישיבות  דירקטוריון  בהן  נדונות  סוגיות  חשבונאיות  וזמינותם  לשאלות  מצד ,  החברה

בונאית  ופיננסית  והעובדות חברי  הדירקטוריון  של  החברה  אשר  הינם  בעלי  מיומנות  חש.  הדירקטוריון
 :שמכוחן ניתן לראותם ככאלה הינם כדלקמן

 
איי .סי.דירקטור באי; מ"  אגן  תעשיות  בע�דירקטור  במכתשים  ;  מ"ל  כור  תעשיות  בע"מנכ -יונתן קולבר

) ישראל(דירקטור  בשרתון  מוריה  ,  )איי.סי.ר  ועדת  הביקורת  באי"כיהן  כיו(מ  "טלקום  בע
 .מ"בע

 
; מ"ל  החברה  לישראל  בע"מנכ;    כלכלה  ומדעי  המדינה  ומוסמך  במנהל  עסקים בוגר  -יוסי רוזן

קלאב  מרקט ,  מ"ביניהן  כימיקלים  לישראל  בע,  דירקטור  במספר  חברות  פרטיות  וציבוריות
 .מ ואחרות"הרבוע הכחול לישראל בע, מ"רשתות שיווק בע

 
, ר  במחשבים  ומערכות  מידעדוקטו,  מוסמך  במנהל  עסקים,  בוגר  במנהל  עסקים  וחינוך -ישראל שפיגלר

ר "צ  ויו"מ  וכדמ"בע)  1985(צ  בפורמולה  מערכות  "כיהן  כדמ;  פרופסור  במערכות  מידע
 .של מגדל חברה לביטוח " יזמה"ועדת הביקורת של הדירקטוריון בקרן פנסיה 
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מכהן  כדירקטור ,  ל  של  קבוצת  מפל  תקשורת"מייסד  ומנכ.  בוגר  ראיית  חשבון  וכלכלה  -נדב פלטי 
קלאבמרקט  רשתות  שיווק ,  מ"לרבות  אל  על  נתיבי  אויר  לישראל  בע,  ספר  חברותבמ
 .מ ואתרים"ערוצי תוכן בע, מ"פארם דראגסטור בע-ניו, מ"בע

 
מ  ומשמש  כדירקטור  גם  באבן "מנהל  כללי  של  דפי  זהב  בע.  בוגר  מתמטיקה  וסטטיסטיקה  -משה רונן 

 . מ"קיסר בע
 

 .ם בתפקיד נוסף בחברהיצויין כי דירקטורים אלה אינם מכהני
   

 ותמתרו
 

  הסתכמו  סך  כל  הסכומים  אותם  העניקה 2004בשנת  .  מדיניות  בנושא  מתן  תרומות  ה  לא  קבעההחבר
בעיקר  למוסדות  או  ארגונים $    אלף  50  -בסכום  של  כ,  במזומן  או  בשווה  מזומן,  תוומרהקבוצה  כת

. וסעים  עם  מוגבלויות  ומחלות  קשותוולנטריים  העוסקים  בצדקה  ותמיכה  לאוכלוסיות  מיוחדות  וכן  לנ
 . ת ועדה מיוחדת לעניין זהמבקבוצה קיי

 
 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד 

 
 .רואה חשבון, עזרא יהודה: שם המבקר .1
 
 .24.5.2001תאריך תחילת כהונה  .2
 
 כישורי המבקר .3

  עבר ,בנוסף.  1974ומוסמך  במינהל  עסקים  משנת  ,  1972המבקר  בעל  רשיון  רואה  חשבון  משנת  
בוררות ,  ניהול  פיננסי  מתקדם,  ניהול  סיכונים,  בתמחור  ובקרה;  המבקר  השתלמויות  מקצועיות

ניסיון  רב  שנים ,    ולצוותו1988שהינו  בעל  משרד  המתמחה  בביקורת  פנים  משנת  ,  למבקר.  וגישור
 .בביקורת פנים בגופים בענפי המשק השונים

    
 מבקר חיצוני .4

 �עזרא  יהודה  "באמצעות  משרדו  ,  כגורם  חיצוני,    כמינוי  אישיהמבקר  מעניק  שירותי  ביקורת  פנים
 .המעסיק עובדים בעלי מיומנויות שונות ומומחים בתחומם" מ"שרותי ניהול בע

 
 היקף העסקה  .5

 . שעות370 בהיקף של 2004המבקר הפנימי הועסק בשנת 
 
 תוכנית הביקורת .6

תוכנית  הביקורת  הרב  שנתית .  הי  ועדת  הביקורת  של  החבר"תוכניות  הביקורת  בקבוצה  נקבעות  ע
מבוססת  על  הערכת  סיכונים  ונבנתה  בשיטה  מעגלית  כך  שמירב  הנושאים  יבדקו  בביקורת  על  פני 

  נגזרת  מהתכנית  הרב  שנתית  וגובשה  בשיתוף  עם  הנהלת  החברה 2004תכנית  הביקורת  לשנת  .  זמן
ות  לקיומם  של נושאים  ופעולות  וכן  עם  ההסתבר,  בהתאם  לחשיפה  ולסיכונים  של  פעילויות

 .ניהוליים ומינהליים ובהתחשב בממצאים של ביקורות קודמות, ליקויים תפעוליים
 
 אחזקות מהותיות בתאגידים .7

תוכנית  הביקורת  מתייחסת  לתאגידים  המהווים  החזקות  מהותיות  של  התאגיד  באחת  מהדרכים 
 :הבאות

 .ובחברה ציבורית קשורה       המבקר הפנימי מבצע ביקורת פנים בחברות הפרטיות המוחזקות -
בשתי  חברות  קשורות  ביקורת  הפנים  מבוצעת  על  ידי  מבקרי  פנים  אחרים  ודוחות  הביקורת  -

 .  נידונים במוסדות חברות אלו
 



   

  12 -  ב

 תקנים מקצועיים .8
עורך  את  הביקורת  הפנימית  בהתאם  לתקנים  המקצועיים  המקובלים ,  המבקר  הפנימי  על  פי  הודעתו

 .1996ב "התשנ, רת הפנימיתלחוק הביקו) ב (4כאמור בסעיף 
 
 הממונה הארגוני על המבקר .9

 .ל החברה"כממונה ארגוני על המבקר נקבע מנכ
 

 מועדי הגשת דוחות הביקורת .10
, להלן  פירוט  המועדים  בהם  הוגש  דין  וחשבון  על  ממצאי  המבקר  הפנימי  ליושב  ראש  הדירקטוריון

  דיון  בועדת למנהל  הכללי  וליושב  ראש  ועדת  הביקורת  והמועדים  בהם  התקיים
 .דירקטוריון בממצאי המבקר/הביקורת

 
 מועד הגשת הדוח מועד הדיון בדוח

28.3.04 9.3.04 
28.3.04 24.3.04 
23.5.04 20.5.04 
22.8.04 17.8.04 

22.11.04 15.11.04 
 

אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות , למיטב  ידיעתנו .11
למבקר  הפנימי  ניתנה  גישה .  ין  ויש  בהם  כדי  להגשים  את  מטרות  הביקורת  הפנימית  בתאגידהעני

  .  לרבות נתונים כספיים, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, חופשית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  המסורה  ועל  מאמציהם  להתפתחות  החברה תםת  המנהלים  של  החברה  מודה  לכל  העובדים  על  עבודצועמ

 .ידום עסקיהולק
 
 
 
 
 
 

_______________      _____________ 
 ד"עו,  יגאל ארנון         ישראל בורוביץ                             ' פרופ

 רקטוריון  דיר ה" יו                   דירקטור ומנהל כללי                 
 
 
 2005,  במרס29, ביבא-תל

 ה"תשס', יח באדר ב
 05-20כס 



 

 

 
 
 'גחלק 
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  ארקיע בערבון מוגבלחזקותא - םייפנכ
 

 ספייםכ תוחוד
 

 2004צמבר דב 31 םויל
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  ארקיע בערבון מוגבל אחזקות- םייפנכ
 

 ספייםכ תוחוד
 

 2004צמבר דב 31 םויל
 
 
 
 

 נייניםעה ןכות דומע
  
 י החשבון המבקריםארוח וד 2 -ג

  
 ב"ם של ארהספיים בדולריכ תוחוד 
  
 דיםחואנים מזאמ 3 -ג
 חברהה ינזאמ 4 -ג
 ווח והפסד מאוחדיםר תוחוד 5 -ג
 ווח והפסד של החברהר תוחוד 6 -ג 
 ל השינויים בהון העצמיע תוחוד 7 -ג 
 אוחדים על תזרימי המזומניםמ תוחוד 10 ג- 8ג

 מי המזומניםריתזל חברה עה תוחוד 11 -ג 
 חות הכספייםודורים לאב 60 ג- 12ג

  
  
 וחות הכספייםדל חיםפסנ 
  
 ספיים מתורגמים לשקלים חדשיםכ תוחוד -' נספח א 
  

 דיםחואנים מזאמ 61 -ג
 חברהה ינזאמ 62 -ג
 ווח והפסד מאוחדיםר תוחוד 63 -ג
 ווח והפסד של החברהר תוחוד 64 -ג 
 ל השינויים בהון העצמיע תוחוד 65 -ג 
 אוחדים על תזרימי המזומניםמ תוחוד 68 ג- 66ג

 מי המזומניםריתזל חברה עה תוחוד 69 -ג 
 חות הכספייםודורים לאב 115 ג- 70ג

  
  

 ברות מוחזקות עיקריותח תמישר -' נספח ב 116 -ג 
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 בריטמן אלמגור
 1מרכז עזריאלי 

 67021תל אביב 
 61164תל אביב , 16593. ד.ת
 
    5555 608 (3) 972+:   טל
 4022 609 (3) 972+: פקס

in fo@de lo i t t e . co . i l 
www.de lo i t t e . com 

 י החשבון המבקרים לבעלי המניותאור חוד
 
 לש 

 
 אחזקות ארקיע בערבון מוגבל - םייפנכ

  
 
 2004  בדצמבר  31לימים  ")  החברה  "-לן  לה  (לגבומ  אחזקות  ארקיע  בערבון  -כנפיים  מצורפים  של    את  המאזנים  הונרקיב
הדוחות  על  השינויים  בהון  העצמי  והדוחות ,    ואת  המאזנים  המאוחדים  לאותם  תאריכים  ואת  דוחות  רווח  והפסד2003-ו

. 2004  בדצמבר  31סתיימה  ביום    לכל  אחת  משלוש  השנים  בתקופה  שה-  של  החברה  ומאוחדים  -על  תזרימי  המזומנים  
אחריותנו  היא  לחוות  דיעה  על  דוחות  כספיים  אלה .  באחריות  הדירקטוריון  וההנהלה  של  החברה  ינםהדוחות  כספיים  אלה  

 .בהתבסס על ביקורתנו
 
כסים ל  הנלכ  מ0.8%-  וכ1%-רנו  את  הדוחות  הכספיים  של  חברות  שאוחדו  אשר  נכסיהן  הכלולים  באיחוד  מהווים  כקיב  אל
 7.1%-כ,  7.8%-כוהכנסותיהן  הכלולות  באיחוד  מהוות  ,    בהתאמה2003-  ו2004  בדצמבר  31מאוחדים  לימים  ה
כמו  כן  לא ,    בהתאמה2002-  ו2003,  2004  בדצמבר  31הכנסות  המאוחדות  לשנים  שהסתיימו  בימים  ה  ל  מכל9.3%-וכ

  אלפי 12,223דולר  ובסך  פי  ל  א11,790ה  בסך  נביקרנו  את  הדוחות  הכספיים  של  חברות  כלולות  אשר  ההשקעה  בהן  הי
 בסך,    דולריפלא  285הינו  בסך  )  בהפסדיהן(וחלק  החברה  ברווחיהן  ,    בהתאמה2003-  ו2004  בדצמבר  31דולר  לימים  

הדוחות .  בהתאמה,  2002-  ו2003,  2004  בדצמבר  31אלפי  דולר  לשנים  שהסתיימו  ביום  )  2,021(  דולר  ובסך  יפלא  )574(
ככל  שהיא  מתייחסת ,  מצאו  לנו  וחוות  דעתנוהום  יהתובוקרו  על  ידי  רואי  חשבון  אחרים  שדוחהכספיים  של  אותן  חברות  

 .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, לסכומים שנכללו בגין אותן חברות
 
דרך  פעולתו  של  רואה (לרבות  תקנים  שנקבעו  בתקנות  רואי  חשבון  ,  את  ביקורתנו  בהתאם  לתקני  ביקורת  מקובלים  ונכרע

איתנו  לתכנן  את  הביקורת  ולבצעה  במטרה  להשיג  מידה  סבירה  של   מרשנד  התקנים  אל  פיל  ע.  1973  -  ג"התשל,  )וןחשב
ביקורת  כוללת  בדיקה  מידגמית  של  ראיות  התומכות  בסכומים .  ביטחון  שאין  בדוחות  הכספים  הצגה  מוטעית  מהותית

אות  שיושמו  ושל  האומדנים  המשמעותיים ביקורת  כוללת  גם  בחינה  של  כללי  החשבונ.  ובמידע  שבדוחות  הכספיים
אנו  סבורים .  על  ידי  הדירקטוריון  וההנהלה  של  החברה  וכן  הערכת  נאותות  ההצגה  בדוחות  הכספיים  בכללותה  עשונש

 .שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
 
 ותנאן  פול  משקפים  בא"הדוחות  הכספיים  הנ,  ריםבהתבסס  על  ביקורתנו  ועל  הדוחות  של  רואי  חשבון  אח,  ונתעדל

  לימים -  של  החברה  ובמאוחד  -את  המצב  הכספי  ,  מכל  הבחינות  המהותיות,  בהתאם  לכללי  חשבונאות  מקובלים  בישראל
   של  החברה -השינויים  בהונה  העצמי  ותזרימי  המזומנים  ,  צאות  פעולותיהות  תא  ו2003-  ו2004  בדצמבר  31

הדוחות  הכספיים ,  לדעתנו,  ןכ  ומכ.  2004  בדצמבר  31לוש  השנים  בתקופה  שהסתיימה  ביום    לכל  אחת  מש-ובמאוחד  
 .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך "הנ
 

 מידע  המתייחס  לטיב.  ב"כללי  חשבונאות  מקובלים  בישראל  שונים  בנושאים  שונים  מכללי  החשבונאות  המקובלים  בארה
 . לדוחות הכספיים31מוצג בבאור , תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי, ההבדלים והשפעתם על המצב הכספי

 
בהתאם  לתקני  חשבונאות  של  המוסד  הישראלי ,  ב"ל  מוצגים  בדולרים  של  ארה"הדוחות  הכספיים  הנ,  א2  בבאור  רבסומכ

 .לתקינה בחשבונאות
 

 'בריטמן אלמגור ושות
 רואי חשבון

 
 2005 במרס  29,  ביב א-לת
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאזנים מאוחדים
 

 
    בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב  דולריפלא דולר פילא
 טףוש שוכר   
 ים ושווי מזומניםנמזומ  15,577  23,015 
 מן קצרז לעותקשה )3( 6,954  9,808 
 תוחוקל )4( 13,568  15,317 
  ויתרות חובהםיבייח )5( 6,415  6,471 
 יאלמ )6( 4,039  4,257 
 58,868  46,553   

 לזמן ארוך תועקשה   
 תורחאו כלולות תורבחב )7( 81,787  25,180 
 וב סחירותח תורגא )7( 5,552  5,613 
 יתרת חובה לזמן ארוך  164  317 
 31,110  87,503   

    
 ועבק שוכר )8(  
 תולע  576,325  639,861 
 פחת נצבר - יוכינב  235,985  258,745 
 381,116  340,340       
 471,094  474,396   

    
 יות שוטפותובייחתה   
 ם בנקאייםידימתאג יארשא )9( 41,053  38,564 
  שרותיםניות ונםיקפס )10( 11,687  11,588 
 תויתרות זכו םיאכז )11( 19,628  20,136 
 70,288  72,368    

 יות לזמן ארוךובייחתה   
 וךרא ןמזלת ואוולה )12( 196,738  200,174 
 אגרות חוב )13( 28,178  - 
 ויות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםבייחתה )14( 24,747  19,656 
 םסי של חוכרי מטותודקפה )15( 588  10,354 
 נטו, דיבעמ-יחסי עובדום יס לשב ויותבייחתה )16( 2,417  3,592 
 דחיםנ םיסמ )ג17( 39,060  47,811 
 281,587  291,728   

 התקשרויות ושעבודים , יות תלויותובייחתה )18(  
    
 המיעוט תויוכז  21,073  21,944 

    
 ימצע ןוה )19(  
 יותנמ ןוה  4,784  4,784 
 ןו התונרק  39,139  38,736 
 על חשבון כתבי אופציהם ילובקת  2,347  - 
 אוצר תוינמ  )1,054( )1,054(
 כתבי אופציה המוחזקים על ידי חברה מאוחדת  )614( - 
 םיפדוע  44,625  54,809 
 97,275  89,227       
 471,094  474,396   

 
 
 

     
 ד"עו, יגאל ארנון  ץיבורבו ישראל' ופרפ  אורי מילר

 ר הדירקטוריון"יו  כלליל הנומ רוטרקיד  ל כספים"סמנכ
 
 
 2005 במרס 29: ישור הדוחות הכספיים א ךיראת
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאזני החברה
 

 
    בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב דולר פילא דולר פילא
 טףוש שוכר   
 ים ושווי מזומניםנמזומ  670  1,418 
  לזמן קצרתועקשה )3( 5,930  9,808 
 תרות חובהם וייבייח )5( 877  556 
 11,782  7,477   

    
 לזמן ארוך תועקשה   
  מוחזקות ואחרותתורבחב )7( 142,771  85,317 

    
    
 ןיעקרקמ   
 תולע  1,429  1,429 
 בר פחת נצ- יוכינב  172  132 
 1,297  1,257       
 98,396  151,505   

    
    
 תופטויות שובייחתה   
 ם בנקאייםידימתאג יארשא )9( 9,233  - 
 ויתרות זכות םיאכז )11( 1,526  813 
 813  10,759   

    
 יות לזמן ארוךובייחתה   
 וךרא ןמזלת ואוולה )12( 23,026  - 
 ובאגרות ח )13( 28,178  - 
 נטו, מעביד-ויות בשל סיום יחסי עובדתחייבה )16( 315  308 
 308  51,519   

    
 התקשרויות ושעבודים, יות תלויותובייחתה )18(  
    
    
 ימצע ןוה )19(  
 יותנמ ןוה  4,784  4,784 
 הון תונרק  39,139  38,736 
 ם על חשבון כתבי אופציהילובקת  2,347  - 
 אוצר תוינמ  )1,054( )1,054(
 כתבי אופציה המוחזקים על ידי חברה מאוחדת  )614( - 
 עודפים  44,625  54,809 
 97,275  89,227       
 98,396  151,505   

 
     

 ד"עו, יגאל ארנון  ץיבורבו ישראל' ופרפ  אורי מילר
 ר הדירקטוריון"יו  כלליל נהומ רוטרקיד  ל כספים"סמנכ

 
 2005  במרס 29: ישור הדוחות הכספיים א ךיראת
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 רווח והפסד מאוחדיםת חודו
 

    בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
 תוסנכה )21( 169,114  174,908  184,660 

     
 הלעת הפואצוה    
 תחפ  31,425  36,906  31,528 
  הפעלה אחרותתואצוה )22( 113,391  112,889  115,627 
 147,155  149,795  144,816        

     
 למיוג חוור  24,298  25,113  37,505 

     
 מכירה ושיווק תואצוה )23( 11,238  11,262  10,198 
 תויללכהנהלה ו תואצוה )24( 6,354  4,744  5,219 
 15,417  16,006  17,592        

     
 עולותפמ חוור  6,706  9,107  22,088 

     
 נטו, מימון תואצוה )25( )12,842( )13,318( )11,520(
     
 נטו, אחרות) הוצאות (תוסנכה )26( 25  28  )310(
     
 סהנם על ההכיסמני פל) הפסד( חוור  )6,111( )4,183( 10,258 

     
 הנסהכל הע םיסמ) הוצאות(הכנסות  )17( 8,226  1,858  )4,142(
     
 חר מסים על ההכנסהאל) הפסד( חוור  2,115  )2,325( 6,116 

     
 נטו, כלולות תורבח) בהפסדי( הקבוצה ברווחי לש הקלח  660  )422( *)5,723(
     
 נטו, חברות מאוחדות) ברווחי(עוט בהפסדי ימה קלח  )1,316( 731  )1,789(
     
 לשנה) הפסד(רווח נקי   1,459  )2,016( )1,396(
     
     
 :)בדולר(ל הון מניות שך נקוב רע ח"ש 1 -ל) הפסד(רווח נקי  )20( 0.10  )0.14( )0.10(
     

 
 .סווג מחדש(*) 

 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 רווח והפסד של החברהת חודו
 

 
 

    בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב דולר פילא דולר פילא דולר יפלא
     
  ומתן שרותיםמדמי שכירות תוסנכה  294  232  62 

     
 הנהלה וכלליות תואצוה )24( 1,862 823  588 

     
 עולותפמ דספה  )1,568( )591( )526(
     
 נטו, מימון )הוצאות(ת וסנכה )25( )1,651( 1,641  )188(
     
  ההכנסהלע ם מסיינלפ) דספה(רווח   )3,219( 1,050  )714(
     
 הכנסהמיסים על ה )17( -  -  71 

     
 נטו, תוקזחו מחברות) בהפסדי(י חוולפני חלק החברה בר) סדפה(רווח   )3,219( 1,050  )643(
     
  נטו, מוחזקותחברות) בהפסדי(רווחי ב רה של החבקהלח  4,678  ) 3,066( )*753(
     
 לשנה) הפסד(רווח נקי   1,459  )2,016( )1,396(
     

 
 

 .סווג מחדש(*) 
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 דוחות על השינויים בהון העצמי
 

      כתבי  
    תקבולים  אופציה  
    וןבשח לע  המוחזקים  
על ידי חברה     ותנין מוה וןקרנות ה ביתכ 
  (*) תוילגר (**) היצפוא אוצר תוינמ מאוחדת עודפים כ"הס
  דולרפי לא דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולר פילא
        
 2002 בינואר 1יום  לרהית 4,784  34,933  2,891  )1,054( -  58,221  99,775 

        
  הנובעות מתרגוםותאמהת       
 דוחות כספיים של       
 חברות מוחזקות -  )112( -  -  -  -  )112(
 הפסד לשנה -  -  -  -  -  )1,396( )1,396(
        
 2002ר מבדצ ב31יום  לרהית 4,784  34,821  2,891  )1,054( -  56,825  98,267 

        
 פקיעת כתבי אופציה -  2,891  )2,891( -  -  -  - 

  הנובעות מתרגוםותאמהת       
 דוחות כספיים של       
 חברות מוחזקות -  1,024  -  -  -  -  1,024 
 הפסד לשנה -  -  -  -  -  )2,016( )2,016(
        
 2003 בדצמבר 31ם ולי רהית 4,784  38,736  -  )1,054( -  54,809  97,275 

        
 הנפקת כתבי אופציה -  -  2,347  -  -  -  2,347 

 י אופציה על ידי רכישת כתב       
 חברה מאוחדת -  -  -  -  )614( -  )614(
  הנובעות מתרגוםותאמהת       
 דוחות כספיים של       
 חברות מוחזקות -  403  -  -  -  -  403 
 רווח נקי לשנה -  -  -  -  -  1,459  1,459 
 דיבידנד שחולק -  -  -  -  -  )11,643( )11,643(
        
 2004 בדצמבר 31יום  לרהית 4,784  39,139  2,347  )1,054( )614( 44,625  89,227 

        
 .19אור  באהר (*)

 
 :כבהרה (**)

  רבמצדב 31ליום 
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר
    
 על מניותה מיפר 39,680  39,680  36,789 
 תקוחזמו של חברות יםפיכס הנובעות מתרגום דוחות ותאמהת )541( )944( )1,968(
 34,821  38,736  39,139  
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר יפלא דולר פילא דולר יפלא
  מזומנים מפעילות שוטפתמיריתז   
 לשנה) הפסד(רווח נקי  1,459  )2,016( )1,396(
 יימזר תהדרושות כדי להציג את)  הפסד(הנקי ח וורל ותאמהת   
 להלן'  ראה א-ים מפעילות שוטפת מנזוהמ 30,319  36,460  46,780 
 ם נטו שנבעו מפעילות שוטפתניוממז 31,778  34,444  45,384 

    
  מזומנים מפעילות השקעהמיריתז   
 מטוסים ומנועיםת ישרכ -  )127( )141,696(
 רכוש קבוע אחרת ישרכ )868( )581( )1,203(
  ממכירת מטוסים בהחכרהרהמות 5,745  8,768  3,289 
 וסים ומנועיםטמ ממכירתה ורתמ -  -  100 
 ממימוש רכוש קבוע אחרה ורתמ 25  41  22 
 נטו, פקדונות לזמן קצר) רכישת(מימוש  )3,482( 1,538  7,447 
 ת ומתן הלוואות לחברות כלולות ואחרותעושקה )56,817( )9,070( )283(
 השקעה בחברות מאוחדות )991( -  - 
 תמורה ממימוש אגרות חוב סחירות לזמן ארוך -  -  1,000 
 שת אגרות חוב סחירות לזמן ארוךרכי -  -  )747(
 נטו, חיריםס ךניירות ער) רכישת(מכירת  5,703  3,240  )1,554(
 תמורה ממימוש השקעה ופרעון הלוואות מחברות כלולות -  140  - 
 להלן'  ראה ב-וחדה לראשונה שא מוחזקת הברחמזומנים שנוספו מ -  -  123 
 להלן'  ראה ג-זקת שאוחדה בעבר מזומנים שנגרעו מחברה מוח -  )277( - 
 ים נטו שנבעו מפעילות השקעהמנזומ )50,685( 3,672  )133,502(
    
 ות מימוןל מזומנים מפעימיריתז   
 נטו, םייאקנב באשראי לזמן קצר מתאגידים) ירידה(עליה  523  8,710  )165(
 דיבידנד ששולם )11,643( -  - 
  בחברות מאוחדותדיבידנד למיעוט )1,287( -  - 
 הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה 30,085  -  - 
 לוואות לזמן ארוך הלתקב 34,000  -  106,945 
 הלוואות לזמן ארוךן עופר )35,495( )47,488( )17,667(
 רכישת כתבי אופציה של החברה על ידי חברה מאוחדת )614( -  - 
  מטוסיםירכו חלפקדות ש הלתקב 1,774  2,702  2,063 
 בהפקדות של חוכרי מטוסיםש מושי )5,874( )2,336( )546(
     ם נטו שנבעו מפעילות מימוןניוממז 11,469  )38,412( 90,630 

    
 במזומנים ושווי מזומנים) רידהי (היעל )7,438( )296( 2,512 

    
 נים ושווי מזומנים לתחילת השנהומזמ תרית 23,015  23,311  20,799 

    
 זומנים ושווי מזומנים לסוף השנה מרתית 15,577  23,015  23,311 
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 

 
 
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר יפלא דולר פילא דולר יפלא
  את תזרימי המזומניםגיצהדרושות כדי לה) הפסד( לרווח הנקי ותמאהת -א    
 :ת שוטפתלועימפ   
    
 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים   
 הפחתות ותחפ 32,160  37,094  31,983 
 חברות מאוחדות) דיהפס(ט ברווחי ומיע הקלח 1,316  )731( 1,789 
 (*)ד שנתקבל מהן דניבי דיוכינב, קבוצה בהפסדי  חברות כלולות הקה שללח 592  1,977  4,063 
 הפסד מירידת ערך השקעות בחברות כלולות -  -  3,659 
 נטו, נדחיםם יסמ )8,414( )2,000( 4,074 
 נטו, מעביד-בדובהתחייבויות בשל סיום יחסי ע) ירידה (יהילע )1,175( 157  399 
 ממכירת מטוסים בהחכרהח וור )2,342( )1,302( )2,096(
 רווח ממכירת מטוסים ומנועים -  -  )78(
 נטו, ע אחרובקרווח ממימוש רכוש  )25( )28( )8(
 שינוי באביזרים ורכיבים שיצאו משימוש 107  156  167 
 ה ומטוסיםסי טדובהתחייבויות לשיפוץ צי) ירידה (הילע )262( 720  3,841 
 ה לחברה כלולהאהלוו) שערוך(שחיקת  23  )26( 5 
 שחיקת הלוואה לזמן ארוך 25  -  - 
 רווח ממכירת אגרות חוב סחירות לזמן ארוך -  -  )35(
 נטו, השקעות לזמן קצר) שערוך(שחיקת  633  )1,404( 1,078 
 48,841  34,613  22,638  

 :חייבויותים בסעיפי רכוש והתויניש   
 תבלקוחו) עליה (דהירי 1,749  )1,279( )723(
 בחייבים אחרים ויתרות חובה) עליה (דהירי )272( 1,925  484 
 במלאי )הילע(ירידה  218  685  )573(
 בספקים ונותני שרותים) ירידה(עליה  99  3,047  )490(
 אים אחרים ויתרות זכותכבז) דהירי(עליה  668  )2,531( )759(
 עליה בהתחייבויות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסים 5,219  -  - 
)2,061(  1,847  7,681      
 46,780  36,460  30,319  

    
    
 נד שנתקבלידביד (*) 1,252  1,555  1,999 
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 מוגבל אחזקות ארקיע בערבון - יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 

 
 
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר יפלא דולר פילא דולר יפלא
 :מזומנים שנוספו מחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה  -ב    
    
 מצית ההתחייבויות והנכסים הכלולים בחברה המוחזקת תלןלה   
 :הכניסה לאיחודביום    
    
 )מניםולמעט מז(הון חוזר בעון גר -  -  692 
 נטו, קבועש כור -  -  )173(
 מוניטין שנוצר ברכישה -  -  )396(
 123  -  -  

    
 

 :מזומנים שנגרעו מחברה מוחזקת שאוחדה בעבר  -ג    
    
 מצית ההתחייבויות והנכסים הכלולים בחברה המוחזקת תלןלה   
 :ביום היציאה מאיחוד   
    
 )למעט מזומנים(גרעון בהון חוזר  -  )761( - 
 נטו, רכוש קבוע -  484  - 
 - )277(  -  

    
 
 
 

 : שלא במזומן ותליפע -ד    
    
 נד לקבל מחברות כלולותידיבד -  -  913 

    
 השקעה בחברה כלולה באשראי -  -  281 

    
 מורה ממכירת מטוסים בהחכרה כנגד חילוט הפקדות של חוכרי מטוסיםת 6,709  -  - 
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 ל אחזקות ארקיע בערבון מוגב- יםפיכנ
 

 החברה על תזרימי המזומנים תוחוד
 

 
  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא לרדו פילא
  מזומנים בפעילות שוטפתמיריתז   
 לשנה) הפסד(רווח נקי  1,459  )2,016( )1,396(
    
 :וטפתשת ולעינים מפמוזמהשות כדי להציג את תזרימי ורדת להפסד המותאה   
    
 :ת והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומניםסוכנה   
 חת והפחתותפ 480  40  40 
 (*)נד שנתקבל מהן דיבידחברות מוחזקות בניכוי ) ברווחי(חברה בהפסדי  הלקח 435  4621 )907(
 הפסד מירידת ערך השקעות בחברות כלולות -  -  3,659 
 נטו, מעביד-בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובדה ליע 7  29 12 
 הלוואה לחברה כלולה) שערוך(שחיקת  23  )26( 5 
 נטו, השקעות לזמן קצר) שערוך(שחיקת  633  )1,404( 1,077 
 שחיקת הלוואה לזמן ארוך 25  -  - 

    
 :ים בסעיפי רכוש והתחייבויותויינש   
 הבחייבים ויתרות חוב) עליה (דהריי )321( )138( 15 
 נטו, נדחיםם סימ -  -  )71(
 בזכאים ויתרות זכות) ירידה(ה ליע 673  93  )172(
 ים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמנזומ 3,414  1,199  2,262 

    
 עהקש הים מפעילותנ מזוממיריתז   
 רכישת פקדונות לזמן קצר )3,482( -  - 
 השקעות ומתן הלוואות לחברות כלולות ואחרות )58,083( )9,071( )283(
 נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת  6,727  3,240  )1,554(
 מורה ממימוש השקעה ופרעון הלוואות מחברות כלולותת -  140  - 
 קעה שם נטו ששימשו לפעילות הינמוזמ )54,838( )5,691( )1,837(
    
  מזומנים מפעילות מימוןמיריתז   
 נטו, עליה באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 9,233  -  - 
 דיבידנד ששולם )11,643( -  - 
 ות חוב וכתבי אופציההנפקת אגר 30,085  -  - 
 קבלת הלוואות לזמן ארוך 23,001  -  - 
     ם נטו שנבעו מפעילות מימוןניוממז 50,676  -  - 

    
 םינבמזומנים ושווי מזומ) רידהי (יהעל )748( )4,492( 425 
 זומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה מרתית 1,418  5,910  5,485 
 זומנים ושווי מזומנים לסוף השנה מרתית 670  1,418  5,910 

    
    

 לבקנתנד שידיבד (*) 5,113  1,555  1999
    
 עילות שלא במזומן פ- פחנס   
 נד לקבל מחברות כלולותידיבד -  -  913 

    
 השקעה בחברה כלולה באשראי -  -  281 
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  ל יל כ - 1 ורבא
 
 :חברה ושינויים בהיקף פעילותה הורתא .א

 
 75%-עיקר  פעילותה  של  החברה  הינו  החזקת  מניות  בחברות  מוחזקות  המחזיקות  ביחד  ב,  לתאריך  המאזן )1(

הפועלת  בענף  התעופה ,  ")ארקיע  "-להלן    (מ"  תעופה  ישראליים  בעיקו  עקימהבעלות  והשליטה  באר
של  מטוסים  בעיקר ,  בעיקר  לטווח  ארוך,  המקומי  וכן  בהחכרות  תפעוליותוהתיירות  בשוק  הבינלאומי  ו

כמו  כן  לחברה  אחזקות  במניות  בחברות  העוסקות  בפעילויות  דומות  ומשלימות  לפעילויות .  בחוץ  לארץ
 .לשם השגת יתרונות אסטרטגיים, הקבוצה

 
הדרגתית  של  מניות   ביצעה  החברה  רכישה  2003-  ו2004  בדצמבר  31בשנים  שהסתיימו  בימים   .א )2(

, 2004  בדצמבר  31וליום  ,  ")אל  על  "-להלן  (מ  "חברת  התעופה  אל  על  נתיבי  אוויר  לישראל  בע
  מזכויות  ההצבעה  באל 42.8%-  מהון  המניות  המונפק  של  אל  על  ובכ39.8%-החזיקה  החברה  בכ

, 2005אר    בינו6החל  מיום  )).  2(ו7ראה  באור  ('  מכח  ייפוי  כח  אשר  ניתן  לחברה  על  ידי  צד  ג,  על
דוחותיה  הכספיים  של  אל  על  יאוחדו  עם  דוחותיה ,  לחברה  שליטה  אפקטיבית  באל  על  ולפיכך

 .ו7לפרטים נוספים ראה באור . 2005 בינואר 1הכספיים של החברה החל מיום 
 
 -להלן(בוצעה  באישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  ,  רכישת  השליטה  באל  על )1( .ב

  כולל  תנאים לאישור  הממונה  למיזוג  בין  החברה  לבין  אל  ע.  ו7כמפורט  בבאור  ,  ")הממונה"
לרבות  אחזקותיה  של  החברה ,  מגבילים  שעיקרם  מכירת  פעילות  התעופה  של  הקבוצה

  מסופי -ממן  ,  )פעילות  החכרת  המטוסים  וחברות  מסוימות  של  הקבוצה,  למעט(בארקיע  
קשרי ,  מ"ישראל  בעאיסתא  ליינס  חברת  הנסיעות  של  הסטודנטים  ב,  מ"מטען  וניטול  בע

הפעילויות   "-להלן  "  (עסק  חי"מ  וחברות  נוספות  כ"בע)  1985(פז  -ארנון,  מ"תעופה  בע
ל  הייתה  עשויה  להתבצע  כיחידה  אחת  או "המכירה  הנ.  לצד  שלישי  בלתי  תלוי,  ")הנמכרות
לאור  זהותו  של  קונה ,  באישור  הממונה,  החברה  רשאית.  בהתאם  לאישור  הממונה,  בנפרד
ש  מהממונה  כי  חברות  או  פעילויות  מסוימות  הנכללות  בפעילויות  הנמכרות לבק,  ספציפי

לא  נמכרה  הפעילות  הנמכרת  על  ידי  החברה  עד  למועד .  של  החברה  תשארנה  בידי  החברה
אשר  ייקבע  על  ידי ,  יועבר  ניהול  הפעילויות  הנמכרות    לנאמן,  אשר  נקבע  על  ידי  הממונה
 .ן הוא יפעל למכירת הפעילויות הנמכרותמעת מינוי של הנאמ. הממונה בהמלצת החברה

 
, מ  לצד  שלישי"מסופי  מטען  וניטול  בע-החברה  הייתה  רשאית  למכור  את  אחזקותיה  בממן

 .בנפרד מיתרת הפעילות הנמכרת, שיאושר על ידי הממונה, בלתי תלוי
 

רשאי  הממונה  להורות  על  שינויים  במתווה  המכירה  בכדי  להבטיח ,  על  פי  התנאים,  בנוסף
לגביהם  הוטל  חיסיון  על  פי  החלטת (ל  "ה  אפקטיבית  בלוח  הזמנים  שנקבע  בתנאים  הנמכיר

הממונה  אף  רשאי  להורות  כי  חברה  מסוימת  הנכללת ).  בית  הדין  להגבלים  עיסקיים
אם  שוכנע  כי  בנסיבות  העניין  לא  יהיה  בהפרדה  של ,  בפעילויות  הנמכרות  תימכר  בנפרד

פעיל  את  הפעילויות  הנמכרות  באופן  הטוב המכירה  כדי  לפגוע  ביכולתו  של  הקונה  לה
או  אם  שוכנע  הממונה  כי  יהיה  בכך  להועיל  לקיום  התנאים  או  כי  שינוי  נסיבות ,  ביותר

 .שהתרחש למן קביעת התנאים מצדיק את השינוי המבוקש
 

פרסמה  החברה  הזמנה  להציע  הצעות  לרכישת ,  בתאום  עם  הממונה,  2004  בדצמבר  21ביום  
. וזאת  במסגרת  התנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה")  ההצעות  "-להלן    (הפעילויות  הנמכרות

נתקבלו שש הצעות לרכישת הפעילויות , 2005  בפברואר  2,  במועד  האחרון  להגשת  ההצעות
לאחר  בחינת  ההצעות  על  ידי  דירקטוריון  החברה  החליט  הדירקטוריון  לנהל  משא .  הנמכרות

נוספת  להציע  הצעות  לרכישת  הפעילויות ומתן  עם  שניים  מהמציעים  ובנוסף  לפרסם  הזמנה  
  פרסמה  החברה  את  ההזמנה  הנוספת  כאשר  המועד 2005  במרס  1ביום  ,  בהתאם.  הנמכרות

  ובמועד  זה  נתקבלו 2005  במרס  13האחרון  להגשת  ההצעות  להזמנה  הנוספת  נקבע  ליום  
, מההצעות  שהתקבלו).  רק  אחת  מהן  לרכישת  מלוא  הפעילויות  הנמכרות(שלוש  הצעות  

שלוש  הצעות  אשר  כוללות  תנאים  שונים  העשויים  להשפיע  על  היקף ,  חנת  החברהבו
גובה  וטיב  התמורה  שתתקבל  וכן  יכולתם  של  המציעים  לממש  את ,  הפעילויות  הנמכרות

, מ"בע)  1985(מ  ובארנון  פז    "מסופי  מטען  וניטול  בע-לענין  מכירת  השקעות  בממן.  הצעתם
 .ז7-ו) 1(ג7ראה באורים 

 
, ל  ובמסגרת  מעורבותה  בניהול  אל  על  בתנאי  הממונה  כי  כבעלת  מניות  באל  ענקבע,  כמו  כן

  למוביל  אווירי  ישראלי  אחר  יובא  לאישור לתפעל  החברה  לכך  כי  כל  הסדר  בין  אל  ע
הממונה  וכן  תעשה  החברה  את  כל  הנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  טיסות  השכר 

 לבכל  מקום  בו  מפעילה  אל  ע,  לתי  תלויב,    או  של  כל  חברה  בת  שלה  לצד  שלישילשל  אל  ע
למעט  ליעדים  בהם  מפעיל  מוביל  אווירי  ישראלי  אחר  אף  הוא  טיסות ,  טיסות  סדירות

 .2)ב(2א1ראה באור . סדירות
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ל  ערר  ובקשה  למתן  צו  ביניים  לבית  הדין  להגבלים הגישה  אל  ע,  2005  בינואר  5ביום   )2(

על  החלטת  הממונה  בבקשת  המיזוג  בין  החברה ")  בית  הדין  להגבלים  "-להלן  (עיסקיים  
  אינה  עוררת  על  עצם  מתן  האישור  במיזוג  אלא  על  ההחלטה  להתנותו לאל  ע.  ללבין  אל  ע

בית  הדין  להגבלים   החליט  2005  בינואר  6ביום  .  בתנאים  כפי  שאלה  הותנו  בידי  הממונה
עד  תום ,  לפיו  תושעה,  על  פי  הסכמתו,    החלטהןכי  הממונה  יית,  במסגרת  הערר  שהוגש

כניסתם  לתוקף  של  שניים  מהתנאים  שנקבעו  על  ידי ,  שישה  שבועות  מיום  החלטת  בית  הדין
 ל  וכן  הבאת  כל  הסדר  בין  אל  עלהממונה  בקשר  עם  סגירת  פעילות  טיסות  השכר  של  אל  ע

יתקיים  הדיון ,  בפרק  זמן  זה  של  שישה  שבועות.    ישראלי  לאישור  הממונהלמוביל  אווירי
  הושג  הסדר  פשרה  להליך  המשפטי  בדיון  שהתקיים  בבית  הדין 2005  במרס  14ביום  .  בערר

 :כמפורט להלן ") ההחלטה "-להלן (להגבלים 
 
  להביא החברהתפעל  ,  לבאל  עבהיותה  בעלת  מניות  ,  התנאי  המתייחס  לכך  כי )א(

לא  יכנס  לתוקפו ,    למוביל  אוירי  ישראלי  אחרלאל  עכל  הסדר  בין      הממונה  לאישור
 .ממועד מתן ההחלטהלפני תום שנה 

 
  לעשות  כל החברהתפעל  ,  לבאל  עבהיותה  בעלת  מניות  ,  התנאי  המתייחס  לכך  כי )ב(

 לאל  ע  בכל  מקום  בו  לאל  עהנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  השכר  של  
 .ממועד מתן ההחלטהלא יכנס לתוקפו לפני תום שנתיים , תמפעילה טיסות סדירו

 
או /להטיל  מחדש  את  התנאים  ו,    יום  לפני  תום  כל  תקופה120בתוך  ,  הממונה  יוכל )ג(

אם  לדעתו  יהיה  לכך  בסיס  באותו  מועד  ולאחר  שיעניק ,  החברהכל  אחד  מהם  על  
, ונה  מחדשעל  ערר  על  איזה  מהתנאים  שהטיל  הממ  הגישה  אל.    זכות  שימועללאל  ע

יושעו  התנאים  לתקופה  של  שישה  חודשים  ובמהלך  תקופה  זו  יחליט  בית  הדין  על 
 .תוקפם

 
המכירה  של לרבות  חובת  ,  לא  יחול  שינוי  בשאר  התנאים  אשר  נקבעו  על  ידי  הממונה )ד(

 .הפעילויות הנמכרות
 

 .דירקטוריון החברה אישר הסכמתה להחלטה זו
 

המחזיק ")  תות  "-להלן  (תאגיד  עובדי  תעופה  ותיירות  ת  "הגיש  תו,  2005  בפברואר  28ביום  
  ממניות  ארקיע  וועד  עובדי  ארקיע  הודעת  ערר  לבית  הדין  להגבלים  בנוגע  להחלטת 25%-ב

בהודעת  הערר  מבקשים .  הממונה  במיזוג  בקשר  למכירת  הפעילויות  הנמכרות  של  החברה
לפיו  על  החברה  למכור ,  תות  וועד  עובדי  ארקיע  להורות  על  ביטול  החלטת  הממונה  במיזוג

 . את הפעילויות הנמכרות לצד שלישי
 

הודיעה  החברה  כי  מתנהל  משא  ומתן  בינה  לבין  תאגיד  עובדי  ארקיע  ,  2005  במרס  27ביום  
, למכירת  הפעילויות  הנמכרות  של  החברה")  תאגיד  עובדי  ארקיע  "-להלן  (מ  "בע)  2005(

 .בהתאם לאישור הממונה
 

שעיקרה ,  בקשה  למתן  סעד  זמני,  לבית  הדין  להגבלים,  החברההגישה  ,  2005  במרס  28ביום  
הסעד  הזמני  מתבקש  עד  למתן .    בהתאם  לאישור  הממונה,  עיכוב  ביצועו  של  מינוי  נאמן

לבית  הדין  להגבלים  על ,  2005  במרס  27ביום  ,  פסק  דין  בערר  שהוגש  על  ידי  החברה
בוע  באישור החלטתו  של  הממונה  לסרב  לבקשת  החברה  להארכת  מועד  המכירה  הק

 .הממונה בשל שינוי נסיבות מהותי
 

זאת ,  החברה  עוררת  גם  עם  כוונת  הממונה  למנות  נאמן  לשם  טיפול  בביצוע  השלמת  המכירה
 .אף אם ייחתם הסכם למכירת הפעילויות הנמכרות לתאגיד עובדי ארקיע

 
התקבלה  הכרעת  בית  הדין  להגבלים  לפיה  נדחה  הערר  ונדחתה ,  2005  במרס  29ביום  
, כולן  או  חלקן,  מהמשא  ומתן  שמתקיים  למכירת  הפעילויות  הנמכרות.  קשה  לסעד  זמניהב

אין  ביכולת  הנהלת  החברה ,  לפיכך.  לא  ניתן  להעריך  בשלב  זה  ולקבוע  את  תוצאות  העסקה
לא  נכללה  בדוחות  הכספיים  הפרשה ,  בהתאם.  ל"לקבוע  באם  צפוי  הפסד  מהמכירה  הנ

 .אם בכלל, להפסדים צפויים
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עליית .  גם  בפעילות  החכרות  תפעוליות  של  מטוסים,  בנוסף,  כפי  שצוין  קודם  לכן  עוסקת  החברה .ג

מחירי  הדלק  בעולם  ממשיכה  להשפיע  לרעה  על  התוצאות  העסקיות  של  פעילות  הקבוצה  ושל 
לה  מחכירה ,  ")Delta"-להלן    (Air Lines  Deltaחברת  התעופה  .  חברות  התעופה  בעולם

כי  השלימה  תוכנית  התארגנות  מחדש  והסדר ,  2004הודיעה  בחודש  נובמבר  ,  הקבוצה  מטוסים
כי  הגיעה  להסכמה  בנושא  עם  טייסיה  בדבר ,  ובין  השאר,  מרצון  עם  עובדיה  ונושיה  העיקריים

 . את כניסתה לתהליך של הגנה בפני נושיםDeltaבכך מנעה . חסכון משמעותי בעלויות שכרם
 

  כי Deltaדיווחה  ,  2005  במרס  10  שפורסם  ביום  Deltaבדוח  השנתי  של  ,  למרות  האמור  לעיל
המשך  התייקרות  מחירי  הדלק  והחרפת  תנאי  התחרות  עלולים  לגרום  לכך  כי  לא  תעמוד  ביעדים 

  צרכי  נזילות  נוספים  שאין Delta  -עקב  כך  נוצרו  ל.  ל"שגיבשה  בתוכנית  ההתארגנות  מחדש  הנ
, והמשך  ההפסדים  הכבדים  עלולים,  כאמור,  אי  יכולת  גיוס  המימון  הנדרש.  וודאות  כי  תוכל  לגייסם

 . תאלץ לבקש את הגנת בית המשפט בפני נושיהDelta -לגרום לכך ש, ל"בהתאם לדיווח הנ
 
 .1993-ג"התשנ, )ת דוחות כספיים שנתייםעריכ(הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך  .ב
 
 :הגדרות .ג

 
 . אחזקות ארקיע בערבון מוגבל-ת כנפיים חבר - החברה

 
 .החברה והחברות המוחזקות שלה - הקבוצה

 
חברות  מוחזקות  כוללות  חברות  המוגדרות .  '  ברשימת  חברות  הקבוצה  ניתנת  בנספח

 :כלהלן
 

שדוחותיה  הכספיים ,  50%בשליטה  של  מעל  ,  חברה - חברה מאוחדת
עם  ,  במישרין  או  בעקיפין,  מאוחדים  באופן  מלא

 .דוחות החברה
 

, בשליטה  משותפת,  לרבות  שותפות,  חברה - חברה מאוחדת באיחוד יחסי
שדוחותיה  הכספיים  מאוחדים  בדוחות  החברה  בדרך 

 .של איחוד יחסי
 

למעט  חברה  מאוחדת  וחברה  מאוחדת ,  חברה - חברה כלולה
שהשקעת ,  שיש  בה  השפעה  מהותית,  באיחוד  יחסי

החברה  בה  כלולה  במישרין  או  בעקיפין  בדוחות 
 .הכספיים של החברה על בסיס השווי המאזני

 
חברה  המוחזקת  על  ידי  הקבוצה  ואשר  אין  בה  - חברה אחרת

 .השפעה מהותית
 

 . של לשכת רואי החשבון בישראל29כמשמעותם בגילוי דעת מספר  - צדדים קשורים
 

 .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - בעלי ענין
 

הצגת  פעולות  בין  תאגיד  לבין  בעל  שליטה  בו  בדוחות (כמשמעותם  בתקנות  ניירות  ערך   - בעלי שליטה
 .1996-ו"התשנ, )הכספיים

 
 .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן - מדד

 
 .ב"ולר של ארהד - דולר

 
 :שימוש באומדנים ובהערכות .ד

 
כללי  חשבונאות  מקובלים  מחייבים  את  ההנהלה  להשתמש  באומדנים  או  בהערכות  לגבי  עסקאות  או  עניינים  אשר 

אף .  השפעותיהם  הסופיות  על  הדוחות  הכספיים  אינן  ניתנות  לקביעה  מדוייקת  בעת  הכנת  הדוחות  הכספיים
השפעותיהם  הסופיות  של  העסקאות  או  העניינים  האמורים ,  י  מיטב  שיקול  הדעתשאומדנים  או  הערכות  נעשים  לפ

 .עשויות להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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 ת החשבונאיתיוינמדעיקרי ה - 2 ורבא

 
 :הם, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, המדיניות החשבונאיתי קרעי
 
 :ודוחות כספיים בדולר חות כספייםהפסקת ההתאמה של דו .א

 
 כללי )1(

 
  בדבר  הפסקת  ההתאמה  של  דוחות  כספיים 12  נכנסו  לתוקף  תקן  חשבונאות  מספר  2004  בינואר  1ביום  

  בדבר  השפעות  השינויים  בשערי  חליפין  של  מטבע  חוץ 13ותקן  חשבונאות  מספר  ")  12תקן    "-להלן  (
להציג  את  דוחותיה  הכספיים ,  2004  בינואר  1  החל  מיום  חדלה  החברה,  כתוצאה  מכך").  13תקן    "-להלן  (

 .בשקלים המותאמים לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל
 

הקבוצה  עורכת  את ,    בדבר  השפעת  השינויים  בשערי  חליפין  של  מטבע  חוץ13  לתקן  4בהתאם  לסעיף  
  של  לשכת 36  לגילוי  דעת  29  דוחותיה  הכספיים  בדולר  הואיל  והקבוצה  עומדת  במבחנים  הנדרשים  בסעיף

עיקר  המכירות  מתקבלות  במטבע  חוץ :  המבחנים  הנדרשים  לפי  סעיף  זה  הם  כדלקמן.  רואי  חשבון  בישראל
חברה  העורכת ,  בהתאם  להנחיית  רשות  ניירות  ערך.  נרכשו  במטבע  חוץ,  או  עיקרם,  וגם  הנכסים  הקבועים

  של 4פיים  מתורגמים  לשקלים  לפי  הבהרה  תציג  דוחות  כס,  דוחות  כספיים  במטבע  דיווח  השונה  מהשקל
הדוחות  המתורגמים  לפי  הבהרה  זו  מצורפים  בנספח  לדוחות .  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות

 .הכספיים
 

ולכל  אחת  משתי  השנים ,  2003  בדצמבר  31נתוני  ההשוואה  הכלולים  בדוחות  הכספיים  המתייחסים  ליום  
שהוצגו  בעבר ,  מספרי  השוואה  אלה.  ללים  גם  הם  בדולריםנכ,  2003  בדצמבר  31בתקופה  שהסתיימה  ביום  

תורגמו  לדולר  לפי  שער ,  בדוחות  הכספיים  בשקלים  המותאמים  לשינויים  בשער  החליפין  של  הדולר
 ).בהתאמה, 2002 בדצמבר 31- ו2003 בדצמבר 31(החליפין ליום המאזן המתאים 

 
 המאזן )2(

 
סכומיהם  במאזן  משקפים  את  ערכיהם  ההיסטוריים סעיפים  ש(סכומיהם  של  סעיפים  לא  כספיים   )א(

תורגמו  על  פי  שער  החליפין  של ,  שנרכשו  במטבע  שאינו  הדולר)  בעת  רכישתם  או  היווצרותם
רכוש  קבוע :  הסעיפים  הבאים  טופלו  כסעיפים  לא  כספיים.  הדולר  ביום  רכישתם  או  היווצרותם

  שנצברה  בגינן  וסכומי  ההון הוצאות  נדחות  וההפחתה,  רכוש  אחר,  מלאי,  ופחת  שנצבר  בגינו
 .והקרנות שמקורם בזרימת מזומנים מבעלי המניות

 
אלא  רק  אם ,  סכומי  הנכסים  הלא  כספיים  אינם  מייצגים  בהכרח  שווי  מימוש  או  שווי  כלכלי  עדכני

 .הערכים ההיסטוריים המקוריים בדולרים
 

ות  המיעוט  בחברות השקעות  בחברות  מוחזקות  הנכללות  על  פי  שיטת  השווי  המאזני  וזכוי )ב(
 .המאוחדות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים המתורגמים לדולר של חברות אלו

 
) סעיפים  שסכומיהם  במאזן  משקפים    ערכים  עדכניים  או  ערכי  מימוש  ליום  המאזן(סעיפים  כספיים   )ג(

 .תורגמו לדולר על פי שער החליפין ליום המאזן
 

 דוח רווח והפסד )3(
 
עלויות  עבודה ,  קניות,    מכירות-המבטאים  עסקאות  שבוצעו  בשנת  הדוח  ח  והפסד  מרכיבי  דוח  רוו )א(

שחיקת .  תורגמו  לפי  שער  החליפין  של  הדולר  במועד  זרימת  המזומנים,    במטבע  שאינו  הדולר-'  וכו
 .היתרות הכספיות נכללת בסעיף ההוצאה או ההכנסה אליה היא מתייחסת

 
כספיים  במאזן  תורגמו  לפי  אותו  שער  חליפין -יפים  לאמרכיבי  דוח  רווח  והפסד  הקשורים  לסע )ב(

 ).פחת והפחתות ורווחי הון, שינויים במלאי(ששימש בתרגום הסעיפים המאזניים המתייחסים 
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 )המשך (חשבונאיתה המדיניות עיקרי - 2 באור

 
 )המשך (: של דוחות כספיים ודוחות כספיים בדולרההתאמה הפסקת .א

 
 )שךהמ (דוח רווח והפסד )3(

 
חלק  החברה  בתוצאות  הפעולות  של  חברות  מוחזקות  וחלק  המיעוט  בתוצאות  חברות  מאוחדות  )ג(

 .נקבע על בסיס הדוחות הכספיים המתורגמים לדולר של חברות אלו
 
 :מיסים על ההכנסה )ד(

 
מיסים  שוטפים  מורכבים  מתשלומים  על  חשבון  במשך  השנה  בתוספת  סכומים  העומדים  לתשלום 

התשלומים  על  חשבון  תורגמו  לפי ).  או  בניכוי  סכומים  הנתבעים  כהחזר  ליום  המאזן(ביום  המאזן  
או  הנתבעים (ואלו  הסכומים  העומדים  לתשלום  ,  שער  החליפין  של  הדולר  בעת  ביצוע  כל  תשלום

לפיכך  כוללים  המסים  השוטפים  גם  את  ההוצאה  הנובעת  משחיקת .  נכללו  ללא  התאמה)  כהחזר
 .מס מיום ביצעו התשלום ועד לתאריך המאזןערך התשלומים על חשבון ה

 
 :תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ .ב

 
בתרגום  דוחות  כספיים  של  פעילויות  חוץ  לצורך  שילובם  בדוחות  הכספיים  של ,  בין  היתר,    עוסק13תקן   .1

 .התאגיד המדווח
 
 :ל "פעילות חוץ המהווה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו .2

 
, של  הקבוצה"  יחידה  אוטונומית"  של  חברות  מוחזקות  הפועלות  בחוץ  לארץ  המהוות  הדוחות  הכספיים

 :מתורגמים למטבע הפעילות של הקבוצה באופן הבא
 
ל  תורגמו  לפי "של  היחידה  המוחזקת  האוטונומית  בחו,  כספיים  ולא  כספיים,  הנכסים  וההתחייבויות -

 .שער סגירה
 .ל תורגמו לפי שער ממוצע לתקופה"נומית בחוהכנסות והוצאות של היחידה המוחזקת האוטו -
 .כל הפרשי השער שנוצרו מסווגים כסעיף נפרד בהון העצמי עד למימוש ההשקעה נטו -
 

 :דוחות כספיים מאוחדים .ג
 
וללים  איחוד  מלא  של  חברות  מאוחדות  ואיחוד  יחסי  על  בסיס  חלקה  של  החברה כ  הכספיים  המאוחדים  תווחדה

בוטלו ,  מהותיות  של  חברות  מאוחדות  תויתרות  ועסקאות  הדדי.    מאוחדת  באיחוד  יחסיבחברה,  בבעלות  המשותפת
 .באופן מלא ושל חברה באיחוד יחסי באופן יחסי לפי חלקה של הקבוצה בבעלות המשותפת

 
 :שווי מזומנים .ד

 
שימוש  בהם   כוללים  פקדונות  בבנקים  למשיכה  מיידית  וכן  פקדונות  לזמן  קצוב  אשר  אין  מגבלה  בםנימומזשווי  

 .אינו עולה על שלושה חודשים, ואשר מועד פרעונם במועד ההשקעה בהם
 

 :ת לזמן קצרעושקה .ה
 

המהווים  השקעה  שוטפת  ומוצגים  לפי  שווי  השוק  לתאריך ,  כוללות  ניירות  ערך  סחירים  רצ  לזמן  קותקעהש
 .ח והפסדו שוק נזקפים לדוח רויוושבם שינויי. הדוחות הכספיים

 
 :בות מסופקיםלחו השרפה  ו

 
  לחובות  מסופקים  מחושבת  באופן  ספציפי  בגין  חובות  מסויימים  אשר  בהתאם  להערכת  הנהלת  החברה שהפרהה

 .וטלת בספקמ םגביית
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 )המשך (חשבונאיתה המדיניות עיקרי - 2 באור

 
 :ילאמ .ז

 
  משוקלל  נע עוצממר  עלות  מלאי  חלפים  מתכלים  נקבעת  לפי  מחי.  מוצג  לפי  עלות  או  השוק  כנמוך  שבהםי  לאהמ

 . מהעלות בגין התיישנות10%יכוי הפחתה בשיעור שנתי של נומוצגת ב
 
 .תחא מלאי חלפים מתכלים כולל פריטים הצפויים להתממש בתקופה העולה על שנה,  בענףלבוקמכ
 

 :תוחראות ת בחברות מוחזקועושקה .ח
 

 . דוחות כספיים מבוקרים שלהןזקות מוצגות על בסיס שוויין המאזני בהתבסס עלח בחברות מוותקעהש
 

 .ההשקעה בחברה אחרת מוצגת לפי העלות
 

עודף  עלות  ההשקעה  על  השווי  המאזני  במועד  הרכישה  של  השקעות  מסויימות  המיוחס  למבנה  מופחת  בקצב 
 .ההפחתה של אותו מבנה

 10ל  עד  ת  ומופחת  במשך  תקופה  שוקזן  שהתהווה  ברכישת  חברות  מוחטינימועודף  העלות  שלא  יוחס  מבטא  
 . שנים

 
 .י2ראה באור , באשר לירידת ערך השקעות בחברות מוחזקות

 
יה  המופחתת  לאורך מובתוספת  פרר    קבע  באגרות  חוב  סחירות  מוצגות  לפי  העלות  בתוספת  הפרשי  שעתועקשה

 .תקופת אגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 :קבועש כור .ט
 
פחת  מחושב  על  פי  שיטת  הפחת  השווה  בשיעורים  שנתיים ה.  רנצבהקבוע  מוצג  לפי  העלות  בניכוי  פחת  שש  כוהר

 . ת בהםרועשמ ההנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש
 
 .ם ורכיבים נקבעת על בסיס מחיר ממוצע משוקלל נעיביזרא תולע
 
  שיטת  הקו יפ    על)ללא  תקופות  אופציה  להארכה(  מוחכרים  מופחתים  על  פני  תקופת  ההחכרה  המינימלית  םיסוטמ

 תחתיתרת  העלות  המופ.  שסכומו  נקבע  במועד  הרכישה,  הישר  עד  לשווי  המימוש  החזוי  לתום  תקופת  ההחכרה
 .ת על פני יתרת אורך החיים הכלכלי שנותרתר תקופת ההחכרה מופחחלא
 
העלות בשיעורים  שנתיים  שווים  מ,    המופעלים  בשרות  הקבוצה  מופחתים  על  פני  אורך  החיים  הכלכליםיסוטמ
 עלות  המטוסים  כוללת  השקעות).  בניכוי  ערך  שייר  חזוי  של  מטוסים  ומנועים  להחלפה,  ATR-במטוסי  סילון  וה(
. עלויות  אלו  מופחתות  על  פני  יתרת  תקופת  השימוש  המשוערת  של  מטוסים  אלה.  יפורים  ובהתקנות  שבוצעושב

 . רווח והפסד עם התהוותןחותיקונים נזקפות לדו קהזח אהוצאות
 

 :ירידת ערך נכסים .י
 

המצביעים  על ,  ההשבה  של  נכסיה  כל  אימת  שקיימים  סימנים-הקבוצה  בוחנת  בכל  תאריך  מאזן  את  סכום  בר
מכירה ,  ההשבה  שלו-מקום  בו  עולה  ערכו  של  נכס  בספרים  על  סכום  בר.  אפשרות  של  ירידת  ערך  של  נכסים  אלו
מבוטל  רק  כאשר ,  שהוכר  בעבר,  למעט  מוניטין,  הפסד  מירידת  ערך  של  נכס.  הקבוצה  בהפסד  מירידת  ערך  של  נכס

הערך .  מהמועד  בו  הוכר  ההפסד  האחרון  מירידת  ערך,  ההשבה-חל  שינוי  באומדנים  ששימשו  בקביעת  סכום  בר
בספרים  לאחר  הביטול  אינו  עולה  על  הערך  בספרים  שהיה  נקבע  לנכס  אילו  לא  היה  נרשם  הפסד  מירידת  ערך 

 .בשנים קודמות
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 )המשך (חשבונאיתה המדיניות עיקרי - 2 באור

 
 :ירידת ערך השקעה בחברות כלולות .יא

 
מקום . הקבוצה  בוחנת  בכל  תאריך  מאזן  האם  קיימים  סימנים  המצביעים על ירידת ערך השקעותיה בחברות כלולות

מכירה  החברה ,    ההשבה  שלה-בספרים  על  סכום  בר  ,  שאינה  בת,  בו  עולה  ערכה  של  השקעה  בחברה  מוחזקת
הפסד  מירידת  ערך  מוקצה  תחילה  למוניטין  ולאחר  מכן  ליתרת  חשבון .  מירידת  ערך  של  ההשקעה  כאמורבהפסד  
מבוטל  רק  כאשר  חל  שינוי ,  שהוכר  בעבר,  הכלול    בחשבון  ההשקעה,  למעט  מוניטין,  הפסד  מירידת  ערך.  ההשקעה

תוך  בחינת ,  ערךמהמועד  בו  הוכר  ההפסד  האחרון  מירידת  ,  ההשבה-באומדנים  ששימשו  בקביעת  סכום  בר
 .ג7ראה באור . ההשקעה בכללותה

 
 :ויות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםבייחתה .יב

 
דרשו  להתבצע  בעתיד  בהתאם יש  מנועים  ומדחפים  מכסות  את  עלויות  השיפוץ,  בויות  לשיפוץ  מטוסיםייתחהה

טיסה  שנצברו  מאז ה  תוע  שההתחייבויות  מחושבות  על  בסיס  עלויות  השיפוץ  הצפויות  ועל  בסיס.  להנחיות  היצרן
 .יחסית לכלל שעות הטיסה הצפויות עד למועד ביצוע השיפוץ, וץ האחרוןפהשי

 
 .ותם שיפוצים אשר עלותם חלה על חוכרי המטוסיםא ןלה התחייבות כאמור בגיכל נלא
 

 :נדחיםם סימ .יג
 
, תם  לצרכי  מס  הכנסהכספי  לבין  הכרהוהוצאות  בין  הדיווח    ותסנהכדחים  מחושבים  בשל  הפרשים  בעיתוי    ניםמס

בגין )  למעט  בניינים(בשל  הפסדים  להעברה  לצרכי  מס  הכנסה  שמימושם  צפוי  וכן  בשל  התאמת  נכסים  לא  כספיים  
המסים  הנדחים  מחושבים  לפי  שיעורי  המס .  תאם  לבין  הערך  שיותר  לניכוי  לצרכי  מס  הכנסהומההפער  בין  ערכם  

 .בסס על חוקי המס אשר היו בתוקף בתאריך המאזןתתודה או הטבת המס בההע לצויהצפויים לחול בעת נ
 

ות קזחבחישוב  המסים  הנדחים  לא  הובאו  בחשבון  המסים  שהיו  חלים  במקרה  של  מימוש  ההשקעות  בחברות  המו
כל  עוד  קרוב  לודאי  שמכירת  ההשקעה  בחברה  מוחזקת  אינה  צפויה  בעתיד  הנראה  לעין  ומדיניות  משיכת  דיבידנד 

 .ך שלא תביא חיוב מס נוסף בחברהרמהחברות המוחזקות הינה בד
 

 :בהכנסותה כרה .יד
 
 . ממתן שרותי תעופה נכללות בעת ביצוע הטיסהותנסהכ
 
 .י אחזקה נכללות בעת מתן השרותתור ממתן שרותי תיירות ומתן שתוסנכה
 

 .הכנסות מהחכרה של מטוסים נזקפות על בסיס תקופת ההחכרה ובהתאם לתנאיה
 

 :םיגזרים פיננסיים נירכשמ .טו
 
, דות  להגנה  על  תזרימי  מזומנים  צפויים  בגין  הלוואות  בריבית  משתנהועמי  הת  מעסקאות  במכשירים  נגזריםאווצהת

 .ן הלוואות אותן הן נועדו לגדרתואמוצגות במקביל לרישום התוצאות מ
 
ת נדות להגחומרים  המיוע  או/וץ  ה  או  למכירה  עתידית  של  מטבע  חוישרכל)  Hedging(ת  מעסקאות  גידור  אווצהת

, תזרימי  מזומנים  צפויים  במטבע  חוץ  ועלויות  חומרים  כנגד  שינויים  בשערי  מטבע  וכנגד  שינויים  במחירי  חומרים
 . ל לרישום התוצאות מהעסקאות אותן הן נועדו לגדריבקנכללות בדוח הרווח וההפסד במ
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 )המשך (חשבונאיתה המדיניות עיקרי - 2 באור
 
 
 :למניהח וור .טז

 
לאחר  קיזוז  מניות (הנפרע  במשך  השנה    שוקלל  של  הון  המניותמע  צוממהבסיסי  למניה  מחושב  על  בסיס  ח  ווהר

אם  קיימת  סבירות  של ,  לפי  המאוחר  שבהם,  ובהנחה  של  מימוש  אופציות  בתחילת  השנה  או  ביום  הנפקתם)  באוצר
 .מימוש

 
  לא  נכללו רימוש  אופציות  אשבתוספת  ההשפעה  של  מניות  שינבעו  ממ,  המדולל  למניה  מחושב  כדלעילח  ווהר

 .וח הבסיסי למניה וזאת במידה והשפעת מימוש אופציות אלו היא מדללתובחישוב הר
 
 
 

 : במטבע חוץ ויתרות צמודותותתרי .יז
 
נכללות  בדוחות  הכספיים  לפי  שערי  החליפין  היציגים  שפורסמו  על  ידי  בנק ,  או  צמודות  אליו,  במטבע  חוץת  רוית

כלולות  במאזן  לפי ,  ")המדד  "-להלן  (ד  המחירים  לצרכן  דיתרות  הצמודות  למ.  ןזמאהום  ישראל  והיו  תקפים  לי
 .המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדוחות הכספיים

 
 :דדמנתונים על שער החליפין של הדולר ועל ה לןלה
 

  רבמצדב 31ליום  נויישה
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

% % %     
       

 ): דולר1-ח ל"ש( רולד 1 4.308 4.379 4.737  )1.6( )7.6( 7.3 
       
 ):נקודות(1993 עצומ מי בסיספין לגבד דמ 180.74 178.58 182.01 1.2 )1.9( 6.5

 
 
 
 :תקן חשבונאות חדש .יח

 
ר  פורסם  על  ידי אש,  ")התקן  "-להלן  (  מסים  על  ההכנסה  19  הפך  תקן  חשבונאות  מספר  2004בתום  חודש  יולי  

הצגה  וגילוי  לגבי  מסים ,  מדידה,  התקן  קובע  את  כללי  ההכרה.  לתקן  סופי,  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות
ביחס  לכללים ,  בעיקרם,  השינויים  העיקריים  של  הכללים  בתקן  אינם  שונים.  על  ההכנסה  בדוחות  כספיים

  בינואר 1-ם  המתייחסים  לתקופות  המתחילות  בהתקן  יחול  לגבי  דוחות  כספיי.  המיושמים  כיום  על  ידי  החברה
 .  או לאחר מכן2005
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  לזמן קצרותקעהש - 3 רואב
 

  שיעור הריבית  
  המשוקלל  דח ו א מ  ר הבח 

   בדצמבר31ליום  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  אחוזים דולרי פלא דולר פילא  דולריפאל דולר פילא
 :ים ערך סחירותירני     
 חוב ומלוות ממשלתיותת רואג  232  3,236  232  3,236 
 אגרות חוב קונצרניות  3,230  6,121  2,206  6,121 
 תיומנ  10  451  10  451 
 9,808  2,448  9,808  3,472   
 ת בבנקיםנודופק 4.44% 3,482  -  3,482  - 
 9,808  5,930  9,808  6,954   

      
 
 
 

 ותוחלק - 4 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולר פילא
   
 ות פתוחיםונשבח 10,804  12,615 
  אשראי והמחאות לקבלותברח 3,365  3,203 
 15,818  14,169  
  הפרשה לחובות מסופקים- יכוינב )601( )501(
 15,317  13,568  

   
 ברות כלולות חללכו 1,033  1,525 
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  ויתרות חובהיםיבחי - 5 ורבא

 
   דח ו א מ  ר הבח 

  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
  לקבלותנסהכ 698  1,420  138  58 
 שראמצאות הו 907  482  190  39 
 דחים ניםמס 2,433  2,770  318  318 
 (*)דים בת לעואוווהל 124  533  -  - 
 ותסדמו 165  176  -  2 
  לספקיםותדממק 1,019  463  -  - 
  ויתרות חובה אחריםיםיבחי 1,069  627  231  139 
 556  877  6,471  6,415  

     
 

 4.7%-צמודות  למדד  בתוספת  ריבית  שנתית  בשיעור  של  כ,  בחלקן,  דיםבועאות  לווהלה  2004בר    בדצמ31ם  יול (*)
, 6.5%-  ו4.7%  -בשיעור  של  כ  2003  בדצמבר  31ליום    (6.5%-בריבית  שנתית  בשיעור  של  כ,  ובחלקן  לא  צמודות

 ).בהתאמה
 
 
 

 אימל - 6 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא ולרד פילא
   
 יכוי הפחתה בגין התיישנותנב, מתכליםם פיחל 4,039  4,257 
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  בחברות מוחזקות ואחרותותקעהש - 7 ורבא

 
 :ברכהה .א

 
 חברה חברות מאוחדות חברות כלולות כ"סה

   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר
       

 מניות הותעל 2,210  1,340  38,527  38,527  40,737  39,867 
 דועממ שנצברו יםוחרו      
 ה בניכוישיכרה      

 דיבידנדים 58,601  58,447  )19,568( )18,050( 39,033  40,397 
 פחתת ערך השקעותה      

 בחברות כלולות -  -  )2,730( )3,659( )2,730( )3,659(
  הנובעותותאמהת      
 תחו דוםוגרתמ      
  של חברותםייפסכ      

 תקוחזמו -  -  )541( )944( )541( )944(
 75,661  76,499  15,874  15,688  59,787  60,811  

       
 (*)ת לזמן ארוך אוווהל -  -  212  235  212  235 
 75,896  76,711  16,109  15,900  59,787  60,811  

 -) אל על(חברה אחרת       
 ו7ראה באור ,   לפי עלות     65,670  9,071 
 84,967  142,381      

 :ןמקבמאזן כדלג וצמ      
  ארוךות לזמןעקשהב 61,201  60,137  15,900  16,109  142,771  85,317 

       
 ם אחריםאיזכב      

 ויתרות זכות 390  350  -  -  390  350 
       

 
 מאוחד  בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
 :חברות כלולות אלפי דולר אלפי דולר

   
 מניות הותעל 38,538  38,538 
 הרכישה בניכוי דיבידנדיםד וע ממ שנצברויםוחרו )19,682( )18,161(
 הפחתת ערך השקעות בחברות כלולות )2,730( )3,659(
  כספיים שלתחו דו הנובעות מתרגוםותאמהת  
 ברות מוחזקותח )541( )944(
 15,774  15,585  
 (*)ת לזמן ארוך אוווהל 430  235 
 16,009  16,015  
 ו7ראה באור ,  לפי עלות-) אל על(חברה אחרת  65,670  9,071 
 25,080  81,685  

   
 :מאזן כדלקמן בצגמו  
 ות לזמן ארוךקעהשב 81,787  25,180 

   
 תום אחרים ויתרות זכאיזכב 102  100 

   
.   ובחלקן  אינן  צמודות  ואינן  נושאות  ריבית4%ת  בחלקן  צמודות  למדד  ונושאות  ריבית  בשיעור  שנתי  של  ואוולה (*)

 .2006פני ינואר ל ארעון לפל תודמההלוואות עו
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 :2004 בהשקעות בשנת העונתה .ב

 
  מ א ו ח ד

  חברות חברה 
  כלולות אחרת כ"סה

  דולר פילא דולר פילא דולר פילא
    
 לתחילת השנהה תרי 16,009  9,071  25,080 

    
 :במשך השנהה ועתנ   
    
 נטו, ברווחיםל הקבוצה  שקהחל 660  -  660 
 םידדנבידי )1,252( -  )1,252(
 רכישת מניות ואופציות -  56,599  56,599 
 מתן הלוואות לחברות כלולות 218  -  218 

  הנובעות מתרגום דוחות כספיים שלותאמהת   
 חברות מוחזקות 403  -  403 
 הלוואה לחברה כלולה שערוך )23( -  )23(
    
 81,685  65,670  16,015  

    
 

  ה ח ב ר ה
  חברות חברות חברה 
  מאוחדת כלולות אחרת כ"סה

  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
 לתחילת השנהה תרי 59,787  16,109  9,071  84,967 

     
 :במשך השנהה ועתנ    
     
 נטו, ל הקבוצה ברווחים שקהחל 4,015  663  -  4,678 
 םידדנבידי )3,861( )1,252( -  )5,113(
 רכישת מניות ואופציות 870  -  56,599  57,469 

  הנובעות מתרגום דוחות כספיים שלותאמהת    
 חברות מוחזקות -  403  -  403 
 הלוואה לחברה כלולה שערוך -  )23( -  )23(
     
 142,381  65,670  15,900  60,811  
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 : הרשומות למסחר בבורסהתול כלוותברח .ג

  שווי בורסה יתרת ההשקעה במאזן
   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     

 )1( ממן 10,585  11,210  9,720  9,277 
 )2( איסתא 3,450  2,894  3,882  3,509 
 )3( קשרי תעופה 2,214  2,310  1,777  2,662 
 15,448  15,379  16,414  16,249  

     
 אביב -ות  ערך  בתלר  לחברה  שלוש  חברות  כלולות  הנסחרות  בבורסה  לניי2004דצמבר    ב31  וםלי
איסתא ,  25.04%-בה  החברה  מחזיקה  כ")    ממן  "-להלן    (מ"  מסופי  מטען  וניטול  בע-ממן  "):  הבורסה  "-להלן  (

ות ויזכ  מ23.66%-בה  החברה  מחזיקה  כ")  איסתא  "-להלן    (מ"ודנטים  בישראל  בעטסהליינס  חברת  הנסיעות  של  
 בה  החברה  מחזיקה ,  ")קשרי  תעופה"  -להלן    (מ"ובקשרי  תעופה  בע  מהרווחים  24.96%-ההצבעה  וזכאית  לכ

 .24.93%-כ
 
 ממן )1(

 
ג  מתבסס  על  חוזה  הרשאה  בין  רשות "פעילותה  העסקית  של  ממן  בתחום  הטיפול  במטענים  בנתב )1.1(

על  פיו  תסתיים  תקופת  ההרשאה  לניהול  מסוף  המטענים ,  לממן")  הרשות  "-להלן  (שדות  התעופה  
 .31.3.2014והפעלתו ביום 

 
 מכירת ההשקעה בממן )1.2(

 
מ "אחזקות  החברה  בממן  לחברת  גולדן  פוינט  בע  נחתם  הסכם  למכירת  מלוא  2005  במרס  15ביום  

זאת  בהתאם  לתנאים  שנקבעו  על  ידי ,    מיליון  דולר11בתמורה  לסך  של  ")  הרוכשת  "-להלן  (
ביצוע  המכירה ).  2(א1כמפורט  בבאור  ,  הממונה  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על

 .יםמותנה באישור הממונה שטרם ניתן במועד חתימת הדוחות הכספי
 

  ביטלה  החברה  את  ההפרשה  לירידת  ערך  השקעה 2004  בדצמבר  31בדוחותיה  הכספיים  ליום  
  וזאת  לאור  מחיר 2002  בדצמבר  31  אלפי  דולר  אשר  בוצעה  בדוחות  הכספיים  ליום  929בממן  בסך  
 .ל"המכירה הנ

 
 איסתא )2(

 
בבעלות  ובשליטה ,  ת  רכשה  חברה  ב2002  בדצמבר  12  ועד  ליום  2000  ביולי  19בתקופה  מיום   )2.1(

כתוצאה  מכך  עלה  חלקה  האפקטיבי  של .    מניות  בכורה  של  איסתא4,651,453,  מלאים  של  איסתא
 60,000  מכרה  החברה  2003במהלך  שנת   . 25.7%-החברה בזכותה להשתתף ברווחי איסתא לכ

 מניות  רגילות  של  איסתא  וכתוצאה  מכך  ירד  חלקה  האפקטיבי  של  החברה  בזכותה  להשתתף  ברווחי
 .24.96%-איסתא לכ

 
 הפרשה לירידת ערך השקעה באיסתא )2.2(

 
כפי  שהוא  מוצג  בדוחות  הכספיים ,  הנהלת  החברה  בחנה  את  הערך  הפנקסני  של  ההשקעה  באיסתא

, בין  השאר  באמצעות  שימוש  בהערכת  שווי  שנעשתה  לחברת  איסתא,  הבחינה  נעשתה.  המאוחדים
אומדן  סכום  בר .  שראלי  לתקינה  בחשבונאות  של  המוסד  הי15התואמת  את  עקרונות  תקן  מספר  

  נקבע  בהתחשב  בשווי  המימוש  של  ההשקעה  תוך  שימוש  בשיעור 15ההשבה  על  פי  תקן  מספר  
הפחיתה  החברה  בדוחות  הכספיים  לשנה ,  בהתאם  לאמור  לעיל.  11%ניכיון  לפני  מס  של  

 . אלפי דולר1,882 סכום של 2002 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
 

אחזקות החברה באיסתא , החלטת  הממונה  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  על עלבהתאם  ל )2.3(
 ).2(א1כמפורט בבאור , מיועדות למכירה
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 )המשך: ( הרשומות למסחר בבורסהתול כלוותברח .ג

 
 קשרי תעופה )3(

 
 תעופההפרשה לירידת ערך השקעה בקשרי  )3.1(

 
כפי  שהוא  מוצג  בדוחות ,  הנהלת  החברה  בחנה  את  הערך  הפנקסני  של  ההשקעה  בקשרי  תעופה

הבחינה  נעשתה  בין  השאר  באמצעות  שימוש  בהערכת  שווי  שנעשתה  לחברת .  הכספיים  המאוחדים
.   של  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות15התואמת  את  עקרונות  תקן  מספר  ,  קשרי  תעופה

  נקבע  בהתחשב  בשווי  המימוש  של  ההשקעה  תוך 15שבה  על  פי  תקן  מספר  אומדן  סכום  בר  הה
הפחיתה  החברה  בדוחות  הכספיים ,  בהתאם  לאמור  לעיל.  16%שימוש  בשיעור  ניכיון  לפני  מס  של  

 . אלפי דולר848 סכום של 2002 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 

אחזקות  החברה  בקשרי ,  לבין  אל  עלבהתאם  להחלטת  הממונה  בהחלטה  בענין  המיזוג  בי  החברה   )3.2(
 ).2(א1כמפורט בבאור , תעופה מיועדות למכירה

 
 

 :ן ברכישת חברות מוחזקותיטינומ .ד
 

 המאוחד והחברהן אזבמ
  חברות כלולות

   בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר
   
 )הנאות לתאריך הרכישה יוו השעודף עלות ההשקעות על(ן יטינמו 16,591  16,580 
 הפרש מקורי מיוחס 1,561  1,561 
 (*) הפחתה שנצברה - וייכבנ 14,964  14,768 
 הפחתה לרהית 3,188  3,373 

   
  הפחתת  ערךכולל (*) 2,730  3,659 

   
 :ם שנתקבלוידנדדיבי .ה

 
 מאוחד חברות כלולות
  לשנה שהסתיימה

   בדצמבר31ביום 
3 0 0 2 4 0 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר
   
 628  1,252  

   
 חברה חברות כלולות ומאוחדות

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר

   
 628  5,113  

   



 קיע בערבון מוגבלרא  אחזקות-ים כנפי
 

 ים לדוחות הכספייםרבאו

 26 -ג

 
 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 : אל על-השקעה בחברת אחרת  .ו

   דח ו א מ ה ר בח 
 :ההרכב )1( רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
 עלות מניות 59,505  2,585  59,505  2,585 
 עלות אופציות 6,165  6,486  6,165  6,486 
 9,071  65,670  9,071  65,670  

     
של  חברת  אל  על )  מניות  ואופציות(רכשה  החברה  ניירות  ערך    2003  בדצמבר  31בשנה  שהסתיימה  ביום   )2(

כהגדרת  המונח  בחוק  ניירות "  (בעל  ענין"  מליון  דולר  בכמות  שלא  הקנתה  לה  מעמד  של  9.1בעלות  של  
חזקה בדילול מלא   מהא52.8%ניירות  ערך  אלה  צפויים  להקנות  לחברה  עם  מימושם  ).  1968-ח"התשכ,  ערך

 ").שיעור האחזקה "-להלן(באל על 
 
אשר  החברה  התחייבה  לרכשן  עד  ליום '    משיעור  האחזקה  כוללים  מניות  ואופציות  בבעלות  צד  ג5.9%-כ

הזכות  שלא  למכור  לחברה  את  המניות '  לצד  ג.    מליון  דולר3.4-  תמורת  סכום  נוסף  של  כ2004  במאי  15
 .ל"והאופציות הנ

 
אולם  העניק  לחברה ,    ל"לממש  את    זכותו  שלא  למכור  לחברה  את  ניירות  הערך  הנ'  ו  צד  גבחר  אות,  בפועל

צפוי ,  בנוסף.  ייפוי  כח  לשימוש  בזכויות  ההצבעה  הנובעות  מההחזקה  כאמור  אשר  תוקפו  הוארך  מעת  לעת
בכפוף  לאישור  מחזיק  מניית ,  ל"להעניק  לחברה  גם  זכות  סירוב  ראשונה  בקשר  למניות  הנ'  אותו  צד  ג

 .המדינה המיוחדת באל על
 
  במאי 1  משיעור  האחזקה  כוללים  מניות  ואופציות  אשר  לצד  אחר  ניתנה  אופציה  לתקופה  מיום  4.6%-כ

 .במלואן או בחלקן,  לרכוש אותן2004 במאי 24 ועד ליום 2004
 

זאת  כנגד ,  לצד  האחר,    מיליון  דולר5.3-  שילמה  החברה  סכום  נוסף  של  כ2004  במאי  13ביום  ,  בפועל
 .ויתורו של הצד האחר על האופציה שהוקנתה לו לרכוש בחזרה את ניירות הערך כאמור

 
  פנתה  החברה  בבקשה  לקבלת  הסכמתו  ואישורו  של  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת 2004  בינואר  22ביום  

בנוסף  הגישה  החברה .    ממניות  אל  על5%להגדלת  אחזקותיה  לשיעור  של  מעל  )  כמוגדר  בתקנון  אל  על(
 -להלן  (1988-ח"התשמ,    לחוק  ההגבלים  העסקיים17  הודעת  מיזוג  בהתאם  לסעיף  2004  בפברואר  29ביום  

זאת  על  מנת  שיהיו  בידי  החברה  כל  האישורים ,  לעניין  אחזקותיה  באל  על,  ")חוק  ההגבלים  העסקיים"
 .הנדרשים להגדלת אחזקותיה במניות אל על

 
למניות  אל  על )  'סדרה  א(  את  כל  אופציות  הרכישה  החליט  דירקטוריון  החברה  לממש,  2004  במרס  4ביום  

בכפוף  לקבלת  האישורים ,  2004  ביוני  5אשר  מועד  מימושן  היה  עד  ליום  ,  המוחזקות  בידי  החברה
 .הנדרשים על פי דין

 
למניות  אל  על  כך  שלאחר  המימוש )  'סדרה  א(  מימשה  החברה  את  אופציות  הרכישה  2004  ביוני  1ביום  

מכח ,    מזכויות  ההצבעה  של  אל  על24.9%-מהון  המניות  המונפק  של  אל  על  ובכ  22%-החזיקה  החברה  בכ
 .כאמור לעיל', יפוי כח אשר ניתן לחברה על ידי צד ג

 
  על  הסכמתה  לאישור  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על 2004  ביוני  1חתמה  החברה  ביום  ,  בנוסף

  פנתה  החברה  למחזיק 2004  באוגוסט  24ביום  .    ממניות  אל  על25%-להגדלת  אחזקותיה  באל  על  עד  ל
 40%מעל  ,  25%  בבקשה  לקבלת  אישור  להגדלת  אחזקותיה  באל  על  מעל    למניית  המדינה  המיוחדת  באל  ע

ובאופן  אשר  יקנה  שליטה  באל  על  כמתחייב  מתקנון  אל  על  והתשקיף  שפורסם  על  ידה  ועל  ידי  ממשלת 
 .ישראל

 
, בכפוף  למילוי  תנאים  מסוימים,  בין  החברה  לבין  אל  על  אישר  הממונה  את  המיזוג  2004  באוגוסט  5ביום  

 .2)א(1כפי שפורטו בבאור 
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 )המשך: ( אל על-השקעה בחברת אחרת  .ו

 
 )המשך( )2(

 
  להגדלת לקיבלה  החברה  את  הסכמת  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  ע,  2004  בדצמבר  22ביום  
כמתחייב ,  ל  ובשיעור  אשר  יקנה  לחברה  שליטה  באל  ע40%  מעל  25%  מעל  לזקות  החברה  באל  עאח

ל  הוענקה  לחברה  ולבעלי "ההסכמה  הנ.  מתקנון  אל  על  והתשקיף  שפורסם  על  ידה  ועל  ידי  ממשלת  ישראל
וכוללת  תנאים  שונים  אשר  עיקרם  שימור  השליטה ")  יחידי  הקבוצה  "-להלן  (מניות  מסוימים  בחברה  

 .רה על ידי יחידי הקבוצהבחב
 

 31  כך  שליום  ללמניות  אל  ע)  'סדרה  ב(מימשה  החברה  חלק  מאופציות  הרכישה  ,  ל"עם  קבלת  ההסכמה  הנ
  מזכויות  ההצבעה 42.8%-  ובכל  מהון  המניות  המונפק  של  אל  ע39.8%-  החזיקה  החברה  בכ2004בדצמבר  
 .ילכאמור לע' מכח יפוי כח אשר ניתן לחברה על ידי צד ג, לבאל ע

 
להיות  מעורבת  בניהול  אל  על  ולהצביע ,  אישר  הממונה  לחברה,  כאמור  לעיל,  במסגרת  אישור  הממונה

, 2004  בדצמבר  31באמצעות  מניותיה  החל  ממועד  מכירת  הפעילויות  הנמכרות  או  ההעברה  לנאמן  או  מיום  
רק  אם  שוכנע ,  הייתה  החברה  רשאית  להצביע  באמצעות  מניותיה  באל  על,  עד  למועד  זה.  המוקדם  מבניהם

הממונה  כי  שלילת  אפשרותה  זו  של  החברה  להצביע  בקשר  עם  פעולה  בלתי  הפיכה  בעלת  משמעות 
, נסיבות  אלו  לא  התקיימו(אסטרטגית  לטווח  ארוך  תפגע  פגיעה  בלתי  סבירה  באינטרסים  של  החברה  

 ).ל"ובהתאם לא הפעילה החברה את זכויותיה כבעלת מניות באל על עד למועד הנ, בפועל
 

  בחרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  אל  על  בחמישה  דירקטורים  חדשים 2005  בינואר  6ביום  
אישרה ,  2005  בפברואר  2ביום  .  מומלצי  החברה  וממועד  זה  יש  לחברה  שליטה  אפקטיבית  באל  על

האסיפה  הכללית  של  אל  על  מינויים  של  שני  דירקטורים  נוספים  מומלצי  החברה  והחל  ממועד  זה 
 . חברים הכוללים בנוסף לשבעת מומלצי החברה גם שני דירקטורים חיצוניים9ריון אל על מונה דירקטו

 
 31  ולאור  העובדה  כי  עד  ליום  2005מאחר  והשליטה  האפקטיבית  של  החברה  באל  על  היא  רק  מינואר  

עה ההשק,    היתה  החברה  מנועה  על  פי  הוראות  הממונה  מלהתערב  בענייני  אל  על  או  ניהולה2004בדצמבר  
, 2005  בינואר  1על  בסיס  העלות  והחל  מיום  ,  2004  בדצמבר  31באל  על  רשומה  בדוחות  הכספיים  ליום  

 .יאוחדו הדוחות הכספיים של אל על עם הדוחות הכספיים של החברה
 
שינוי  שליטה  באל  על  הקנה  לבנקים  זכות  להעמיד ,  י  הסכמים  שבין  אל  על  לבנקים  המממנים  שלה"עפ

הבנקים  אישרו  לאל  על  כי  לא ,  למיטב  ידיעת  החברה.  ותיה  של  אל  על  כלפיהםלפרעון  מיידי  את  חוב
אחד  הבנקים .  ישתמשו  בזכותם  להעמדה  לפרעון  מוקדם  בעקבות  רכישת  השליטה  באל  על  על  ידי  החברה

שהחברה  תתחייב  כלפיו  כי  היא  לא  תתמוך  בהחלטה  לחלק  רווחים  באל  על ,  ל"דרש  כתנאי  לאישורו  הנ
אלא  בהיוועצות  עם  הבנק ,    מיתרת  הרווחים  הצבורים  הראויים  לחלוקה  של  אל  על60%בשיעור  העולה  על  

וזאת  כל  עוד  יתרת  האובליגו  של  אל  על  לאותו  בנק  לא  פחתה  מתחת ,    כאמור60%לגבי  השיעור  שמעל  
 .2005 במרס 28החברה נתנה את ההתחייבות האמורה לבנק ביום . לסכום מסוים

 
  בסך לשל  אל  ע)  מסוגים  שונים(  השקיעה  החברה  בניירות  ערך  2004  בדצמבר  31בשנה  שהסתיימה  ביום  

למניות )  'סדרה  ב(ואופציות  הרכישה  )  'סדרה  א(לרבות  מימוש  אופציות  הרכישה  (  מיליון  דולר  57-של  כ
  בדצמבר 31ליום  ,  המוחזקות  על  ידי  החברה,  לשל  אל  ע)  מסוגים  שונים(עלות  המניות  והאופציות  ).  לאל  ע
,  2004  בדצמבר  31ליום  .  בהתאמה,    מיליון  דולר66  -תימת  הדוחות  הכספיים  הסתכם  לכ  ולתאריך  ח2004

של  אל )  1סדרה  (  אופציות  52,106,777-ובכ)  'סדרה  ב(  אופציות  רכישה  22,070,968-מחזיקה  החברה  בכ
 2003  בתמורה  לתוספת  מימוש  צמודה  למדד  בגין  חודש  אפריל  2007על  הניתנות  למימוש  עד  לחודש  יוני  

צמוד  למדד  בגין ,  )1סדרה  (ח  לכתב  אופציה  "  ש1.34-ו)  'סדרה  ב(ח  לכתב  אופציית  רכישה  "  ש1.32  של
למיטב  ידיעת  החברה .  כל  כתב  אופציה  ניתן  למימוש  בתמורה  למניה  אחת  של  אל  על.  2003חודש  אפריל  

  בדילול ,ל  מזכויות  ההצבעה  באל  ע52.8%-עשויה  החברה  להגיע  עד  לכ,  אם  כל  האופציות  הללו  תמומשנה
 . מלא

 
  ובסמוך  לחתימת 2004  בדצמבר  31  המוחזקות  על  ידי  החברה  ליום  לשווי  השוק  של  ניירות  הערך  של  אל  ע

 .בהתאמה,  מיליון דולר173- מיליון דולר ולכ195-הדוחות הכספיים הסתכם לכ
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חברה ,  ")ארנון  פז  "-להלן  (,  מ"בע)  1985(פז  -  מהון  המניות  של  ארנון24.9%  רכשה  החברה  2001ינואר    שדוחב .ז

 . שיווק נופש לקבוצות וארגון כנסים, תחום ענף תיירות הפנים בעיקר בפועלתה תפרטי
 

  אלפי 200-בתמורה  לסך  של  כ'    נחתם  הסכם  למכירת  מלוא  אחזקות  החברה  בארנון  פז  לצד  ג2005  במרס  29ביום  
זאת  בהתאם  לתנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה ,  )ור  של  תביעות  הדדיות  וביטול  ההסכמים  הקודמיםוכנגד  וית(,  דולר

, 2)א(1כאמור  בבאור  ,  ביצוע  המכירה.  על-על  ההגבלים  העיסקיים  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל
 .ל"מהמכירה הנלחברה לא צפוי הפסד .  מותנה באישור הממונה שטרם ניתן במועד חתימת הדוחות הכספיים

 
 
 

  ריבית  שנתית ותשא  נו  מיליון  דולר  באגרות  חוב  דולריות5.9  -השקיעה  ארקיע  סך  של  כ  2001לסוף  שנת  ך  מוס .ח
 2004  בדצמבר  31יום    לוןנכ.  2005  -  2011בשנים    ןואגרות  החוב  מיועדות  לפירע.  7.125%  -  8.25%בשיעורים  של  

 .תןשווי השוק של אגרות החוב תואם בקירוב את עלו
 
 
 

שהוחזקו  על  ידי  צד ")  סקייליין  "-ן  הלל  (Skyline Holdings  ממניות  50%  לארקיע  ועברו  ה2002  ינואר  שחודב .ט
.   התחייבויותיו  כבעל  מניותרתית  מ  בעלים  שניתנו  על  ידו  וזאת  בתמורה  לשחרורותואשלישי  וכן  הזכויות  בהלוו

  העסקה תשלמר  האחל.    טיסות  פנימיות  בניגריהלהעימפה.  Skyline Ltdיות  נ  ממ100%  -בסקייליין  מחזיקה  
 .מניות סקייליין מ100% -החזיקה ארקיע ב

 
החליטה  הנהלת  ארקיע  על  הקפאת  פעילותה  העיסקית  של ,  עקב  המצב  הבטחוני  והפוליטי,  2003בחודש  מרס  

 .Skyline Ltdשהיו  בשימושה  של  ,  7בהתאם  הוחזרו  לארקיע  שלושה  מטוסי  דאש  .  .Skyline Ltd.  חברת
  מכרה  ארקיע  את  מלוא  אחזקתה  במניות 2003במהלך  שנת  .  ואשר  שימשו  להפעלת  טיסות  פנימיות  בניגריה

 .ל"לארקיע לא נוצר רווח או הפסד ממכירת האחזקה הנ. סקייליין
 
 
 

 מ"את  יתרת  מניותיו  בחברה  לאחזקת  כנף  בע,  מבעל  מניות  אחר,    רכשה  החברה2004בחודש  ינואר   .י
לאחר  רכישת  המניות  מחזיקה  החברה .    אלפי  דולר870תמורת  סך  של  ,  רה  מאוחדת  של  החברהחב,  ")כנף  "-להלן  (

בארקיע לשיעור , בעקיפין,   מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של  כנף  וכתוצאה מכך גדלו אחזקותיה של החברה100%
 . מהון המניות המונפק והנפרע של ארקיע75%של 

 
 
 

) 1981(ל  חברת  ארקיע  אינטרנשיונל  "המשמש  גם  כמנכ,  ל  מניות  אחר  רכשה  ארקיע  מבע2004בחודש  דצמבר   .יא
  מהון  המניות  של  ארקיע  אינטרנשיונל  תמורת 6%-המהוות  כ,  את  מניותיו")  ארקיע  אינטרנשיונל  "-להלן  (מ  "בע

  מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של  ארקיע 100%לאחר  רכישת  המניות  מחזיקה  ארקיע  .    אלפי  דולר121סך  של  
 .ונלאינטרנשי
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 בוע קושרכ - 8 ורבא
 
 :הועתנ .א

  חדואמ
  יתרה 2004עה בשנת ונת רהתי
  31 םולי   31ום יל
  בדצמבר   רבמצדב
  2 0 0 3 תוספות גריעות 2 0 0 4
 עלות דולר יפלא דולרפי לא דולרפי לא דולר פילא
     
  מוחכריםיםוסמט    
     

 
 (*)תומכ דגם    
      
 1 )1( 300-767בואינג   39,739  -  -  39,739 
 52,047  -  -  52,047 82 - MD )1( 5 
 ADV 200-737 )2( 8 נגאיבו 67,850  -  22,670  45,180 
 1 )3( 100-747טען מ נגאיבו 56,847  -  28,658  28,189 
 1 )4( 200-747 מטען נגיאבו 59,010  -  -  59,010 
 4 )5( 200-757 נגיאבו 82,787  -  -  82,787 
 306,952  51,328  -  358,280   

      
  ומנועים המופעלים בשירות הקבוצהיםוסמט    
      
 (*)תומכ דגם    
      
 2 300-757 נגיאבו 107,040  -  -  107,040 
 1  200-757 נגאיבו 34,207  -  -  34,207 
 62,496  -  -  62,496 500-72 ATR     4 
 8  (**)7 שדא 42,841  -  12,827  30,014 
 יםועמנ 7,737  -  -  7,737 
 241,494  12,827  -  254,321  

     
 )6( משרדים ומחסנים, יםסכמו 4,812  147  -  4,959 

     
 )7( יםרשמג 224  -  -  224 

     
 בוע אחר קושרכ    
 רקע קודצי 6,763  34  51  6,746 
 ם ורכיביםרייזאב 4,874  523  147  5,250 
 רהוט וציוד משרדי, יםשבמח 9,218  158  51  9,325 
 ברכי כל 462  6  -  468 
 חר אודצי 857  -  -  857 
 22,646  249  721  22,174  

     
      מטוסיםו הסי טדם על חשבון ציומילותש 50  -  -  50 
 576,325  64,404  868  639,861  

     
 .2004בדצמבר  31ם יול (*)

 . מטוסים שקורקעו זמנית2- מטוסים שהוצאו משרות פעיל ו2כולל  (**)
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 )המשך( בוע קושרכ - 8 ורבא
 
 ):המשך (הועתנ .א

  חדואמ
   יתרה 2004עה בשנת ונת רהתי
   31 םולי   31ום יל
  שיעור בדצמבר   רבמצדב
  הפחת 2 0 0 3 תוספות גריעות 2 0 0 4
 פחת שנצבר % דולר יפלא דולרפי לא דולרפי לא דולר פילא
      
  מוחכריםיםוסמט     
      
 (*)תומכ םגד     
       
 1 )1( 300-767בואינג  5.38 2,459  2,138  -  4,597 
 7,625  -  3,549  4,076 6.82 82 - MD )1( 5 
 ADV 200-737 )2( 8 נגאיבו 12.9-3.1 52,500  3,997  18,740  37,757 
 1 )3( 100-747 מטען נגאיבו 12.6-4.5 42,296  2,535  22,476  22,355 
 1 )4( 200-747 מטען נגאיבו 6.7 38,789  3,503  -  42,292 
 4 )5( 200-757 נגאיבו 5.9 14,091  4,798  -  18,889 
 133,515  41,216  20,520  154,211    

       
 עים המופעלים בשירות הקבוצהמטוסים ומנו    

 
       
 (*)ותמכ םגד     
       
 2  300-757 נגיאבו 3.4 14,080  3,640  -  17,720 
 1  200-757 נגאיבו 6 9,705  2,054  -  11,759 
 19,068  -  3,563  15,505 5.7 500-72ATR   4 
 8  (****)7  שדא 7.1 42,126  6  12,827  29,305 
 מנועים 14.3-6 2,773  398  -  3,171 
 81,023  12,827  9,661  84,189   

      
 )6( חסניםומם ידמשר, יםסכמו 4 - 10 2,402  167  -  2,569 

      
      
 בוע אחר קושרכ     
 רקע קודצי **20-6 5,346  352  51  5,647 
 ם ורכיביםרייזאב 10 3,752  202  40  3,914 
 רהוט וציוד משרדי, יםשבמח  ***20-6 7,776  475  51  8,200 
 ברכי כל 15 285  48  -  333 
 רחאוד יצ  784  -  -  784 
 18,878  142  1,077  17,943         
 235,985  54,185  31,425  258,745   

      
 

 .2004בדצמבר  31ם יול  (*)
 .7% קרעיב (**)

 20% קרעיב (***)
 . מטוסים שקורקעו זמנית2- מטוסים שהוצאו משרות פעיל ו2לל כו (****)
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 )ךמשה (בוע קושרכ - 8 ורבא

 
 :)ךמשה( עהנות .א

 
בחכירה  תפעולית  של  מטוס  בואינג ,    השלימה  ארקיע  עסקת  רכישה  והחכרה  בחזרה2002בחודש  נובמבר   )1(

") American"-ן  להל  (.American Airlines, Inc  עם  חברת  MD-82  וחמישה  מטוסי  300-767
 92-שילמה  ארקיע  סכום  של  כ,  בגין  רכישת  המטוסים.  בהתאמה,    שנים12-  שנים  ו13לתקופות  חכירה  של  

על  מנת  לאפשר  המשך  רישום ,  ב"העסקה  בוצעה  באמצעות  נאמנויות  הרשומות  בארה.  מיליון  דולר

  המטוסים  בתנאים   הוענקו  אופציות  להארכת  תקופת  החכירה  ולרכישתAmerican  -ל.  ב"המטוסים  בארה
יתרת .    מעלות  רכישת  המטוסים  מומנו  באמצעות  הלוואות  שנתקבלו  מבנק70%-כ.  המפורטים  בהסכם

שיעבדה  ארקיע  את  המטוסים ,  כבטחון  להלוואות  שנלקחו.  העסקה  מומנה  ממקורותיה  העצמיים  של  ארקיע
 .ל וכן את זכויות החברה בנאמנויות ובהסכמי החכירה"שנרכשו על ידה בעסקה הנ

 
מ "ל  לחברת  ארקיע  ליסינג  אינטרנשיונל  בע"ארקיע  המחתה  את  חובותיה  וזכויותיה  בהסכם  החכירה  הנ

אשר  עיסוקה  הוא  בתחום  ההחכרה ,  חברה  בת  בבעלות  מלאה  של  ארקיע,  ")ארקיע  ליסינג  "-להלן  (
 .ערבה לביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינג, ארקיע . התפעולית של מטוסים

 
  מטוסי  בואינג 10לה  החכירה  ארקיע  ,  ")אייר  קנדה  "-להלן  "  (אייר  קנדה"התעופה  הקנדית  חברת   .א )2(

ADV  200-737  ,  מימשה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופת  החכירה ,  ב)1(ד18כמפורט  בבאור
ל "לגבי  כל  עשרת  המטוסים  הנ)  2003בחודש  ספטמבר  ,  בהתאם  להסדר  שהושג  בין  הצדדים(

לגבי  שני  המטוסים .  ל  לארקיע"הוחזרו  כל  עשרת  המטוסים  הנ,  2004ובהתאם  עד  חודש  דצמבר  
מימשה  אייר  קנדה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופת ,  שהוחכרו  לאייר  קנדה  בעבר,  הנוספים

 . 2003החכירה והם הוחזרו לארקיע בחודש יולי 
 

בעה   השלימה  ארקיע  את  מכירתם  של  אר2004  ובחודש  דצמבר  2004בחודשים  אוגוסט  וספטמבר  
  נרשם 2004  בדצמבר  31בדוחות  רווח  והפסד  של  ארקיע  לשנה  שהסתיימה  ביום  .  ל"מהמטוסים  הנ

במהלך  השנה  חתמה  ארקיע  על ,  בנוסף.  ל"  מיליון  דולר  מהמכירה  הנ1.8-רווח  לפני  מס  בסך  של  כ
של  מטוס  אחד  מעשרת  המטוסים )  כולל  אופציה  לרכישת  המטוס  על  ידי  החוכר(הסכם  להחכרתו  

  מכרה 2005ל  ובחודש  פברואר  "קיע  פועלת  למכירתם  או  החכרתם  של  שאר  המטוסים  הנאר.  ל"הנ
 .מטוס אחד נוסף

 
  השלימה  ארקיע  עיסקה  בדבר  סיום  מוקדם  של  החכרת  חמישה  מטוסי 2003בחודש  דצמבר   )1( .ב

אייר "  מיליון  דולר  לחברת  התעופה  הקנדית  8.8-  ומכירתם  תמורת  כADV  200-737בואינג  
מועדי  הסיום  המקוריים  של .  שחכרה  את  המטוסים,  ")אייר  נורטרה  "-להלן  "  (נורטרה  אינק

 2005חודש  אוקטובר  ,  )מטוס  אחד  (2003חוזי  החכירה  עם  אייר  נורטרה  היו  בחודש  דצמבר  
בדוחות  רווח  והפסד  של  ארקיע  לשנה ).  מטוס  אחד  (2006וחודש  אפריל  )  שלושה  מטוסים(

  מיליון  דולר 1.3-רווח  לפני  מס  בסך  של  כ    נרשם  2003  בדצמבר  31שהסתיימה  ביום  
 .ל"מהמכירה הנ

 
  השלימה  ארקיע  עיסקה  בדבר  סיום  מוקדם  של  החכרת  מטוס  בואינג 2002בחודש  מרס   )2(

ADV  200-737  ,  2002שתקופת  החכרתו  המקורית  אמורה  הייתה  להסתיים  בחודש  אפריל ,

בדוחות  רווח  והפסד  של ".  First Air"לחברת  ,    מיליון  דולר3.3-ומכירתו  תמורת  סך  של  כ
  מיליון 2.1-  נרשם  רווח  לפני  מס  בסך  של  כ2002  בדצמבר  31ארקיע  לשנה  שהסתיימה  ביום  

 .ל"דולר מהמכירה הנ
 
  השלימה  ארקיע  עיסקה  שעניינה  סיום  מוקדם  של  החכרת  שני  מטוסי  מטען  מדגם  בואינג 2004  יוני  דשחוב )3(

כאשר  מועדי ,  ")פולאר  "-להלן  .  (פולאר  אייר  קרגו  אינק  ומכירתם  לחברת  התעופה  האמריקנית  100-747
בדוחות  רווח  והפסד  של  ארקיע .  2004הסיום  המקוריים  של  חוזי  החכירה  עם  פולאר  היו  בחודש  אוגוסט  

 .ל" מיליון דולר מהמכירה הנ0.5- נרשם רווח לפני מס בסך של כ2004 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
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 )ךמשה (בוע קושרכ - 8 ורבא

 
 :)ךמשה( עהנות .א

 
  לחברת 2004שהוחכר  עד  לחודש  אפריל    (200-747מכתב  הכוונות  להחכרתו  של  מטוס  מטען  מדגם  בואינג   )4(

בוטל  עקב  אי  עמידתה  של  החברה  האחרת ,  אשר  נחתם  עם  חברה  אחרת)  התעופה  הצרפתית  אייר  פראנס
, 2004בחודש  יולי  ,  בהתאם.  קיעבתנאים  אשר  הוגדרו  במכתב  הכוונות  והפרת  התחייבויותיה  כלפי  אר

  על  הסכם  להחכרת  המטוס  לחברת  תעופה 2004חתמה  ארקיע  על  מכתב  כוונות  אחר  ובחודש  אוקטובר  
מיד  לאחר  סיום  ביצוע ,  2004אשר  החלה  בסוף  חודש  אוקטובר  ,    שנים4-איסלנדית  לתקופת  חכירה  של  כ

יר  פראנס  וכן  על  ידי  ההתחייבויות המכוסות  על  ידי  תשלומים  מאי(עבודות  התחזוקה  המקיפות  במטוס  
 ).לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסים

 
של ,  בחכירה  תפעולית,    השלימה  ארקיע  ליסינג  עסקת  רכישה  והחכרה  בחזרה2002בחודש  דצמבר   .א )5(

לתקופות ")  Delta  "-להלן    (Inc  .  Delta Air Lines,    עם  חברת200-757שלושה  מטוסי  בואינג  
  מיליון 48-בגין  רכישת  המטוסים  שילמה  ארקיע  ליסינג  סכום  של  כ.    שנים11  עד  9-חכירה  של  כ

על  מנת  לאפשר  המשך  רישום ,  ב"העסקה  בוצעה  באמצעות  נאמנויות  הרשומות  בארה.  דולר
  הוענקו  אופציות  להארכת  תקופת  החכירה  ולרכישת  המטוסים Delta-ל.  ב"המטוסים  בארה

  מומנו  באמצעות  הלוואות  שנתקבלו   מעלות  רכישת  המטוסים90%-כ.  בתנאים  המפורטים  בהסכם
שיעבדה ,  כבטחון  להלוואות  שנלקחו.  יתרת  העסקה  מומנה  ממקורותיה  העצמיים  של  ארקיע.  מבנק

, ארקיע שיעבדה. ל"שנרכשו  על  ידה  בעסקה  הנ,  ארקיע  ליסינג  את  המטוסים  והסכמי  החכירה  בגינם
, ים  מכל  חוב  וכן  ערבה  ארקיעמטוסים  נוספים  בבעלותה  שהיו  מוחכרים  לאייר  קנדה  והנקי,  בנוסף

 .לביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינג
 
  לחברת  תעופה 200-757  חתמה  ארקיע  על  הסכם  להחכרתו  של  מטוס  בואינג  2004בחודש  ינואר   .ב

תקופת .  לרבות  אופציה  להארכת  החכירה  בשנתיים,  לתקופת  חכירה  של  כשלוש  שנים,  קנדית
 .2003 המטוס הסתיימה בחודש אפריל החכירה המקורית עם החוכר הקודם של

 
, משרדים  ומחסנים,    מעמדה  של  ארקיע  לגבי  המקרקעין  בשדה  דב  שעליו  עומדים  מוסכיםיןענל .א )6(

ה  דב  הינו  של  בעלת דה  בשעמדמ  ערקי  אעתלד.  קיימים  חלוקי  דעות  בינה  ובין  רשות  שדות  התעופה
 .דות התעופה חולקת על עמדה זו שותרש. רשות בלתי הדירה

 
  אלפי  דולר  אשר  זכויות  החכירה  בהם  טרם 651אביב  המשמש  כמשרדים  בסך  -מקרקעין  בתלל  ולכ .ב

 .נרשמו
 

, לפי  חוזה  הרכישה.    אלפי  דולר  אשר  טרם  נרשם  על  שם  ארקיע48אביב  בסך  -מגרש  בתלל  ולכ .א )7(
 .ולות לאחר מילוי תנאים שנקבעו ושטרם התקיימעמינהל מקרקעי ישראל יעביר את רישום הב

 
 .עקיאר דולר אשר זכויות הבעלות במקרקעין נרשמו על שם יפל א176אביב בסך -גרש בתלמ ללוכ .ב
 

 :ות המופחתתלהערכב ה .ב
  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולר פילא
   
  מוחכריםיםוסמט 173,437  204,069 
 הצובקה לים בשירותעופ ומנועים המיםוסמט 160,471  170,132 
 משרדים ומחסנים, יםסכמו 2,390  2,410 
 יםרשמג 224  224 
 ראחע בו קושרכ 3,768  4,231 
 ם על חשבון ציוד טיסה ומטוסיםמילותש 50  50 
 381,116  340,340  

   
 ).1(ד18 ראה באור -הכנסות צפויות ממטוסים מוחכרים לאחרים בשנים הבאות ן נילע .ג
 
 .ב18 ראה באור - שעבודים ובטחונות יןענל .ד
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 יםמתאגידים בנקאיי ראאש - 9 ורבא
 

  שיעור הריבית  
  המשוקלל ד ח ו א מ ח ב ר ה

  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  אחוזים דולרפי לא דולר פילא דולרפי לא דולר פילא
 אשראי לזמן קצר     
 מתאגידים בנקאיים 4.95% 9,233  8,710  9,233  - 

  שוטפות שלחלויות     
 הלוואות לזמן ארוך  31,820  29,854  -  - 
 -  9,233  38,564  41,053   

      
 

 .ב18 ראה באור -ת נוחובטשעבודים ו
 
 

 ונותני שרותיםם קיספ - 10 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא
   
 ות פתוחיםונשבח 11,231  10,616 
 ת לפרעוןאומחה 456  972 
 11,588  11,687  

   
 ברות כלולות חללכו 111  117 

   
 
 
 ויתרות זכותם איזכ - 11 ורבא
 

  ד ח ו א מ  ר הבח 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
 בעיקר מכרטיסי טיסה,  מראשותנסהכ 2,412  2,203  -  - 
 עובדים והתחייבויות בגין שכר 2,788  2,581  220  21 
 לחופשה והבראהה רשהפ 1,403  1,602  27  30 
 לם  לשותצאהו 3,557  3,352  529  11 
  שוטפות של התחייבויות לזמן ארוךותויחל 7,871  9,048  -  - 
 ויתרות זכות אחריםם איזכ 1,597  1,350  750  751 
 813  1,526  20,136  19,628  
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 ת לזמן ארוךאוווהל - 12 רואב

 
 :ההרכב .א

  תבי הרירועיש  
  ללקושמה ד ח ו א מ ח ב ר ה

  דצמבר ב31 וםלי רבמצד ב31ליום  רבמצד ב31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  וזיםחא דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
 הלוואות מתאגידים בנקאיים     
 למימון רכישת מטוסים     
 )בדולרים( 1.43%+ ר בולי 205,532  230,028  -  - 

 הלוואה מתאגיד בנקאי     
 ) (*)בדולרים( 3.15%+ ר בולי 14,400  -  14,400  - 

 הלוואה מנותן אשראי     
 ) (*)(**)בשקלים(אחר  6.59% 8,626  -  8,626  - 
  חלויות שוטפות- וייכבנ  )31,820( )29,854( -  - 
 -  23,026  200,174  196,738   

      
 . לשלושה חודשים2.55%- לחודש וכ2.4%-כ ינם ה2004 רמבצד ב31הליבור הרלבנטיים ליום  ירעושי
 

 ).2(ו7ראה באור ,  למניות אל על) 'סדרה ב(ההלוואות נלקחו למימון מימוש אופציות הרכישה  (*)
 .ההלוואה צמודה למדד (**)

 
 :2004בדצמבר  31 םוהפרעון של ההלוואות לי ידעומ .ב

  ד ח ו א מ ח ב ר ה
  דולר פילא דולר פילא
   
  חלויות שוטפות- 2005 31,820  - 
 -  29,872 2006 
 -  29,435 2007 
 2,467  30,270 2008 
 3,289  19,945 2009 
 2015ד  ע2010 87,216  17,270 
 23,026  228,558  

   
וע  שיעור  הליבור  לחודש  לגובה  שליבלק  קאותסעיל  תמה  ארקיע  עם  בנק  ישראלי  ע  ח1998י  וליחודש  ב )1( .ג

,   שנים7-5פות  של  וקת  מיליון  דולר  ל200  על  הלוואות  מתאגידים  בנקאיים  בהיקף  כולל  של  5.4%  -  5.54%
  פקעה 2003בחודש  יולי  .  7.0%-7.5%וזאת  בתנאי  שריבית  הליבור  בחודש  ההתחשבנות  לא  תעלה  על  

 100  תפקע  העסקה  הנוספת  בסך  של  2005בחודש  יולי  .    מיליון  דולר100ל  בסך  של  "עיסקה  מהעיסקאות  הנ
 .ליון דולרמי

 
  חתמה ארקיע עם בנק ישראלי על עיסקאות לקיבוע שיעור הליבור לחודש לגובה של2002בחודש נובמבר  )2( 

 . שנים6 מיליון דולר לתקופה של 11- ל58 על הלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל שבין 3.32%
 
  להגנת  שיעור CAPאופציית    עם  בנק  ישראלי  על  עסקה  לרכישת    חתמה  ארקיע2002בחודש  דצמבר   )3(

 16-  ל42  על  הלוואות  מתאגידים  בנקאיים  בהיקף  כולל  שבין  3%הליבור  לחודש  לשיעור  מקסימלי  של  
 .2005מיליון דולר לתקופה שעד חודש אוגוסט 

 
 .ב18 ראה באור -ת נוחובטשעבודים ו .ד
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 אגרות חוב - 31 ורבא

 
  אלפי  דולר 30,085בסך  של  )  סדרה  א  וסדרה  ב(פרטית  אגרות  חוב    הנפיקה  החברה  בדרך  של  הצעה  2004  במרס  16ביום  

ח  ערך  נקוב "  ש1  מניות  רגילות  בנות  1,755,650-ל,  2008  במרס  20עד  ליום  ,  הניתנים  למימוש)  4סדרה  (וכן  כתבי  אופציה  
  ביצוע לאחר  (2004צמוד  למדד  בגין  חודש  פברואר  ,  ח"  ש76.34תמורת  תוספת  מימוש  לכתב  אופציה  של  ,  של  החברה

בסך )  סדרה  א(אגרות  החוב  ).  2004התאמה  למחיר  המימוש  בגין  חלוקת  הדיבידנד  שביצעה  החברה  בחודש  דצמבר  
אגרות .    וצמודות  למדד  המחירים  לצרכן5.5%נושאות  ריבית  שנתית    בשיעור  של  )  ח"הנקובות  בש(  אלפי  דולר  19,552
  וצמודות  לשער  היציג  של 5.5%אות  ריבית  שנתית  בשיעור  נוש)  ח"הנקובות  בש(  אלפי  דולר  10,533בסך  )  סדרה  ב(החוב  
 .הדולר

 
. 2009-  ו2008,  2007  במרס  של  כל  אחת  מהשנים  20  תשלומים  שנתיים  שווים  ביום  3-אגרות  החוב  עומדות  לפרעון  ב

 .אביב-אגרות החוב וכתבי האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 

 459,355חברה  בת  של  החברה  רכשה  ).  4סדרה  (  כתבי  אופציה  13הוקצו  ללא  תמורה  ,  ח  אגרות  חוב"  אלפי  ש1בגין  כל  
 . אלפי דולר614כתבי אופציה בתמורה כוללת של 

 
  אלפי  דולר 19,552מתוך  (  אלפי  דולר  18,750  ביצעה  החברה  עיסקאות  הגנה  שבאמצעותן  המירה  2004  במרס  18ביום  

  אלפי  דולר  בריבית  משתנה  ממוצעת  של 18,750ויות  דולריות  בסך  להתחייב)  הצמודות  למדד)  סדרה  א(אגרות  חוב  
ל  הופקדו  בפקדונות  צמודים  למדד  ונושאים  ריבית  שנתית  ממוצעת "  אלפי  דולר  הנ18,750הסך  של  .  0.97%+ליבור

ל  בקיזוז "בדוחות  הכספיים  הללו  הוצגו  הפקדונות  הנ.  לתקופות  המקבילות  לפרעון  אגרות  החוב,  4.2%-בשיעור  של  כ
 :ל כמפורט להלן"ההתחייבויות הנמ

  ד ח ו א מ  ר הבח 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
 פקדונות 19,773  -  19,773  - 
 התחייבויות 18,750  -  18,750  - 
 -  1,023  -  1,023  

     
 

 .נכיון שנוצר בעת הנפקת אגרות החוב מופחת על בסיס יתרת אגרות החוב שבמחזור עד למועד הפרעון
 

 .ב18 ראה באור -שעבודים ובטחונות 
 
 םיסטוומויות לשיפוץ ציוד טיסה יביהתח - 41 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולראלפי  דולר פילא
   

 מדחפיםו םמנועי, ויות לשיפוץ מטוסיםיבחיהת 27,781  22,824 
  חלויות שוטפות- וייכבנ 3,034  3,168 
 19,656  24,747  

   
 

במועד  מוקדם ו  א,  צרןהי  ותיחהנים  שבגינם  נצברו  הסכומים  דלעיל  יבוצעו  בתום  מספר  שעות  טיסה  כנדרש  על  פי  וציפהש
 .וץ משוערים מעבר לשנה מתאריך הדוחות הכספייםלא ניתן לסווג את הסכומים לפי מועדי שיפ. יותר
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 רי מטוסיםכוח של ותקדהפ - 51 ורבא

 
  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולרפי לא
   
 ם ביצוע שיפוצים עתידייחתבטלה 5,075  14,954 
 חכירה תשלום דמי תחטבהל 350  1,280 
 16,234  5,425  
  חלויות שוטפות- וייכבנ 4,837  5,880 
 10,354  588  

 
 נטו, מעביד-ויות בשל סיום יחסי עובדיבחיהת - 16 רואב

 
 :כבהרה .א

  ד ח ו א מ הח ב ר 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא
     
 (*)מעביד -דוב עיום יחסי סשל בויותיבחיהת 8,037  9,331  315  308 
  יעודות שהופקדו- וייכבנ 5,620  5,739  -  - 
  308  315  3,592  2,417  
 סכומים המתחייבים על פי הסכמיל ולכ (*)    
 -עבודה אישיים עם הסגל הבכיר     
 :להלן) ג(ראה     
 ןירופיט ייצויפל 135  699  127  123 
  פרישהקיענלמ 1,246  1,695  188  185 
 308  315  2,394  1,381  

 
להסכמי  עבודה ,  בהתאם  לחוק,  יצויי  פיטורין  ומענקי  פרישה  לעובדיםפויות  חברות  הקבוצה  לתשלום  יבחיהת .ב

ברו ואן  על  ידי  סכומים  שנצלמבמכוסות  ,  )לרבות  בעלי  ענין(הסגל  הבכיר    עם  םייאישה  ודעבשבתוקף  ולהסכמי  
 .בפוליסות ביטוח מנהלים ובקופות גמל אישיות ועל ידי יתרת ההתחייבויות המופיעות במאזן, בקרנות פנסיה

 
ל שן  לויהו  בנ  אתןיטבפוליסות  ביטוח  מנהלים  ובקופות  גמל  אישיות  אינם  בשל,  ם  שנצברו  בקרנות  פנסיהמיוהסכ

 .התחייבויות שבגינן הן הופרשוי לאותם סכומים וכן לוטיחברות הקבוצה ולפיכך לא ניתן במאזן ב
 
דות  מותנית  בקיום ומשיכת  כספי  היע.  ת  משקפות  הפקדות  בקופות  פיצויים  בתוספת  רווחים  שנצברודועוהי

 .1963-ג"התשכ, ההוראות המפורטות בחוק פיצויי פיטורין
 
רישה  נוספים קופת  עבודתם  פיצויי  פת  ןים  בחברה  ובחברה  מאוחדת  זכאים  לקבל  בגימייוס  מ  בכיריםיםבדעו .ג

ר  של ומהם  שני  בעלי  ענין  הזכאים  לפיצויי  פרישה  נוספים  בשיע,  )בהתאם  לדרגה  ולותק  (100%בשיעורים  של  עד  
100%. 

 
ם  בעל  ענין  אחד המ,  תושי  משכורות  חוד15-  ל1זכאים  עובדים  אלו  למענקי  פרישה  והסתגלות  בגובה  שבין  ף  וסבנ

 .שיותדוח משכורות 15-הזכאי ל
 

 .ג27ראה באור , אחד מבעלי העניןלענין עסקה עם 
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 ל ההכנסה עיםמס - 71 ורבא

 
 
 :המס החלים על החברותי וקח .א

 
, )תיאומים  בשל  אינפלציה(נסה  כות  הקבוצה  בישראל  חלות  הוראות  פקודת  מס  הכנסה  וחוק  מס  הבר  חעל )1(

 .רים לצרכןים במדד המחיינויש למס כשהן מותאמותי רכלצלפיהם נמדדות התוצאות , 1985-ה"התשמ
 
שיעור ")  התיקון  "-להלן    (2004-ד"התשס,  )  והוראת  שעה140מספר  (בהתאם  לתיקון  לפקודת  מס  הכנסה   )2(

לגביה  נקבע  מס  בשיעור   (2004  המושת  על  חברות  יופחת  באופן  הדרגתי  החל  משנת  המס  36%המס  של  
ון  קטנו  הוצאות  המסים כתוצאה  מהתיק.    30%  לגביה  נקבע  שיעור  מס  של  2007ועד  לשנת  המס  )  35%של  

 . אלפי דולר7,378 בסך של 2004על ההכנסה של הקבוצה בשנת 
 
 . נחשבים סופיים1998המס של החברה ושל ארקיע עד וכולל שנת המס  תוחוד )3(
 
 

 ):הטבת מס( המס תואצוה .ב
 

  ד ח ו א מ ה ר בח 
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל  בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא דולרפי לא
       
 וטפים שיםמס 188  142  68  -  -  - 
 דחים ניםמס )8,414( )2,000( 4,074  -  -  )71(
)71(  -  -  4,142 )1,858( )8,226(  
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 )המשך (ל ההכנסה עיםמס - 71 ורבא
 
 :נדחיםם סימ .ג
 

  מ א ו ח ד ח ב ר ה
    בגין  
    הפסדים  
    ,לצרכי מס  
   בגין התחייבויות  
התחייבויות לשיפוץ  בגין   

  נכסים בני לזכויות וסעיפים  הפסדים
  פחת עובדים (*)אחרים  סך הכל לצרכי מס

   דולראלפי דולרפיאל  דולראלפי  דולראלפי דולראלפי
      
 2002 בינואר 1יום  לרהית 86,140  )1,643( )41,530( 42,967  )247(
 נטו, להוצאות מסיםה יפזק 6,031  202  )2,159( 4,074  )71(
      
 2002 בדצמבר 31יום  לרהית 92,171  )1,441( )43,689( 47,041  )318(
 נטו, ים מסלהכנסותה יפזק 6,241  12  )8,253( )2,000( - 

      
 2003 בדצמבר 31יום  לרהית 98,412  )1,429( )51,942( 45,041  )318(
 נטו, להכנסות מסיםה יפזק )14,935( 463  6,058  )8,414( - 

      
 2004 בדצמבר 31יום  לרהית 83,477  )966( )45,884( 36,627  )318(
      

 
ליוני  דולר  בגין  הפסדים  להעברה  של  חברות מי  38-כ  שלטבת  מס  בסך    כולל  ה2004בדצמבר    31ם  יול (*)

  מיליון 9ארקיע  לא  רשמה  הטבת  מס  בגין  הפסד  להעברה    בסך  של  .    מיליוני  דולר136-סך  של  כ  בותחדמאו
 .דולר

 
 . מיליוני דולר8 - לצרכי מס בסך של כםידלחברה הפס

 
 

  מ א ו ח ד ח ב ר ה
  ר בדצמב31ליום   בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
 :דלקמןכ ןמאז בצגמו  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי

     
 יבויות לזמן ארוךחיהתב 39,060  47,811  -  - 

     
  שוטףושרכב 2,433  2,770  318  318 

     
 

 .30%הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של ם סיהמ
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 )המשך (ל ההכנסה עםימס - 71 ורבא
 
 :אפקטיבי המסה .ד

 
 ם  על  הרווח  לפני  מס  לפי  שיעור  מס  רגיל  ובין  סכום  המס  שנכלל  בדוחות  הכספיישבחוהמבין  סכום  המס  ש  פרהה
 :מוסבר להלןכ
 

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי
 דוחמא   
    
 פני מסים על הכנסהל) הפסד( וחרו )6,111( )4,183( 10,258 
 המס הרגילר עושי 35%  36%  36% 
  שיעור המס הסטטוטורי החל על החברותפי למס )2,138( )1,506( 3,693 

    
 :בהוצאות המס בגין) רידהי (יהעל   
 דים והטבות משנים קודמותספל הצוני -  )382( )247(
 ות עקב שינוי בשיעורי המסהתאמ )7,378( -  - 
  לצרכי מס שלא נזקפו בגינם מסים נדחיםיםסדהפ 1,545  96  836 
  לא מוכרותותצאהו 32  29  43 
  המדידה והפרשים אחריםיסבס מ הנובעותותאמהת )287( )95( )183(
 ל ההכנסה בדוחות הרווח וההפסד עיםמס )8,226( )1,858( 4,142 

    
    
    
 הרחב   
    
 הנסהכלפני מסים על ) פסדה (וחרו )3,219( 1,050  )714(

 המס הרגילר עושי 35% 36% 36%
 מס לפי שיעור המס הסטטוטורי) הטבות (ותצאהו   
 ל החברה עחלה )1,127( 378  )257(
    
 :ןיבגבהוצאות המס ) רידהי (יהעל   
 הפסדים והטבות משנים קודמותל צוני -  )381( - 
  לצרכי מס שלא נזקפו בגינם מסים נדחיםיםסדהפ 1,169  -  - 
 ת לא מוכרותאווצה 5  3  4 
 ת הנובעות מבסיס המדידה ואחרותמותאה )47( -  182 
 ת הרווח וההפסדווחדב מס בתהט -  -  )71(
    

 
 
 יהותות  במלואן  בדוח  חברות  זרות  כלול19  הפעולות  של  המטוסים  המוחכרים  לאחרים  הרשומים  על  שם  ותצאתו .ה

 .ראלשיבכספיים של ארקיע ונישומות לצרכי מס ה
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 התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 :ות שניתנווירבע .א

 
הערבויות  ניתנו  למינהל .    אלפי  דולר1,890  בסכום  כולל  של  תיוובערמאוחדות  נתנו  ת  רוחבהחברה  ו )1(

 .םרילספקים ולאח, משלתיותלרשויות מ, התעופה האזרחית בישראל
 
 .א)5(א8, )1(א8ראה באורים . ארקיע ערבה לביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינג )2(

 
 :םידובעש .ב

 
רות הקבוצה שעבדו חברות מסוימות בקבוצה בשעבודים קבועים ובשעבודים בח ת  התחייבויות  שלטחהבל )1(

מנועים  ודמי  חכירה ,  זכויות  במטוסים,  מטוסים,    היתרןבי,  םליראשונים  בדרגה  ללא  הגבלה  נכסים  הכול
 .שיגיעו מחוכרים

 
 :בועים הינן כדלקמן קיםודבויות המובטחות בשעביההתחית תרי )2(

  ד ח ו א מ
  2004 רבמצדב 31

  דולר פיאל
  
  שוטפות של הלוואות לזמן ארוךותויחל 27,465 
 יםיקאנבם ת לזמן ארוך מתאגידיאוווהל 108,321 
 135,786  

  
לוואות  בגין  רכישת  מטוסים  ומנוע  רזרבי  למטוסים  אלה  אשר  החלויות  השוטפות  בגינן  הינן  בסכום   הרתית
  דולר  מובטחות  בשיעבוד  קבוע  על י  אלפ65,391  דולר  ויתרתן  לזמן  ארוך  הינה  בסכום  של  פי  אל4,355  לש

 ).Non-recourse(ד בלב, לרבות זכויות הביטוח בגינם, אותם המטוסים והמנוע
 

להלן (בויות  החברה  בגין  אגרות  חוב  שהונפקו  והלוואה  מתאגיד  בנקאי  ומנותן  אשראי  אחר  ילהבטחת  התחי )3(
 .של אל על המוחזקים על ידה) מסוגים שונים(שיעבדה החברה חלק מניירות ערך , ")ההלוואות "-
 

שעבוד  קבוע  וצף להבטחת  התחייבויות  החברה  בגין  אגרות  חוב  שהונפקו  שיעבדה  החברה  ,  בנוסף
 .ממדרגה ראשונה על חשבון החברה בו יופקדו ניירות הערך המשועבדים ופירותיהם

 
החברה  נדרשת  לקיום  יחסים  מסויימים  בין  שווי  השוק  של  מניות  אל  על  המשועבדות  ביחס  ליתרות 

ע באופן  שירידה  בשווי  השוק  של  מניות  אל  על  המשועבדות  מתחת  ליחס  שנקב,  ההלוואות  באותו  מועד
 ).בניירות ערך של אל על או אחרות(תחייב את החברה להשלים בטחונות 

 
 :ל הינן כדלקמן"יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים הנ

  ח ב ר ה
  2004 רבמצדב 31

  דולר פיאל
  
 הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 14,400 
 הלוואה לזמן ארוך מנותן אשראי אחר 8,626 
 ובאגרות ח 28,178 
 51,204  
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 )ךמשה( התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא
 
 :בויות תלויותייתחה .ג

 
 2004מבר  דצב  31ם  המסתכמות  ליו,  בעיקר  על  ידי  עובדים  לשעבר,  רות  הקבוצה  קיימות  תביעותחבד  נג )1(

ההפרשות ,  צים  משפטייםל  חוות  דעת  של  יועע  סלהערכת  הנהלת  הקבוצה  ובהתבס.    אלפי  דולר591-בכ
  את  ההתחייבויות  הצפויות  בגין  התביעות תסוכמ    אלפי  דולר245-הכלולות  בדוחות  הכספיים  בסך  של  כ

 . של החברותםבכיסוי הביטוחי הקיי, בין היתר, ל בהתחשב"הנ
 
ארקיע ).  קרן  בלבד(  אלפי  דולר  157שלטונות  מס  ערך  מוסף  ערכו  לארקיע  שומת  תשומות  לתשלום  בסך   )2(

בחודש .  ל  ובהתאם  הגישה  השגה"דחתה  את  מרבית  הקביעה  של  שלטונות  מס  ערך  מוסף  בגין  השומה  הנ
 . נתקבלה ההשגה של ארקיע על ידי שלטונות מס ערך מוסף2004דצמבר 

 
 -בסך  של  כ,  2002  -1999לשנים  ,    הוצאה  לארקיע  על  ידי  פקיד  השומה  שומת  ניכויים2004בחודש  נובמבר   )3(

 31בדוחות  הכספיים  של  ארקיע  ליום  .  ארקיע  חולקת  על  קביעת  שלטונות  מס  ההכנסה.  ר  מיליון  דול1.8
 .ל" לא נכללה כל הפרשה בגין השומה הנ2004בדצמבר 

 
 :ויותשרתקה .ד

 
לא  כולל  אופציות (ת  הצפויות  על  פי  הסכמי  החכרה  של  מטוסים  המוחכרים  לאחרים  וסנכהה .א )1(

 :ינןה) קופות ההחכרה שטרם מומשותת כרהאל
  ד ח ו א מ

   דולראלפי
  
 2005ת שנ 24,586 
 2006ת שנ 23,769 
 2007שנת  22,657 
 2008שנת  21,150 
 2015 עד 2009שנת  102,385 
 194,547  

  
 
  בקשה  לבית  המשפט  בקנדה 2003אשר  הגישה  בחודש  אפריל  ,  חברת  התעופה  הקנדית  אייר  קנדה .ב

זאת  לאחר   (ADV200-737   מטוסי  בואינג  10ה  החכירה  ארקיע  ל,  ")CCAA("להגנה  בפני  נושים  
שאייר  קנדה  מימשה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופת  החכירה  לגבי  שני  המטוסים  הנוספים  אשר 

בהתאם (מימשה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופות  החכירה  ,  )2003הוחזרו  לארקיע  בחודש  יולי  
עד ,  בהתאם.  ל"לגבי  כל  עשרת  המטוסים  הנ,  )2003להסדר  שהושג  בין  הצדדים  בחודש  ספטמבר  

 .ל לארקיע"הוחזרו כל עשרת המטוסים הנ, 2004חודש דצמבר 
 

לארקיע  נותרה  עילת  תביעה  כלפי  אייר  קנדה  ובהתאם  הגיעה  לסיכום  עם  גוף  פיננסי  בינלאומי 
סגרת זאת  במ,  למכירת  זכויות  התביעה  שלה  כנושה  בלתי  מובטחת  כלפי  אייר  קנדה  לקונה  מוסדי

בתמורה  למכירת  זכויות  התביעה .  הליך  ההגנה  בפני  נושים  אשר  התנהל  בבית  המשפט  בקנדה
 17.375%המהווה  שווי  של  ,    מיליון  דולר7-סך  של  כ,  2004בחודש  יולי  ,  קיבלה  ארקיע  במזומן

  מיליון  דולר  כהכנסות 3.3-ל  זקפה  ארקיע  כ"מתוך  הסך  הנ.  מסכום  התביעה  המוסכם  על  פי  ההסדר
 . דמי חכירה ואילו היתרה יוחסה להתחייבות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםמאובדן
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 )ךמשה( התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 )המשך: (ויותשרתקה .ד

 
 ות עם ישראיירשרתקה )2(

 
עם  חברת  ישראייר ")  ההסכם  "-להלן  (  חתמה  ארקיע  על  הסכם  לשיתוף  פעולה  2003בחודש  פברואר  

. בנוגע  לתובלה  האוירית  הבינלאומית  שמבצעות  שתי  החברות")  ישראייר  "-להלן  (מ  "ה  ותיירות  בעתעופ
ארקיע  וישראייר  החליטו  להרחיב  ולהעמיק  את  פעילותן  בתחום  התובלה  האוירית  הבינלאומית  באמצעות 

תוף שי.  שיתוף  פעולה  שיביא  למיצוי  וניצול  טובים  יותר  של  האמצעים  והציוד  שברשות  שתי  החברות
הכנת  לוח  טיסות  ויעדים ,  הקצאת  מטוסים  לביצוע  הטיסות:  את  התחומים  הבאים,  בעיקר,  הפעולה  מקיף
עם  מתן  אפשרות ,    שנים3למשך  תקופה  של  ,  2003  באפריל  1ההסכם  נכנס  לתוקף  ביום  .  ומדיניות  שיווק

 .כמפורט בהסכם, לכל צד לסיימו כעבור שנתיים או בנקודות זמן אחרות
 

 .2005 במרס 31תסתיים ההתקשרות ביום , לבקשת ארקיע
 
 ויות עם רשות שדות התעופהשרתקה )3(

 
 בד דהש .א

 
 295ר  בשדה  דב  תמורת  תשלום  סכום  שנתי  בסך  "  אלף  מ29-עושה  שימוש  בשטח  של  כע  קיאר

בנוגע  לחילוקי  הדעות  בין  החברה  לבין  רשות  שדות .  1994  ברהצמוד  למדד  דצמ,  אלפי  דולר
 ).א)(6(א8ראה באור  , זה חטגבי זכות השימוש בשל) "רשותה "-להלן (התעופה 

 
 םריתעופה אחת דוש .ב

 
ים  שעל א  בדבר  התנ1994  בדצמבר  31קיע  לבין  הרשות  נערך  ונחתם  חוזה  שהסתיים  ביום  ארן  בי

הרשות  העבירה .  משרדים  ומחסנים  בשדות  תעופה  בארץ,    המקרקעיןסינכ  בפיהם  משתמשת  ארקיע
כאשר ,  ההסכמים  הינם  לתקופה  של  עד  שנה.  ל"בקשר  לשימוש  בנכסים  הנלארקיע  הסכמים  חדשים  

  בנמל  התעופה  בן  גוריון  הוא 3הסכם  ההרשאה  עם  הרשות  עבור  השימוש  שעושה  ארקיע  בטרמינל  
לתאריך .    אלפי  דולר532-סכום  דמי  השימוש  השנתיים  הכוללים  הינו  כ.    שנים10לתקופה  של  

 .ל"כמים הנחתימת הדוחות הכספיים טרם נחתמו ההס
 

 ות לשכירות משרדיםשרתקה )4(
 
 סכום  כולל  שלב  2006נת    ש  הסכמים  לשכירות  משרדים  בארץ  ובחוץ  לארץ  לתקופות  שונות  עדצהבולק
 . אלפי דולר43-כ

 
 17קן  ביום  תוש,  ")החוזה  "-להלן  "  (קבוצת  זאבי"  נכרת  חוזה  בין  החברה  לבין  1999בספטמבר    30ם  יוב )5(

   ממניות 75%"  בוצת  זאביק"  עםד  חו  רכשה  ביחומכ  יו  החברה  תצא  מן  ההסכם  פלע,  1999  באוקטובר
באופן  שיווצר  מצב  כאילו  מלכתחילה  נכנסה ,  ")בלקן  איירליינס"  -להלן  (  בולגריין  איירליינס  -בלקן  

 ").הסכם ההפרטה "-להלן (לבדה להסכם ההפרטה " קבוצת זאבי"
 
תה  כלפי  ממשלת  בולגריה  על  פי ויראת  החברה  מאחכדי  לפטור  "  קבוצת  זאבי"חתימת  החוזה  עם    ביןא

 .הסכם ההפרטה
 
 וזה  לפעול  לשחרורה  של  החברה  מהתחייבויותיה  כלפי  ממשלתהחי    פהתחייבה  על"  יאבזבוצת  ק"

" קבוצת  זאבי.  "על  פי  הסכם  ההפרטה")  ממשלת  בולגריה  "-להלן  (רשות  ההפרטה  הבולגרית  /  בולגריה  
כלפי  החברה  בגין  הסכם  ההפרטה  או  בגין   הע  ועל  אחריותה  כל  תביהנאף  התחייבה  בחוזה  לסלק  על  חשבו

 .חברה בגין כל נזק ישיר שייגרם לחברה בגין הסכם ההפרטה או היציאה ממנוהת א ותהחוזה ולשפ
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 )ךמשה( התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 )המשך: (ויותשרתקה .ד

 
 )המשך( )5(

 
ממשלת ד  נג  כתביעה"  קבוצת  זאבי"הוגשה  על  ידי  ,  נכון  לתאריך  הדוחות  הכספיים,  ידיעת  החברה  בטימל

.   מיליון  דולר70-סכום  התביעה  תוקן  בשלב  מאוחר  יותר  לכ.    מיליון  דולר230-בולגריה  על  סך  של  כ
 . הועברה לבוררות בינלאומית בפאריז והחלו ההליכיםהעיבתה
 
") החברות  הרוכשות  "-להלן  (והחברה  "  צת  זאביקבו"  לידי  םיבבולגריה  העבירה  מספר  מכת  תלשממ

הנזקים  הנטענים  במכתבים .  הכוללים  טענות  להפרות  מצד  החברות  הרוכשות  של  הסכם  ההפרטה  שנחתם
פיצויים  מוסכמים  לטובת  ממשלת  בולגריה  וכן  טענות  להפרות  נוספות  של  הסכם ,  בין  השאר,  אלה  היו
 .ההפרטה

 
מממשלת  בולגריה  ובו  דרישה  כספית  בגין  הטענות  הנזכרות  לעיל נתקבל  מכתב  ,  2004  בפברואר  10ביום  

זאת  בנוסף  לדרישה  הכספית  בגין  התקופה  מיום ,  2002-  ו2001  מיליון  דולר  בגין  השנים  15-בסך  של  כ
אשר  הועלתה  בהודעת  בוררות  אשר ,    מיליון  דולר5.6-  בסך  של  כ2000  בדצמבר  31הרכישה  ועד  ליום  

 .לת בולגריהנשלחה קודם לכן על ידי ממש
 

הכוללת  איחוד  של  הדרישות ,  התקבלה  אצל  החברה  הודעת  בוררות  משלימה,  2004  בפברואר  15ביום  
 .המפורטות לעיל והצעת ממשלת בולגריה למינוי בורר מטעמה

 
לפיו  הינה  מכחישה ,  מכתב  תשובה  לממשלת  בולגריה  ולעורכי  דינה,  2004  במרס  11החברה  שלחה  ביום  
זאת  בנוסף  לטענות  משפטיות  שונות  באשר  להליך  הבוררות  אשר ,    לנזקים  הנטעניםמכל  וכל  את  אחריותה

מבלי  להודות  בטענות  לעניין  ההליך  כאמור  ולשם  שמירה  על .  הוחל  על  ידי  ממשלת  בולגריה  כאמור
כפי  שהוצע ,  נתנה  החברה  את  הסכמתה  למינויו  של  בורר  מוסכם  מטעמן  של  החברות  הרוכשות,  זכויותיה

 .על פי תנאי הליך הבוררות, "ת זאביקבוצ"על ידי 
 

  הקשורות  לפרוצדורות 2004בין  הצדדים  נוהלו  תכתובות  נוספות  במהלך  החודשים  מרס  עד  אוקטובר  
 .בניהול הליך הבוררות ואף מונה בורר שלישי בלתי תלוי בהליך זה

 
עה  חדשות  אלא אשר  אינה  כוללת  עילות  תבי,  התקבלה  בחברה  דרישה  כספית  שניה,  2005  בינואר  2ביום  

להערכת .  הגדרת  סכומים  הנדרשים  בגין  אותן  טענות  שהועלו  בעבר  תוך  עדכוני  חיובי  ריבית  נטענים
 .2003 בינואר 1ייתכן כי תתקבלנה בעתיד דרישות כספיות נוספות לגבי התקופה החל מיום , החברה

 
  כי 2005  בחודש  פברואר  הודיעה  החברה)  הבלתי  תלוי(לאחר  קבלת  הדרישה  השניה  ומינוי  הבורר  השלישי  

הליך  משפטי ,  למעשה,  לא  החל)  להבדיל  מדרישות  כספיות  שונות(לאור  העובדה  כי  טרם  הוגש  כתב  הגנה  
, 2005  בפברואר  21ביום  .  פורמלי  ועל  כן  אין  בכוונתה  להגיש  הגנתה  לטענות  הנטענות  עד  לפתיחת  ההליך

 25יה  תגיש  את  כתב  התביעה  עד  ליום  קיבל  הבורר  את  טענת  החברה  וציין  בהחלטתו  כי  ממשלת  בולגר
קבוצת "של  התביעה  הנגדית  שהוגשה  על  ידי  )  אם  קיימת(אשר  גם  יכלול  התייחסות  להשפעה  ,  2005במרס  
. נדרשה  ממשלת  בולגריה  לשאת  בהוצאות  כספיות  ראשוניות  עבור  ניהול  הליך  הבוררות,  כמו  כן".  זאבי

 .ביעהטרם נתקבל כתב הת, לתאריך חתימת הדוחות הכספיים
 

נתקבל  אצל  החברה  מכתב  מאת  הבורר  ובו  צוין  כי  ממשלת  בולגריה  ביקשה ,  2005,    במרס22ביום  
 .טרם נתבררו פרטים נוספים בקשר לבקשה זו. להשהות את ההליך המשפטי

 
עומדות  לחברות ,  יעת  החברה  ולהערכתה  את  החשיפה  האפשרית  כלפי  ממשלת  בולגריהד  יבמיטל

על  חוות  דעת ,  בין  היתר,  ת  כנגד  טענותיה  של  ממשלת  בולגריה  וזאת  בהתבססנה  טובוהגת  נוהרוכשות  טע
 ".קבוצת זאבי"שנתנו בעבר עורכי הדין הבולגרים של 
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 צמיעון ה - 91 ורבא

 
 :הון המניותב רכה .א

  2003-ו 2004 רבמצדב 31ליום 
  ם ו ש ר נפרעו קנפומ

  ניותמה רפסמ
   

 ח ערך נקוב כל אחת" ש1ילות בנות גמניות ר 20,000,000 14,451,367
   

 .ניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבמל הכ .ב
 
  היה  ניתן 3יה  מסדרה  צופא  תבת  רגילות  באופן  שכל  כוינ  היו  ניתנים  למימוש  למ3  האופציה  מסדרה  ביכת  800,000 .ג

  בנובמבר 30דים  למדד  עד  ליום  מוח  צ"  ש80למימוש  למניה  רגילה  אחת  כנגד  תשלום  במזומן  בעת  המימוש  של  
, ח  צמודים  למדד"  ש85ן  של  ומ  כנגד  תשלום  במז2003  בנובמבר  30  ועד  ליום  2001  בדצמבר  1  והחל  מיום  2001

  פקעו 2003  בנובמבר  30ביום  .  בהתאמה,  ח"  ש85-ח  ומ"  ש80  -מימוש  לא  היה  נמוך  מה  רמחי,  אולם  בכל  מקרה
 .3כל כתבי האופציה מסדרה 

 
ת וינניתנים  למימוש  למ,  )13ראה  באור    (2004שהונפקו  בחודש  פברואר  ,  4  האופציה  מסדרה  ביכת  1,755,650 .ד

  ניתן  למימוש  למניה  רגילה  אחת  כנגד  תשלום  במזומן  בעת  המימוש  של 4יה  מסדרה  צופא  תברגילות  באופן  שכל  כ
מוש  בגין  חלוקת  הדיבידנד לאחר  ביצוע  התאמה  למחיר  המי  (2004דים  למדד  בגין  חודש  פברואר  מוח  צ"  ש76.34

 .2008 במרס 20 ניתנים למימוש עד ליום 4כתבי האופציה מסדרה ). 2004שביצעה החברה בחודש דצמבר 
 
 . אלפי דולר11,643על חלוקת דיבידנד במזומן בסך החליט דירקטוריון החברה , 2004בחודש נובמבר  .ה
 
 

 למניה ווחר - 20 ורבא
 

   ר הב ח ו ד    ח ו א מ
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
    
 ) ח"אלפי ש(ניות הנפרע בתחילת השנה המ ןהו .א 14,451  14,451  14,451 
 )ח"אלפי ש(אוצר ת יומנ )128( )128( )128(
 )ח"אלפי ש( ששימשו לחישוב הרווח למניה ותניהמ 14,323  14,323  14,323 

    
 ):אלפי דולר(סיסי למניה ב החורוששימש בחישוב ה) הפסד(ח ווהר .ב   
 )אלפי דולר(לפי דוח רווח והפסד ) הפסד(נקי ח ורו 1,459  )2,016( )1,396(
    
 :וב הריבית ששימשו בחישריועשי .ג   

 ות למדדדצמו 3.5% 4% 6%
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 תוכנסה - 12 ורבא

 
   דח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי
    
  בינלאומי- ותיירות ,הופתע 82,393  78,391  86,871 
  פנים ארצי-ותיירות ה ופתע 39,604  45,381  50,077 
 תעופה ואחזקה נלוויםי ותשר 11,385  9,941  11,764 
 148,712  133,713  133,382  

 :טוסים בבעלותמת כרהח   
 כירה חמיד 33,390  39,893  33,852 
 ממכירת מטוסיםח וור 2,342  1,302  2,096 
 35,948  41,195  35,732      
 184,660  174,908  169,114  

    
 
 

 ת הפעלה אחרותווצאה - 22 ורבא
 

   דח ו א מ
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי

    
 לוותונר שכ 20,333  22,796  23,427 
 תיירות בינלאומיתי ותשר 34,313  30,589  25,372 
 םוסיטמת זקאח 12,329  14,330  15,386 
 ושרותים בנמלי תעופהת רואג 14,909  14,036  14,730 
 ם ארצי פני-נופש וסיורים י ותשר 3,752  5,978  6,902 
 קדל 13,496  9,968  11,877 
 מטוסיםת כרהח 14  255  995 
 תרואח 14,245  14,937  16,938 
 115,627  112,889  113,391  
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 ת מכירה ושיווקווצאה - 32 ורבא

 
   דח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

   דולריאלפ  דולראלפי  דולראלפי
    
 לוותונר שכ 4,023  5,802  4,896 
 תלועמ 4,578  2,289  2,171 
 םסופר 1,385  1,794  1,429 
  ואחזקת משרדיםותירשכ 674  767  925 
 במחש  ושרותירתשותק 455  536  543 
 תרואח 123  74  234 
 10,198  11,262  11,238  

    
 
 

 תוית הנהלה וכללווצאה - 42 ורבא
 

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי
 מאוחד   
 לוותונר שכ 4,091  2,735  3,017 
  ושרותי מחשברתשותק 495  528  671 
  מקצועייםיםותשר 903  608  658 
  ואחזקת משרדיםותירשכ 178  189  287 
 טוח ואגרותב, יםמס 377  363  212 
 ירקטורים דולגמ 177  172  139 
 מסופקים ואבודיםת בוחו 11  5  65 
 נטו, תרואח 122  144  170 
 5,219  4,744  6,354  

    
 רהחב   
 תלווונר שכ 1,138  225  193 
  מקצועייםיםותשר 190  79  32 
 טוח ואגרותב, יםמס 235  222  86 
 ירקטורים דולגמ 111  106  96 
 נטו, תרואח 188  191  181 
 588  823  1,862  
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 נטו, מימון) הוצאות(ת וכנסה - 52 ורבא

 
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי

 מאוחד   
    
 ארוךלוואות לזמן  היןבג )13,361( )14,787( )12,457(
 בגין הלוואות לזמן קצר )227( )331( - 
 נטו, ניירות ערך סחירים ופקדונות מוחרו 729  2,021  817 
 נטו, )ולל שחיקת פריטים כספייםכ (תורחא 17  )221( 120 
)11,520( )13,318( )12,842(  
    
 רהחב   
    
 בגין הלוואות לזמן ארוך )1,413( -  - 
  הלוואות לזמן קצרבגין )296( -  - 
 נטו, ם ופקדונותיחיר סיירות ערךמנ) הפסד( חרוו 87  1,599  )182(
 נטו, )כולל שחיקת פריטים כספיים(ת רואח )29( 42  )6(
)188(  1,641 )1,651(  
    

 
 
 

 נטו, אחרות) וצאותה (ותכנסה - 26ור בא
 

   דח ו א מ
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
   דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי

    
 טוסים ומנועים מרתכיון ממ הרווח  -  -  78 
 ן ממימוש רכוש קבוע אחרהורווח   25  28  8 
 ונט, מוניטיןת חתהפ -  -  )396(
)310(  28  25  
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  וצדדים קשוריםיןעני ת עם בעלוסקאע - 72 ורבא

 
  .א   בדצמבר31ום סתיימה ביהש הנשל

רפסמ 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 2  
םיאנש דולר פילא דולר פילא דולר פילא  
 דוחמא    
 ותנסהכ    
 (*) כלולות ומחברה אחרת ותברמח  31,961  27,534  37,432 

     
 )(* כלולות ותבר לח בעיקר תפעוליות- ותצאהו  2,735  2,455  5,371 

     
 עלי עניןלבת בוהט    
 
 722 

 
 774 

 
 1,029 

 
1 

או בעלי מניות /ירקטור ו ד-ות ות והוצאות נלוורשכמ
 (**)םיעסקומ

 (***)בעל עניין   579  -  - 
 קיםסעוירקטורים לא מ דכרש 12 184  182  161 

     
 רהחב    
 )הוצאות (ותנסהכ    
 (*) עם חברה כלולה קהעסמ  180  118  )52(
 (*) מחברה מאוחדת ותנסהכ  114  114  114 
 ת בהוצאות חברה מאוחדתפותתהש  142  143  133 

     
 לבעלי עניןת בוהט    
 -ות והוצאות נלוות ורשכמ    
 ור ובעל מניות מועסקטקריד 1 738  225  193 
 (***)בעל עניין   400  -  - 
 ם לא מועסקיםירוירקט דכרש 12 118  116  98 

     
 .ועם חברה אחרת נעשות על פי תנאי שוקת דווחמא, ות עם חברות כלולותקאעסה (*)

 .שנה קודמת כולל שני בעלי מניות מועסקים (**)
 .ג27ראה באור  (***)

 
  לחברות כלולותתוירכמ .ב

 
מסך  הכנסות ,  אמההת  ב7.8%-  ו5.9%,  5.4%יוו    ה2002-  ו2003,  2004  לקשרי  תעופה  בשנים  תירוכת  ממסוכנהה
 .בוצההק
 
מסך  הכנסות ,  התאמהב,  12.3%-ו,  9.6%,  12.6%    ויוה  2002-  ו2003,  2004ת  ממכירות  לאיסתא  בשנים  סוכנהה

 .הקבוצה
 

ל "  אישרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  החברה  תשלום  גמול  מיוחד  למנכ2004  במאי  2ביום   )1( .ג
 . אלפי דולר132בסך , בורוביץ) איזי(ישראל ' פרופ, החברה

 
לאחר  שניתן  לכך ,    אישרה  האספה  הכללית  המיוחדת  של  בעלי  המניות  של  החברה2004  במאי  11ביום   )2(

 1בתחולה  מיום  ,  את  ההתקשרות  של  ארקיע,  אישור  ועדת  הביקורת  והדירקטוריון  של  החברה  ושל  ארקיע
להלן (מ  "ץ  בעמ  בורובי.נ.עם  חברת  א")  הסכם  השירותים  "-להלן  (בהסכם  לקבלת  שירותים  ,  2004בינואר  

אשר  שימש  עד  למועד  תחילת ,  חברה  הנמצאת  בשליטתם  של  בני  משפחתו  של  מר  דוד  בורוביץ,  ")אנמ  "-
או  לחברות  אחרות /על  פי  הסכם  השירותים  יוענקו  לארקיע  ו.  ל  החברה"ל  כמשנה  למנכ"ההתקשרות  הנ

  על  פי  מתכונת .שירותים  שונים  מטעם  אנמ  ובין  היתר  על  ידי  מר  דוד  בורוביץ,  שבשליטת  החברה
ל  מר  דוד  בורוביץ  יוצא  לחופשה  ללא  תשלום  מעבודתו  בארקיע  ובהתאם "ההתקשרות  למתן  השירותים  הנ

, בהסכם  השירותים  נקבע.  כל  עוד  הסכם  השירותים  בתוקף,  מעביד  בינו  לבין  ארקיע-יושהו  כל  יחסי  עובד
  בגין  שינוי  מתכונת  העסקתו  של ל  לא  תחול  כל  עליה  בעלות  הכוללת  לארקיע"כי  עקב  השינוי  הנ,  בין  השאר

לרבות  הוצאות  נלוות  כגון (כי  אנמ  תשפה  את  ארקיע  בגין  כל  תוספת  עלות  ,  כמו  כן  נקבע.  מר  דוד  בורוביץ
 .ל"שעלולה לנבוע לארקיע בשל השינוי הנ) מסים

 
חד ,    אישרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  החברה  תשלום  גמול  מיוחד2004  בדצמבר  23ביום   )3(

 400-בסך  השווה  ל,  בורוביץ  ומר  דוד  בורוביץ)  איזי(ישראל  '  פרופ,  לשניים  מבעלי  השליטה  בחברה,  פעמי
 .כאמור, אלפי דולר עבור כל אחד מבעלי השליטה
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 םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 :יללכ .א

 
 :פועלות בשני מגזרים עסקיים עיקרייםוצה  הקבתברוח
 
מי סכבהת    מגזר  זה  כולל  החכרת  מטוסים  בבעלות  ארקיע  וארקיע  ליסינג  לחברות  זרו-ים  בבעלות    מטוסרתחכה
נכללים ,    ואילך1999במהלך  שנת    ,  משהחלה  ארקיע  בהצטיידות  במטוסים  חדישים.  ארוכי  טווח,  ברובם,  הריחכ

התיירות ,  ל  מגזר  התעופהשו  שסים  בבעלות  ומוחכרים  לשימווהמט  אותם  המטוסים  במסגרת  מגזר  החכרת
 .מחירי ההחכרה בין המגזרים נקבעו על פי מחירי השוק במועדי ההצטיידות במטוסים אלה. ויםווהשרותים נל

) טיסות  סדירות  וטיסות  שכר(  מגזר  זה  כולל  את  פעילות  התעופה  הבינלאומית  -תיירות  ושירותים  נלווים  ,  העופת
 ישרות,  שרותי  אחזקת  מטוסים,  נים  ארצית  ובינלאומיתשיווק  תיירות  פ,  שיווק  טיסות  שכר  וארגון,  תציארוהפנים  

 .ע ובידוק בנמלי התעופה בארץקקר
 
 :לפי מגזרים עסקיים עידמ .ב

  2004 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  בבעלות נלווים התאמות סך הכל
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
  מחיצונייםסותכנה 35,732  133,382  -  169,114 
  בין מגזריםותנסהכ 17,580  -  )17,580( - 
 ל הכנסההכך ס 53,312  133,382  )17,580( 169,114 

     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני ה) פסדה(ח וור 9,188  )11,811( -  )2,623(
  אחרותסותכנה -  25  -  25 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )1,862(
 נטו, הוצאות מימון שאינן מיוחסות    )1,651(
 ל הכנסהע םפני מסילהפסד     )6,111(
     
 חתפ 29,776  1,609  -  31,385 
  מיוחסלאת פח    40 
 ל פחתהכך ס    31,425 

     
 הוצאות הנהלה וכלליות 1,579  2,913  -  4,492 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    1,862 
 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    6,354 

     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )11,879( 688  -  )11,191(
 הוצאות מימון לא מיוחס    )1,651(
 סך הכל הוצאות מימון    )12,842(
     
 יותנ הועותשקה -  868   
     
 יתרה לסוף השנה    
 מזוהיםים כסנ 329,741  30,455  -  360,196 

 ,בחברות כלולותרוך  לזמן אעותשקה    
 אגרות חוב ואחרות    87,420 

 ,ים אחרים שאינם מוקציםפשותים מכסנ    
 כולל מסים נדחים    26,780 
  נכסיםהכלך ס    474,396 

     
  לזמן ארוךויות מזוהותייבתחה 180,187  20,962  -  201,149 
 ויות שוטפותייבתחה 32,219  29,822  -  62,041 

 ,פות שאינן מוקצותתושויות מייבתחה    
 כולל מסים נדחים    100,906 
  התחייבויותהכלך ס    364,096 
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 )המשך (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 )המשך: (לפי מגזרים עסקיים עידמ .ב

  2003 בדצמבר 31נה שהסתיימה ביום לש
   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  בבעלות נלווים התאמות סך הכל
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
  מחיצונייםסותכנה 41,195  133,713  -  174,908 
  בין מגזריםותנסהכ 17,580  -  )17,580( - 
 ל הכנסההכך ס 58,775  133,713  )17,580( 174,908 

     
     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני ה) פסדה(ח וור 5,468  )10,497( -  )5,029(
  אחרותסותכנה -  28  -  28 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )823(
 נטו,  מימון שאינן מיוחסותותנסהכ    1,641 
 ל הכנסהע ם מסיפנילהפסד     )4,183(
     
 חתפ 34,869  1,997  -  36,866 
  מיוחסלאת פח    40 
 ל פחתהכך ס    36,906 

     
 הוצאות הנהלה וכלליות 1,404  2,517  -  3,921 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    823 
 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    4,744 

     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )15,085( 126  -  )14,959(
 הכנסות מימון לא מיוחס    1,641 
 סך הכל הוצאות מימון    )13,318(
     
 יותנ הועותשקה 127  581   
     
 יתרה לסוף השנה    
 מזוהיםים כסנ 375,580  48,969  -  424,549 

 ,בחברות כלולותרוך  לזמן אעותשקה    
 ותאגרות חוב ואחר    30,793 

 ,ים אחרים שאינם מוקציםפשותים מכסנ    
 כולל מסים נדחים    15,752 
  נכסיםהכלך ס    471,094 

     
 ויות מזוהות לזמן ארוךייבתחה 215,699  17,769  -  233,468 
 ויות שוטפותייבתחה 39,097  30,474  -  69,571 

 ,פות שאינן מוקצותתושויות מייבתחה    
 כולל מסים נדחים    48,836 
  התחייבויותהכלך ס    351,875 
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 )המשך (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 )המשך: (לפי מגזרים עסקיים עידמ .ב

  2002 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  תבבעלו נלווים התאמות סך הכל
  דולר פילא דולר פילא דולר פילא דולר פילא
     
  מחיצונייםסותכנה 35,948  148,712  -  184,660 
  בין מגזריםותנסהכ 16,760  -  )16,760( - 
 ל הכנסההכך ס 52,708  148,712  )16,760( 184,660 

     
     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני הח וור 9,711  1,237  -  10,948 
  אחרותסותכנה -  86  -  86 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )588(
 נטו, הוצאות מימון שאינן מיוחסות    )188(
 ל הכנסהע םפני מסיל וחור    10,258 

     
     
 חתפ 29,009  2,479  -  31,488 
  מיוחסלאת פח    40 
 ל פחתהכך ס    31,528 

     
     
 הוצאות הנהלה וכלליות 1,437  3,194  -  4,631 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    588 
 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    5,219 

     
     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )12,139( 807  -  )11,332(
 הוצאות מימון לא מיוחס    )188(
 סך הכל הוצאות מימון    )11,520(
     
 יותנ הועותשקה 141,696  1,203   
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 )ךהמש (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 :ת עיקרייםחוקול .ג
 

  סתיימההש הנשל
  צמברדב 31 םויב

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרפי לא דולר פילא
   

 ' מלקוח אותנסהכ 21,570  16,785 
 'הכנסות מלקוח ב 11,160  11,160 
 'הכנסות מלקוח ג 9,079  10,296 
 'הכנסות מלקוח ד 8,517  8,532 

   
 
 

 מכשירים פיננסיים - 29באור 
 
 :סיכון אשראי .א

 
הקבוצה  אינה  צופה .  לקבוצה  מזומנים  ושווי  מזומנים  ופקדונות  המופקדים  בעיקר  בתאגידים  בנקאיים .1

 .הפסדים הנובעים מסיכון אשראי בסעיפים אלה
 
עקב .  תיירות  ושרותים  נלווים  נובעות  ממספר  רב  ובפיזור  גדול  של  לקוחות,  סות  הקבוצה  במגזר  תעופההכנ .2

הקבוצה  בוחנת  באופן  שוטף  את  הגביה .  כך  החשיפה  לסיכון  אשראי  בקשר  ללקוחות  הינה  מוגבלת
 .מהלקוחות וכוללת בדוחותיה הכספיים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים

 
וארקיע  ליסינג  מהחכרת  מטוסים  בבעלות  נובעות  מעסקאות  בודדות  ארוכות  טווח  עם הכנסות  ארקיע   .3

  אשר  חלקיהן  בהכנסות  מהחכרת  מטוסים  בבעלות Delta-  וAmericanבהם  חברות  ,  חוכרים  מסוימים
 . בהתאמה25%- ו33%- הגיעו לכ2004בשנת , לחיצוניים

 
 

כמו .  בה  ארקיע  בחלק  מהעסקאות  דמי  חכירה  מראשלהקטנת  הסיכון  גו.  עסקאות  ההחכרה  כרוכות  בסיכון  אשראי
 .כן מקבלת ארקיע בחלק מהעסקות בטחונות והפקדות להבטחת תשלומי דמי החכירה וביצוע עבודות שיפוץ

 
, לרבות  פיגור  בתשלומי  דמי  החכירה,  במקרה  של  הפרת  תנאים  יסודיים,  זכאית  ארקיע,  על  פי  הסכמי  ההחכרה

עד  למציאת  חוכר  מחליף ,  מוגבל  סיכון  ארקיע  לחוב  העלול  להיווצר,  לפיכך.  לדרוש  החזרת  המטוסים  המוחכרים
 .במקרה של החזרת מטוסים ולהוצאות הכרוכות בהחלפה כזו

 
 

 :סיכוני מטבע .ב
 

על  נכסים ,  שעיקרו  דולר,  הסתכם  עודף  ההתחייבויות  הכספיות  הנקובות  במטבע  חוץ,  2004  בדצמבר  31ליום  
  אלפי  דולר 24,157-מזה  סך  של  כ,    אלפי  דולר259,259  -בסך  של  כ,  שעיקרו  דולר,  כספיים  נקובים  במטבע  חוץ
הסתכם ,  על  נכסים  כספיים  הצמודים  למדד,  עודף  התחייבויות  כספיות  צמודות  למדד.  עודף  התחייבויות  שוטפות

 ם  לסך  של עודף  ההתחייבויות  שאינן  צמודות  על  נכסים  כספיים  שאינם  צמודים  הסתכ.    אלפי  דולר9,346-לסך  של  כ
 . אלפי דולר10,461-כ
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 )המשך (מכשירים פיננסיים - 29באור 
 

 .12ראה באור , סיכוני ריבית .ג
 
 

 :עסקאות עתידיות .ד
 

סים  והתחייבויות  מפני  השינויים  בשער כנ  ה  מתקשרת  מפעם  לפעם  בעסקאות  עתידיות  להגנתוצקבה .1
 .ך כלל לתקופות של עד שנהבדר, טבעות אירופיים ואחרים ביחס לדולרמל ש יןהחליפ

 
  עלויות  הדלק  מפני  השינויים  במחירי  הדלק עלה  גנם  לפעם  בעסקאות  עתידיות  להעה  מתקשרת  מפוצקבה .2

 .של המטוסים
 
 .ג12 ראה באור - ריבית הליבור על הלוואות לזמן ארוך רעוישת הבטחי גבל .3
 
 .13ראה באור , דולריותלגבי עיסקת הגנה להמרת התחייבויות שיקליות להתחייבויות  .4

 
 
 :שווי נאות של מכשירים פיננסיים .ה

 
מרבית ,  נכסים  שוטפים  אחרים,  חייבים,  השקעות  לזמן  קצר,  הסכום  הפנקסני  של  מזומנים  ושווי  מזומנים

השווי  הנאות  של .  הזכאים  והוצאות  שנצברו  תואם  או  קרוב  לשווי  הנאות  שלהם,  ההתחייבויות  לזמן  ארוך
ים  בנקאיים  קרוב  אף  הוא  לסכומן  הפנקסני  כיוון  שהן  נושאות  ריבית  בשיעור  קרוב  לריבית ההלוואות  מתאגיד

 .השוק
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 ם לאחר תאריך המאזןירועא - 30 וראב
 
 :הסכם שירותי ניהול עם אל על .א

  במסגרתו ,")ההסכם  "-להלן  (החליט  דירקטוריון  החברה  לאשר  את  ההסכם  למתן  שירותי  הניהול  עם  אל  על  ,  2005  במרס  29ביום  
דמי  הניהול  החודשיים  שישולמו  לחברה .  תעניק  החברה  לאל  על  ולחברות  בנות  וקשורות  של  אל  על  שירותי  ניהול  בנושאים  שונים

, 2005  בינואר  9החל  מיום  ,  תקופת  ההסכם  תהא  רטרואקטיבית.    אלפי  דולר140על  ידי  אל  על  בגין  ההסכם  יעמדו  על  סך  של  
אשור  ההסכם .    חודשים6צד  רשאי  לסיים  את  ההסכם  מכל  סיבה  שהיא  בהודעה  מוקדמת  בת  כאשר  כל  ,  לתקופה  של  שלוש  שנים

 .טעון את אשור האסיפה הכללית של החברה
 
 :ל החברה"תנאי העסקת מנכ .ב

בורוביץ  לפיו  החל )  איזי(ישראל  '  ל  החברה  פרופ"החליט  דירקטוריון  החברה  על  שינוי  תנאי  העסקת  מנכ,  2005  במרס  29ביום  
. אשר  עד  לאותו  מועד  התחלק  בין  החברה  לבין  ארקיע,  ל"  תישא  החברה  במלוא  הוצאות  שכרו  של  המנכ2005  במרס  31מיום  

 .טעון את אישור האסיפה הכללית של החברה, ל"אישור שינוי תנאי העסקת המנכ
 

 :ל על הרווח והפסד פרופורמה"להלן השפעת השינוי הנ
 

  מ   א   ו   ח   ד ח   ב   ר   ה
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר31שהסתיימה ביום לשנה 

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

 )הפסד(השפעה על הרווח הנקי  .1      
       
 כפי שדווח) הפסד(רווח נקי  1,459  )2,016( )1,396( 1,459  )2,016( )1,396(
       
 :משכורות ונלוות      
 לפי הסכם חדש )1,068( )677( )572( )1,068( )677( )572(
 לפי הסכם קודם 1,029  638  533  738  225  193 
)379( )452( )330( )39( )39( )39(  
       
 השפעת המס )87( )150( )122( -  -  - 

       
 )רווחי(לק המיעוט בהפסדי ח      
 :נטו, חברות מאוחדות      
 לפי הסכם חדש )1,367( 663  )1,846( -  -  - 
 לפי הסכם קודם )1,316( 731  )1,789( -  -  - 
 -  -  - )57( )68( )51(  

       
 )הפסדי(חלקה של החברה ברווחי       
 :נטו, חברות מוחזקות      
 לפי הסכם חדש -  -  -  4,831  )2,871( )592(
 לפי הסכם קודם -  -  -  4,678  )3,066( )753(
 161  195  153  -  -  -         
 פרופורמה) הפסד(רווח נקי  1,282  )2,273( )1,614( 1,282  )2,273( )1,614(
       

 
 השפעה על הרווח נקי .2      
 למניה) הפסד(      
 רווח למניה כפי שדווח 0.10  )0.14( )0.09(   
 השפעת הפרופורמה )0.01( )0.02( )0.02(   
 רווח למניה פרופורמה 0.09  )0.16( )0.11(   
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 ב על הדוחות הכספיים"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב

 
הנבדלים  במספר  נושאים ,  לכללי  החשבונאות  המקובלים  בישראל  ערוכים  בהתאם  החברההדוחות  הכספיים  של   .א

 :כמפורט להלן, ב"מאלו המקובלים בארה
 
 :מסים נדחים .1

 
 : הכספיים על בסיס השינויים בשער החליפין של הדולרהנובעים מעריכת הדוחותמסים נדחים  )א

 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על
 

, וחותיהן  הכספיים  על  בסיס  השינויים  בשער  החליפין  של  הדולרחברות  מסוימות  העורכות  את  ד
) בעיקר  בגין  רכוש  קבוע  ומלאי(זוקפות  מסים  נדחים  בגין  מלוא  ההפרשים  שבין  סכומי  הנכסים  

הנקובים  בשקלים  מותאמים  למדד  המחירים   (  לבין  סכומיהם  לצורכי  מסהכספייםהנכללים  בדוחות  
 ).לצרכן

 
 :ב"בלים בארהפי כללי החשבונאות המקו-על
 

  קובעת  כי  אין  ליצור  מסים  נדחים  בגין  הפרשים  שמקורם  בפער  בין  סכומי FAS  109-  בf)9(פסקה  
כאשר  מקור  ההפרש  נובע   נכסים  והתחייבויות  לצרכים  חשבונאיים  לבין  סכומיהם  לצורכי  מס

 .מבסיסי מדידה שונים לצרכים חשבונאיים ולצורכי מס
 

 :תבגין חברות כלולומסים נדחים  )ב
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על
 

בחישוב  המסים  הנדחים  לא  מובאים  בחשבון  מסים  שהיו  חלים  במקרה  של  מימוש  השקעות 
כל  עוד  מכירת  ההשקעה  אינה  צפויה  בעתיד  הנראה  לעין  וחלוקת  דיבידנד  לא ,  בחברות  כלולות

 .מביאה לחיוב מס נוסף
 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על
 

יש  ליצור  מסים  נדחים  בגין  מימוש  חברות  כלולות  גם  אם  מימוש  ההשקעה  אינו  צפוי  להיות  בעתיד 
 .הנראה לעין

 
 :הטיפול החשבונאי בניירות ערך סחירים .2

 
 :בישראלהמקובלים פי כללי החשבונאות -על
 

ק  נזקפים  לדוח שינויים  בשווי  השו.  ניירות  ערך  סחירים  המהווים  השקעה  שוטפת  מוצגים  לפי  שווי  שוק
ח  כולל  ריבית "לגבי  אג(ניירות  ערך  סחירים  המהווים  השקעות  קבע  מוצגים  לפי  עלות  .  רווח  והפסד

אלא  אם  חלה  ירידה  בשווי  שאינה  בעלת  אופי ,  )ח"  ובתוספת  פרמיה  המופחתת  לאורך  תקופת  האגשנצברה
 .זמני

 
 :ב"בארההמקובלים פי כללי חשבונאות -על
 

115  FASניירות  ערך  המוחזקים  לזמן  קצר  ונסחרים  בתדירות :  ך  סחירים  לשלושה  סוגים  מחלק  ניירות  ער
) Available-for-sale securities(ניירות  ערך  זמינים  למכירה  ,  )Trading securities(גבוהה  

 .(Held-to-maturity)ואגרות חוב המוחזקות לפדיון 
 

נזקף  לדוח  רווח ,    רווח  שטרם  מומשכולל,  Trading securitiesשינוי  בערכם  של  ניירות  ערך  מסוג  
 של  ניירות  ערך  מסוג,  במידה  ויוחס,  המתייחסמס  הוהפסד  ואילו  רווח  שטרם  מומש  בניכוי  

Available-for-saleח  אשר  בכוונת  החברה  להחזיק  עד "  אג .  מדווח  כפריט  נפרד  במסגרת  ההון  העצמי
תוספת  פרמיה  המופחתת  לאורך ומוצגות  על  בסיס  העלות  בHeld-to-maturity  -הפדיון  מסווגות  כ

 .ח וכולל ריבית שנצברה"תקופת האג
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 )המשך (ב על הדוחות הכספיים"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב

 
 :משךה .א

 
 :הטיפול החשבונאי בהפחתת מוניטין .3

 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

מוניטין  ייבחן  ביחד  עם  כלל .    שנים10פחת  על  פני  אורך  חייו  הכלכליים  במשך  תקופה  של  עד  מוניטין  מו
 .ההשקעה לצורך ירידת ערך כאשר ישנם סממנים המצביעים על ירידת ערך ההשקעה

 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על

טין  ייבחן  ביחד  עם  ההשקעה מוני.    יתרות  המוניטין  לא  יופחתו  באופן  שיטתי2002  בינואר  1החל  מיום  

 .APB-18בכללותה לצרכי בחינת הפרשה לירידת ערך בהתאם לעקרונות 
 

 :מכשירים פיננסיים נגזרים .4
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

התוצאות  מעסקאות  במכשירים  נגזרים  המיועדות  להגנה  על  תזרימי  מזומנים  צפויים  בגין  הלוואות  בריבית 
המכשירים  הנגזרים  אינם .  ת  במקביל  לרישום  התוצאות  מאותן  הלוואות  אותן  הן  נועדו  לגדרמשתנה  מוצגו

 .מוצגים בהתאם לשוויים ההוגן
 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על

 .הוצגו במאזן בשוויים ההוגן כנגד זקיפה להון העצמי, כאמור לעיל, מכשירים נגזרים
 

 :מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד .5
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

לאחר ,  מעביד  מוצגת  בסכום  נטו  כהתחייבות  בדוחות  הכספיים  של  החברה-התחייבות  לסיום  יחסי  עובד
 .ניכוי שווי פדיון פיצויים ופוליסות ביטוח מנהלים והפקדות בקופה מרכזית לפיצויים

 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על

  הצגה  ברוטו  של  התחייבויות  לפיצויים  בהתחייבויות  והצגה  ברוטו  של  כל  היעודות  בגין  פיצויים נדרשת
 .בנכסים

 
בין  כללי  החשבונאות  המקובלים  בישראל  לבין  כללי  החשבונאות  המקובלים   השפעת  ההבדלים  המהותיים .ב

 :ב על הדוחות הכספיים הינה כדלקמן"בארה
 :דוח רווח והפסד .1

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  לפי דולרא לפי דולרא
   
 חשבונאות מקובלים בישראל הפסד כמדווח על פי כללי) הפסד(רווח  1,459  )2,016(
 )1( סים נדחיםמ )2,172( )478(
 )2( הפחתת מוניטין 196  1,228 
 750 )1,976(     
 ב"בארה  המקובליםפי כללי חשבונאות-הפסד על )517( )1,266(
   

 .שינוי במסים הנדחים )1(
 .ביטול הפחתות שיטתיות של מוניטין )2(
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 )המשך (ב על הדוחות הכספיים"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב

 
 :משךה .ב

 
 :מאזן .2

  2004 בדצמבר 31ליום 
    לפי כללי
    חשבונאות

    קובליםמ
  כפי שדווח התאמות ב"בארה

  לפי דולרא לפי דולרא לפי דולרא
    
 )2)(1( השקעה בחברות כלולות ואחרות 81,685  133,733  215,418 
 )3( יעודה לפיצויים -  19,192  19,192 
 )4( יתרת חובה לזמן ארוך 164  )162( 2 
 )3( מעביד- יחסי עובדהתחייבויות בגין סיום 2,417  19,192  21,609 
 )5( מסים נדחים  39,060  22,865  61,925 
 )4( התחייבויות לזמן ארוך -  305  305 
 )1( בניכוי המס, "הניתנים למכירה"קרן הון בגין ניירות ערך  -  86,676  86,676 
 )4( בניכוי המס, קרנות הון -  )304( )304(
 )6( עודפים 44,625  23,454  68,079 

 
 

  2003 בדצמבר  31ליום 
    לפי כללי
    חשבונאות
    מקובלים
  כפי שדווח התאמות ב"בארה

  לפי דולרא לפי דולרא לפי דולרא
    
 )2)(1( השקעה בחברות כלולות ואחרות 25,180  16,704  41,884 
 )3( יעודה לפיצויים -  16,977  16,977 
 )4( רוךיתרת חובה לזמן א 317  )270( 47 
 )3( מעביד-התחייבויות בגין סיום יחסי עובד 3,592  16,977  20,569 
 )5( מסים נדחים 47,811  )271( 47,540 
 )4( התחייבויות לזמן ארוך -  6,383  6,383 
 )1( בניכוי המס, "הניתנים למכירה", קרן הון בגין ניירות ערך -  9,687  9,687 
 )4( בניכוי המס, הוןקרנות  -  )4,258( )4,258(
 )6( עודפים 54,810  4,212  49,022 

 
 .התאמת ערך ניירות ערך לשווי שוק )1(
ב  לחלק  החברה  ברווחי "ביטול  הפחתות  שיטתיות  של  מוניטין  והתאמה  לכללי  חשבונאות  מקובלים  בארה )2(

 .חברות כלולות
 .ברוטו, מעביד-הצגת התחייבויות בגין סיום יחסי עובד )3(
 .מכשירים פיננסיים נגזרים )4(
 .שינוי במסים הנדחים )5(
 .ב"ההשפעות של ההתאמה לכללי חשבונאות בארה )6(
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 )המשך (ב על הדוחות הכספיים"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב

 
 :משךה .ב

 
 :הגילוי על הרווח המקיף .3

 
כאשר  הרווח  הנקי  הינו  הרווח  המוצג ,    רווח  נקי  ורווח  מקיף  אחר-לל  שני  רכיבים  המקיף  כו)  הפסד(הרווח  

בדוח  רווח  והפסד  והרווח  המקיף  האחר  כולל  את  הסכומים  הנזקפים  ישירות  להון  העצמי  ואשר  אינם 
 .נובעים מעסקאות עם בעלי מניות

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  דולרלפי א לפי דולרא
   
 ב"הפסד כמדווח על פי כללי חשבונאות מקובלים בארה )517( )1,266(
   
 :לאחר מס, רווח מקיף אחר  
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות 403  1,024 
 רווחים בלתי ממומשים מניירות ערך 86,676  9,687 
  פיננסים נגזריםהתאמות הנובעות ממכשירים )3,954( )2,875(
    כ רווח מקיף אחר"סה 83,125  7,836 
 כ רווח מקיף"סה 82,608  6,570 

   
 
 :תזרים מזומנים .4

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  לפי דולרא לפי דולרא
   
 :נתונים נוספים לתזרים המזומנים  
   
 ריבית ששולמה 13,153  15,314 
 השפעה נטו על המזומנים מהפרשי תרגום 174  604 

 
 ):דולר(ח ערך נקוב של הון מניות " ש1-הפסד ל .5

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
   
 ח ערך נקוב של הון מניות כפי שדווח" ש1-ל) הפסד(רווח  0.10  )0.14(
 כלליח ערך נקוב של הון מניות על פי " ש1-הפסד ל  
 ב"חשבונאות מקובלים בארה )0.04( )0.09(
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  הנתונים הנומינליים של החברה לצרכי מס הכנסהתמצית - 32 וראב

 
 :םניאזמ .א
 

  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"לפי שא ח"לפי שא
 וטף שושרכ  

 ים ושווי מזומניםמנזומ 2,886  6,209
 צרת לזמן קעושקה 25,546  42,949

 ם ויתרות חובהביייח 3,903  2,437
51,595  32,335  

  לזמן ארוךותקעהש  
 ת מוחזקות ואחרותרוחבב 584,217  314,353 

   
    ונט, בוע קושרכ 5,088  5,251 

   
 371,199  621,640  

   
   
  שוטפותתויויבחיהת  
 אשראי מתאגידים בנקאיים  39,776  - 
  ויתרות זכותיםכאז 4,896  2,031 
 2,031  44,672  

   
 ךו ארןויות לזמיבחיהת  
 הלוואות לזמן ארוך 99,196  - 
 אגרות חוב 121,466  - 
 נטו, מעביד-בויות בשל סיום יחסי עובדייתחה 1,357  1,349 
 1,349  222,019  

   
 מיעצן הו  
 ניות מוןה 14,451  14,451 
  הוןתורנק 145,460  144,680 
 חשבון כתבי אופציהעל ים ולקבת 10,534  - 
  אוצרותנימ )4,498( )4,498(
 כתבי אופציה המוחזקים על ידי חברה מאוחדת )2,756( - 
 עודפים 191,758  213,186 
 367,819  354,949     

   
 371,199  621,640  
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 )המשך (כי מס הכנסה הנתונים הנומינליים של החברה לצרתמצית - 32 וראב
 
 : רווח והפסדותוחד .ב

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"לפי שא ח"לפי שא ח"לפי שא
    
  מדמי שכירות ומתן שירותיםותנסהכ 1,276  1,016  297 
 ת הנהלה וכלליוותצאהו 8,145  3,590  2,824 
 מפעולותד פסה )6,869( )2,574( )2,527(
 נטו,  מימוןותנסהכ 200  627  4,095 
 כנסהלפני מסים על הה) הפסד( וחרו )6,669( )1,947( 1,568 
 מיסים על ההכנסה -  -  416 
 נטו, קות מוחזחברות) בהפסדי(לפני חלק החברה ברווחי ) הפסד( ווחר )6,669( )1,947( 1,984 
 נטו, קות מוחזחברות) בהפסדי(ברה ברווחי החק חל 36,088  52,807  )5,504(
 לשנה) פסדה (וח נקירו 29,419  50,860  )3,520(
    

 
 :בהון העצמייים  על השינוותוחד .ג

      כתבי  
      אופציה  
      המוחזקים  
   קרנות הון םילובקת  על ידי  

  ןוה הימרפו ןובשחעל  מניות חברה  סך הכל
  תוינמ תוינ מלע תיוצפאו רצאו מאוחדת עודפים ימצעהון 
  ח"לפי שא ח"לפי שא ח"לפי שא ח"לפי שא ח"אלפי ש ח"לפי שא ח"לפי שא
        
 2002 בינואר 1יום ה לתרי 14,451  131,926  12,227  )4,498( -  165,846  319,952 

        
 הפסד לשנה -  -  -  -  -  )3,520( )3,520(
        
 2002 ברצמ בד31יום  לרהית 14,451  131,926  12,227  )4,498( -  162,326  316,432 

        
 פקיעת כתבי אופציה -  12,227  )12,227( -  -  -  - 

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות       
 כספיים של חברות מוחזקות -  527  -  -  -  -  527 
 רווח לשנה -  -  -  -  -  50,860  50,860 

        
 2003 ברצמ בד31יום  לרהית 14,451  144,680  -  )4,498( -  213,186  367,819 

        
 הנפקת כתבי אופציה -  -  10,534  -  -  -  10,534 

 רכישת כתבי אופציה  על ידי        
 חברה מאוחדת -  -  -  -  )2,756( -  )2,756(
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות       
 כספיים של חברות מוחזקות -  780  -  -  -  -  780 
 רווח לשנה -  -  -  -  -  29,419  29,419 
 דיבידנד שחולק -  -  -  -  -  )50,847( )50,847(
        
 2004 ברצמ בד31יום  לרהית 14,451  145,460  10,534  )4,498( )2,756( 191,758  354,949 

 



 

 

  בערבון מוגבל אחזקות ארקיע- יםפיכנ
 

  דוחות כספיים מתורגמים לשקלים חדשים-נספח 
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאזנים מאוחדים
 

    בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב ח" שיפלא ח" שיפלא

   סכומים סכומים
   )1(מתורגמים )2(מותאמים

 טףוש שוכר   
 שווי מזומניםים ונמזומ  67,106  100,783 
 מן קצרז לעותקשה )3( 29,958  42,949 
 תוחוקל )4( 58,451  67,073 
  ויתרות חובהםיבייח )5( 27,635  28,328 
 יאלמ )6( 17,400  18,641 
 257,774  200,550   

 לזמן ארוך תועקשה   
 תורחאו כלולות תורבחב )7( 352,338  110,264 
 וב סחירותח תורגא )7( 23,918  24,579 
 יתרת חובה לזמן ארוך  707  1,388 
 136,231  376,963   

    
 ועבק שוכר )8(  
 תולע  2,482,806  2,801,952 
 פחת נצבר - יוכינב  1,016,623  1,133,038 
 1,668,914  1,466,183       

2,062,919  2,043,696   
    
    
 יות שוטפותובייחתה   
 ם בנקאייםידימתאג יארשא )9( 176,857  168,870 
  שרותיםניות ונםיקפס )10( 50,348  50,744 
 ויתרות זכות םיאכז )11( 84,558  88,172 
 307,786  311,763   

 יות לזמן ארוךובייחתה   
 וךרא ןמזלת ואוולה )12( 847,547  876,564 
 אגרות חוב )13( 121,391  - 
 ויות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםבייחתה )14( 106,611  86,073 
 םסי של חוכרי מטותודקפה )15( 2,533  45,340 
 נטו, דיבעמ-ום יחסי עובדיס לשב ויותבייחתה )16( 10,413  15,729 
 דחיםנ םיסמ )ג17( 168,270  209,364 

1,233,070  1,256,765   
 התקשרויות ושעבודים, יות תלויותובייחתה )18(  
    
 המיעוט תויוכז  90,782  96,093 

    
 ימצע ןוה )19(  
 יותנמ ןוה  20,947  20,947 
 ןו התונרק  171,429  169,623 
 ם על חשבון כתבי אופציהילובקת  10,534  - 
 אוצר תוינמ  )4,611( )4,611(
 כתבי אופציה המוחזקים על ידי חברה מאוחדת  )2,756( - 
 םיפדוע  195,480  240,011 
 הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים ממטבע הדיווח לשקלים  )6,637( - 
 425,970  384,386       
 2,062,919  2,043,696   

    
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
 
 
 .אורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהב
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאזני החברה
 

    בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב ח" שיפלא ח" שיפלא

   סכומים סכומים
   )1(מתורגמים )2(מותאמים

 טףוש שוכר   
 ים ושווי מזומניםנמזומ  2,886  6,209 
  לזמן קצרתועקשה )3( 25,546  42,949 
 תרות חובהם וייבייח )5( 3,779  2,437 
 51,595  32,211   

    
 לזמן ארוך תועקשה   

  מוחזקות ואחרותתורבחב )7( 615,057  373,603 
    
 ןיעקרקמ   

 תולע  6,156  6,258 
  פחת נצבר- יוכינב  741  578 
 5,680  5,415       
 430,878  652,683   

    
 תופטויות שובייחתה   

 אשראי מתאגידים בנקאיים )9( 39,776  - 
 ויתרות זכות םיאכז )11( 6,577  3,559  

 3,559  46,353   
    
 יות לזמן ארוךובייחתה   

 הלוואות לזמן ארוך )12( 99,196  - 
 אגרות חוב )13( 121,391  - 
 נטו, מעביד-ויות בשל סיום יחסי עובדייבתחה )16( 1,357  1,349 
 1,349  221,944   

    
 התקשרויות ושעבודים, יות תלויותובייחתה )18(  
    
 ימצע ןוה )19(  

 יותנמ ןוה  20,947  20,947 
 הון תונרק  171,429  169,623 
 ם על חשבון כתבי אופציהילובקת  10,534  - 
 צראו תוינמ  )4,611( )4,611(
 כתבי אופציה המוחזקים על ידי חברה מאוחדת  )2,756( - 
 עודפים  195,480  240,011 
 הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים ממטבע הדיווח לשקלים  )6,637( - 
 425,970  384,386       
 430,878  652,683   

 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "ותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארהמ )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 רווח והפסד מאוחדיםת חודו
 

    בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

   סכומים סכומים סכומים
)2(מותאמים )2(מותאמים )1(מתורגמים   

     
 תוסנכה )21( 757,969  765,922  808,626 

     
 הלעת הפואצוה    
 תחפ  140,847  161,611  138,059 
  הפעלה אחרותתואצוה )22( 508,218  494,342  506,331 
 644,390  655,953  649,065        

     
 למיוג חוור  108,904  109,969  164,236 

     
 מכירה ושיווק תואצוה )23( 50,369  49,317  44,656 
 תויללכהנהלה ו תואצוה )24( 28,480  20,775  22,854 
 67,510  70,092  78,849        

     
 עולותפמ חוור  30,055  39,877  96,726 

     
 נטו, מימון תואצוה )25( )57,558( )58,318( )50,444(
     
 נטו, אחרות) הוצאות (תוסנכה )26( 112  123  )1,358(
     
 סהנם על ההכיסמני פל) הפסד( חוור  )27,391( )18,318( 44,924 

     
 הנסהכל הע םיסמ) הוצאות(הכנסות  )17( 36,869  8,136  )18,138(
     
 חר מסים על ההכנסהאל) הפסד( חוור  9,478  )10,182( 26,786 

     
 נטו, כלולות תורבח) בהפסדי( הקבוצה ברווחי לש הקלח  2,958  )1,848( )*25,065(
     
 נטו, חברות מאוחדות) ברווחי(עוט בהפסדי ימה קלח  )5,898( 3,200  )7,834(
     
 לשנה) הפסד(רווח נקי   6,538  )8,830( )6,113(
     

 
 :)ח"בש(ל הון מניות שך נקוב רע ח"ש 1 -ל) הפסד(רווח נקי  )20( 0.46  )0.62( )0.43(
     

 .סווג מחדש (*)
 
 
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
 

 .חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לדוחות הכספיים מהווים 
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 רווח והפסד של החברהת חודו
 

 
 

    בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2   
  וראב ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

   סכומים סכומים סכומים
)2(מותאמים )2(מותאמים )1(מתורגמים   

     
 מדמי שכירות ומתן שרותים תוסנכה  1,318  1,016  273 

     
 הנהלה וכלליות תואצוה )24( 8,345  3,603  2,575 

     
 עולותפמ דספה  )7,027( )2,587( )2,302(
     
 נטו, מימון )הוצאות(ת וסנכה )25( )7,402( 7,188  )824(
     
 ההכנסה לע ם מסיינלפ) דספה(רווח   )14,429( 4,601  )3,126(
     
 מיסים על ההכנסה )17( -  -  310 

     
 נטו, תוקזחו מחברות) בהפסדי(י חוולפני חלק החברה בר) סדפה(רווח   )14,429( 4,601  )2,816(
     
  נטו, מוחזקותחברות) בהפסדי(רווחי ב רה של החבקהלח  20,967  )13,431( )*3,297(
     
 לשנה) הפסד(וח נקי רו  6,538  )8,830( )6,113(
     

 
 .סווג מחדש (*)

 
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מוגבל אחזקות ארקיע בערבון - יםפיכנ
 

 דוחות על השינויים בהון העצמי
 

        הפרשים 
        הנובעים 
        מתרגום 
      כתבי  הדוחות 
    תקבולים  אופציה  הכספיים 
    וןבשח לע  המוחזקים  ממטבע 
על ידי חברה  הדיווח    ותנין מוה וןקרנות ה ביתכ 
  (*) תוילגר (**) היצפוא אוצר תוינמ מאוחדת עודפים לשקלים כ"הס
  ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא
         
 )2(2002 בינואר 1יום  לרהית 20,947  152,969  12,660  )4,611( -  254,954  -  436,919 

         
  הנובעות מתרגום דוחותותאמהת        
 חברות כספיים של מוחזקות -  )490( -  -  -  -  -  )490(
 הפסד לשנה -  -  -  -  -  )6,113( -  )6,113(
         
 )2(2002ר מבדצ ב31יום  לרהית 20,947  152,479  12,660  )4,611( -  248,841  -  430,316 

         
 פקיעת כתבי אופציה -  12,660  )12,660( -  -  -  -  - 

  הנובעות מתרגום דוחותותאמהת        
 חברות כספיים של מוחזקות -  4,484  -  -  -  -  -  4,484 
 הפסד לשנה -  -  -  -  -  )8,830( -  )8,830(
         
 )2(2003 בדצמבר 31ם ולי רהית 20,947  169,623  -  )4,611( -  240,011  -  425,970 

         
 הנפקת כתבי אופציה -  -  10,534  -  -  -  -  10,534 

 רכישת כתבי אופציה על ידי        
 חברה מאוחדת -  -  -  -  )2,756( -  -  )2,756(
  הנובעות מתרגום דוחותותאמהת        
 כספיים של חברות מוחזקות -  1,806  -  -  -  -  -  1,806 

 הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות        
 הכספיים ממטבע הדיווח לשקלים -  -  -  -  -  -  )6,637( )6,637(
 רווח נקי לשנה -  -  -  -   6,538  -  6,538 
 דיבידנד שחולק -  -  -  -  -  )51,069( -  )51,069(
         
 )1(2004 בדצמבר 31יום  לרהית 20,947  171,429  10,534  )4,611( )2,756( 195,480  )6,637( 384,386 

         
 

 .19אור  באהר (*)
 

 :כבהרה (**)
  רבמצדב 31ליום 

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

    
 על מניותה מיפר 173,761  173,761  161,101 
 תקוחזמו של חברות יםפיכס הנובעות מתרגום דוחות ותאמהת )2,332( )4,138( )8,622(
 152,479  169,623  171,429  

    
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 
 

  בדצמבר 31תיימה ביום סהש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

  סכומים סכומים סכומים
)2(מותאמים )2(מותאמים )1(מתורגמים  

  מזומנים מפעילות שוטפתמיריתז   
 לשנה) הפסד(רווח נקי  6,538  )8,830( )6,113(
 יימזר תלהציג אתהדרושות כדי )  הפסד(הנקי ח וורל ותאמהת   
 להלן'  ראה א-ים מפעילות שוטפת מנזוהמ 135,925  159,660  204,850 
 ם נטו שנבעו מפעילות שוטפתניוממז 142,463  150,830  198,737 

    
  מזומנים מפעילות השקעהמיריתז   
 מטוסים ומנועיםת ישרכ -  )556( )620,487(
 קבוע אחררכוש ת ישרכ )3,739( )2,544( )5,266(
  ממכירת מטוסים בהחכרהרהמות 24,749  38,397  14,403 
 וסים ומנועיםטמ ממכירתה ורתמ -  -  437 
 ממימוש רכוש קבוע אחרה ורתמ 112  180  97 
 נטו, פקדונות לזמן קצר) רכישת(מימוש  )15,000( 6,735  32,610 
 ות כלולות ואחרותת ומתן הלוואות לחברעושקה )252,774( )39,721( )1,240(
 השקעה בחברות מאוחדות )4,331( -  - 
 תמורה ממימוש אגרות חוב סחירות לזמן ארוך -  -  4,377 
 רכישת אגרות חוב סחירות לזמן ארוך -  -  )3,269(
 נטו, חיריםס ךניירות ער) רכישת(מכירת  24,654  14,189  )6,807(
 לוואות מחברות כלולותתמורה ממימוש השקעה ופרעון ה -  611  - 
 להלן'  ראה ב-וחדה לראשונה שא מוחזקת הברחמזומנים שנוספו מ -  -  540 
 להלן'  ראה ג-מזומנים שנגרעו מחברה מוחזקת שאוחדה בעבר  -  )1,215( - 
 ים נטו שנבעו מפעילות השקעהמנזומ )226,329( 16,076  )584,605(
    
 ןות מימול מזומנים מפעימיריתז   
 נטו, םייאקנב באשראי לזמן קצר מתאגידים) ירידה(עליה  2,253  38,143  )723(
 דיבידנד ששולם )51,069( -  - 
 דיבידנד למיעוט בחברות מאוחדות )5,643( -  - 
 הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה 135,050  -  - 
 לוואות לזמן ארוך הלתקב 149,415  -  468,312 
 הלוואות לזמן ארוךן עופר )158,650( )207,952( )77,362(
 רכישת כתבי אופציה של החברה על ידי חברה מאוחדת )2,756( -  - 
  מטוסיםריכו חלפקדות ש הלתקב 7,642  11,832  9,034 
 בהפקדות של חוכרי מטוסיםש מושי )25,305( )10,229( )2,391(
 ילות מימוןם נטו שנבעו מפעניוממז 50,937  )168,206( 396,870 

    
 השפעה נטו על המזומנים מהפרשי תרגום   
     השפעה נטו על המזומנים מהפרשי תרגום )748( -  - 
 במזומנים ושווי מזומנים) רידהי (היעל )33,677( )1,300( 11,002 

    
 נים ושווי מזומנים לתחילת השנהומזמ תרית 100,783  102,083  91,081 

    
 זומנים ושווי מזומנים לסוף השנה מרתית 67,106  100,783  102,083 

    
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 בון מוגבל אחזקות ארקיע בער- יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

  סכומים סכומים סכומים
)2(מותאמים )2(מותאמים )1(מתורגמים  

 נים את תזרימי המזומגיצהדרושות כדי לה) הפסד( לרווח הנקי ותמאהת -א    
 :ת שוטפתלועימפ   
    
 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים   
    
 הפחתות ותחפ 144,141  162,436  140,053 
 חברות מאוחדות) הפסדי(ט ברווחי ומיע הקלח 5,898  )3,200( 7,834 
 (*)ד שנתקבל מהן נדיבי דיוכינב, קבוצה בהפסדי חברות כלולות הקה שללח 2,687  8,656  17,793 
 הפסד מירידת ערך השקעות בחברות כלולות -  -  16,022 
 נטו, נדחיםם יסמ )37,712( )8,758( 17,840 
 נטו, מעביד-בדבהתחייבויות בשל סיום יחסי עו) ירידה (יהילע )5,266( 687  1,747 
 ממכירת מטוסים בהחכרהח וור )10,497( )5,701( )9,179(
 וח ממכירת מטוסים ומנועיםרו -  -  )341(
 נטו, ע אחרובקרווח ממימוש רכוש  )112( )123( )35(
 שינוי באביזרים ורכיבים שיצאו משימוש 480  683  730 
 ה ומטוסיםסי טדובהתחייבויות לשיפוץ צי )ירידה (הילע )1,174( 3,152  16,820 
 ה לחברה כלולהאהלוו) שערוך(שחיקת  103  )113( 21 
 שחיקת הלוואה לזמן ארוך 112  -  - 
 רווח ממכירת אגרות חוב סחירות לזמן ארוך -  -  )153(
 נטו, השקעות לזמן קצר) שערוך(שחיקת  2,837  )6,146( 4,722 
 213,874  151,573  101,497  

    
 :ים בסעיפי רכוש והתחייבויותויניש   
    
 תובלקוח) עליה (דהירי 7,839  )5,601( )3,167(
 בחייבים אחרים ויתרות חובה) עליה (דהירי )1,219( 8,431  2,121 
 במלאי )הילע(ירידה  977  2,999  )2,509(
 בספקים ונותני שרותים) ירידה(עליה  444  13,342  )2,145(
 אים אחרים ויתרות זכותכבז) דהירי(עליה  2,994  )11,084( )3,324(
 לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםעליה בהתחייבויות  23,393  -  - 
)9,024(  8,087  34,428      
 204,850  159,660  135,925  

    
    
 נד שנתקבלידביד (*) 5,645  6,808  8,750 

    
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
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  אחזקות ארקיע בערבון מוגבל- יםפיכנ
 

 מאוחדים על תזרימי המזומניםת חודו
 
 
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

  סכומים סכומים סכומים
)2(מותאמים )2(מותאמים )1(מתורגמים  

 :מזומנים שנוספו מחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה -ב    
    
 מצית ההתחייבויות והנכסים הכלולים בחברה המוחזקת תלןלה   
 :ביום הכניסה לאיחוד   
    
 )מניםולמעט מז(הון חוזר בעון גר -  -  3,031 
 נטו, קבועש כור -  -  )757(
 נוצר ברכישהמוניטין ש -  -  )1,734(
 540  -  -  

    
 

 :מזומנים שנגרעו מחברה מוחזקת שאוחדה בעבר -ג    
    
 מצית ההתחייבויות והנכסים הכלולים בחברה המוחזקת תלןלה   
 :ביום היציאה מאיחוד   
    
 )למעט מזומנים(גרעון בהון חוזר  -  )3,336( - 
 נטו, רכוש קבוע -  2,121  - 
 - )1,215(  -  

    
 

 : שלא במזומןותליפע -ד    
    
 נד לקבל מחברות כלולותידיבד -  -  3,998 

    
 השקעה בחברה כלולה באשראי -  -  1,229 

    
 תמורה ממכירת מטוסים בהחכרה כנגד חילוט הפקדות של חוכרי מטוסים 30,248  -  - 

    
 
 .א2ה באור  רא- 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "מותאמים לשינויים בשער החליפין של דולר ארה )2(
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 ל אחזקות ארקיע בערבון מוגב- יםפיכנ
 

 החברה על תזרימי המזומנים תוחוד
  בדצמבר 31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא

  סכומים סכומים סכומים
  )1(מתורגמים )2(מותאמים )2(מותאמים

  מזומנים בפעילות שוטפתמיריתז   
 לשנה) הפסד(רווח נקי  6,538  )8,830( )6,113(
    
 :וטפתשת ולעינים מפמוזמהשות כדי להציג את תזרימי ורדת להפסד המותאה   
    
 :ת והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומניםסוכנה   
 חת והפחתותפ 2,144  174  174 
 (*)נד שנתקבל מהן דיבידחברות מוחזקות בניכוי ) ברווחי(חברה בהפסדי  הלקח 1,983  20,239  )3,975(
 הפסד מירידת ערך השקעות בחברות כלולות -  -  16,022 
 נטו, מעביד-יחסי עובדבהתחייבויות בשל סיום ה ליע 31  123  55 
 הלוואה לחברה כלולה) שערוך(שחיקת  103  )113( 21 
 נטו, השקעות לזמן קצר) שערוך(שחיקת  2,837  )6,146( 4,722 
 שחיקת הלוואה לזמן ארוך 112  -  - 

    
 :ים בסעיפי רכוש והתחייבויותויינש   
 הבחייבים ויתרות חוב) עליה (דהריי )1,439( )605( 64 
 נטו, נדחיםם סימ -  -  )310(
 בזכאים ויתרות זכות) ירידה(ה ליע 2,899  406  )750(
 ים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמנזומ 15,208  5,248  9,910 

    
 עהקש הים מפעילותנ מזוממיריתז   
 רכישת פקדונות לזמן קצר )15,000( -  - 
 ואות לחברות כלולות ואחרותהשקעות ומתן הלו )258,363( )39,721( )1,240(
 נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת  28,980  14,189  )6,807(
 תמורה ממימוש השקעה ופרעון הלוואות מחברות כלולות -  611  - 
 קעהשם נטו ששימשו לפעילות הינמוזמ )244,383( )24,921( )8,047(
    
  מזומנים מפעילות מימוןמיריתז   
 נטו, עליה באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 39,776  -  - 
 דיבידנד ששולם )51,069( -  - 
 הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה 135,050  -  - 
 קבלת הלוואות לזמן ארוך 101,075  -  - 
 ם נטו שנבעו מפעילות מימוןניוממז 224,832  -  - 

    
 שי תרגוםהשפעה נטו על המזומנים מהפר 1,020  -  - 
     השפעה נטו על המזומנים מהפרשי תרגום 1,020  -  - 

    
 םינבמזומנים ושווי מזומ) רידהי (יהעל )3,323( )19,673( 1,863 

    
 זומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה מרתית 6,209  25,882  24,019 
 זומנים ושווי מזומנים לסוף השנה מרתית 2,886  6,209  25,882 

    
 לבקנתנד שידיבד (*) 22,950  6,808  8,750 

    
 עילות שלא במזומן פ- פחנס   
     נד לקבל מחברות כלולותידיבד -  -  3,998 
 השקעה בחברה כלולה באשראי -  -  1,229 

    
 
 .א2 ראה באור - 4מתורגם לשקלים לפי הבהרה מספר  )1(
 .2003 בדצמבר 31ב ליום "ן של דולר ארהמותאמים לשינויים בשער החליפי )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



 קיע בערבון מוגבלרא  אחזקות-ים כנפי
 

 ים לדוחות הכספייםרבאו
 

 70 -ג

  ל יל כ - 1 ורבא
 
 :חברה ושינויים בהיקף פעילותה הורתא .א

 
 75%-עיקר  פעילותה  של  החברה  הינו  החזקת  מניות  בחברות  מוחזקות  המחזיקות  ביחד  ב,  לתאריך  המאזן )1(

הפועלת  בענף  התעופה ,  ")ארקיע  "-להלן    (מ"  תעופה  ישראליים  בעיקו  עקימהבעלות  והשליטה  באר
של  מטוסים  בעיקר ,  בעיקר  לטווח  ארוך,  והתיירות  בשוק  הבינלאומי  והמקומי  וכן  בהחכרות  תפעוליות

כמו  כן  לחברה  אחזקות  במניות  בחברות  העוסקות  בפעילויות  דומות  ומשלימות  לפעילויות .  בחוץ  לארץ
 .ת יתרונות אסטרטגייםלשם השג, הקבוצה

 
  ביצעה  החברה  רכישה  הדרגתית  של  מניות 2003-  ו2004  בדצמבר  31בשנים  שהסתיימו  בימים   .א )2(

, 2004  בדצמבר  31וליום  ,  ")אל  על  "-להלן  (מ  "חברת  התעופה  אל  על  נתיבי  אוויר  לישראל  בע
  ההצבעה  באל   מזכויות42.8%-  מהון  המניות  המונפק  של  אל  על  ובכ39.8%-החזיקה  החברה  בכ

, 2005  בינואר  6החל  מיום  )).  2(ו7ראה  באור  ('  מכח  ייפוי  כח  אשר  ניתן  לחברה  על  ידי  צד  ג,  על
דוחותיה  הכספיים  של  אל  על  יאוחדו  עם  דוחותיה ,  לחברה  שליטה  אפקטיבית  באל  על  ולפיכך

 .ו7לפרטים נוספים ראה באור . 2005 בינואר 1הכספיים של החברה החל מיום 
 
-להלן(בוצעה  באישור  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  ,  ישת  השליטה  באל  עלרכ )1( .ב

  כולל  תנאים לאישור  הממונה  למיזוג  בין  החברה  לבין  אל  ע.  ו7כמפורט  בבאור  ,  ")הממונה"
לרבות  אחזקותיה  של  החברה ,  מגבילים  שעיקרם  מכירת  פעילות  התעופה  של  הקבוצה

  מסופי -ממן  ,  )מסוימות  של  הקבוצהפעילות  החכרת  המטוסים  וחברות  ,  למעט(בארקיע  
קשרי ,  מ"איסתא  ליינס  חברת  הנסיעות  של  הסטודנטים  בישראל  בע,  מ"מטען  וניטול  בע

הפעילויות   "-להלן  "  (עסק  חי"מ  וחברות  נוספות  כ"בע)  1985(פז  -ארנון,  מ"תעופה  בע
או ל  הייתה  עשויה  להתבצע  כיחידה  אחת  "המכירה  הנ.  לצד  שלישי  בלתי  תלוי,  ")הנמכרות
לאור  זהותו  של  קונה ,  באישור  הממונה,  החברה  רשאית.  בהתאם  לאישור  הממונה,  בנפרד
לבקש  מהממונה  כי  חברות  או  פעילויות  מסוימות  הנכללות  בפעילויות  הנמכרות ,  ספציפי

לא  נמכרה  הפעילות  הנמכרת  על  ידי  החברה  עד  למועד .  של  החברה  תשארנה  בידי  החברה
אשר  ייקבע  על  ידי ,  ר  ניהול  הפעילויות  הנמכרות    לנאמןיועב,  אשר  נקבע  על  ידי  הממונה
 .מעת מינוי של הנאמן הוא יפעל למכירת הפעילויות הנמכרות. הממונה בהמלצת החברה

 
, מ  לצד  שלישי"  מסופי  מטען  וניטול  בע-החברה  הייתה  רשאית  למכור  את  אחזקותיה  בממן

 .הנמכרתבנפרד מיתרת הפעילות , שיאושר על ידי הממונה, בלתי תלוי
 

רשאי  הממונה  להורות  על  שינויים  במתווה  המכירה  בכדי  להבטיח ,  על  פי  התנאים,  בנוסף
לגביהם  הוטל  חיסיון  על  פי  החלטת (ל  "מכירה  אפקטיבית  בלוח  הזמנים  שנקבע  בתנאים  הנ

הממונה  אף  רשאי  להורות  כי  חברה  מסוימת  הנכללת ).  בית  הדין  להגבלים  עיסקיים
אם  שוכנע  כי  בנסיבות  העניין  לא  יהיה  בהפרדה  של ,  ר  בנפרדבפעילויות  הנמכרות  תימכ

המכירה  כדי  לפגוע  ביכולתו  של  הקונה  להפעיל  את  הפעילויות  הנמכרות  באופן  הטוב 
או  אם  שוכנע  הממונה  כי  יהיה  בכך  להועיל  לקיום  התנאים  או  כי  שינוי  נסיבות ,  ביותר

 .שהתרחש למן קביעת התנאים מצדיק את השינוי המבוקש
 
פרסמה  החברה  הזמנה  להציע  הצעות  לרכישת ,  בתאום  עם  הממונה,  2004  בדצמבר  21ום  בי

. וזאת  במסגרת  התנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה")  ההצעות  "-להלן  (הפעילויות  הנמכרות  
נתקבלו שש הצעות לרכישת הפעילויות , 2005  בפברואר  2,  במועד  האחרון  להגשת  ההצעות

ידי  דירקטוריון  החברה  החליט  הדירקטוריון  לנהל  משא לאחר  בחינת  ההצעות  על  .  הנמכרות
ומתן  עם  שניים  מהמציעים  ובנוסף  לפרסם  הזמנה  נוספת  להציע  הצעות  לרכישת  הפעילויות 

  פרסמה  החברה  את  ההזמנה  הנוספת  כאשר  המועד 2005  במרס  1ביום  ,  בהתאם.  הנמכרות
במועד  זה  נתקבלו   ו2005  במרס  13האחרון  להגשת  ההצעות  להזמנה  הנוספת  נקבע  ליום  

, מההצעות  שהתקבלו).  רק  אחת  מהן  לרכישת  מלוא  הפעילויות  הנמכרות(שלוש  הצעות  
שלוש  הצעות  אשר  כוללות  תנאים  שונים  העשויים  להשפיע  על  היקף ,  בוחנת  החברה

גובה  וטיב  התמורה  שתתקבל  וכן  יכולתם  של  המציעים  לממש  את ,  הפעילויות  הנמכרות
, מ"בע)  1985(מ  ובארנון  פז  "  מסופי  מטען  וניטול  בע-  בממןלענין  מכירת  השקעות.  הצעתם

 .ז7-ו) 1(ג7ראה באורים 
 

, ל  ובמסגרת  מעורבותה  בניהול  אל  עלנקבע  בתנאי  הממונה  כי  כבעלת  מניות  באל  ע,  כמו  כן
  למוביל  אווירי  ישראלי  אחר  יובא  לאישור לתפעל  החברה  לכך  כי  כל  הסדר  בין  אל  ע

ל  הנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  טיסות  השכר הממונה  וכן  תעשה  החברה  את  כ
 לבכל  מקום  בו  מפעילה  אל  ע,  בלתי  תלוי,    או  של  כל  חברה  בת  שלה  לצד  שלישילשל  אל  ע

למעט  ליעדים  בהם  מפעיל  מוביל  אווירי  ישראלי  אחר  אף  הוא  טיסות ,  טיסות  סדירות
 .2)ב(2א1ראה באור . סדירות
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 )המשך ( ל יל כ - 1 ורבא

 
 )המשך: (חברה ושינויים בהיקף פעילותה הורתא .א

 
 )המשך( .ב )2(

 
הגישה  אל  על  ערר  ובקשה  למתן  צו  ביניים  לבית  הדין  להגבלים ,  2005  בינואר  5ביום   )2(

על  החלטת  הממונה  בבקשת  המיזוג  בין  החברה ")  בית  הדין  להגבלים  "-להלן  (עיסקיים  
  במיזוג  אלא  על  ההחלטה  להתנותו   אינה  עוררת  על  עצם  מתן  האישורלאל  ע.  ללבין  אל  ע

  החליט  בית  הדין  להגבלים 2005  בינואר  6ביום  .  בתנאים  כפי  שאלה  הותנו  בידי  הממונה
עד  תום ,  לפיו  תושעה,  על  פי  הסכמתו,    החלטהןכי  הממונה  יית,  במסגרת  הערר  שהוגש

י כניסתם  לתוקף  של  שניים  מהתנאים  שנקבעו  על  יד,  שישה  שבועות  מיום  החלטת  בית  הדין
 ל  וכן  הבאת  כל  הסדר  בין  אל  עלהממונה  בקשר  עם  סגירת  פעילות  טיסות  השכר  של  אל  ע

יתקיים  הדיון ,  בפרק  זמן  זה  של  שישה  שבועות.  למוביל  אווירי  ישראלי  לאישור  הממונה
  הושג  הסדר  פשרה  להליך  המשפטי  בדיון  שהתקיים  בבית  הדין 2005  במרס  14ביום  .  בערר

 :כמפורט להלן ") ההחלטה "-להלן (להגבלים 
 
  להביא החברהתפעל  ,  לבאל  עבהיותה  בעלת  מניות  ,  התנאי  המתייחס  לכך  כי )א(

לא  יכנס  לתוקפו ,    למוביל  אוירי  ישראלי  אחרלאל  עכל  הסדר  בין    לאישור  הממונה  
 .ממועד מתן ההחלטהלפני תום שנה 

 
ת  כל   לעשוהחברהתפעל  ,  לבאל  עבהיותה  בעלת  מניות  ,  התנאי  המתייחס  לכך  כי )ב(

 לאל  ע  בכל  מקום  בו  לאל  עהנדרש  להביא  לסגירת  או  העברת  פעילות  השכר  של  
 .ממועד מתן ההחלטהלא יכנס לתוקפו לפני תום שנתיים , מפעילה טיסות סדירות

 
או /להטיל  מחדש  את  התנאים  ו,    יום  לפני  תום  כל  תקופה120בתוך  ,  הממונה  יוכל )ג(

  בסיס  באותו  מועד  ולאחר  שיעניק אם  לדעתו  יהיה  לכך,  החברהכל  אחד  מהם  על  
, על  ערר  על  איזה  מהתנאים  שהטיל  הממונה  מחדש  הגישה  אל.    זכות  שימועללאל  ע

יושעו  התנאים  לתקופה  של  שישה  חודשים  ובמהלך  תקופה  זו  יחליט  בית  הדין  על 
 .תוקפם

 
המכירה  של לרבות  חובת  ,  לא  יחול  שינוי  בשאר  התנאים  אשר  נקבעו  על  ידי  הממונה )ד(

 .ילויות הנמכרותהפע
 

 .דירקטוריון החברה אישר הסכמתה להחלטה זו
 

המחזיק ")  תות  "-להלן  (ת  תאגיד  עובדי  תעופה  ותיירות  "הגיש  תו,  2005  בפברואר  28ביום  
  ממניות  ארקיע  וועד  עובדי  ארקיע  הודעת  ערר  לבית  הדין  להגבלים  בנוגע  להחלטת 25%-ב

בהודעת  הערר  מבקשים .  ות  של  החברההממונה  במיזוג  בקשר  למכירת  הפעילויות  הנמכר
לפיו  על  החברה  למכור ,  תות  וועד  עובדי  ארקיע  להורות  על  ביטול  החלטת  הממונה  במיזוג

 . את הפעילויות הנמכרות לצד שלישי
 

הודיעה  החברה  כי  מתנהל  משא  ומתן  בינה  לבין  תאגיד  עובדי  ארקיע  ,  2005  במרס  27ביום  
, למכירת  הפעילויות  הנמכרות  של  החברה")  ארקיעתאגיד  עובדי    "-להלן  (מ  "בע)  2005(

 .בהתאם לאישור הממונה
 

שעיקרה ,  בקשה  למתן  סעד  זמני,  לבית  הדין  להגבלים,  הגישה  החברה,  2005  במרס  28ביום  
הסעד  הזמני  מתבקש  עד  למתן .    בהתאם  לאישור  הממונה,  עיכוב  ביצועו  של  מינוי  נאמן

לבית  הדין  להגבלים  על ,  2005  במרס  27ביום  ,  פסק  דין  בערר  שהוגש  על  ידי  החברה
החלטתו  של  הממונה  לסרב  לבקשת  החברה  להארכת  מועד  המכירה  הקבוע  באישור 

 .הממונה בשל שינוי נסיבות מהותי
 

זאת ,  החברה  עוררת  גם  עם  כוונת  הממונה  למנות  נאמן  לשם  טיפול  בביצוע  השלמת  המכירה
 .יד עובדי ארקיעאף אם ייחתם הסכם למכירת הפעילויות הנמכרות לתאג

 
התקבלה  הכרעת  בית  הדין  להגבלים  לפיה  נדחה  הערר  ונדחתה ,  2005  במרס  29ביום  

, כולן  או  חלקן,  מהמשא  ומתן  שמתקיים  למכירת  הפעילויות  הנמכרות.  הבקשה  לסעד  זמני
אין  ביכולת  הנהלת  החברה ,  לפיכך.  לא  ניתן  להעריך  בשלב  זה  ולקבוע  את  תוצאות  העסקה

לא  נכללה  בדוחות  הכספיים  הפרשה ,  בהתאם.  ל"הפסד  מהמכירה  הנלקבוע  באם  צפוי  
 .אם בכלל, להפסדים צפויים
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 )המשך ( ל יל כ - 1 ורבא
 

 )המשך: (חברה ושינויים בהיקף פעילותה הורתא .א
 
 )המשך( )2(

 
עליית .  גם  בפעילות  החכרות  תפעוליות  של  מטוסים,  בנוסף,  כפי  שצוין  קודם  לכן  עוסקת  החברה .ג

  הדלק  בעולם  ממשיכה  להשפיע  לרעה  על  התוצאות  העסקיות  של  פעילות  הקבוצה  ושל מחירי
לה  מחכירה ,  ")Delta"-להלן    (Air Lines  Deltaחברת  התעופה  .  חברות  התעופה  בעולם

כי  השלימה  תוכנית  התארגנות  מחדש  והסדר ,  2004הודיעה  בחודש  נובמבר  ,  הקבוצה  מטוסים
כי  הגיעה  להסכמה  בנושא  עם  טייסיה  בדבר ,    ובין  השאר,מרצון  עם  עובדיה  ונושיה  העיקריים

 . את כניסתה לתהליך של הגנה בפני נושיםDeltaבכך מנעה . חסכון משמעותי בעלויות שכרם
 

  כי Deltaדיווחה  ,  2005  במרס  10  שפורסם  ביום  Deltaבדוח  השנתי  של  ,  למרות  האמור  לעיל
ולים  לגרום  לכך  כי  לא  תעמוד  ביעדים המשך  התייקרות  מחירי  הדלק  והחרפת  תנאי  התחרות  על

  צרכי  נזילות  נוספים  שאין Delta  -עקב  כך  נוצרו  ל.  ל"שגיבשה  בתוכנית  ההתארגנות  מחדש  הנ
, והמשך  ההפסדים  הכבדים  עלולים,  כאמור,  אי  יכולת  גיוס  המימון  הנדרש.  וודאות  כי  תוכל  לגייסם

 .נת בית המשפט בפני נושיה תאלץ לבקש את הגDelta -לגרום לכך ש, ל"בהתאם לדיווח הנ
 

 .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך  .ב
 
 :הגדרות .ג

 
 . אחזקות ארקיע בערבון מוגבל-ת כנפיים חבר - החברה

 
 .החברה והחברות המוחזקות שלה - הקבוצה

 
חברות  מוחזקות  כוללות  חברות  המוגדרות .  '  בחרשימת  חברות  הקבוצה  ניתנת  בנספ

 :כלהלן
 

שדוחותיה  הכספיים ,  50%בשליטה  של  מעל  ,  חברה - חברה מאוחדת
עם  ,  במישרין  או  בעקיפין,  מאוחדים  באופן  מלא

 .דוחות החברה
 

, בשליטה  משותפת,  לרבות  שותפות,  חברה - חברה מאוחדת באיחוד יחסי
החברה  בדרך שדוחותיה  הכספיים  מאוחדים  בדוחות  

 .של איחוד יחסי
 

למעט  חברה  מאוחדת  וחברה  מאוחדת ,  חברה - חברה כלולה
שהשקעת ,  שיש  בה  השפעה  מהותית,  באיחוד  יחסי

החברה  בה  כלולה  במישרין  או  בעקיפין  בדוחות 
 .הכספיים של החברה על בסיס השווי המאזני

 
חברה  המוחזקת  על  ידי  הקבוצה  ואשר  אין  בה  - חברה אחרת

 .הותיתהשפעה מ
 

 . של לשכת רואי החשבון בישראל29כמשמעותם בגילוי דעת מספר  - צדדים קשורים
 

 .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - בעלי ענין
 

הצגת  פעולות  בין  תאגיד  לבין  בעל  שליטה  בו  בדוחות (כמשמעותם  בתקנות  ניירות  ערך   - בעלי שליטה
 .1996-ו"התשנ, )הכספיים

 
 .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן - מדד

 
 .ב"דולר של ארה - דולר

 
 
 :שימוש באומדנים ובהערכות .ד

 
כללי  חשבונאות  מקובלים  מחייבים  את  ההנהלה  להשתמש  באומדנים  או  בהערכות  לגבי  עסקאות  או  עניינים  אשר 

אף .  הכספיים  אינן  ניתנות  לקביעה  מדוייקת  בעת  הכנת  הדוחות  הכספייםהשפעותיהם  הסופיות  על  הדוחות  
השפעותיהם  הסופיות  של  העסקאות  או  העניינים  האמורים ,  שאומדנים  או  הערכות  נעשים  לפי  מיטב  שיקול  הדעת

 .עשויות להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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 ת החשבונאיתיוינמדעיקרי ה - 2 ורבא

 
 :הם, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, המדיניות החשבונאיתי קרעי
 
 :תרגום הדוחות הכספיים של הקבוצה לשקלים .א

 
תאגיד  מדווח  אשר ,  א  לחוק  ניירות  ערך36על  פי  סמכותה  מכוח  סעיף  ,  בהתאם  להנחיית  רשות  ניירות  ערך  בישראל

 .פיים מתורגמים לשקליםיציג בנוסף דוחות כס, מטבע הדיווח שלו אינו השקל
 

  בדבר  תרגום  הדוחות  הכספיים 4הבהרה  מספר    פרסם  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות  את  2004בחודש  מרס  
 1הבהרה  זו  בתוקף  לגבי  דוחות  כספיים  לתקופות  דיווח  המתחילות  ביום  .  לשקל  ממטבע  הדיווח  שאינו  שקל

הדוחות  הכספיים  של  הקבוצה ,  הקבוצה  אינו  השקלומטבע  הפעילות  של  ,  מאחר.    או  לאחר  מכן2004בינואר  
 .כוללים תרגום של הדוחות לשקלים

 
 :להלן אופן התרגום לשקלים שבוצע בדוחות כספיים אלו של הקבוצה

 
  ליום  המאזן  של  הדולר )Closing Rate(נכסים  והתחייבויות  הכלולים  במאזן  תורגמו  לפי  שער  הסגירה   •

 ).ח"ש 4.308= ב " דולר ארה1(ביחס לשקל 
 
הכנסות  והוצאות  הכלולות  בדוח  רווח  והפסד  תורגמו  לפי  שער  חליפין  ממוצע  בתקופת  ביצוע  העסקאות  או  •

 .לפי שער חליפין במועד ביצוע העסקאות מקום שחלו תנודות משמעותיות בשערי החליפין
 
הכספיים  ליום עד  וכולל  הדוחות  ,  כפי  שנכללו  בדוחות  הכספיים,  קרנות  הון  ויתרת  העודפים,  הון  המניות •

  דולר 1    (2003  בדצמבר    31תורגמו  לפי  שער  החליפין  ביום  ,  2002  דצמבר  31  וליום  2003  בדצמבר  31
תורגמו  לפי ,  2003  בדצמבר  31קרנות  ההון  וברווח  לאחר  ,  שינויים  בהון  המניות).  ח"  ש4.379=  ב  "ארה

 .שער החליפין במועד היווצרותם
 
הפרשים  הנובעים  מתרגום  הדוחות "ירות  בהון  העצמי  בסעיף  נפרד  מוכרים  יש,  כל  הפרשי  התרגום  שנוצרו •

הפרשי  תרגום  אלו  מהווים  חלק  מפריטי  ההון  העצמי  של  הקבוצה  ולא ".הכספיים  ממטבע  הדיווח  לשקלים
 .יוכרו בעתיד בדוח רווח והפסד

 
שהוצגו  בעבר מוצגים  כפי  ,  4שתורגמו  לראשונה  בהתאם  להבהרה  מספר  ,  מספרי  ההשוואה  בדוחות  כספיים  אלו

  כשהם  מותאמים  לשינויים  בשערי 2002  בדצמבר  31וליום  ,  2003  בדצמבר  31בדוחות  הכספיים  של  הקבוצה  ליום  
 .2003 בדצמבר 31החליפין של הדולר ליום 

 
 :תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ .ב

 
לובם  בדוחות  הכספיים  של בתרגום  דוחות  כספיים  של  פעילויות  חוץ  לצורך  שי,  בין  היתר,    עוסק13תקן   .1

 .התאגיד המדווח
 
 :ל"פעילות חוץ המהווה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו .2

 
, של  הקבוצה"  יחידה  אוטונומית"הדוחות  הכספיים  של  חברות  מוחזקות  הפועלות  בחוץ  לארץ  המהוות  

 :מתורגמים למטבע הפעילות של הקבוצה באופן הבא
 
ל  תורגמו  לפי "של  היחידה  המוחזקת  האוטונומית  בחו,  כספייםכספיים  ולא  ,  הנכסים  וההתחייבויות -

 .שער סגירה
 .ל תורגמו לפי שער ממוצע לתקופה"הכנסות והוצאות של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו -
 .כל הפרשי השער שנוצרו מסווגים כסעיף נפרד בהון העצמי עד למימוש ההשקעה נטו -
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 )המשך (ת החשבונאיתיוינמדעיקרי ה - 2 ורבא

 
 
 :דוחות כספיים מאוחדים .ג

 
וללים  איחוד  מלא  של  חברות  מאוחדות  ואיחוד  יחסי  על  בסיס  חלקה  של  החברה כ  הכספיים  המאוחדים  תווחדה

בוטלו ,  מהותיות  של  חברות  מאוחדות  תויתרות  ועסקאות  הדדי.  בחברה  מאוחדת  באיחוד  יחסי,  בבעלות  המשותפת
 .ופן יחסי לפי חלקה של הקבוצה בבעלות המשותפתבאופן מלא ושל חברה באיחוד יחסי בא

 
 :שווי מזומנים .ד

 
  כוללים  פקדונות  בבנקים  למשיכה  מיידית  וכן  פקדונות  לזמן  קצוב  אשר  אין  מגבלה  בשימוש  בהם םנימומזשווי  

 .אינו עולה על שלושה חודשים, ואשר מועד פרעונם במועד ההשקעה בהם
 

 :ת לזמן קצרעושקה .ה
 

המהווים  השקעה  שוטפת  ומוצגים  לפי  שווי  השוק  לתאריך ,  כוללות  ניירות  ערך  סחירים  רצ  לזמן  קותקעהש
 .ח והפסדו שוק נזקפים לדוח רויוושבם שינויי. הדוחות הכספיים

 
 :לחובות מסופקים השרפה  ו

 
  לחובות  מסופקים  מחושבת  באופן  ספציפי  בגין  חובות  מסויימים  אשר  בהתאם  להערכת  הנהלת  החברה שהפרהה
 .וטלת בספקמ םייתגב
 

 :ילאמ .ז
 

  משוקלל  נע עוצממר  עלות  מלאי  חלפים  מתכלים  נקבעת  לפי  מחי.  מוצג  לפי  עלות  או  השוק  כנמוך  שבהםי  לאהמ
 . מהעלות בגין התיישנות10%יכוי הפחתה בשיעור שנתי של נומוצגת ב

 
 .תחא ל שנהמלאי חלפים מתכלים כולל פריטים הצפויים להתממש בתקופה העולה ע,  בענףלבוקמכ
 

 :תוחראות ת בחברות מוחזקועושקה .ח
 

 .זקות מוצגות על בסיס שוויין המאזני בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים שלהןח בחברות מוותקעהש
 

 .ההשקעה בחברה אחרת מוצגת לפי העלות
 

קצב עודף  עלות  ההשקעה  על  השווי  המאזני  במועד  הרכישה  של  השקעות  מסויימות  המיוחס  למבנה  מופחת  ב
 .ההפחתה של אותו מבנה

 
 10ת  ומופחת  במשך  תקופה  של  עד  וקזן  שהתהווה  ברכישת  חברות  מוחטינימועודף  העלות  שלא  יוחס  מבטא  

 . שנים
 

 .י2ראה באור , באשר לירידת ערך השקעות בחברות מוחזקות
 
פחתת  לאורך יה  המומובתוספת  פרר    קבע  באגרות  חוב  סחירות  מוצגות  לפי  העלות  בתוספת  הפרשי  שעתועקשה

 .תקופת אגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית
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 )המשך (ת החשבונאיתיוינמדעיקרי ה - 2 ורבא

 
 :קבועש כור .ט

 
פחת  מחושב  על  פי  שיטת  הפחת  השווה  בשיעורים  שנתיים ה.  רהקבוע  מוצג  לפי  העלות  בניכוי  פחת  שנצבש  כוהר

 . ת בהםרועשמ ההנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש
 
 .ם ורכיבים נקבעת על בסיס מחיר ממוצע משוקלל נעיביזרא תולע
 
  שיטת  הקו יפ  על)  ללא  תקופות  אופציה  להארכה(  מוחכרים  מופחתים  על  פני  תקופת  ההחכרה  המינימלית  םיסוטמ

 תחתיתרת  העלות  המופ.  שסכומו  נקבע  במועד  הרכישה,  הישר  עד  לשווי  המימוש  החזוי  לתום  תקופת  ההחכרה
 .ת על פני יתרת אורך החיים הכלכלי שנותרתר תקופת ההחכרה מופחחלא
 
בשיעורים  שנתיים  שווים  מהעלות ,    המופעלים  בשרות  הקבוצה  מופחתים  על  פני  אורך  החיים  הכלכליםיסוטמ
 עלות  המטוסים  כוללת  השקעות).  בניכוי  ערך  שייר  חזוי  של  מטוסים  ומנועים  להחלפה,  ATR-במטוסי  סילון  וה(
. עלויות  אלו  מופחתות  על  פני  יתרת  תקופת  השימוש  המשוערת  של  מטוסים  אלה.  ורים  ובהתקנות  שבוצעויפשב

 . רווח והפסד עם התהוותןחותיקונים נזקפות לדו קהזח אהוצאות
 

 :ירידת ערך נכסים .י
 

ל המצביעים  ע,  ההשבה  של  נכסיה  כל  אימת  שקיימים  סימנים-הקבוצה  בוחנת  בכל  תאריך  מאזן  את  סכום  בר
מכירה ,  ההשבה  שלו-מקום  בו  עולה  ערכו  של  נכס  בספרים  על  סכום  בר.  אפשרות  של  ירידת  ערך  של  נכסים  אלו
מבוטל  רק  כאשר ,  שהוכר  בעבר,  למעט  מוניטין,  הפסד  מירידת  ערך  של  נכס.  הקבוצה  בהפסד  מירידת  ערך  של  נכס

הערך .  פסד  האחרון  מירידת  ערךמהמועד  בו  הוכר  הה,  ההשבה-חל  שינוי  באומדנים  ששימשו  בקביעת  סכום  בר
בספרים  לאחר  הביטול  אינו  עולה  על  הערך  בספרים  שהיה  נקבע  לנכס  אילו  לא  היה  נרשם  הפסד  מירידת  ערך 

 .בשנים קודמות
 

 :ירידת ערך השקעה בחברות כלולות .יא
 

מקום . לולותהקבוצה  בוחנת  בכל  תאריך  מאזן  האם  קיימים  סימנים  המצביעים על ירידת ערך השקעותיה בחברות כ
מכירה  החברה ,    ההשבה  שלה-בספרים  על  סכום  בר  ,  שאינה  בת,  בו  עולה  ערכה  של  השקעה  בחברה  מוחזקת

הפסד  מירידת  ערך  מוקצה  תחילה  למוניטין  ולאחר  מכן  ליתרת  חשבון .  בהפסד  מירידת  ערך  של  ההשקעה  כאמור
מבוטל  רק  כאשר  חל  שינוי ,  הוכר  בעברש,  הכלול    בחשבון  ההשקעה,  למעט  מוניטין,  הפסד  מירידת  ערך.  ההשקעה

תוך  בחינת ,  מהמועד  בו  הוכר  ההפסד  האחרון  מירידת  ערך,  ההשבה-באומדנים  ששימשו  בקביעת  סכום  בר
 .ג7ראה באור . ההשקעה בכללותה

 
 :ויות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסיםבייחתה .יב

 
דרשו  להתבצע  בעתיד  בהתאם יש  וץמנועים  ומדחפים  מכסות  את  עלויות  השיפ,  בויות  לשיפוץ  מטוסיםייתחהה

טיסה  שנצברו  מאז הת  וע  שההתחייבויות  מחושבות  על  בסיס  עלויות  השיפוץ  הצפויות  ועל  בסיס.  להנחיות  היצרן
 .יחסית לכלל שעות הטיסה הצפויות עד למועד ביצוע השיפוץ, וץ האחרוןפהשי

 
 .רי המטוסיםותם שיפוצים אשר עלותם חלה על חוכא ןלה התחייבות כאמור בגיכל נלא

 
 :נדחיםם סימ .יג

 
, כספי  לבין  הכרתם  לצרכי  מס  הכנסההוהוצאות  בין  הדיווח    ותסנהכדחים  מחושבים  בשל  הפרשים  בעיתוי    ניםמס

בגין )  למעט  בניינים(בשל  הפסדים  להעברה  לצרכי  מס  הכנסה  שמימושם  צפוי  וכן  בשל  התאמת  נכסים  לא  כספיים  
המסים  הנדחים  מחושבים  לפי  שיעורי  המס .  תר  לניכוי  לצרכי  מס  הכנסהתאם  לבין  הערך  שיוומההפער  בין  ערכם  

 .בסס על חוקי המס אשר היו בתוקף בתאריך המאזןתתודה או הטבת המס בההע לצויהצפויים לחול בעת נ
 

ות קזחבחישוב  המסים  הנדחים  לא  הובאו  בחשבון  המסים  שהיו  חלים  במקרה  של  מימוש  ההשקעות  בחברות  המו
ודאי  שמכירת  ההשקעה  בחברה  מוחזקת  אינה  צפויה  בעתיד  הנראה  לעין  ומדיניות  משיכת  דיבידנד כל  עוד  קרוב  ל

 .ך שלא תביא חיוב מס נוסף בחברהרמהחברות המוחזקות הינה בד
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 )המשך (ת החשבונאיתיוינמדעיקרי ה - 2 ורבא

 
 :בהכנסותה כרה .יד

 
 . ממתן שרותי תעופה נכללות בעת ביצוע הטיסהותנסהכ
 
 .י אחזקה נכללות בעת מתן השרותתור ממתן שרותי תיירות ומתן שתוסנכה
 

 .הכנסות מהחכרה של מטוסים נזקפות על בסיס תקופת ההחכרה ובהתאם לתנאיה
 

 :םיים פיננסיים נגזרירכשמ .טו
 
 ,דות  להגנה  על  תזרימי  מזומנים  צפויים  בגין  הלוואות  בריבית  משתנהועמי  הת  מעסקאות  במכשירים  נגזריםאווצהת

 .ן הלוואות אותן הן נועדו לגדרתואמוצגות במקביל לרישום התוצאות מ
 
ת נחומרים  המיועדות להג  או/וץ  ה  או  למכירה  עתידית  של  מטבע  חוישרכל)  Hedging(ת  מעסקאות  גידור  אווצהת

, יםתזרימי  מזומנים  צפויים  במטבע  חוץ  ועלויות  חומרים  כנגד  שינויים  בשערי  מטבע  וכנגד  שינויים  במחירי  חומר
 . ל לרישום התוצאות מהעסקאות אותן הן נועדו לגדריבקנכללות בדוח הרווח וההפסד במ

 
 :למניהח וור .טז

 
לאחר  קיזוז  מניות (הנפרע  במשך  השנה    שוקלל  של  הון  המניותמע  צוממהבסיסי  למניה  מחושב  על  בסיס  ח  ווהר

אם  קיימת  סבירות  של ,  המאוחר  שבהםלפי  ,  ובהנחה  של  מימוש  אופציות  בתחילת  השנה  או  ביום  הנפקתם)  באוצר
 .מימוש

 
  לא  נכללו רבתוספת  ההשפעה  של  מניות  שינבעו  ממימוש  אופציות  אש,  המדולל  למניה  מחושב  כדלעילח  ווהר

 .וח הבסיסי למניה וזאת במידה והשפעת מימוש אופציות אלו היא מדללתובחישוב הר
 

 : במטבע חוץ ויתרות צמודותותתרי .יז
 
נכללות  בדוחות  הכספיים  לפי  שערי  החליפין  היציגים  שפורסמו  על  ידי  בנק ,  או  צמודות  אליו,  במטבע  חוץת  רוית

כלולות  במאזן  לפי ,  ")המדד  "-להלן  (ד  המחירים  לצרכן  דיתרות  הצמודות  למ.  ןזמאהישראל  והיו  תקפים  ליום  
 .המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדוחות הכספיים

 
 :דדמל הדולר ועל הנתונים על שער החליפין ש לןלה
 

  רבמצדב 31ליום  נויישה
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  

% % %     
       

 ): דולר1-ח ל"ש( רולד 1 4.308 4.379 4.737  )1.6( )7.6( 7.3 
       

 ):נקודות(1993 עצומ מי בסיספין לגבד דמ 180.74 178.58 182.01 1.2 )1.9( 6.5
 
 :תקן חשבונאות חדש .חי

 
אשר  פורסם  על  ידי ,  ")התקן  "-להלן  (  מסים  על  ההכנסה  19  הפך  תקן  חשבונאות  מספר  2004בתום  חודש  יולי  

הצגה  וגילוי  לגבי  מסים ,  מדידה,  התקן  קובע  את  כללי  ההכרה.  לתקן  סופי,  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות
ביחס  לכללים ,  בעיקרם,  של  הכללים  בתקן  אינם  שוניםהשינויים  העיקריים  .  על  ההכנסה  בדוחות  כספיים

  בינואר 1-התקן  יחול  לגבי  דוחות  כספיים  המתייחסים  לתקופות  המתחילות  ב.  המיושמים  כיום  על  ידי  החברה
 . או לאחר מכן2005
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  לזמן קצרותקעהש - 3 רואב
 

  שיעור הריבית  
  המשוקלל  דח ו א מ  ר הבח 

   בדצמבר31ליום  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  אחוזים ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא
 :ים ערך סחירותירני     
 חוב ומלוות ממשלתיותת רואג  1,000  14,168  1,000  14,168 
 אגרות חוב קונצרניות  13,915  26,805  9,503  26,805 
 תיומנ  43  1,976  43  1,976 
 42,949  10,546  42,949  14,958   
 ת בבנקיםנודופק 4.44% 15,000  -  15,000  - 
 42,949  25,546  42,949  29,958   

      
 
 
 
 

 ותוחלק - 4 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 ת פתוחיםוונשבח 46,544  55,241 
  אשראי והמחאות לקבלותברח 14,496  14,026 
 69,267  61,040  
  הפרשה לחובות מסופקים- יכוינב )2,589( )2,194(
 67,073  58,451  

   
 ברות כלולות חללכו 4,450  6,678 

   
 



 קיע בערבון מוגבלרא  אחזקות-ים כנפי
 

 ים לדוחות הכספייםרבאו
 

 78 -ג

 
 
  ויתרות חובהיםיבחי - 5 ורבא

 
   דח ו א מ  ר הבח 

  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
  לקבלותנסהכ 3,007  6,218 595  256 
 שראמצאות הו 3,907  2,111 819  171 
 דחים  ניםמס 10,481  12,130 1,370  1,391 
 (*)דים בת לעואוווהל 534  2,334 -  - 
 ותסדמו 711  771 -  9 
  לספקיםותדממק 4,390  2,027 -  - 
  ויתרות חובה אחריםיםיבחי 4,605  2,737  995  610 
 2,437  3,779  28,328  27,635  

     
 

 4.7%-צמודות  למדד  בתוספת  ריבית  שנתית  בשיעור  של  כ,  בחלקן,  דיםבועאות  לווהלה  2004  בדצמבר  31ם  יול (*)
, 6.5%-  ו4.7%  -בשיעור  של  כ  2003  בדצמבר  31ליום    (6.5%-עור  של  כבריבית  שנתית  בשי,  ובחלקן  לא  צמודות

 ).בהתאמה
 
 

 אימל - 6 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 יכוי הפחתה בגין התיישנותנב, מתכליםם פיחל 17,400  18,641 
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 ואחרות בחברות מוחזקות ותקעהש - 7 ורבא
 

 :ברכהה .א
  חברות מאוחדות חברות כלולות כ"סה

 חברה  בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
       

 מניות הותעל 9,680  5,870  168,711  168,711  178,391  174,581 
 השיכרד הועממ שנצברו יםוחרו      

 בניכוי דיבידנדים 256,657  255,941  )85,984( )79,041( 170,673  176,900 
 הפחתת ערך השקעות בחברות כלולות -  -  )11,761( )16,022( )11,761( )16,022(

 תם דוחווגרת מ הנובעותותאמהת      
  של חברות מוחזקותםייפסכ -  -  )2,332( )4,138( )2,332( )4,138(
 331,321  334,971  69,510  68,634  261,811  266,337  

 (*)ת לזמן ארוך אוווהל -  -  913  1,033  913  1,033 
 332,354  335,884  70,543  69,547  261,811  266,337  

  לפי עלות-) אל על(חברה אחרת       
 ו7ראה באור      291,518  39,721 

  627,402      
 הפרשי תרגום     )14,027( - 
 372,075  613,375      

 :ןמקבמאזן כדלג וצמ      
 ות לזמן ארוךעקשהב 268,019  263,339  69,547  70,543  615,057  373,603 

       
 ם אחרים ויתרות זכותאיזכב 1,682  1,528  -  -  1,682  1,528 

       
 

 מאוחד  בדצמבר31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2  
 :חברות כלולות ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 מניות הותעל 168,759  168,759 
 הרכישה בניכוי דיבידנדיםד וע ממ שנצברויםוחרו )86,475( )79,527(
 הפחתת ערך השקעות בחברות כלולות )11,761( )16,022(
 ברות מוחזקות ח כספיים שלתחו דועות מתרגום הנובותאמהת )2,332( )4,138(
 69,072  68,191  
 (*)ת לזמן ארוך אוווהל 1,907  1,033 
 70,105  70,098  
 ו7ראה באור ,  לפי עלות-) אל על(חברה אחרת  291,518  39,721 
 109,826  361,616  
 הפרשי תרגום )9,719( - 
 109,826  351,897  

 :מןמאזן כדלק בצגמו  
 ות לזמן ארוךקעהשב 352,338  110,264 

   
 תום אחרים ויתרות זכאיזכב 441  438 

   
ההלוואות .    ובחלקן  אינן  צמודות  ואינן  נושאות  ריבית4%ת  בחלקן  צמודות  למדד  ונושאות  ריבית  בשיעור  שנתי  של  ואוולה (*)

 .2006פני ינואר ל ארעון לפל תודמעו
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 )ךמשה (ותראחו ותוחזק בחברות מותקעהש - 7 ורבא

 
 :2004 בהשקעות בשנת העונתה .ב

 
  מ א ו ח ד

  חברות חברה 
  כלולות אחרת כ"סה

  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 לתחילת השנהה תרי 70,105  39,721  109,826 

    
 :במשך השנהה ועתנ   
    
 נטו, ל הקבוצה ברווחים שקהחל 2,958  -  2,958 
 םידדנבידי )5,645( -  )5,645(
 רכישת מניות ואופציות -  251,797  251,797 
 מתן הלוואות לחברות כלולות 977  -  977 

  הנובעות מתרגום דוחות כספיים שלותאמהת   
 חברות מוחזקות 1,806  -  1,806 
 הלוואה לחברה כלולה שערוך )103( -  )103(
    
 361,616  291,518  70,098  

    
 הפרשי תרגום   )9,719(
 351,897    

 
  ה ח ב ר ה

  חברות חברות חברה 
  מאוחדות כלולות אחרת כ"סה

  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 לתחילת השנהה תרי 261,811  70,543  39,721  372,075 

     
 :במשך השנהה ועתנ    
     
 נטו, ל הקבוצה ברווחים שקהחל 18,021  2,946  -  20,967 
 םידדנבידי )17,305( )5,645( -  )22,950(
 רכישת מניות ואופציות 3,810  -  251,797  255,607 

  הנובעות מתרגום דוחות כספיים שלותאמהת    
 חברות מוחזקות -  1,806  -  1,806 
 הלוואה לחברה כלולה שערוך -  )103( -  )103(
     
 627,402  291,518  69,547  266,337  

     
 הפרשי תרגום    )14,027(
 613,375     
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא
 
 : הרשומות למסחר בבורסהתול כלוותברח .ג

  שווי בורסה יתרת ההשקעה במאזן
   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 )1( ממן 45,600  49,089  41,874  40,623 
 )2( איסתא 14,863  12,673  16,724  15,366 
 )3( קשרי תעופה 9,538  10,115  7,655  11,659 
 67,648  66,253  71,877  70,001  

     
 אביב -ות  ערך  בתלרות  הנסחרות  בבורסה  לניי  לחברה  שלוש  חברות  כלול2004דצמבר    ב31  וםלי
איסתא ,  25.04%-בה  החברה  מחזיקה  כ")    ממן  "-להלן    (מ"  מסופי  מטען  וניטול  בע-ממן  "):  הבורסה  "-להלן  (

ות ויזכ  מ23.66%-בה  החברה  מחזיקה  כ")  איסתא  "-להלן    (מ"ודנטים  בישראל  בעטסהליינס  חברת  הנסיעות  של  
 בה  החברה  מחזיקה ,  ")קשרי  תעופה"  -להלן    (מ"ובקשרי  תעופה  בערווחים    מה24.96%-ההצבעה  וזכאית  לכ

 .24.93%-כ
 
 ממן )1(

 
ג  מתבסס  על  חוזה  הרשאה  בין  רשות "פעילותה  העסקית  של  ממן  בתחום  הטיפול  במטענים  בנתב )1.1(

על  פיו  תסתיים  תקופת  ההרשאה  לניהול  מסוף  המטענים ,  לממן")  הרשות  "-להלן  (שדות  התעופה  
 .31.3.2014לתו ביום והפע

 
 מכירת ההשקעה בממן )1.2(

 
מ "  נחתם  הסכם  למכירת  מלוא  אחזקות  החברה  בממן  לחברת  גולדן  פוינט  בע2005  במרס  15ביום  

זאת  בהתאם  לתנאים  שנקבעו  על  ידי ,  ח"  מיליון  ש47בתמורה  לסך  של  ")  הרוכשת  "-להלן  (
ביצוע  המכירה ).  2(א1פורט  בבאור  כמ,  הממונה  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על

 .מותנה באישור הממונה שטרם ניתן במועד חתימת הדוחות הכספיים
 

  ביטלה  החברה  את  ההפרשה  לירידת  ערך  השקעה 2004  בדצמבר  31בדוחותיה  הכספיים  ליום  
  וזאת  לאור  מחיר 2002  בדצמבר  31ח  אשר  בוצעה  בדוחות  הכספיים  ליום  "  מיליון  ש4בממן  בסך  
 .ל"נהמכירה ה

 
 איסתא )2(

 
בבעלות  ובשליטה ,    רכשה  חברה  בת2002  בדצמבר  12  ועד  ליום  2000  ביולי  19בתקופה  מיום   )2.1(

כתוצאה  מכך  עלה  חלקה  האפקטיבי  של .    מניות  בכורה  של  איסתא4,651,453,  מלאים  של  איסתא
 60,000  מכרה  החברה  2003במהלך  שנת   . 25.7%-החברה בזכותה להשתתף ברווחי איסתא לכ

מניות  רגילות  של  איסתא  וכתוצאה  מכך  ירד  חלקה  האפקטיבי  של  החברה  בזכותה  להשתתף  ברווחי 
 .24.96%-איסתא לכ

 
 הפרשה לירידת ערך השקעה באיסתא )2.2(

 
כפי  שהוא  מוצג  בדוחות  הכספיים ,  הנהלת  החברה  בחנה  את  הערך  הפנקסני  של  ההשקעה  באיסתא

, צעות  שימוש  בהערכת  שווי  שנעשתה  לחברת  איסתאבין  השאר  באמ,  הבחינה  נעשתה.  המאוחדים
אומדן  סכום  בר .    של  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות15התואמת  את  עקרונות  תקן  מספר  

  נקבע  בהתחשב  בשווי  המימוש  של  ההשקעה  תוך  שימוש  בשיעור 15ההשבה  על  פי  תקן  מספר  
ות  הכספיים  לשנה הפחיתה  החברה  בדוח,  בהתאם  לאמור  לעיל.  11%ניכיון  לפני  מס  של  

 .ח" אלפי ש8,241 סכום של 2002 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
 

אחזקות החברה באיסתא , בהתאם  להחלטת  הממונה  בהחלטה  בענין המיזוג בין החברה לבין אל על )2.3(
 ).2(א1כמפורט בבאור , מיועדות למכירה
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 )המשך: ( הרשומות למסחר בבורסהתול כלוותברח .ג

 
 קשרי תעופה )3(

 
 הפרשה לירידת ערך השקעה בקשרי תעופה )3.1(

 
כפי  שהוא  מוצג  בדוחות ,  הנהלת  החברה  בחנה  את  הערך  הפנקסני  של  ההשקעה  בקשרי  תעופה

הבחינה  נעשתה  בין  השאר  באמצעות  שימוש  בהערכת  שווי  שנעשתה  לחברת .  הכספיים  המאוחדים
.   של  המוסד  הישראלי  לתקינה  בחשבונאות15התואמת  את  עקרונות  תקן  מספר  ,  קשרי  תעופה

  נקבע  בהתחשב  בשווי  המימוש  של  ההשקעה  תוך 15אומדן  סכום  בר  ההשבה  על  פי  תקן  מספר  
הפחיתה  החברה  בדוחות  הכספיים ,  בהתאם  לאמור  לעיל.  16%שימוש  בשיעור  ניכיון  לפני  מס  של  

 .ח" אלפי ש3,713 סכום של 2002 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 

אחזקות  החברה  בקשרי ,  בהתאם  להחלטת  הממונה  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על )3.2(
 ).2(א1כמפורט בבאור , תעופה מיועדות למכירה

 
 :ן ברכישת חברות מוחזקותיטינומ .ד

 
 המאוחד והחברהן אזבמ

  חברות כלולות
   בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 )הנאות לתאריך הרכישהי וו השעודף עלות ההשקעות על(ן יטינמו 71,474  72,603 
 הפרש מקורי מיוחס 6,725  6,725 
 (*) הפחתה שנצברה - וייכבנ 64,465  64,669 
 הפחתה לרהית 13,734  14,659 

   
 כולל הפחתת ערך (*) 11,761  16,022 

   
 

 :ם שנתקבלוידנדדיבי .ה
 

 מאוחד חברות כלולות
  לשנה שהסתיימה

   בדצמבר31ביום 
3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 2,749  5,645  

   
 חברה חברות כלולות ומאוחדות

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 2,749  22,950  
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 )ךמשה (ותראחו ות בחברות מוחזקותקעהש - 7 ורבא

 
 : אל על-השקעה בחברת אחרת  .ו

   דח ו א מ  ר הבח 
 :ההרכב )1( רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 לות מניותע 265,549  11,320  264,549  11,320 
 עלות אופציות 26,969  28,401  26,969  28,401 
 39,721  291,518  39,721  291,518  

     
של  חברת  אל  על )  מניות  ואופציות(  ערך  ניירות  רכשה  החברה  2003  בדצמבר  31  שהסתיימה  ביום  בשנה )2(

דרת  המונח  בחוק  ניירות כהג"  (  עניןבעל"  לה  מעמד  של  הקנתה  בכמות  שלא  ח"ש  מליון  39.7בעלות  של  
  בדילול  מלא מהאחזקה  52.8%ניירות  ערך  אלה  צפויים  להקנות  לחברה  עם  מימושם  )  1968-ח"התשכ,  ערך

 .") האחזקהשיעור "-להלן(באל על 
 
אשר  החברה  התחייבה  לרכשן  עד  ליום '    צד  גבבעלות  משיעור  האחזקה  כוללים  מניות  ואופציות  5.9%-כ

הזכות  שלא  למכור  לחברה  את  המניות '  לצד  ג.  ח"ש  מליון  15-כסף  של    תמורת  סכום  נו2004  במאי  15
 .ל"והאופציות הנ

 
  העניק  לחברה אולם,    ל"הנ  שלא  למכור  לחברה  את  ניירות  הערך  זכותולממש  את    '  בחר  אותו  צד  ג,  בפועל

פוי צ,  בנוסף.    אשר  תוקפו  הוארך  מעת  לעת  בזכויות  ההצבעה  הנובעות  מההחזקה  כאמורלשימושייפוי  כח  
בכפוף  לאישור  מחזיק  מניית ,  ל"  גם  זכות  סירוב  ראשונה  בקשר  למניות  הנלחברהלהעניק  '  אותו  צד  ג

 . המיוחדת באל עלהמדינה
 
  במאי 1  אחר  ניתנה  אופציה  לתקופה  מיום  לצד  משיעור  האחזקה  כוללים  מניות  ואופציות  אשר  4.6%-כ

 .ן או בחלקבמלואן,  לרכוש אותן2004 במאי 24 ועד ליום 2004
 

זאת  כנגד  ויתורו ,  לצד  האחר,  ח"שמיליון    24-  כשל  שילמה  החברה  סכום  נוסף  2004  במאי  13ביום  ,  בפועל
 . לרכוש בחזרה את ניירות הערך כאמורלושל הצד האחר על האופציה שהוקנתה 

 
  ואישורו  של  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת הסכמתו  פנתה  החברה  בבקשה  לקבלת  2004  בינואר  22  ביום

בנוסף  הגישה  החברה .  ל  עלא  ממניות  5%  לשיעור  של  מעל  אחזקותיהלהגדלת  )  מוגדר  בתקנון  אל  עלכ(
 -להלן  (1988-ח"התשמ,    לחוק  ההגבלים  העסקיים17  מיזוג  בהתאם  לסעיף  הודעת  2004  בפברואר  29ביום  

שורים   כל  האיהחברהזאת  על  מנת  שיהיו  בידי  ,  לעניין  אחזקותיה  באל  על,  ")  ההגבלים  העסקייםחוק"
 .הנדרשים להגדלת אחזקותיה במניות אל על

 
למניות  אל  על )  'סדרה  א(  אופציות  הרכישה  כלהחליט  דירקטוריון  החברה  לממש  את  ,  2004  במרס  4  ביום

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים , 2004 ביוני 5 עד ליום היהאשר  מועד  מימושן ,  המוחזקות  בידי  החברה
 .על פי דין

 
למניות  אל  על  כך  שלאחר  המימוש )  'סדרה  א(  מימשה  החברה  את  אופציות  הרכישה  2004  ביוני  1  ביום

מכח ,  על    מזכויות  ההצבעה  של  אל24.9%-  על  ובכאל  מהון  המניות  המונפק  של  22%-החזיקה  החברה  בכ
 .כאמור לעיל', גיפוי כח אשר ניתן לחברה על ידי צד 

 
  מחזיק  מניית  המדינה  המיוחדת  באל  על שורלאי  על  הסכמתה  2004  ביוני  1חתמה  החברה  ביום  ,  בנוסף

  פנתה  החברה  למחזיק 2004  באוגוסט  24ביום  .    עלאל  ממניות  25%-להגדלת  אחזקותיה  באל  על  עד  ל
 40%מעל  ,  25%  אישור  להגדלת  אחזקותיה  באל  על  מעל    לקבלתמניית  המדינה  המיוחדת  באל  על  בבקשה  

  על  ידה  ועל  ידי  ממשלת שפורסם  על  והתשקיף  ובאופן  אשר  יקנה  שליטה  באל  על  כמתחייב  מתקנון  אל
 .ישראל

 
, בכפוף  למילוי  תנאים  מסוימים,    לבין  אל  עלהחברה  אישר  הממונה  את  המיזוג  בין  2004  באוגוסט  5  ביום

 .2)א(1כפי שפורטו בבאור 
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 )המשך ( בחברות מוחזקות ואחרותהשקעות - 7 באור

 
 )המשך: ( אל על- אחרת בחברת השקעה .ו

 
 )שךהמ( )2(

 
  המדינה  המיוחדת  באל  על  להגדלת מנייתקיבלה  החברה  את  הסכמת  מחזיק  ,  2004  בדצמבר  22  ביום

כמתחייב ,    יקנה  לחברה  שליטה  באל  עלאשר  ובשיעור  40%  מעל  25%אחזקות  החברה  באל  על  מעל  
   הוענקה  לחברה  ולבעליל"ההסכמה  הנ.    ישראלממשלתמתקנון  אל  על  והתשקיף  שפורסם  על  ידה  ועל  ידי  

וכוללת  תנאים  שונים  אשר  עיקרם  שימור  השליטה ")    הקבוצהיחידי  "-להלן  (מניות  מסוימים  בחברה  
 . יחידי הקבוצהידיבחברה על 

 
 31למניות  אל  על  כך  שליום  )  'סדרה  ב(  הרכישה  מאופציותמימשה  החברה  חלק  ,  ל"  קבלת  ההסכמה  הנעם

  מזכויות  ההצבעה 42.8%-של  אל  על  ובכ  מהון  המניות  המונפק  39.8%-בכ  החזיקה  החברה  2004בדצמבר  
 .כאמור לעיל'  אשר ניתן לחברה על ידי צד גכחמכח יפוי , באל על

 
להיות  מעורבת  בניהול  אל  על  ולהצביע ,  לחברה  הממונהאישר  ,  כאמור  לעיל,    אישור  הממונהבמסגרת

, 2004  בדצמבר  31  הנמכרות  או  ההעברה  לנאמן  או  מיום  הפעילויותבאמצעות  מניותיה  החל  ממועד  מכירת  
רק  אם  שוכנע ,  הייתה  החברה  רשאית  להצביע  באמצעות  מניותיה  באל  על,    זהלמועדעד  .  המוקדם  מבניהם

  שלילת  אפשרותה  זו  של  החברה  להצביע  בקשר  עם  פעולה  בלתי  הפיכה  בעלת  משמעות כיהממונה  
, התקיימו  לא  נסיבות  אלו(  לטווח  ארוך  תפגע  פגיעה  בלתי  סבירה  באינטרסים  של  החברה  אסטרטגית

 ).ל"הנובהתאם לא הפעילה החברה את זכויותיה כבעלת מניות באל על עד למועד , בפועל
 

  של  אל  על  בחמישה  דירקטורים  חדשים המניות  בחרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  2005  בינואר  6  ביום
ה אישר,  2005  בפברואר  2ביום  .    באל  עלאפקטיביתמומלצי  החברה  וממועד  זה  יש  לחברה  שליטה  

  דירקטורים  נוספים  מומלצי  החברה  והחל  ממועד  זה שניהאסיפה  הכללית  של  אל  על  מינויים  של  
 . בנוסף לשבעת מומלצי החברה גם שני דירקטורים חיצונייםהכוללים חברים 9דירקטוריון אל על מונה 

 
 31    ולאור  העובדה  כי  עד  ליום2005  מינואר  והשליטה  האפקטיבית  של  החברה  באל  על  היא  רק  מאחר

  ההשקעה ,  או  ניהולהעל  הממונה  מלהתערב  בענייני  אל  הוראות  היתה  החברה  מנועה  על  פי  2004בדצמבר  
, 2005  בינואר  1החל  מיום  ו  העלותעל  בסיס  ,  2004  בדצמבר  31באל  על  רשומה  בדוחות  הכספיים  ליום  

 . החברהשליאוחדו הדוחות הכספיים של אל על עם הדוחות הכספיים 
 
שינוי  שליטה  באל  על  הקנה  לבנקים  זכות  להעמיד ,  ן  אל  על  לבנקים  המממנים  שלהי  הסכמים  שבי"עפ

הבנקים  אישרו  לאל  על  כי  לא ,  למיטב  ידיעת  החברה.  לפרעון  מיידי  את  חובותיה  של  אל  על  כלפיהם
אחד  הבנקים .  ישתמשו  בזכותם  להעמדה  לפרעון  מוקדם  בעקבות  רכישת  השליטה  באל  על  על  ידי  החברה

שהחברה  תתחייב  כלפיו  כי  היא  לא  תתמוך  בהחלטה  לחלק  רווחים  באל  על ,  ל"שורו  הנדרש  כתנאי  לאי
אלא  בהיוועצות  עם  הבנק ,    מיתרת  הרווחים  הצבורים  הראויים  לחלוקה  של  אל  על60%בשיעור  העולה  על  

וזאת  כל  עוד  יתרת  האובליגו  של  אל  על  לאותו  בנק  לא  פחתה  מתחת ,    כאמור60%לגבי  השיעור  שמעל  
 .2005 במרס 28החברה נתנה את ההתחייבות האמור לבנק ביום . ויםלסכום מס

 
  בסך לשל  אל  ע)  מסוגים  שונים(  השקיעה  החברה  בניירות  ערך  2004  בדצמבר  31בשנה  שהסתיימה  ביום  

למניות )  'סדרה  ב(ואופציות  הרכישה  )  'סדרה  א(לרבות  מימוש  אופציות  הרכישה  (  מיליון  דולר  57-של  כ
  בדצמבר 31ליום  ,  המוחזקות  על  ידי  החברה,  לשל  אל  ע)  מסוגים  שונים(ת  והאופציות  עלות  המניו).  לאל  ע
,  2004  בדצמבר  31ליום  .  בהתאמה,    מיליון  דולר66  -  ולתאריך  חתימת  הדוחות  הכספיים  הסתכם  לכ2004

של  אל )  1סדרה  (  אופציות  52,106,777-ובכ)  'סדרה  ב(  אופציות  רכישה  22,070,968-מחזיקה  החברה  בכ
 2003  בתמורה  לתוספת  מימוש  צמודה  למדד  בגין  חודש  אפריל  2007  הניתנות  למימוש  עד  לחודש  יוני  על

צמוד  למדד  בגין ,  )1סדרה  (ח  לכתב  אופציה  "  ש1.34-ו)  'סדרה  ב(ח  לכתב  אופציית  רכישה  "  ש1.32של  
ת  החברה למיטב  ידיע.  כל  כתב  אופציה  ניתן  למימוש  בתמורה  למניה  אחת  של  אל  על.  2003חודש  אפריל  

בדילול ,  ל  מזכויות  ההצבעה  באל  ע52.8%-עשויה  החברה  להגיע  עד  לכ,  אם  כל  האופציות  הללו  תמומשנה
 .מלא

 
  ובסמוך  לחתימת 2004  בדצמבר  31  המוחזקות  על  ידי  החברה  ליום  לשווי  השוק  של  ניירות  הערך  של  אל  ע

 .מהבהתא, ח" מיליון ש745-ח ולכ" מיליון ש838-הדוחות הכספיים הסתכם לכ
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 )המשך ( בחברות מוחזקות ואחרותהשקעות - 7 באור

 
 
חברה ,  ")ארנון  פז  "-להלן  (,  מ"בע)  1985(פז  -  מהון  המניות  של  ארנון24.9%  רכשה  החברה  2001ינואר    שדוחב .ז

 . שיווק נופש לקבוצות וארגון כנסים, תחום ענף תיירות הפנים בעיקר בפועלתה תפרטי
 

  אלפי 861-בתמורה  לסך  של  כ'  כם  למכירת  מלוא  אחזקות  החברה  בארנון  פז  לצד  ג  נחתם  הס2005  במרס  29ביום  

זאת  בהתאם  לתנאים  שנקבעו  על  ידי  הממונה ,  )וכנגד  ויתור  של  תביעות  הדדיות  וביטול  ההסכמים  הקודמים(,  ח"ש

 כאמור  בבאור ,  ביצוע  המכירה.  על  ההגבלים  העיסקיים  בהחלטה  בענין  המיזוג  בין  החברה  לבין  אל  על
לחברה  לא .  מותנה  באישור  הממונה  על  ההגבלים  העיסקיים  שטרם  ניתן  במועד  חתימת  הדוחות  הכספיים,  2)א(1

 .ל"צפוי הפסד מהמכירה הנ
 

 
  ריבית  שנתית ותשא  נוח  באגרות  חוב  דולריות"  מיליון  ש26  -השקיעה  ארקיע  סך  של  כ  2001לסוף  שנת  ך  מוס .ח

 2004  בדצמבר  31יום    לוןנכ.  2005  -  2011בשנים    ןומיועדות  לפירעאגרות  החוב  .  7.125%  -  8.25%בשיעורים  של  

 .שווי השוק של אגרות החוב תואם בקירוב את עלותן
 
 

שהוחזקו  על  ידי  צד ")  סקייליין  "-ן  הלל  (Skyline Holdings  ממניות  50%  לארקיע  ועברו  ה2002  ינואר  שחודב .ט

.   התחייבויותיו  כבעל  מניותרתית  מזאת  בתמורה  לשחרורו  בעלים  שניתנו  על  ידו  ותואשלישי  וכן  הזכויות  בהלוו

  העסקה תשלמר  האחל.  לה  טיסות  פנימיות  בניגריהעימפה.  Skyline Ltdיות  נ  ממ100%  -  בסקייליין  מחזיקה  

 .מניות סקייליין מ100% -החזיקה ארקיע ב
 

לותה  העיסקית  של החליטה  הנהלת  ארקיע  על  הקפאת  פעי,  עקב  המצב  הבטחוני  והפוליטי,  2003בחודש  מרס  

  ואשר .Skyline Ltdשהיו  בשימושה  של  ,  7  בהתאם  הוחזרו  לארקיע  שלושה  מטוסי  דאש  .Skyline Ltd.  חברת

.   מכרה  ארקיע  את  מלוא  אחזקתה  במניות  סקייליין2003במהלך  שנת  .  שימשו  להפעלת  טיסות  פנימיות  בניגריה

 .ל"לארקיע לא נוצר רווח או הפסד ממכירת האחזקה הנ
 
 

 מ"את  יתרת  מניותיו  בחברה  לאחזקת  כנף  בע,  מבעל  מניות  אחר,    רכשה  החברה2004חודש  ינואר  ב .י
לאחר  רכישת  המניות  מחזיקה .  ח"  אלפי  ש3,810תמורת  סך  של  ,  חברה  מאוחדת  של  החברה,  ")כנף  "-להלן  (

בארקיע ,  יפיןבעק,    מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של  כנף  וכתוצאה  מכך  גדלו  אחזקותיה  של  החברה100%החברה  

 . מהון המניות המונפק והנפרע של ארקיע75%לשיעור של 
 
 
) 1981(ל  חברת  ארקיע  אינטרנשיונל  "המשמש  גם  כמנכ,    רכשה  ארקיע  מבעל  מניות  אחר2004בחודש  דצמבר   .יא

  מהון  המניות  של  ארקיע  אינטרנשיונל  תמורת 6%-המהוות  כ,  את  מניותיו")  ארקיע  אינטרנשיונל  "-להלן  (מ  "בע

  מהון  המניות  המונפק  והנפרע  של  ארקיע 100%לאחר  רכישת  המניות  מחזיקה  ארקיע  .  ח"  אלפי  ש530סך  של  

 .אינטרנשיונל
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 בוע קושרכ - 8 ורבא
 
 :הועתנ .א

  חדואמ
  יתרה 2004עה בשנת ונת רהתי
  31 םולי    31ום יל
  בדצמבר   הפרשי רבמצדב
  2 0 0 3 תוספות גריעות תרגום 2 0 0 4
 עלות ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא
      
  מוחכריםיםוסמט     
      
 (*)תומכ דגם     
       
 1 )1( 300-767בואינג   174,017  -  -  2,821  171,196 
 224,218  3,696  -  -  227,914 82 - MD )1( 5 
 ADV 200-737 )2( 8 נגאיבו 297,116  -  97,662  4,819  194,635 
 1 )3( 100-747טען מ נגאיבו 248,934  -   124,219  3,277  121,438 
 1 )4( 200-747 מטען נגיאבו 258,404  -  -  4,189  254,215 
 4 )5( 200-757 נגיאבו 362,523  -  -  5,877  356,646 
 1,322,348  24,679  221,881  -  1,568,908   

       
  ומנועים המופעלים בשירות הקבוצהםיוסמט     
       
 (*)תומכ דגם     
       
 2 300-757 נגיאבו 468,728  -  -  7,600  461,128 
 1  200-757 נגאיבו 149,792  -  -  2,428  147,364 
 269,233  4,436  -  -  273,669 500-72 ATR     4 
 10  (**)7 שדא 187,601  -  55,259  3,042  129,300 
 יםועמנ 33,880  -  -  549  33,331 
 1,040,356  18,055  55,259  -  1,113,670  

      
 )6( משרדים ומחסנים, יםסכמו 21,071  633  -  341  21,363 

      
 )7( יםרשמג 981  -  -  16  965 

      
 בוע אחר קושרכ     
 רקע קודצי 29,617  146  220  481  29,062 
 ם ורכיביםרייזאב 21,343  2,253  659  320  22,617 
 רהוט וציוד משרדי, יםשבמח 40,365  681  220  654  40,172 
 ברכי כל 2,023  26  -  33  2,016 
 חר אודצי 3,753  -  -  61  3,692 
 97,559  1,549  1,099  3,106  97,101  

      
       מטוסיםו הסי טדחשבון ציום על מילותש 221  -  -  6  215 
 2,482,806  44,646  278,239  3,739  2,801,952  

      
 

 .2004בדצמבר  31ם יול  (*)
 . מטוסים שקורקעו זמנית2- מטוסים שהוצאו משרות פעיל ו2כולל  (**)
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 )המשך( בוע קושרכ - 8 ורבא
 
 ):המשך (הועתנ .א

  חדואמ
   יתרה 2004עה בשנת ונת רהתי
   31 םולי    31ום יל
  שיעור בדצמבר   הפרשי רבמצדב
  הפחת 2 0 0 3 תוספות גריעות תרגום 2 0 0 4
 פחת שנצבר % ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא
       
  מוחכריםיםוסמט      
       
 (*)תומכ םגד      
        
)1( 300-767בואינג  5.38 10,768  9,583  -  547  19,804  1 
 32,849  907  -  15,907  17,849 6.82 82 - MD )1( 5 
)ADV 200-737 )2 נגאיבו 12.9-3.1 229,899  17,915  80,732  4,425  162,657  8 
)3( 100-747 מטען נגאיבו 12.6-4.5 185,215  11,362  96,827  3,445  96,305  1 
)4( 200-747 מטען נגאיבו 6.7 169,857  15,700  -  3,363  182,194  1 
)5( 200-757 נגאיבו 5.9 61,695  21,505  -  1,826  81,374  4 
 575,183  14,513  177,559  91,972  675,283    

        
 מטוסים ומנועים המופעלים בשירות הקבוצה     
        
 (*)ותמכ םגד      
        
 2  300-757 נגיאבו 3.4 61,657  16,314  -  1,633  76,338 
 1  200-757 נגאיבו 6 42,498  9,206  -  1,046  50,658 
 82,145  1,721  -  15,969  67,897 5.7 500-72ATR   4 
 10  (****)7  שדא 7.1 184,469  27  55,259  2,991  126,246 
 יםועמנ 14.3-6 12,143  1,784  -  266  13,661 
 349,048  7,657  55,259  43,300  368,664   

       
 )6( חסניםומם ידמשר, יםסכמו 4 - 10 10,520  748  -  203  11,065 

       
       
 בוע אחר קושרכ      
 רקע קודצי **20-6 23,409  1,578  220  440  24,327 
 ם ורכיביםרייזאב 10 16,429  905  179  293  16,862 
 רהוט וציוד משרדי, יםשבמח  ***20-6 34,052  2,129  220  635  35,326 
 ברכי כל 15 1,248  215  -  28  1,435 
 רחאוד יצ  3,433  -  -  56  3,377 
 81,327  1,452  619  4,827  78,571          
 1,016,623  23,825  233,437  140,847  1,133,038   

       
 
 

 .2004צמבר בד 31ם יול  (*)
 .7% קרעיב (**)

 20% קרעיב (***)
 . מטוסים שקורקעו זמנית2- מטוסים שהוצאו משרות פעיל ו2כולל  (****)
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 )המשך( בוע קושרכ - 8 ורבא

 
 :)ךמשה( עהנות .א

 
בחכירה  תפעולית  של  מטוס  בואינג ,    השלימה  ארקיע  עסקת  רכישה  והחכרה  בחזרה2002בחודש  נובמבר   )1(

") American"-להלן    (.American Airlines, Inc  עם  חברת  MD-82שה  מטוסי    וחמי300-767
402-שילמה  ארקיע  סכום  של  כ,  בגין  רכישת  המטוסים.  בהתאמה,    שנים12-  שנים  ו13לתקופות  חכירה  של  

על  מנת  לאפשר  המשך  רישום ,  ב"העסקה  בוצעה  באמצעות  נאמנויות  הרשומות  בארה.  ח"מיליון  ש
  הוענקו  אופציות  להארכת  תקופת  החכירה  ולרכישת  המטוסים  בתנאים American  -ל.  ב"המטוסים  בארה

יתרת .    מעלות  רכישת  המטוסים  מומנו  באמצעות  הלוואות  שנתקבלו  מבנק70%-כ.  המפורטים  בהסכם
שיעבדה  ארקיע  את  המטוסים ,  כבטחון  להלוואות  שנלקחו.  העסקה  מומנה  ממקורותיה  העצמיים  של  ארקיע

 .ל וכן את זכויות החברה בנאמנויות ובהסכמי החכירה" הנשנרכשו על ידה בעסקה
 

מ "ל  לחברת  ארקיע  ליסינג  אינטרנשיונל  בע"ארקיע  המחתה  את  חובותיה  וזכויותיה  בהסכם  החכירה  הנ
אשר  עיסוקה  הוא  בתחום  ההחכרה ,  חברה  בת  בבעלות  מלאה  של  ארקיע,  ")ארקיע  ליסינג  "-להלן  (

 .ביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינגערבה ל, ארקיע. התפעולית של מטוסים
 

  מטוסי  בואינג 10לה  החכירה  ארקיע  ,  ")אייר  קנדה  "-להלן  "  (אייר  קנדה"חברת  התעופה  הקנדית   .א )2(
ADV  200-737  ,  מימשה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופת  החכירה ,  ב)1(ד18כמפורט  בבאור

ל "  לגבי  כל  עשרת  המטוסים  הנ)2003בחודש  ספטמבר  ,  בהתאם  להסדר  שהושג  בין  הצדדים(
לגבי  שני  המטוסים .  ל  לארקיע"  הוחזרו  כל  עשרת  המטוסים  הנ2004עד  חודש  דצמבר  ,  ובהתאם
מימשה  אייר  קנדה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופת ,  שהוחכרו  לאייר  קנדה  בעבר,  הנוספים

 . 2003החכירה והם הוחזרו לארקיע בחודש יולי 
 

  השלימה  ארקיע  את  מכירתם  של  ארבעה 2004  ובחודש  דצמבר  2004בחודשים  אוגוסט  וספטמבר  
  נרשם 2004  בדצמבר  31בדוחות  רווח  והפסד  של  ארקיע  לשנה  שהסתיימה  ביום  .  ל"מהמטוסים  הנ

במהלך  השנה  חתמה  ארקיע  על ,  בנוסף.  ל"ח  מהמכירה  הנ"  מיליון  ש8.5-רווח  לפני  מס  בסך  של  כ
של  מטוס  אחד  מעשרת  המטוסים )  על  ידי  החוכרכולל  אופציה  לרכישת  המטוס  (הסכם  להחכרתו  

  מכרה 2005ל  ובחודש  פברואר  "ארקיע  פועלת  למכירתם  או  החכרתם  של  שאר  המטוסים  הנ.  ל"הנ
 . מטוס אחד נוסף

 
  השלימה  ארקיע  עיסקה  בדבר  סיום  מוקדם  של  החכרת  חמישה  מטוסי 2003בחודש  דצמבר   )1( .ב

אייר "ח  לחברת  התעופה  הקנדית  "  מיליון  ש38.4-  ומכירתם  תמורת  כADV  200-737בואינג  
מועדי  הסיום  המקוריים  של .  שחכרה  את  המטוסים,  ")אייר  נורטרה  "-להלן  "  (נורטרה  אינק

 2005חודש  אוקטובר  ,  )מטוס  אחד  (2003חוזי  החכירה  עם  אייר  נורטרה  היו  בחודש  דצמבר  
  של  ארקיע  לשנה בדוחות  רווח  והפסד).  מטוס  אחד  (2006וחודש  אפריל  )  שלושה  מטוסים(

ח "  מיליון  ש5.7-  נרשם  רווח  לפני  מס  בסך  של  כ2003  בדצמבר  31שהסתיימה  ביום  
 .ל"מהמכירה הנ

 
  השלימה  ארקיע  עיסקה  בדבר  סיום  מוקדם  של  החכרת  מטוס  בואינג 2002בחודש  מרס   )2(

ADV  200-737  ,  2002שתקופת  החכרתו  המקורית  אמורה  הייתה  להסתיים  בחודש  אפריל ,
בדוחות  רווח  והפסד ".  First Air"לחברת  ,  ח"  מיליון  ש14.4-  תמורת  סך  של  כומכירתו

9.2-  נרשם  רווח  לפני  מס  בסך  של  כ2002  בדצמבר  31של  ארקיע  לשנה  שהסתיימה  ביום  
 .ל"ח מהמכירה הנ"מיליון ש

 
ואינג   השלימה  ארקיע  עיסקה  שעניינה  סיום  מוקדם  של  החכרת  שני  מטוסי  מטען  מדגם  ב2004  יוני  דשחוב )3(

כאשר  מועדי ,  ")פולאר  "-להלן  .  (  ומכירתם  לחברת  התעופה  האמריקנית  פולאר  אייר  קרגו  אינק100-747
בדוחות  רווח  והפסד  של  ארקיע .  2004הסיום  המקוריים  של  חוזי  החכירה  עם  פולאר  היו  בחודש  אוגוסט  

 .ל"ח מהמכירה הנ" מיליון ש2- נרשם רווח לפני מס בסך של כ2004 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 
  לחברת 2004שהוחכר  עד  לחודש  אפריל    (200-747מכתב  הכוונות  להחכרתו  של  מטוס  מטען  מדגם  בואינג   )4(

בוטל  עקב  אי  עמידתה  של  החברה  האחרת ,  אשר  נחתם  עם  חברה  אחרת)  התעופה  הצרפתית  אייר  פראנס
, 2004בחודש  יולי  ,    בהתאם.בתנאים  אשר  הוגדרו  במכתב  הכוונות  והפרת  התחייבויותיה  כלפי  ארקיע

  על  הסכם  להחכרת  המטוס  לחברת  תעופה 2004חתמה  ארקיע  על  מכתב  כוונות  אחר  ובחודש  אוקטובר  
מיד  לאחר  סיום  ביצוע ,  2004אשר  החלה  בסוף  חודש  אוקטובר  ,    שנים4-איסלנדית  לתקופת  חכירה  של  כ

ראנס  וכן  על  ידי  ההתחייבויות המכוסות  על  ידי  תשלומים  מאייר  פ(עבודות  התחזוקה  המקיפות  במטוס  
 ).לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסים
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 )המשך( בוע קושרכ - 8 ורבא

 
 :)ךמשה( עהנות .א

 
של ,  בחכירה  תפעולית,    השלימה  ארקיע  ליסינג  עסקת  רכישה  והחכרה  בחזרה2002בחודש  דצמבר   .א )5(

לתקופות ")  Delta"  -להלן    (Inc  .  Delta Air Lines,    עם  חברת200-757שלושה  מטוסי  בואינג  
  מיליון 209-בגין  רכישת  המטוסים  שילמה  ארקיע  ליסינג  סכום  של  כ.    שנים11  עד  9-חכירה  של  כ

על  מנת  לאפשר  המשך  רישום ,  ב"העסקה  בוצעה  באמצעות  נאמנויות  הרשומות  בארה.  ח"ש
  הוענקו  אופציות  להארכת  תקופת  החכירה  ולרכישת  המטוסים Delta-ל.  ב"המטוסים  בארה

  מעלות  רכישת  המטוסים  מומנו  באמצעות  הלוואות  שנתקבלו 90%-כ.    המפורטים  בהסכםבתנאים
שיעבדה ,  כבטחון  להלוואות  שנלקחו.  יתרת  העסקה  מומנה  ממקורותיה  העצמיים  של  ארקיע.  מבנק

, ארקיע שיעבדה. ל"שנרכשו  על  ידה  בעסקה  הנ,  ארקיע  ליסינג  את  המטוסים  והסכמי  החכירה  בגינם
, ספים  בבעלותה  שהיו  מוחכרים  לאייר  קנדה  והנקיים  מכל  חוב  וכן  ערבה  ארקיעמטוסים  נו,  בנוסף

 .לביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינג
 
  לחברת  תעופה 200-757  חתמה  ארקיע  על  הסכם  להחכרתו  של  מטוס  בואינג  2004בחודש  ינואר   .ב

תקופת .  יםלרבות  אופציה  להארכת  החכירה  בשנתי,  לתקופת  חכירה  של  כשלוש  שנים,  קנדית
 .2003החכירה המקורית עם החוכר הקודם של המטוס הסתיימה בחודש אפריל 

 
, משרדים  ומחסנים,    מעמדה  של  ארקיע  לגבי  המקרקעין  בשדה  דב  שעליו  עומדים  מוסכיםיןענל .א )6(

ה  דב  הינו  של  בעלת דה  בשעמדמ  ערקי  אעתלד.  קיימים  חלוקי  דעות  בינה  ובין  רשות  שדות  התעופה
 .דות התעופה חולקת על עמדה זו שותרש.  הדירהרשות בלתי

 
ח  אשר  זכויות  החכירה  בהם "  אלפי  ש2,849אביב  המשמש  כמשרדים  בסך  -מקרקעין  בתלל  ולכ .ב

 .טרם נרשמו
 

, לפי  חוזה  הרכישה.  ח  אשר  טרם  נרשם  על  שם  ארקיע"  אלפי  ש211אביב  בסך  -מגרש  בתלל  ולכ .א )7(
 .לות לאחר מילוי תנאים שנקבעו ושטרם התקיימועהבמינהל מקרקעי ישראל יעביר את רישום 

 
 .עקיארח אשר זכויות הבעלות במקרקעין נרשמו על שם " אלפי ש770אביב בסך -גרש בתלמ ללוכ .ב
 

 :ות המופחתתלהערכב ה .ב
  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 רים מוחכיםוסמט 747,165  893,625 
 הצובקה לים בשירותע ומנועים המופיםוסמט 691,308  745,006 
 משרדים ומחסנים, יםסכמו 10,298  10,551 
 יםרשמג 965  981 
 ראחע בו קושרכ 16,232  18,530 
 ם על חשבון ציוד טיסה ומטוסיםמילותש 215  221 

1,668,914  1,466,183  
   

 
 ).1(ד18 ראה באור -מוחכרים לאחרים בשנים הבאות הכנסות צפויות ממטוסים ן נילע .ג
 
 .ב18 ראה באור - שעבודים ובטחונות יןענל .ד
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 יםמתאגידים בנקאיי ראאש - 9 ורבא
 

  שיעור הריבית  
  המשוקלל  דח ו א מ  ר הבח 

   בדצמבר31ליום  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  אחוזים ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
 אשראי לזמן קצר     
 מתאגידים בנקאיים 4.95% 39,776  38,143  39,776  - 

  שוטפות שלחלויות     
 הלוואות לזמן ארוך  137,081  130,727  -  - 
 -  39,776  168,870  176,857   

      
 

 .ב18 ראה באור -ת נוחובטשעבודים ו
 
 

 ונותני שרותיםם קיספ - 10 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 ות פתוחיםונשבח 48,384  46,488 
 ת לפרעוןאומחה 1,964  4,256 
 50,744  50,348  

   
 ברות כלולות חללכו 478  512 

   
 
 
 ויתרות זכותם איזכ - 11 ורבא
 

  ד ח ו א מ  ר הבח 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 בעיקר מכרטיסי טיסה,  מראשותנסהכ 10,391  9,643  -  - 
 עובדים והתחייבויות בגין שכר 12,011  11,302  949  92 
 לחופשה והבראהה רשהפ 6,044  7,015  117  131 
  לשלםותצאהו 15,324  14,678  2,279  48 
  שוטפות של התחייבויות לזמן ארוךותויחל 33,908  39,622  -  - 
 ויתרות זכות אחריםם איזכ 6,880  5,912  3,232  3,288 
 3,559  6,577  88,172  84,558  
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 ת לזמן ארוךאוווהל - 12 רואב

 
 :ההרכב .א

  תבי הרירועיש  
  ללקושמה ד ח ו א מ ח ב ר ה

  דצמבר ב31 וםלי רבמצד ב31ליום  רבמצד ב31ליום 
3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  
  וזיםחא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
 הלוואות מתאגידים בנקאיים     
 למימון רכישת מטוסים     
 )בדולרים( 1.43%+ ר בולי 885,432  1,007,291  -  - 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים     
 ) (*)בדולרים( 3.15%+ ליבור  62,035  -  62,035  - 

 הלוואות מנותני אשראי     
 ) (*)(**)בשקלים(אחרים  6.59% 37,161  -  37,161  - 
  חלויות שוטפות- וייכבנ  )137,081( )130,727( -  - 
 -  99,196  876,564 847,547   

      
 .  לשלושה חודשים2.55%- לחודש וכ2.4% הינם 2004 בדצמבר 31הליבור הרלבנטיים ליום ר עושי
 

 ).2(ו7ראה ביאור , למניות אל על) 'סדרה ב(ההלוואות נלקחו למימון מימוש אופציות הרכישה  (*)
 .ההלוואה צמודה למדד (**) 

 
 :2004בדצמבר  31 םויהפרעון של ההלוואות ל ידעומ .ב

  ד ח ו א מ חברה
  ח"ש פילא ח"אלפי ש

   
  חלויות שוטפות- 2005 137,081  -
-  128,689 2006 
-  126,806 2007 
 10,627  130,403 2008 
 14,169  85,923 2009 
 2015ד  ע2010 375,726  74,400 
 99,196  984,628  

   
 
וע  שיעור  הליבור  לחודש  לגובה  שליבלק  קאותסעל  ארקיע  עם  בנק  ישראלי  עתמה    ח1998י  וליחודש  ב )1( .ג

,   שנים7-5פות  של  וקת  מיליון  דולר  ל200  על  הלוואות  מתאגידים  בנקאיים  בהיקף  כולל  של  5.4%  -  5.54%
  פקעה 2003בחודש  יולי  .  7.0%-7.5%וזאת  בתנאי  שריבית  הליבור  בחודש  ההתחשבנות  לא  תעלה  על  

 100  תפקע  העסקה  הנוספת  בסך  של  2005בחודש  יולי  .    מיליון  דולר100ל  בסך  של  "עסקה  מהעסקאות  הנ
 .מיליון דולר

 
  חתמה  ארקיע  עם  בנק  ישראלי  על  עיסקאות  לקיבוע  שיעור  הליבור  לחודש  לגובה  של 2002בחודש  נובמבר   )2(

 . שנים6של  מיליון דולר לתקופה 11- ל58 על הלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל שבין 3.32%
 
  להגנת  שיעור CAP  עם  בנק  ישראלי  על  עסקה  לרכישת  אופציית    חתמה  ארקיע2002בחודש  דצמבר   )3(

 16-  ל42  על  הלוואות  מתאגידים  בנקאיים  בהיקף  כולל  שבין  3%הליבור  לחודש  לשיעור  מקסימלי  של  
 .2005מיליון דולר לתקופה של שעד חודש אוגוסט 

 
 .ב18ור  ראה בא-ת נוחובטשעבודים ו .ד
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 אגרות חוב - 31 ורבא

 
ח "  אלפי  ש135,050בסך  של  )  סדרה  א  וסדרה  ב(  הנפיקה  החברה  בדרך  של  הצעה  פרטית  אגרות  חוב  2004  במרס  16ביום  

ח  ערך  נקוב "  ש1  מניות  רגילות  בנות  1,755,650-ל,  2008  במרס  20עד  ליום  ,  הניתנים  למימוש)  4סדרה  (וכן  כתבי  אופציה  
לאחר  ביצוע   (2004צמוד  למדד  בגין  חודש  פברואר  ,  ח"  ש76.34תוספת  מימוש  לכתב  אופציה  של  תמורת  ,  של  החברה

בסך )  סדרה  א(אגרות  החוב  ).  2004התאמה  למחיר  המימוש  בגין  חלוקת  הדיבידנד  שביצעה  החברה  בחודש  נובמבר  
אגרות .    המחירים  לצרכן  וצמודות  למדד5.5%נושאות  ריבית  שנתית    בשיעור  של  )  ח"הנקובות  בש(ח  "  אלפי  ש87,770
  וצמודות  לשער  היציג  של 5.5%נושאות  ריבית  שנתית  בשיעור  )  ח"הנקובות  בש(ח  "  אלפי  ש47,280בסך  )  סדרה  ב(החוב  
 .הדולר

 
. 2009-  ו2008,  2007  במרס  של  כל  אחת  מהשנים  20  תשלומים  שנתיים  שווים  ביום  3-אגרות  החוב  עומדות  לפרעון  ב

 .אביב-לא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתלאגרות החוב וכתבי האופציה 
 

 459,355חברה  בת  של  החברה  רכשה  ).  4סדרה  (  כתבי  אופציה  13הוקצו  ללא  תמורה  ,  ח  אגרות  חוב"  אלפי  ש1בגין  כל  
 .ח" אלפי ש2,756כתבי אופציה בתמורה כוללת של 

 
ח "  אלפי  ש87,770מתוך  (ח  "  אלפי  ש84,000  ביצעה  החברה  עיסקאות  הגנה  שבאמצעותן  המירה  2004  במרס  18ביום  

  אלפי  דולר  בריבית  משתנה  ממוצעת  של 18,750להתחייבויות  דולריות  בסך  )  הצמודות  למדד)  סדרה  א(אגרות  חוב  
ל  הופקדו  בפקדונות  צמודים  למדד  ונושאים  ריבית  שנתית  ממוצעת "ח  הנ"  אלפי  ש84,000הסך  של  .  0.97%+ליבור

ל  בקיזוז "בדוחות  הכספיים  הללו  הוצגו  הפקדונות  הנ.  ילות  לפרעון  אגרות  החובלתקופות  המקב,  4.2%-בשיעור  של  כ
 :ל כמפורט להלן"מההתחייבויות הנ

  ד ח ו א מ  ר הבח 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

     
 דונותפק 85,182  -  85,182  - 
 התחייבויות 80,775  -  80,775  - 
 -  4,407  -  4,407  

     
 

 .ניכיון שנוצר בעת הנפקת אגרות החוב מופחת על בסיס יתרת אגרות החוב שבמחזור עד למועד הפרעון
 

 .ב18 ראה באור -שעבודים ובטחונות 
 

 םיסטוומויות לשיפוץ ציוד טיסה יביהתח - 41 ורבא
 

  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ם ליו

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 מדחפיםו םמנועי, ויות לשיפוץ מטוסיםיבחיהת 119,681  99,946 
  חלויות שוטפות- וייכבנ 13,070  13,873 
 86,073  106,611  

   
במועד  מוקדם ו  א,  צרןהי  ותיחהנים  שבגינם  נצברו  הסכומים  דלעיל  יבוצעו  בתום  מספר  שעות  טיסה  כנדרש  על  פי  וציפהש
 .לא ניתן לסווג את הסכומים לפי מועדי שיפוץ משוערים מעבר לשנה מתאריך הדוחות הכספיים. יותר
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 רי מטוסיםכוח של ותקדהפ - 51 ורבא

 
  ד ח ו א מ
  רבמצד ב31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא
   
 םם עתידיי ביצוע שיפוציחתבטלה 21,863  65,484 
 חכירה תשלום דמי תחטבהל 1,508  5,605 
 71,089  23,371  
  חלויות שוטפות- וייכבנ )20,838( 25,749 
 45,340  2,533  

   
 
 נטו, מעביד-ויות בשל סיום יחסי עובדיבחיהת - 16 רואב

 
 :כבהרה .א

  ד ח ו א מ הח ב ר 
  רבמצדב 31ליום  רבמצדב 31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 (*)מעביד -דוב עיום יחסי סשל בויותיבחיהת 34,624  40,860  1,357  1,349 
  יעודות שהופקדו- וייכבנ 24,211  25,131  -  - 
 1,349  1,357  15,729  10,413  

 יסכומים המתחייבים על פי הסכמל ולכ (*)    
 -עבודה אישיים עם הסגל הבכיר     
 :להלן) ג(ראה     
 ןירופיט ייצויפל 582  3,060  547  537 
  פרישהקיענלמ 5,368  7,422  810  812 
 1,349  1,357  10,482  5,950  

     
כמי  עבודה להס,  בהתאם  לחוק,  יצויי  פיטורין  ומענקי  פרישה  לעובדיםפויות  חברות  הקבוצה  לתשלום  יבחיהת .ב

ואן  על  ידי  סכומים  שנצברו למבמכוסות  ,  )לרבות  בעלי  ענין(הסגל  הבכיר    עם  םייאישה  ודעבשבתוקף  ולהסכמי  
 .בפוליסות ביטוח מנהלים ובקופות גמל אישיות ועל ידי יתרת ההתחייבויות המופיעות במאזן, בקרנות פנסיה

 
ל שן  לויהו  בנ  אתןיטקופות  גמל  אישיות  אינם  בשלבפוליסות  ביטוח  מנהלים  וב,  ם  שנצברו  בקרנות  פנסיהמיוהסכ

 .י לאותם סכומים וכן להתחייבויות שבגינן הן הופרשווטיחברות הקבוצה ולפיכך לא ניתן במאזן ב
 
דות  מותנית  בקיום ומשיכת  כספי  היע.  ת  משקפות  הפקדות  בקופות  פיצויים  בתוספת  רווחים  שנצברודועוהי

 .1963-ג"התשכ, ריןההוראות המפורטות בחוק פיצויי פיטו
 
קופת  עבודתם  פיצויי  פרישה  נוספים ת  ןים  בחברה  ובחברה  מאוחדת  זכאים  לקבל  בגימייוס  מ  בכיריםיםבדעו .ג

ר  של ומהם  שני  בעלי  עניין  הזכאים  לפיצויי  פרישה  נוספים  בשיע,  )בהתאם  לדרגה  ולותק  (100%בשיעורים  של  עד  
100%. 

 
ם  בעל  עניין  אחד המ,  תושי  משכורות  חוד15-  ל1הסתגלות  בגובה  שבין  זכאים  עובדים  אלו  למענקי  פרישה  וף  וסבנ

 .שיותדוח משכורות 15-הזכאי ל
 

 .ג27ראה באור , לעניין עסקה עם אחד מבעלי הענין
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 ל ההכנסה עיםמס - 71 ורבא

 
 
 :המס החלים על החברותי וקח .א

 
, )תיאומים  בשל  אינפלציה(נסה  כס  הות  הקבוצה  בישראל  חלות  הוראות  פקודת  מס  הכנסה  וחוק  מבר  חעל )1(

 .ים במדד המחירים לצרכןינויש למס כשהן מותאמותי רכלצלפיהם נמדדות התוצאות , 1985-ה"התשמ
 
שיעור ")  התיקון  "-להלן    (2004-ד"התשס,  )  והוראת  שעה140מספר  (בהתאם  לתיקון  לפקודת  מס  הכנסה   )2(

לגביה  נקבע  מס  בשיעור   (2004חל  משנת  המס    המושת  על  חברות  יופחת  באופן  הדרגתי  ה36%המס  של  
כתוצאה  מהתיקון  קטנו  הוצאות  המסים .  30%  לגביה  נקבע  שיעור  מס  של  2007ועד  לשנת  המס  )  35%של  

 .ח" אל פי ש33,268 בסך של 2004על ההכנסה של הקבוצה בשנת 
 
 . נחשבים סופיים1998המס של החברה ושל ארקיע עד וכולל שנת המס  תוחוד )3(
 
 
 

 ):הטבת מס( המס תואצוה .ב
 

  ד ח ו א מ ה ר בח 
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל  בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
       
 וטפים שיםמס 843  622  298  -  -  - 
 דחים ניםמס )37,712( )8,758( 17,840  -  -  )310(
)310(  -  -  18,138 )8,136( )36,869(  
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 )המשך (ל ההכנסה עיםמס - 71 ורבא
 
 :נדחיםם סימ .ג
 

  מ א ו ח ד ח ב ר ה
    בגין הפסדים  
    ,לצרכי מס  
   בגין התחייבויות  
התחייבויות לשיפוץ  בגין   
  נכסים בני לזכויות וסעיפים  םהפסדי

  פחת עובדים (*)אחרים  סך הכל לצרכי מס
ח" שאלפי   ח" שאלפי ח" שאלפי ח" שאלפי ח" שאלפי

      
 2002 בינואר 1יום  לרהית 377,208  )7,194( )181,862( 188,152  )1,081(
 נטו, להוצאות מסיםה יפזק 26,409  884  )9,453( 17,840  )310(
      
 2002 בדצמבר 31יום  לרהית 403,617  )6,310( )191,315( 205,992  )1,391(
 נטו, ים מסלהכנסותה יפזק 27,331  53  )36,142 ( )8,758( - 

      
 2003 בדצמבר 31יום  לרהית 430,948  )6,257( )227,457( 197,234  )1,391(
 נטו, ות מסיםלהכנסה יפזק )66,939( 2,075  27,152  )37,712( - 
 הפרשי תרגום )4,390( 20  2,637  )1,733( 21 

      
 2004 בדצמבר 31יום  לרהית 359,619  )4,162( )197,668( 157,789  )1,370(
      

 
ח  בגין  הפסדים  להעברה  של  חברות "ליוני  שמי  164-כ  של  כולל  הטבת  מס  בסך  2004בדצמבר    31ם  יול (*)

 מיליון 38ארקיע  לא  רשמה  הטבת מס בגין הפסד להעברה בסך של .  ח"ליוני  ש  מי586-סך  של  כ  בותחדמאו
 .ח"ש
 

 .ח" מיליוני ש35 - לצרכי מס בסך של כםידלחברה הפס
 

  מ א ו ח ד ח ב ר ה
   בדצמבר31ליום   בדצמבר31ליום 

3 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
 :דלקמןכ ןמאז בצגמו ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
 יבויות לזמן ארוךחיהתב 168,270  209,364  -  - 

     
  שוטףושרכב 10,481  12,130  1,370  1,391 

     
 
 

 .30%הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של ם סיהמ
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 )המשך (ל ההכנסה עיםמס - 71 ורבא
 
 :אפקטיבי המסה .ד

 
 םלפי  שיעור  מס  רגיל  ובין  סכום  המס  שנכלל  בדוחות  הכספיי  על  הרווח  לפני  מס  שבחוהמבין  סכום  המס  ש  פרהה
 :מוסבר להלןכ
 

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
 דוחמא   
    
 פני מסים על הכנסהל) הפסד( וחרו )27,391( )18,318( 44,924 

 המס הרגילר עושי 35% 36% 36%
  שיעור המס הסטטוטורי החל על החברותפי למס )9,587( )6,594( 16,173 

    
 :בהוצאות המס בגין) רידהי (יהעל   
 דים והטבות משנים קודמותספל הצוני -  )1,671( )1,082(
 התאמות עקב שינוי בשיעורי המס )33,268( -  - 
 ים נדחים לצרכי מס שלא נזקפו בגינם מסיםסדהפ 6,924  421  3,661 
  לא מוכרותותצאהו 143  124  187 
  המדידה והפרשים אחריםיסבס מ הנובעותותאמהת 1,081  )416( )801(
 ל ההכנסה בדוחות הרווח וההפסד עיםמס )36,869( )8,136( 18,138 

    
    
    
 רהחב   
    
 הנסהכלפני מסים על ) פסדה (וחרו )14,429( 4,601 )3,126(

 המס הרגילר עושי 35% 36% 36%
 מס לפי שיעור המס הסטטוטורי החל על החברה )5,050( 1,656  )1,125(
    
 :ןיבגבהוצאות המס ) רידהי (יהעל   
 הפסדים והטבות משנים קודמותל צוני -  )1,671( - 
 הפסדים לצרכי מס שלא נזקפו בגינם מסים נדחים 5,239  -  - 
 כרותת לא מואווצה 22  15  17 
 ת הנובעות מבסיס המדידה ואחרותמותאה )211( -  798 
 ת הרווח וההפסדווחדב מס בתהט -  -  )310(
    

 
 
 יהות  חברות  זרות  כלולות  במלואן  בדוח19  הפעולות  של  המטוסים  המוחכרים  לאחרים  הרשומים  על  שם  ותצאתו .ה

 .ראלשיבכספיים של ארקיע ונישומות לצרכי מס ה



 קיע בערבון מוגבלרא  אחזקות-ים כנפי
 

 ים לדוחות הכספייםרבאו
 

 97 -ג

 
 
 התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 :ות שניתנווירבע .א

 
הערבויות  ניתנו  למינהל .  ח"  אלפי  ש8,142  בסכום  כולל  של  תיוובערמאוחדות  נתנו  ת  רוחבהחברה  ו )1(

 .םרילספקים ולאח, לרשויות ממשלתיות, התעופה האזרחית בישראל
 
 .א)5(א8, )1(א8ראה באורים , גארקיע ערבה לביצוע התחייבויותיה של ארקיע ליסינ )2(

 
 :םידובעש .ב

 
רות הקבוצה שעבדו חברות מסוימות בקבוצה בשעבודים קבועים ובשעבודים בח ת  התחייבויות  שלטחהבל )1(

מנועים  ודמי  חכירה ,  זכויות  במטוסים,  מטוסים,    היתרןבי,  םליראשונים  בדרגה  ללא  הגבלה  נכסים  הכול
 .שיגיעו מחוכרים

 
 :בועים הינן כדלקמן קיםודבויות המובטחות בשעביההתחית תרי )2(

  ד ח ו א מ
  2004 רבמצדב 31

  ח"ש פיאל
  
  שוטפות של הלוואות לזמן ארוךותויחל 118,319 
 יםיקאנבם ת לזמן ארוך מתאגידיאוווהל 466,647 
 584,966  

  
ות  השוטפות  בגינן  הינן  בסכום לוואות  בגין  רכישת  מטוסים  ומנוע  רזרבי  למטוסים  אלה  אשר  החלוי  הרתית
ח  מובטחות  בשיעבוד  קבוע "  אלפי  ש281,704ח  ויתרתן  לזמן  ארוך  הינה  בסכום  של  "  אלפי  ש18,762  לש

 ).Non-recourse(ד בלב, לרבות זכויות הביטוח בגינם, על אותם המטוסים והמנוע
 
להלן (נקאי  ומנותן  אשראי  אחר  בויות  החברה  בגין  אגרות  חוב  שהונפקו  והלוואה  מתאגיד  בילהבטחת  התחי )3(

 .של אל על המוחזקים על ידה) מסוגים שונים(שיעבדה החברה חלק מניירות ערך , ")ההלוואות "-
 

להבטחת  התחייבויות  החברה  בגין  אגרות  חוב  שהונפקו  שיעבדה  החברה  שעבוד  קבוע  וצף  מדרגה ,  בנוסף
 .ופירותיהםראשונה על חשבון החברה בו יופקדו ניירות הערך המשועבדים 

 
החברה  נדרשת  לקיום  יחסים  מסויימים  בין  שווי  השוק  של  מניות  אל  על  המשועבדות  ביחס  ליתרות 

באופן  שירידה  בשווי  השוק  של  מניות  אל  על  המשועבדות  מתחת  ליחס  שנקבע ,  ההלוואות  באותו  מועד
 ).בניירות ערך של אל על או אחרות(תחייב את החברה להשלים בטחונות 

 
 :ל הינן כדלקמן"יבויות המובטחות בשעבודים הניתרת ההתחי

  ח ב ר ה
  2004 רבמצדב 31

  ח"ש פיאל
  
 הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 62,035 
 הלוואה לזמן ארוך מנותן אשראי אחר 37,161 
 אגרות חוב 121,391 
 220,587  
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 )המשך (התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 :בויות תלויותייתחה .ג

 
 2004מבר  דצב  31ם  המסתכמות  ליו,  בעיקר  על  ידי  עובדים  לשעבר,  רות  הקבוצה  קיימות  תביעותחבד  נג )1(

ההפרשות ,  ל  חוות  דעת  של  יועצים  משפטייםע  סלהערכת  הנהלת  הקבוצה  ובהתבס.  ח"  אלפי  ש2,546-בכ
ת  ההתחייבויות  הצפויות  בגין  התביעות   אתסוכמ  ח"  אלפי  ש1,055-הכלולות  בדוחות  הכספיים  בסך  של  כ

 . של החברותםבכיסוי הביטוחי הקיי, בין היתר, ל בהתחשב"הנ
 
ארקיע ).  קרן  בלבד(ח  "  אלפי  ש688שלטונות  מס  ערך  מוסף  ערכו  לארקיע  שומת  תשומות  לתשלום  בסך   )2(

בחודש .  גהל  ובהתאם  הגישה  הש"דחתה  את  מרבית  הקביעה  של  שלטונות  מס  ערך  מוסף  בגין  השומה  הנ
 . נתקבלה ההשגה של ארקיע על ידי שלטונות מס ערך מוסף2004דצמבר 

 
-בסך  של  כ,  2002  -1999לשנים  ,    הוצאה  לארקיע  על  ידי  פקיד  השומה  שומת  ניכויים2004בחודש  נובמבר   )3(

 31בדוחות  הכספיים  של  ארקיע  ליום  .  ארקיע  חולקת  על  קביעת  שלטונות  מס  ההכנסה.  ח"  מיליון  ש8.2
 .ל" לא נכללה כל הפרשה בגין השומה הנ2004צמבר בד

 
 :ויותשרתקה .ד

 
לא  כולל  אופציות (ת  הצפויות  על  פי  הסכמי  החכרה  של  מטוסים  המוחכרים  לאחרים  וסנכהה .א )1(

 :הינן) קופות ההחכרה שטרם מומשותת כרהאל
  ד ח ו א מ

  ח" שאלפי
  
 2005ת שנ 105,916 
 2006ת שנ 102,397 
 2007שנת  97,606 
 2008שנת  91,114 
 2015 עד 2009שנת  441,075 
 838,108  

 
  בקשה  לבית  המשפט  בקנדה 2003אשר  הגישה  בחודש  אפריל  ,  חברת  התעופה  הקנדית  אייר  קנדה .ב

זאת  לאחר   (ADV200-737   מטוסי  בואינג  10לה  החכירה  ארקיע  ,  ")CCAA("להגנה  בפני  נושים  
לסיום  מוקדם  של  תקופת  החכירה  לגבי  שני  המטוסים  הנוספים  אשר שאייר  קנדה  מימשה  את  זכותה  

בהתאם (מימשה  את  זכותה  לסיום  מוקדם  של  תקופות  החכירה  ,  )2003הוחזרו  לארקיע  בחודש  יולי  
עד ,  בהתאם.  ל"לגבי  כל  עשרת  המטוסים  הנ,  )2003להסדר  שהושג  בין  הצדדים  בחודש  ספטמבר  

 .ל לארקיע"סים הנהוחזרו כל עשרת המטו, 2004חודש דצמבר 
 

לארקיע  נותרה  עילת  תביעה  כלפי  אייר  קנדה  ובהתאם  הגיעה  לסיכום  עם  גוף  פיננסי  בינלאומי 
זאת  במסגרת ,  למכירת  זכויות  התביעה  שלה  כנושה  בלתי  מובטחת  כלפי  אייר  קנדה  לקונה  מוסדי

יעה בתמורה  למכירת  זכויות  התב.  הליך  ההגנה  בפני  נושים  אשר  התנהל  בבית  המשפט  בקנדה
 17.375%המהווה  שווי  של  ,  ח"  מיליון  ש31.4-סך  של  כ,  2004בחודש  יולי  ,  קיבלה  ארקיע  במזומן

ח  כהכנסות "  מיליון  ש14.8-ל  זקפה  ארקיע  כ"מתוך  הסך  הנ.  מסכום  התביעה  המוסכם  על  פי  ההסדר
 .מאובדן דמי חכירה ואילו היתרה יוחסה להתחייבות לשיפוץ ציוד טיסה ומטוסים
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 )ךמשה( התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 )המשך: (ויותשרתקה .ד

 
 ות עם ישראיירשרתקה )2(

 
עם  חברת  ישראייר ")  ההסכם  "-להלן  (  חתמה  ארקיע  על  הסכם  לשיתוף  פעולה  2003בחודש  פברואר  

.   החברותבנוגע  לתובלה  האוירית  הבינלאומית  שמבצעות  שתי")  ישראייר  "-להלן  (מ  "תעופה  ותיירות  בע
ארקיע  וישראייר  החליטו  להרחיב  ולהעמיק  את  פעילותן  בתחום  התובלה  האוירית  הבינלאומית  באמצעות 

שיתוף .  שיתוף  פעולה  שיביא  למיצוי  וניצול  טובים  יותר  של  האמצעים  והציוד  שברשות  שתי  החברות
ח  טיסות  ויעדים הכנת  לו,  הקצאת  מטוסים  לביצוע  הטיסות:  את  התחומים  הבאים,  בעיקר,  הפעולה  מקיף
עם  מתן  אפשרות ,    שנים3למשך  תקופה  של  ,  2003  באפריל  1ההסכם  נכנס  לתוקף  ביום  .  ומדיניות  שיווק

 .כמפורט בהסכם, לכל צד לסיימו כעבור שנתיים או בנקודות זמן אחרות
 

 .2005 במרס 31תסתיים ההתקשרות ביום , לבקשת ארקיע
 
 ויות עם רשות שדות התעופהשרתקה )3(

 
 בד דהש .א

 
 890ר  בשדה  דב  תמורת  תשלום  סכום  שנתי  בסך  "  אלף  מ29-עושה  שימוש  בשטח  של  כע  קיאר

בנוגע  לחילוקי  הדעות  בין  החברה  לבין  רשות  שדות .  1994  ברהצמוד  למדד  דצמ,  ח"אלפי  ש
 ).א)(6(א8ראה באור  , זה חטגבי זכות השימוש בשל) "הרשות "-להלן (התעופה 

 
 םריתעופה אחת דוש .ב

 
ים  שעל א  בדבר  התנ1994  בדצמבר  31קיע  לבין  הרשות  נערך  ונחתם  חוזה  שהסתיים  ביום  אר  ןבי

הרשות  העבירה .  משרדים  ומחסנים  בשדות  תעופה  בארץ,    המקרקעיןסינכ  בפיהם  משתמשת  ארקיע
כאשר ,  ההסכמים  הינם  לתקופה  של  עד  שנה.  ל"לארקיע  הסכמים  חדשים  בקשר  לשימוש  בנכסים  הנ

  בנמל  התעופה  בן  גוריון  הוא 3שות  עבור  השימוש  שעושה  ארקיע  בטרמינל  הסכם  ההרשאה  עם  הר
לתאריך .  ח"  אלפי  ש2,384-סכום  דמי  השימוש  השנתיים  הכוללים  הינו  כ.    שנים10לתקופה  של  

 .ל"חתימת הדוחות הכספיים טרם נחתמו ההסכמים הנ
 

 ות לשכירות משרדיםשרתקה )4(
 
 סכום  כולל  שלב  2006נת    שוץ  לארץ  לתקופות  שונות  עד  הסכמים  לשכירות  משרדים  בארץ  ובחצהבולק
 .ח" אלפי ש185-כ

 
 17קן  ביום  תוש,  ")החוזה  "-להלן  "  (קבוצת  זאבי"  נכרת  חוזה  בין  החברה  לבין  1999בספטמבר    30ם  יוב )5(

   ממניות 75%"  בוצת  זאביק"  עםד  חו  רכשה  ביחומכ    פיו  החברה  תצא  מן  ההסכםלע,  1999  באוקטובר
באופן  שיווצר  מצב  כאילו  מלכתחילה  נכנסה ,  ")בלקן  איירליינס"  -להלן  (ריין  איירליינס    בולג-בלקן  

 ").הסכם ההפרטה "-להלן (לבדה להסכם ההפרטה " קבוצת זאבי"
 
תה  כלפי  ממשלת  בולגריה  על  פי וירכדי  לפטור  את  החברה  מאח"  קבוצת  זאבי"חתימת  החוזה  עם    ביןא

 .הסכם ההפרטה
 
 וזה  לפעול  לשחרורה  של  החברה  מהתחייבויותיה  כלפי  ממשלתהחי    פ  עלהתחייבה"  יאבזבוצת  ק"

" קבוצת  זאבי.  "על  פי  הסכם  ההפרטה")  ממשלת  בולגריה  "-להלן  (רשות  ההפרטה  הבולגרית  /  בולגריה  
כלפי  החברה  בגין  הסכם  ההפרטה  או  בגין   הע  ועל  אחריותה  כל  תבינהאף  התחייבה  בחוזה  לסלק  על  חשבו

 .ברה בגין כל נזק ישיר שייגרם לחברה בגין הסכם ההפרטה או היציאה ממנוחהת א ותהחוזה ולשפ
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 )ךמשה( התקשרויות ושעבודים, ויות תלויותיבחיהת - 81 ורבא

 
 )המשך: (ויותשרתקה .ד

 
 )המשך( )5(

 
ממשלת ד  נג  כתביעה"  קבוצת  זאבי"הוגשה  על  ידי  ,  נכון  לתאריך  הדוחות  הכספיים,  ידיעת  החברה  בטימל

.   מיליון  דולר70-סכום  התביעה  תוקן  בשלב  מאוחר  יותר  לכ.    מיליון  דולר230-  על  סך  של  כבולגריה
 . הועברה לבוררות בינלאומית בפאריז והחלו ההליכיםהעיבתה
 
") החברות  הרוכשות  "-להלן  (והחברה  "  קבוצת  זאבי"  לידי  םיבבולגריה  העבירה  מספר  מכת  תלשממ

הנזקים  הנטענים  במכתבים .  שות  של  הסכם  ההפרטה  שנחתםהכוללים  טענות  להפרות  מצד  החברות  הרוכ
פיצויים  מוסכמים  לטובת  ממשלת  בולגריה  וכן  טענות  להפרות  נוספות  של  הסכם ,  בין  השאר,  אלה  היו
 .ההפרטה

 
נתקבל  מכתב  מממשלת  בולגריה  ובו  דרישה  כספית  בגין  הטענות  הנזכרות  לעיל ,  2004  בפברואר  10ביום  

זאת  בנוסף  לדרישה  הכספית  בגין  התקופה  מיום ,  2002-  ו2001ר  בגין  השנים    מיליון  דול15-בסך  של  כ
אשר  הועלתה  בהודעת  בוררות  אשר ,    מיליון  דולר5.6-  בסך  של  כ2000  בדצמבר  31הרכישה  ועד  ליום  

 .נשלחה קודם לכן על ידי ממשלת בולגריה
 

ת  איחוד  של  הדרישות הכולל,  התקבלה  אצל  החברה  הודעת  בוררות  משלימה,  2004  בפברואר  15ביום  
 .המפורטות לעיל והצעת ממשלת בולגריה למינוי בורר מטעמה

 
לפיו  הינה  מכחישה ,  מכתב  תשובה  לממשלת  בולגריה  ולעורכי  דינה,  2004  במרס  11החברה  שלחה  ביום  

זאת  בנוסף  לטענות  משפטיות  שונות  באשר  להליך  הבוררות  אשר ,  מכל  וכל  את  אחריותה  לנזקים  הנטענים
מבלי  להודות  בטענות  לעניין  ההליך  כאמור  ולשם  שמירה  על .    ידי  ממשלת  בולגריה  כאמורהוחל  על
כפי  שהוצע ,  נתנה  החברה  את  הסכמתה  למינויו  של  בורר  מוסכם  מטעמן  של  החברות  הרוכשות,  זכויותיה

 .על פי תנאי הליך הבוררות, "קבוצת זאבי"על ידי 
 

  הקשורות  לפרוצדורות 2004ים  מרס  עד  אוקטובר  בין  הצדדים  נוהלו  תכתובות  נוספות  במהלך  החודש
 .בניהול הליך הבוררות ואף מונה בורר שלישי בלתי תלוי בהליך זה

 
אשר  אינה  כוללת  עילות  תביעה  חדשות  אלא ,  התקבלה  בחברה  דרישה  כספית  שניה,  2005  בינואר  2ביום  

להערכת .    ריבית  נטעניםהגדרת  סכומים  הנדרשים  בגין  אותן  טענות  שהועלו  בעבר  תוך  עדכוני  חיובי
 .2003 בינואר 1ייתכן כי תתקבלנה בעתיד דרישות כספיות נוספות לגבי התקופה החל מיום , החברה

 
  כי 2005הודיעה  החברה  בחודש  פברואר  )  הבלתי  תלוי(לאחר  קבלת  הדרישה  השניה  ומינוי  הבורר  השלישי  

הליך  משפטי ,  למעשה,  לא  החל)  שונותלהבדיל  מדרישות  כספיות  (לאור  העובדה  כי  טרם  הוגש  כתב  הגנה  
, 2005  בפברואר  21ביום  .  פורמלי  ועל  כן  אין  בכוונתה  להגיש  הגנתה  לטענות  הנטענות  עד  לפתיחת  ההליך

 25קיבל  הבורר  את  טענת  החברה  וציין  בהחלטתו  כי  ממשלת  בולגריה  תגיש  את  כתב  התביעה  עד  ליום  
קבוצת "של  התביעה  הנגדית  שהוגשה  על  ידי  )  יימתאם  ק(אשר  גם  יכלול  התייחסות  להשפעה  ,  2005במרס  
. נדרשה  ממשלת  בולגריה  לשאת  בהוצאות  כספיות  ראשוניות  עבור  ניהול  הליך  הבוררות,  כמו  כן".  זאבי

 .טרם נתקבל כתב התביעה, לתאריך חתימת הדוחות הכספיים
 

לגריה  ביקשה נתקבל  אצל  החברה  מכתב  מאת  הבורר  ובו  צוין  כי  ממשלת  בו,  2005,    במרס22ביום  
 .טרם נתבררו פרטים נוספים בקשר לבקשה זו. להשהות את ההליך המשפטי

 
עומדות  לחברות ,  יעת  החברה  ולהערכתה  את  החשיפה  האפשרית  כלפי  ממשלת  בולגריהד  יבמיטל

על  חוות  דעת ,  בין  היתר,  נה  טובות  כנגד  טענותיה  של  ממשלת  בולגריה  וזאת  בהתבססהגת  נוהרוכשות  טע
 ".קבוצת זאבי"עורכי הדין הבולגרים של שנתנו בעבר 
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 צמיעון ה - 91 ורבא

 
 :הון המניותב רכה .א

  2003-ו 2004 רבמצדב 31ליום 
  ם ו ש ר נפרעו קנפומ

  ניותמה רפסמ
   

 ח ערך נקוב כל אחת" ש1ילות בנות מניות רג 20,000,000 14,451,367
   

 .ערך בתל אביבניות רשומות למסחר בבורסה לניירות מל הכ .ב
 
  היה  ניתן 3יה  מסדרה  צופא  תבת  רגילות  באופן  שכל  כוינ  היו  ניתנים  למימוש  למ3  האופציה  מסדרה  ביכת  800,000 .ג

  בנובמבר 30דים  למדד  עד  ליום  מוח  צ"  ש80למימוש  למניה  רגילה  אחת  כנגד  תשלום  במזומן  בעת  המימוש  של  
, ח  צמודים  למדד"  ש85ן  של  ומ  כנגד  תשלום  במז2003בר    בנובמ30  ועד  ליום  2001  בדצמבר  1  והחל  מיום  2001

  פקעו 2003  בנובמבר  30ביום  .  בהתאמה,  ח"  ש85-ח  ומ"  ש80  -מימוש  לא  היה  נמוך  מה  רמחי,  אולם  בכל  מקרה
 .3כל כתבי האופציה מסדרה 

 
ת וינוש  למניתנים  למימ,  )13ראה  באור    (2004שהונפקו  בחודש  פברואר  ,  4  האופציה  מסדרה  ביכת  1,755,650 .ד

  ניתן  למימוש  למניה  רגילה  אחת  כנגד  תשלום  במזומן  בעת  המימוש  של 4יה  מסדרה  צופא  תברגילות  באופן  שכל  כ
לאחר  ביצוע  התאמה  למחיר  המימוש  בגין  חלוקת  הדיבידנד   (2004דים  למדד  בגין  חודש  פברואר  מוח  צ"  ש76.34

 .2008 במרס 20עד ליום , תנים למימוש ני4כתבי האופציה מסדרה ). 2004שביצעה החברה בחודש דצמבר 
 
 .ח" אלפי ש51,069החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך , 2004בחודש נובמבר  .ה
 
 

 למניה ווחר - 20 ורבא
   ר הב ח ו ד    ח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 ניות הנפרע בתחילת השנההמ ןהו .א 14,451  14,451  14,451 
 אוצרת יומנ )128( )128( )128(
  ששימשו לחישוב הרווח למניהותניהמ 14,323  14,323  14,323 

    
 :סיסי למניהב החורוששימש בחישוב ה) הפסד(ח ווהר .ב   
 וח רווח והפסדלפי ד) הפסד(נקי ח ורו 6,538  )8,830( )6,113(
    
 :וב הריבית ששימשו בחישריועשי .ג   

 ות למדדדצמו 3.5% 4% 6%
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 תוכנסה - 12 ורבא

 
   דח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 אומי בינל- ותיירות הופתע 369,285  343,274  380,408 
  פנים ארצי-ותיירות ה ופתע 177,505  198,723  219,287 
 תעופה ואחזקה נלוויםי ותשר 51,028  43,532  51,514 
 651,209  585,529  597,818  

 :מטוסים בבעלותת כרהח   
 כירה  חמיד 149,654  174,692  148,238 
 ממכירת מטוסיםח וור 10,497  5,701  9,179 
 157,417  180,393  160,151      
 808,626  765,922  757,969  

    
 
 
 
 ת הפעלה אחרותווצאה - 22 ורבא

 
   דח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 לוותונר שכ 91,133  99,824  102,587 
 תיירות בינלאומיתי ותשר 153,790  133,949  111,104 
 םוסיטמת זקאח 55,259  62,751  67,376 
 ושרותים בנמלי תעופהת רואג 66,822  61,464  64,503 
  פנים ארצי-נופש וסיורים י ותשר 16,816  26,178  30,224 
 קדל 60,489  43,650  52,009 
 מטוסיםת כרהח 63  1,117  4,357 
 תרואח 63,846  65,409  74,171 
 506,331  494,342  508,218  
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 ת מכירה ושיווקווצאה - 32 ורבא

 
   דח ו א מ

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 לוותונר שכ 18,031  25,407  21,439 
 תלועמ 20,519  10,024  9,507 
 םסופר 6,208  7,856  6,257 
  ואחזקת משרדיםותירשכ 3,021  3,359  4,051 
 במחש  ושרותירתשותק 2,039  2,347  2,378 
 תרואח 551  324  1,024 
 44,656  49,317  50,369  

    
 

 תוית הנהלה וכללווצאה - 42 ורבא
 

   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
 מאוחד   
    
 לוותונר שכ 18,336  11,977  13,212 
  ושרותי מחשברתשותק 2,219  2,312  2,939 
  מקצועייםיםותשר 4,048  2,662  2,881 
  ואחזקת משרדיםותירשכ 798  828  1,257 
 טוח ואגרותב, יםמס 1,690  1,590  928 
 ירקטורים דולגמ 793  753  608 
 מסופקים ואבודיםת בוחו 49  22  285 
 נטו, תרואח 547  631  744 
 22,854  20,775  28,480  

    
 רהחב   
    
 תלווונר שכ 5,101  985  845 
  מקצועייםיםותשר 852  346  141 
 טוח ואגרותב, יםמס 1,053  972  376 
 ירקטורים דולגמ 498  464  420 
 נטו, תרואח 841  836  793 
 2,575  3,603  8,345  
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 נטו, מימון) הוצאות(ת וכנסה - 52 ורבא

 
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
 מאוחד   
    
 לוואות לזמן ארוך היןבג )59,884( )64,752( )54,548(
 אות לזמן קצרבגין הלוו )1,017( )1,450( - 
 נטו, ניירות ערך סחירים ופקדונות מוחרו 3,267  8,850  3,579 
 נטו, )ולל שחיקת פריטים כספייםכ (תורחא 76  )966( 525 
)50,444( )58,318( )57,558(  
    
 רהחב   
    
 בגין הלוואות לזמן ארוך )6,333( -  - 
 בגין הלוואות לזמן קצר )1,326( -  - 
 נטו, ם ופקדונותיחיר סיירות ערךמנ) הפסד( חרוו 389  7,002  )797(
 נטו, )כולל שחיקת פריטים כספיים(ת רואח )132( 186  )27(
)824(  7,188 )7,402(  
    

 
 
 

 נטו, אחרות) וצאותה (ותכנסה - 26ור בא
 

   דח ו א מ
   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
    
 טוסים ומנועים מרתכיון ממ הרווח  -  -  341 
 ן ממימוש רכוש קבוע אחרהורווח  112  123  35 
 ונט, מוניטיןת חתהפ -  -  )1,734(
)1,358(  123  112  
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  וצדדים קשוריםיןעני ת עם בעלוסקאע - 72 ורבא
 

  .א   בדצמבר31סתיימה ביום הש הנשל
רפסמ 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 2  
םיאנש ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא  
 דוחמא    
 ותנסהכ    
 (*) כלולות ומחברה אחרת ותברמח  143,249  120,572  163,916 

     
 )(* כלולות ותבר לח בעיקר תפעוליות- ותצאהו  12,258  10,750  23,521 

     
 לבעלי עניןת בוהט    
 או בעלי מניות/ירקטור ו ד-ות ות והוצאות נלוורשכמ    
 (**)ם יעסקומ 1 4,612  3,390  3,160 
 (***)בעל עניין   2,595  -  - 
 קיםסעוירקטורים לא מ דכרש 12 825  795  703 

     
 רהחב    
 )הוצאות (ותנסהכ    
 (*) עם חברה כלולה קהעסמ  806  517  )227(
 (*) מחברה מאוחדת ותנסהכ  511  498  498 
 ת בהוצאות חברה מאוחדתפותתהש  636  626  584 

     
 לבעלי עניןת בוהט    
 -ות והוצאות נלוות ורשכמ    
 ור ובעל מניות מועסקטקריד 1 3,307  985  845 
 (***)בעל עניין   1,793  -  - 
 ם לא מועסקיםירוירקט דכרש 12 529  506  428 

     
 .ועם חברה אחרת נעשות על פי תנאי שוקת דווחמא, ות עם חברות כלולותקאעסה *)(

 .שנה קודמת כולל שני בעלי מניות מועסקים (**)
 .ג27ראה באור  (***)

 
  לחברות כלולותתוירכמ .ב

 
מסך  הכנסות ,  אמההת  ב7.8%-  ו5.9%,  5.4%יוו    ה2002-  ו2003,  2004  לקשרי  תעופה  בשנים  תירוכת  ממסוכנהה

 .הקבוצה
 
מסך  הכנסות ,  התאמהב,  12.3%-ו,  9.6%,  12.6%  ויוה  2002-  ו2003,  2004ת  ממכירות  לאיסתא  בשנים  סוכנהה

 .הקבוצה
 

ל "  אישרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  החברה  תשלום  גמול  מיוחד  למנכ2004  במאי  2ביום   )1( .ג
 .ח" אלפי ש600בסך , בורוביץ) איזי(ישראל ' פרופ, החברה

 
לאחר  שניתן  לכך ,    אישרה  האספה  הכללית  המיוחדת  של  בעלי  המניות  של  החברה2004  במאי  11ביום   )2(

 1בתחולה  מיום  ,  את  ההתקשרות  של  ארקיע,  אישור  ועדת  הביקורת  והדירקטוריון  של  החברה  ושל  ארקיע
להלן (מ  "ץ  בעמ  בורובי.נ.עם  חברת  א")  הסכם  השירותים  "-להלן  (בהסכם  לקבלת  שירותים  ,  2004בינואר  

אשר  שימש  עד  למועד  תחילת ,  חברה  הנמצאת  בשליטתם  של  בני  משפחתו  של  מר  דוד  בורוביץ,  ")אנמ  "-
או  לחברות  אחרות /על  פי  הסכם  השירותים  יוענקו  לארקיע  ו.  ל  החברה"ל  כמשנה  למנכ"ההתקשרות  הנ

  על  פי  מתכונת .שירותים  שונים  מטעם  אנמ  ובין  היתר  על  ידי  מר  דוד  בורוביץ,  שבשליטת  החברה
ל  מר  דוד  בורוביץ  יוצא  לחופשה  ללא  תשלום  מעבודתו  בארקיע  ובהתאם "ההתקשרות  למתן  השירותים  הנ

, בהסכם  השירותים  נקבע.  כל  עוד  הסכם  השירותים  בתוקף,  מעביד  בינו  לבין  ארקיע-יושהו  כל  יחסי  עובד
  בגין  שינוי  מתכונת  העסקתו  של ל  לא  תחול  כל  עליה  בעלות  הכוללת  לארקיע"כי  עקב  השינוי  הנ,  בין  השאר

לרבות  הוצאות  נלוות  כגון (כי  אנמ  תשפה  את  ארקיע  בגין  כל  תוספת  עלות  ,  כמו  כן  נקבע.  מר  דוד  בורוביץ
 .ל"שעלולה לנבוע לארקיע בשל השינוי הנ) מסים

 
חד ,    אישרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  החברה  תשלום  גמול  מיוחד2004  בדצמבר  23ביום   )3(

-בסך  השווה  ל,  בורוביץ  ומר  דוד  בורוביץ)  איזי(ישראל  '  פרופ,  לשניים  מבעלי  השליטה  בחברה,  פעמי
 .כאמור, ח עבור כל אחד מבעלי השליטה" אלפי ש1,723
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 םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 :יללכ .א

 
 :פועלות בשני מגזרים עסקיים עיקרייםוצה  הקבתברוח
 
מי סכבהת    מגזר  זה  כולל  החכרת  מטוסים  בבעלות  ארקיע  וארקיע  ליסינג  לחברות  זרו-סים  בבעלות    מטורתחכה
נכללים  אותם ,  1999במהלך  שנת  ,  משהחלה  ארקיע  בהצטיידות  במטוסים  חדישים.  ארוכי  טווח,  ברובם,  הריחכ

רות  והשרותים התיי,  ל  מגזר  התעופהשו  שסים  בבעלות  ומוחכרים  לשימווהמט  המטוסים  במסגרת  מגזר  החכרת
 .מחירי ההחכרה בין המגזרים נקבעו על פי מחירי השוק במועדי ההצטיידות במטוסים אלה. ויםונל
 
) טיסות  סדירות  וטיסות  שכר(  מגזר  זה  כולל  את  פעילות  התעופה  הבינלאומית  -תיירות  ושירותים  נלווים  ,  העופת

 ישרות,  שרותי  אחזקת  מטוסים,  רצית  ובינלאומיתשיווק  תיירות  פנים  א,  שיווק  טיסות  שכר  וארגון,  תציארוהפנים  
 .ע ובידוק בנמלי התעופה בארץקקר
 

 :לפי מגזרים עסקיים עידמ .ב
  2004 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  בבעלות נלווים התאמות סך הכל
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
  מחיצונייםסותכנה 160,151  597,818  -  757,969 
  בין מגזריםותנסהכ 78,794  -  )78,794( - 
 ל הכנסההכך ס 238,945  597,818  )78,794( 757,969 

     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני ה) פסדה(ח וור 41,181  )52,713( -  )11,532(
  אחרותסותכנה -  112  -  112 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )8,345(
 נטו, הוצאות מימון שאינן מיוחסות    )7,402(
 ל הכנסהע םפני מסילהפסד     )27,167(
     
 חתפ 133,456  7,213  -  140,669 
  מיוחסלאת פח    178 
 ל פחתהכך ס    140,847 

     
 תהוצאות הנהלה וכלליו 7,077  13,056  -  20,133 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    8,347 
 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    28,480 

     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )53,242( 3,066  -  )50,176(
 הוצאות מימון לא מיוחס    )7,402(
 סך הכל הוצאות מימון    )57,578(
     
 יותנ הועותשקה -  3,106   
     
 לסוף השנהיתרה     
 מזוהיםים כסנ 1,420,524  131,200  -  1,551,724 

 ,בחברות כלולותרוך  לזמן אעותשקה    
 אגרות חוב ואחרות    376,605 

 ,ים אחרים שאינם מוקציםפשותים מכסנ    
 כולל מסים נדחים    115,367 
  נכסיםהכלך ס    2,043,696 

     
 ויות מזוהות לזמן ארוךייבתחה 776,246  90,304  -  866,550 
 ויות שוטפותייבתחה 138,799  128,473  -  267,272 

 ,פות שאינן מוקצותתושויות מייבתחה    
 כולל מסים נדחים    434,706 
  התחייבויותהכלך ס    1,568,528 
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 )המשך (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 )המשך: (גזרים עסקייםלפי מ עידמ .ב

  2003 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  בבעלות נלווים התאמות סך הכל
  ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא ח"ש פילא
     
  מחיצונייםסותכנה 180,393  585,529  -  765,922 
  בין מגזריםותנסהכ 76,983  -  )76,983( - 
 ל הכנסההכך ס 257,376  585,529  )76,983( 765,922 

     
     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני ה) פסדה(ח וור 23,944  )45,970( -  )22,026(
  אחרותסותכנה -  123  -  123 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )3,603(
 נטו,  מימון שאינן מיוחסותותנסהכ    7,188 
 ל הכנסהע םפני מסילהפסד     )18,318(
     
 חתפ 152,691  8,746  -  161,437 
  מיוחסלאת פח    174 
 ל פחתהכך ס    161,611 

     
 הוצאות הנהלה וכלליות 6,148  11,024  -  17,172 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    3,603 
 כלליותסך הכל הוצאות הנהלה ו    20,775 

     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )66,057( 551  -  )65,506(
 הכנסות מימון לא מיוחס    7,188 
 סך הכל הוצאות מימון    )58,318(
     
 יותנ הועותשקה 556  2,544   
     
 יתרה לסוף השנה    
 מזוהיםים כסנ 1,644,664  214,435  -  1,859,099 

 134,843    
אגרות חוב , בחברות כלולותרוך  לזמן אעותשקה

 ואחרות

 68,977    
כולל , ים אחרים שאינם מוקציםפשותים מכסנ

 מסים נדחים
  נכסיםהכלך ס    2,062,919 

     
 ויות מזוהות לזמן ארוךייבתחה 944,546  77,811  -  1,022,357 
 ויות שוטפותייבתחה 171,205  133,440  -  304,645 

 ,פות שאינן מוקצותתושויות מייבתחה    
 כולל מסים נדחים    213,854 
  התחייבויותהכלך ס    1,540,856 
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 )המשך (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 )המשך: (לפי מגזרים עסקיים עידמ .ב

  2002 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   תעופה  
  החכרת תיירות  
  מטוסים ושירותים  

  בבעלות נלווים התאמות סך הכל
  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

     
  מחיצונייםסותכנה 157,417  651,209  -  808,626 
  בין מגזריםותנסהכ 73,392  -  )73,392( - 
 ל הכנסההכך ס 230,809  651,209  )73,392( 808,626 

     
     
 תושאינן מיוחסת אווצלפני הח וור 42,526  5,421  -  47,947 
  אחרותסותכנה -  376  -  376 
  הנהלה וכלליות שאינן מיוחסותאותוצה    )2,575(
 נטו, הוצאות מימון שאינן מיוחסות    )824(
 ל הכנסהע םפני מסיל וחור    44,924 

     
     
 חתפ 127,032  10,851  -  137,883 
  מיוחסלאת פח    176 
 ל פחתהכך ס    138,059 

     
     
 הוצאות הנהלה וכלליות 6,292  13,987  -  20,279 
 הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחס    2,575 
 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    22,854 

     
     
 מימון) הוצאות(הכנסות  )53,157( 3,537  -  )49,620(
 ת מימון לא מיוחסהכנסו    )824(
 סך הכל הוצאות מימון    )50,444(
     
 יותנ הועותשקה 620,487  5,266   
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 )ךהמש (םיוחדאם עסקיים בדוחות הכספיים המיגזרמ - 28 וראב

 
 :ת עיקרייםחוקול .ג

  סתיימההש הנשל
  צמברדב 31 םויב

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"שפי לא ח"שפי לא
   
 'הכנסות מלקוח א 92,923  73,503 
 'הכנסות מלקוח ב 48,077  48,870 
 'הכנסות מלקוח ג 39,112  45,086 
 'הכנסות מלקוח ד 36,691  37,362 
   

 
 

 מכשירים פיננסיים - 29באור 
 
 :סיכון אשראי .א

 
ה  אינה  צופה הקבוצ.  לקבוצה  מזומנים  ושווי  מזומנים  ופקדונות  המופקדים  בעיקר  בתאגידים  בנקאיים .1

 .הפסדים הנובעים מסיכון אשראי בסעיפים אלה
 
עקב .  תיירות  ושרותים  נלווים  נובעות  ממספר  רב  ובפיזור  גדול  של  לקוחות,  הכנסות  הקבוצה  במגזר  תעופה .2

הקבוצה  בוחנת  באופן  שוטף  את  הגביה .  כך  החשיפה  לסיכון  אשראי  בקשר  ללקוחות  הינה  מוגבלת
 . הכספיים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקיםמהלקוחות וכוללת בדוחותיה

 
הכנסות  ארקיע  וארקיע  ליסינג  מהחכרת  מטוסים  בבעלות  נובעות  מעסקאות  בודדות  ארוכות  טווח  עם  .3

  אשר  חלקיהן  בהכנסות  מהחכרת  מטוסים  בבעלות Delta-  וAmericanבהם  חברות  ,  חוכרים  מסוימים
 .התאמה ב25%- ו33%- הגיעו לכ2004בשנת , לחיצוניים

 
כמו .  להקטנת  הסיכון  גובה  ארקיע  בחלק  מהעסקאות  דמי  חכירה  מראש.  עסקאות  ההחכרה  כרוכות  בסיכון  אשראי

 .כן מקבלת ארקיע בחלק מהעסקות בטחונות והפקדות להבטחת תשלומי דמי החכירה וביצוע עבודות שיפוץ
 

, רבות  פיגור  בתשלומי  דמי  החכירהל,  במקרה  של  הפרת  תנאים  יסודיים,  זכאית  ארקיע,  על  פי  הסכמי  ההחכרה
עד  למציאת  חוכר  מחליף ,  מוגבל  סיכון  ארקיע  לחוב  העלול  להיווצר,  לפיכך.  לדרוש  החזרת  המטוסים  המוחכרים

 .במקרה של החזרת מטוסים ולהוצאות הכרוכות בהחלפה כזו
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 )המשך (מכשירים פיננסיים - 29באור 
 

 :סיכוני מטבע .ב
 

על  נכסים ,  שעיקרו  דולר,  סתכם  עודף  ההתחייבויות  הכספיות  הנקובות  במטבע  חוץה,  2004  בדצמבר  31ליום  
ח "  אלפי  ש104,068-מזה  סך  של  כ,  ח"  אלפי  ש1,116,887  -בסך  של  כ,  שעיקרו  דולר,  כספיים  נקובים  במטבע  חוץ
הסתכם ,  דעל  נכסים  כספיים  הצמודים  למד,  עודף  התחייבויות  כספיות  הצמודות  למדד.  עודף  התחייבויות  שוטפות

עודף  ההתחייבויות  שאינן  צמודות  על  נכסים  כספיים  שאינם  צמודים  הסתכם  לסך .  ח"  אלפי  ש40,262-לסך  של  כ
 .ח" אלפי ש45,066-של כ

 
 

 .12ראה באור , סיכוני ריבית .ג
 
 

 :עסקאות עתידיות .ד
 

ויים  בשער סים  והתחייבויות  מפני  השינכנ  ה  מתקשרת  מפעם  לפעם  בעסקאות  עתידיות  להגנתוצקבה .1
 .בדרך כלל לתקופות של עד שנה, טבעות אירופיים ואחרים ביחס לדולרמל ש יןהחליפ

 
  עלויות  הדלק  מפני  השינויים  במחירי  הדלק עלה  גנם  לפעם  בעסקאות  עתידיות  להעה  מתקשרת  מפוצקבה .2

 .של המטוסים
 
 .ג12 ראה באור - ריבית הליבור על הלוואות לזמן ארוך רעוישת הבטחי גבל .3

 
 .13ראה באור , לגבי עסקת הגנה להמרת התחייבויות שקליות להתחייבויות דולריות .4
 
 

 :שווי נאות של מכשירים פיננסיים .ה
 

מרבית ,  נכסים  שוטפים  אחרים,  חייבים,  השקעות  לזמן  קצר,  הסכום  הפנקסני  של  מזומנים  ושווי  מזומנים
השווי  הנאות  של .    או  קרוב  לשווי  הנאות  שלהםהזכאים  והוצאות  שנצברו  תואם,  ההתחייבויות  לזמן  ארוך

ההלוואות  מתאגידים  בנקאיים  קרוב  אף  הוא  לסכומן  הפנקסני  כיוון  שהן  נושאות  ריבית  בשיעור  קרוב  לריבית 
 .השוק
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 ם לאחר תאריך המאזןירועא - 30 וראב
 
 :הסכם שירותי ניהול עם אל על .א

במסגרתו ,  ")ההסכם  "-להלן  (אשר  את  ההסכם  למתן  שירותי  הניהול  עם  אל  על  החליט  דירקטוריון  החברה  ל,  2005  במרס  29ביום  
דמי  הניהול  החודשיים  שישולמו  לחברה .  תעניק  החברה  לאל  על  ולחברות  בנות  וקשורות  של  אל  על  שירותי  ניהול  בנושאים  שונים

, 2005  בינואר  9החל  מיום  ,  ביתתקופת  ההסכם  תהא  רטרואקטי.    אלפי  דולר140על  ידי  אל  על  בגין  ההסכם  יעמדו  על  סך  של  
אשור  ההסכם .    חודשים6כאשר  כל  צד  רשאי  לסיים  את  ההסכם  מכל  סיבה  שהיא  בהודעה  מוקדמת  בת  ,  לתקופה  של  שלוש  שנים

 .טעון את אשור האסיפה הכללית של החברה
 
 :ל החברה"תנאי העסקת מנכ .ב

בורוביץ  לפיו  החל )  איזי(ישראל  '  ל  החברה  פרופ"סקת  מנכהחליט  דירקטוריון  החברה  על  שינוי  תנאי  הע,  2005  במרס  29ביום  
. אשר  עד  לאותו  מועד  התחלק  בין  החברה  לבין  ארקיע,  ל"  תישא  החברה  במלוא  הוצאות  שכרו  של  המנכ2005  במרס  31מיום  

 .טעון את אישור האסיפה הכללית של החברה, ל"אישור שינוי תנאי העסקת המנכ
 

 :ח והפסד פרופורמהל על הרוו"להלן השפעת השינוי הנ
 

  מ   א   ו   ח   ד ח   ב   ר   ה
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

 )פסדה(השפעה על הרווח הנקי  .1      
       
 כפי שדווח) הפסד(רווח נקי  6,538  )8,830( )6,113( 6,538  )8,830( )6,113(
       
 :משכורות ונלוות      
 לפי הסכם חדש )4,787( )2,965( )2,505( )4,787( )2,965( )2,505(
 לפי הסכם קודם 4,612  2,794  2,334  3,307  985  845 
)1,660( )1,980( )1,480( )171( )171( )175(  
       
 השפעת המס )389( )657( )534( -  -  - 

       
 )רווחי(חלק המיעוט בהפסדי       
 :נטו, חברות מאוחדות      
 לפי הסכם חדש )6,127( 2,903  )8,084( -  -  - 
 לפי הסכם קודם )5,898( 3,201  )7,834( -  -  - 
 -  -  - )250( )298( )229(  

       
 )הפסדי(חלקה של החברה ברווחי       
 :נטו, חברות מוחזקות      
 לפי הסכם חדש -  -  -  21,654  )12,572( )2,592(
 לפי הסכם קודם -  -  -  20,967  )13,426( )3,297(
 705  854  687  -  -  -         
 פרופורמה) הפסד(י רווח נק 5,745  )9,956( )7,068( 5,745  )9,956( )7,068(
       

 
 השפעה על הרווח נקי .2      
 למניה) הפסד(      
 רווח למניה כפי שדווח 0.46 )0.62( )0.43(   
 השפעת הפרופורמה )0.06( )0.08( )0.06(   
 רווח למניה פרופורמה 0.40 )0.70( )0.49(   
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 ב על הדוחות הכספיים" החשבונאות המקובלים בישראל ובארההשפעת ההבדלים המהותיים בין כללי - 31אור ב

 
הנבדלים  במספר  נושאים ,    ערוכים  בהתאם  לכללי  החשבונאות  המקובלים  בישראלהחברההדוחות  הכספיים  של   .א

 :כמפורט להלן, ב"מאלו המקובלים בארה
 
 :מסים נדחים .1

 
 :ויים בשער החליפין של הדולר הכספיים על בסיס השינהנובעים מעריכת הדוחותמסים נדחים  )א

 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על
 

, חברות  מסוימות  העורכות  את  דוחותיהן  הכספיים  על  בסיס  השינויים  בשער  החליפין  של  הדולר
) בעיקר  בגין  רכוש  קבוע  ומלאי(זוקפות  מסים  נדחים  בגין  מלוא  ההפרשים  שבין  סכומי  הנכסים  

הנקובים  בשקלים  מותאמים  למדד  המחירים   (לבין  סכומיהם  לצורכי  מס  הכספייםהנכללים  בדוחות  
 ).לצרכן

 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על
 

  קובעת  כי  אין  ליצור  מסים  נדחים  בגין  הפרשים  שמקורם  בפער  בין  סכומי FAS  109-  בf)9(פסקה  
קור  ההפרש  נובע כאשר  מ  נכסים  והתחייבויות  לצרכים  חשבונאיים  לבין  סכומיהם  לצורכי  מס

 .מבסיסי מדידה שונים לצרכים חשבונאיים ולצורכי מס
 

 :בגין חברות כלולותמסים נדחים  )ב
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על
 

בחישוב  המסים  הנדחים  לא  מובאים  בחשבון  מסים  שהיו  חלים  במקרה  של  מימוש  השקעות 
  בעתיד  הנראה  לעין  וחלוקת  דיבידנד  לא כל  עוד  מכירת  ההשקעה  אינה  צפויה,  בחברות  כלולות

 .מביאה לחיוב מס נוסף
 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על
 

יש  ליצור  מסים  נדחים  בגין  מימוש  חברות  כלולות  גם  אם  מימוש  ההשקעה  אינו  צפוי  להיות  בעתיד 
 .הנראה לעין

 
 :הטיפול החשבונאי בניירות ערך סחירים .2

 
 :בישראלהמקובלים פי כללי החשבונאות -על
 

שינויים  בשווי  השוק  נזקפים  לדוח .  ניירות  ערך  סחירים  המהווים  השקעה  שוטפת  מוצגים  לפי  שווי  שוק
ח  כולל  ריבית "לגבי  אג(ניירות  ערך  סחירים  המהווים  השקעות  קבע  מוצגים  לפי  עלות  .  רווח  והפסד

רידה  בשווי  שאינה  בעלת  אופי אלא  אם  חלה  י,  )ח"  ובתוספת  פרמיה  המופחתת  לאורך  תקופת  האגשנצברה
 .זמני

 
 :ב"בארההמקובלים פי כללי חשבונאות -על
 

115  FASניירות  ערך  המוחזקים  לזמן  קצר  ונסחרים  בתדירות :    מחלק  ניירות  ערך  סחירים  לשלושה  סוגים
) Available-for-sale securities(ניירות  ערך  זמינים  למכירה  ,  )Trading securities(גבוהה  

 .(Held-to-maturity)ב המוחזקות לפדיון ואגרות חו
 

נזקף  לדוח  רווח ,  כולל  רווח  שטרם  מומש,  Trading securitiesשינוי  בערכם  של  ניירות  ערך  מסוג  
 של  ניירות  ערך  מסוג,  במידה  ויוחס,  המתייחסמס  הוהפסד  ואילו  רווח  שטרם  מומש  בניכוי  

Available-for-saleח  אשר  בכוונת  החברה  להחזיק  עד "  אג .מי  מדווח  כפריט  נפרד  במסגרת  ההון  העצ
ומוצגות  על  בסיס  העלות  בתוספת  פרמיה  המופחתת  לאורך Held-to-maturity -הפדיון  מסווגות  כ

 .ח וכולל ריבית שנצברה"תקופת האג
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 )המשך (ב על הדוחות הכספיים"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב
 
 :משךה .א

 
 :הטיפול החשבונאי בהפחתת מוניטין .3

 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

מוניטין  ייבחן  ביחד  עם  כלל .    שנים10מוניטין  מופחת  על  פני  אורך  חייו  הכלכליים  במשך  תקופה  של  עד  
 .ההשקעה לצורך ירידת ערך כאשר ישנם סממנים המצביעים על ירידת ערך ההשקעה

 
 :ב" החשבונאות המקובלים בארהפי כללי-על

מוניטין  ייבחן  ביחד  עם  ההשקעה .    יתרות  המוניטין  לא  יופחתו  באופן  שיטתי2002  בינואר  1החל  מיום  

 .APB-18בכללותה לצרכי בחינת הפרשה לירידת ערך בהתאם לעקרונות 
 

 :מכשירים פיננסיים נגזרים .4
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

סקאות  במכשירים  נגזרים  המיועדות  להגנה  על  תזרימי  מזומנים  צפויים  בגין  הלוואות  בריבית התוצאות  מע
המכשירים  הנגזרים  אינם .  משתנה  מוצגות  במקביל  לרישום  התוצאות  מאותן  הלוואות  אותן  הן  נועדו  לגדר

 .מוצגים בהתאם לשוויים ההוגן
 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על

 .הוצגו במאזן בשוויים ההוגן כנגד זקיפה להון העצמי, כאמור לעיל, מכשירים נגזרים
 

 :מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד .5
 
 :פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל-על

לאחר ,  מעביד  מוצגת  בסכום  נטו  כהתחייבות  בדוחות  הכספיים  של  החברה-התחייבות  לסיום  יחסי  עובד
 .יסות ביטוח מנהלים והפקדות בקופה מרכזית לפיצוייםניכוי שווי פדיון פיצויים ופול

 
 :ב"פי כללי החשבונאות המקובלים בארה-על

נדרשת  הצגה  ברוטו  של  התחייבויות  לפיצויים  בהתחייבויות  והצגה  ברוטו  של  כל  היעודות  בגין  פיצויים 
 .בנכסים

 
לי  החשבונאות  המקובלים בין  כללי  החשבונאות  המקובלים  בישראל  לבין  כל  השפעת  ההבדלים  המהותיים .ב

 :ב על הדוחות הכספיים הינה כדלקמן"בארה
 :דוח רווח והפסד .1

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"שפי לא ח"שפי לא
   
 חשבונאות מקובלים בישראל כמדווח על פי כללי) הפסד(רווח  6,538  )8,830(
 )1( סים נדחיםמ )9,735( )2,093(
 )2( הפחתת מוניטין 880  5,377 
 3,284 )8,855(     
 ב"בארה פי כללי חשבונאות המקובלים-הפסד על )2,317(  )5,546(

 .שינוי במסים הנדחים )1(
 .ביטול הפחתות שיטתיות של מוניטין )2(
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 )המשך (וחות הכספייםב על הד"השפעת ההבדלים המהותיים בין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארה - 31אור ב

 
 :משךה .ב

 
 :מאזן .2

  2004 בדצמבר 31ליום 
    לפי כללי
    חשבונאות
    מקובלים
  כפי שדווח התאמות ב"בארה

  ח"לפי שא ח"שפי לא ח"שפי לא
    
 )2)(1( השקעה בחברות כלולות ואחרות 351,897  599,391  951,288 
 )3( יעודה לפיצויים -  86,019  86,019 
 )4( יתרת חובה לזמן ארוך 707  )726( )19(
 )3( מעביד-התחייבויות בגין סיום יחסי עובד 10,413  86,019  96,432 
 )5( מסים נדחים  168,270  102,481  270,751 
 )4( התחייבויות לזמן ארוך -  1,367  1,367 
 )1( בניכוי המס, "ירההניתנים למכ"קרן הון בגין ניירות ערך  -  388,482  388,482 
 )4( בניכוי המס, קרנות הון  -  )1,363( )1,363(
 )6( עודפים 195,480  105,121  300,601 

 
 

  2003 בדצמבר  31ליום 
    לפי כללי
    חשבונאות
    מקובלים
  כפי שדווח התאמות ב"בארה

  ח"שפי לא ח"שפי לא ח"שפי לא
    
 )2)(1( השקעה בחברות כלולות ואחרות 110,264  73,146  183,410 
 )3( יעודה לפיצויים -  74,342  74,342 
 )4( יתרת חובה לזמן ארוך 1,388  )1,182( 206 
 )3( מעביד-התחייבויות בגין סיום יחסי עובד 15,729  74,342  90,071 
 )5(  מסים נדחים 209,364  )1,186( 208,178 
 )4( ות לזמן ארוךהתחייבוי -  27,951  27,951 
 )1( בניכוי המס, "הניתנים למכירה", קרן הון בגין ניירות ערך -  42,419  42,419 
 )4( בניכוי המס, קרנות הון -  )18,645( )18,645(
 )6( עודפים 240,011  18,446  258,457 

 
 .התאמת ערך ניירות ערך לשווי שוק )1(
ב  לחלק  החברה  ברווחי "התאמה  לכללי  חשבונאות  מקובלים  בארהביטול  הפחתות  שיטתיות  של  מוניטין  ו )2(

 .חברות כלולות
 .ברוטו, מעביד-הצגת התחייבויות בגין סיום יחסי עובד )3(
 .מכשירים פיננסיים נגזרים )4(
 .שינוי במסים הנדחים )5(
 .ב"ההשפעות של ההתאמה לכללי חשבונאות בארה )6(
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 )המשך (ב על הדוחות הכספיים"ין כללי החשבונאות המקובלים בישראל ובארההשפעת ההבדלים המהותיים ב - 31אור ב

 
 :משךה .ב

 
 :הגילוי על הרווח המקיף .3

 
כאשר  הרווח  הנקי  הינו  הרווח  המוצג ,    רווח  נקי  ורווח  מקיף  אחר-המקיף  כולל  שני  רכיבים  )  הפסד(הרווח  

ם  ישירות  להון  העצמי  ואשר  אינם בדוח  רווח  והפסד  והרווח  המקיף  האחר  כולל  את  הסכומים  הנזקפי
 .נובעים מעסקאות עם בעלי מניות

  לשנה שהסתיימה
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"לפי שא ח"לפי שא
   
 ב"הפסד כמדווח על פי כללי חשבונאות מקובלים בארה )2,317( )5,546(
   
 :לאחר מס, רווח מקיף אחר  
 ות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקותהתאמות הנובע 1,806  4,483 
 רווחים בלתי ממומשים מניירות ערך 388,482  42,419 
 התאמות הנובעות ממכשירים פיננסים נגזרים )17,722( )12,590(
    כ רווח מקיף אחר"סה 372,566  34,312 
 כ רווח מקיף"סה 370,249  28,766 

   
 
 :תזרים מזומנים .4

  ימהלשנה שהסתי
   בדצמבר31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
  ח"לפי שא ח"לפי שא
   
 :נתונים נוספים לתזרים המזומנים  
   
 ריבית ששולמה 58,952  67,060 
 השפעה נטו על המזומנים מהפרשי תרגום 780  2,645 

 
 ):דולר(ח ערך נקוב של הון מניות " ש1-הפסד ל .5

  לשנה שהסתיימה
  בר בדצמ31ביום 

3 0 0 2 4 0 0 2  
   
 ח ערך נקוב של הון מניות כפי שדווח" ש1-הפסד ל) הפסד(רווח  0.46  )0.62(
 ח ערך נקוב של הון מניות על פי כללי" ש1-הפסד ל  
 ב"חשבונאות מקובלים בארה )0.16( )0.39(
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 קיע בערבון מוגבלרא  אחזקות-ים כנפי
 
 פח בנס

 
 

   שיעור החזקה של
   חברה המחזיקהה

 שם החברה עיסוק עיקרי %
   
 מאוחדותת רוחב  

   
 מ"קיע נתיבי אויר ושרותי תעופה בעראף נכ מניות ומתן שרותיםת קזהח 100.0
 מ"להחזקת כנף בע הברחה מניותת קזהח 100.0
 מ"עב) קעות בתעופהשה(ף נכ מניותת קזהח 100.0

 מ"יע קוי תעופה ישראליים בעקרא ת מטוסיםרכחהום יתיירות ושרותים נלוו, הופתע 75.0
 מ"ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע החכרת מטוסים 100.0
 מ"בע) 1981(רנשיונל טע אינקירא לארץ ץוחלטיסות שכר וחבילות נופש ק וושי 100.0

 
100.0 

ניה תי קרקע מגרמורישוי לשיווק כרטיסי טיסה נאוטסי
 ואוסטריה

 )מניהגר(ה .ב.מ.טרוול ג עקירא

 )שוויץ. (ג.טרוול א עקירא תי קרקע משוויץורישויסי טיסה רט כוקי לשיונאוטסי 100.0
 מ"קיע בער פינכ ות נסיעותויכנסו 100.0
  זרותתוברח 19 מטוסים שוםילרת ורחב 100.0

 
100.0 

 
  אחזקת מטוסיםיתוריש

 ים ופתימטוסים ושירותים תע תזקחא
 מ"ה של כנף ארקיע בעדוסימ   

 (*)מ " ישיר בעבטבמ ותירית  נסיעותותנכסו 100.0
 (*)מ "קליק בע עקירא ינטרנטאב טיסותק וושי 100.0

   
 מאוחדת באיחוד יחסי רהחב  
   

 מ"ישראל בע. אס.ייא.יוק רות תעופהב לחערותי קרקשי ןמת 50.0
 )שוויץ(פוקס ארקיע טרוול  תי קרקע משוויץורישויסי טיסה רט כוקי לשיונאוטסי 50.0
   
   
 ותולת כלרוחב  
   

 מןמ ים לוגיסטייםתורשוטסים ומ ואחסנה של מטעניםל וטני 25.0
 אתיסא ר שכתנת טיסוגראמה נסיעות קמעונאית ותנכסו 24.9
 תעופה ישרק שפונית לשיווק טיסות שכר וחבילות נאוטסי 24.9
 מ"בע) 1994(ל סיורא מ"במניות חברת טל לימוזין בעה קזהח 50.0

 (*)מ "שירותי שכר ישראליים בע. אס.יס.יא ארגון טיסות שכר מאירופה לישראל 100.0
 

50.0 
 
 טיסות שכר קוויש

 ם ונופשילויטיסות טני ג נסיעות מאריל-אב
 )בפירוק(מ "בע) 1985   (

 מ"בע) 1985(ז פ-ןונרא ופש לקבוצות וארגון כנסים נקושו 24.9
 מ"ק שרותי מזון בעאר ג"ניהול בתי קפה בנתב 49.0

 
 .חברה לא פעילה (*)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'דחלק 
 
 
 
 

 תקופתידוח 
 

 פרטים נוספים על התאגיד
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 1 - ד
 
 מבוא
-------- 

 4200דוח תקופתי לשנת 
 

 )"התאגיד"או  "החברה" או "כנפיים"להלן (מ "אחזקות ארקיע בע-כנפיים :שם החברה
 0-004070-52: חברה ברשם' מס

 61392אביב -תל, 39301. ד.ת, שדה התעופה דב: כתובת
 6996634-03 :פקס 6902226-03: 'טל

 31.12.04  :תאריך המאזן
 29.3.05  :תאריך הדוח
 1.1.04 - 31.12.04  :תקופת הדוח

 
  :תיאור עסקי התאגיד: 'א8תקנה 

 לו  בשנה  האחרונה  בהתאם  לפרטים תיאור  עסקי  התאגיד  והתפתחות  עסקיו  כפי  שח  
  1969  �ט  "התשכ,  )מבנהו  וצורתו,  פרטי  התשקיף(ולעקרונות  שבתוספת  לתקנות  ניירות  ערך    
   ).'ראה חלק א(מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה   

 
 דוחות כספיים :9תקנה 

 בצרוף  חוות  דעת  רואה  החשבון  מהווים   2004הדוחות  הכספיים  המבוקרים  לשנת  
 .)'גראה חלק (תי נפרד מדוח זה חלק בל

 
 דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד :10תקנה 

 מהווה  חלק  בלתי  נפרד  מדוח  זה   2004דוח  הדירקטוריון  על  מצב  עניני  התאגיד  לשנת    
 .)'בראה חלק (  

 
 *תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים :'א10תקנה 

 כ"סה
-------- 

  4רבעון 
-------- 

  3רבעון 
-------- 

 2רבעון 
-------- 

 1רבעון 
-------- 

 

 169,114 
)144,816( 

---------- 

 30,901 
)25,805( 

---------- 

 66,914 
)57,512( 

---------- 

 42,513 
)35,012( 

---------- 

 28,786 
)26,487( 

---------- 

 הכנסות
  הוצאות הפעלה

 24,298 
)17,592( 

---------- 

 5,096 
)4,697( 

---------- 

 9,402 
)5,161( 

---------- 

 7,501 
)4,556( 

---------- 

 2,299 
)3,178( 

---------- 

 רווח גולמי 
 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

6,706 399 4,241 2,945 )879( 
 

 תפעולי ) הפסד(רווח 

)12,842( )3,361( 
 

)2,866( 
 

)3,541( )3,074( 
 

 נטו  , הוצאות מימון

 25 
---------- 

 25 
---------- 

      )-(     
---------- 

     )-(       
---------- 

    )-(       
---------- 

 נטו , אחרותהכנסות 
 

)6,111( 
 

 לפני מיסים על ההכנסה) הפסד(רווח  )3,953( )596( 1,375  )2,937(

8,226 
 

 )הפרשה( הטבה -מסים על ההכנסה 918 7,549 )318( 77

 
660 

 
540 

 
579 

 
)270( 

 
)189( 

, חברות כלולות) בהפסדי(חלק החברה ברווחי 
 נטו

 
) 1,316( 

------------ 

 
290 

------------ 

 
)376( 

------------ 

 
)2,007( 

------------ 

 
777 

------------ 

, חברות מאוחדות) ברווחי(חלק המיעוט בהפסדי 
 נטו

1,459 )2,030( 1,260 4,676 )2,447( 
 

 )הפסד(רווח נקי 

 
  דולראלפי   ב*



 2 - ד
 

 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  : ג10תקנה 
 

 .  לא נעשה שימוש ספציפי נוסף ביתרת כספי ההנפקה2004בשנת 
  

 רשימת השקעות בחברות בת ובחברות הקשורות לתאריך המאזן :11תקנה 
 

 431.12.0ליום וחברה אחרת  החזקות והשקעות החברה בחברות מוחזקות
        דולרבאלפי 

יתרת 
השקעות 

אחרות של 
 החברה

יתרת 
הלואות 
שנתנה 
 החברה

ערך 
ההשקעה 
 בספרים

עלות המניות 
 המוחזקות
)              2( 

  %-השעור ב
 
 

    בהצבעהבהון      

ח של "בש. נ.ע
המניות 

 המוחזקות

 כ"סה
כולל של . נ.ע

 ח"המניות בש

)       1 (        
 / סוג המניות
 אופציות

שם החברה 
בעלת 
 המניות

 חברות מוחזקות

 )1(רגילות  398,136,744 158,288,219 39.8 *39.8 59,505 59,505 - -
אופציות   83,991,928 22,070,968 - - 2,190 2,190 - -

1('רכישה ב 

( 
- - 3,975 3,975 - - 52,106,777 97,583,803 

 
אופציה 

 )1( 1סדרה 

אל על נתיבי  כנפיים
אויר לישראל 

 מ"בע

- - 45,897 278 75.01 75.01 45.0000 59.9999 
 

כנף ארקיע  כנפיים רגילות
 נתיבי אויר 

החברה    14.9999 24.99 24.99 10 15,305 - -
לאחזקת כנף   

ושרותי תעופה 
 מ"עב

       
 

   נדחית 0.0001

 רגילות 20 10 50 50 7 81 )3( 60 -
 

) 1994(אוריסל  כנפיים
 מ"בע

 
- 

 
- 

 
9,720 

 
24,839 

 
25.04 

 
25.04 

 
8,765,516 

 
35,000,000 

        )1( 
 רגילות

 
 כנפיים

מסופי -ממן
מטען וניטול 

 מ "בע
 

- 
  

3,058 
 

5,796 
  

23.66 
 

19.86 
 

1,667,834 
 

7,050,000 
        )1( 
 רגילות

 
 כנפיים

 
 איסתא ליינס

 
- 

 
- 

 
824 

 
1,292 

 
- 

 
3.70 

 
311,233 

 
1,350,000 

 
 בכורה

חברת נסיעות  
של סטודנטים 
 מ"בישראל בע

 
- 

 
- 

 
1,777 

 
5,151 

 
24.93 

 
24.93 

 
1,852,458 

 
7,350,837 

        )1( 
 רגילות 

 
 כנפיים

קשרי תעופה 
 מ"בע

- - - - 50 
 

50 
 

300.1 
 

600.2 
 

 רגילות
 

 כנפיים

    50 
 

  הנהלה  2 1 50

לי נסיעות -בא
מארגני טיסות 
 טיולים ונופש 

 מ"בע) 1985(
 )בפרוק(

 
- 

 

 
-  

 
63,218 

 
1,500 

 
75 

 
75 
 

            )4( 
316.3999 

 

 
421.8665 

 
 רגילות

 
 כנף ארקיע

 
ארקיע קוי 

 תעופה
מ "ישראליים בע  נדחית 0.0001       

 ")קיעאר("
 הנהלה 0.0008 0.0006      

 
 כנף ארקיע

 
- 

 
- 

 
)987( 

 
- 

     )5( 
76 

 
76 

 
0.0076 

 
0.01 

 
 רגילות

 
 

כנף  הנהלה  0.0002      
השקעות (

 )בתעופה

 אחזקת מטוסים
ושרותים 
 תעופתיים
של כנף  מיסודה
 ארקיע 

 מ"בע

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    )5( 
24 

 
24 

 
0.0024 

 רגילות 
 

  

, 238014  המניה  שלה  בבורסה  הינו  פרממן  שמס:  ת  המוחזקות  הינן  חברות  פרטיות  ואינן  נסחרות  בבורסה  למעטכל  החברו )1(
קשרי  תעופה ,  1084250ומספר  מנית  הבכורה  שלה  בבורסה  הינו    1081074שלה  בבורסה  הינו  הרגילה  איסתא  שמספר  המניה  

מספר  אופציית ,  01087824לה  שלה  בבורסה  הינו    ואל  על  שמספר  המניה  הרגי413013שמספר  המניה  שלה  בבורסה  הינו  
 רכישה 

 .1087857שלה בבורסה ) 1סדרה ( ומספר אופציה 1087840שלה בבורסה ) 'סדרה ב(
 .לפני דיבידנד והפחתת מוניטין )2(
 .2.1.2006ואינו עומד לפרעון לפני , שטר הון שאינו נושא ריבית והצמדה )3(
 .מ עבור עובדי ארקיע"עופה ותיירות בעתאגיד עובדי ת-יתר המניות מוחזקות בידי תות )4(
 .  מהזכות למנות דירקטורים25%מ "בע) השקעות בתעופה( מהזכות למנות דירקטורים ולכנף 75%לכנף ארקיע  )5(
 



ל "  לא  התאפשר  לחברה  להשתמש  בזכויות  ההצבעה  הנ2004,    באוגוסט4י  החלטת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  מיום  "עפ ♦
 עד 

 .31.12.04ליום  
 
  3 - ד

 
 )המשך( :11תקנה 

 
        דולרבאלפי  

יתרת 
השקעות 

אחרות של 
 החברה

יתרת 
הלואות 
שנתנה 
 החברה

ערך 
ההשקעה 
 בספרים

עלות 
המניות 
 המוחזקות

)  2( 

  %-השעור ב
 בהון      בהצבעה

ח "בש. נ.ע
של המניות 
 המוחזקות

 כ"סה
כולל . נ.ע

 של
המניות 

 ח"בש

)1        ( 
 סוג המניות

ה שם החבר
בעלת 
 המניות

 חברות מוחזקות

   
 

 כנף ארקיע רגילות 0.1 0.0001   

  
- 

 
- 

749 121 100 100 0.0999   
 

 ארקיע

 ארקיע אינטרנשיונל 
 מ "בע) 1981(
 

ארקיע ליסינג  ארקיע רגילות 250,000 150,000 100 100 32 7,130 - -
 מ"אינטרנשיונל בע

 - 
 

 ארקיע רגילות 37,500 37,400 100-כ 100 -כ 11 )102( -

ארקיע    100   - - - -
 אינטרנשיונל

 .אס.סי.אי
  שרותי שכר

 מ"ישראליים בע

 Arkia Travel AG ארקיע רגילות 100,000 ש"פר 100 100 86 )944( - -
(Switzerland)  

 Arkia רגילות 100,000 ש"פר 50 50 36 23 - -
Travel 

AG 

Fox-Arkia Travel 
Ltd. 

 .אס.איי.קיו ארקיע  רגילות 20,000 10,000 50 50 3 903 - -
 מ "ישראל בע

- - )390( 
 

517 95 95 950,000 
 ג"מר

 הון החברה
 ג" מר1,000,000

 Arkia Travel כנפיים
GmbH (Germany)  

- - )39( 34 5 5 50,000 
 ג"מר

 ארקיע  

 .GBOX. Co ארקיע רגילות  1$  1$ 100 100 כלולה בספרי ארקיע
Limited 

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GMCP LTD ארקיע רגילות

 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 

 2,000 ט" ליש1
 ט"ליש

.GKCP LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GOPW LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ישל

.GCPT LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע 
 ט"ליש

.GSPW LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע 
 ט"ליש

.GDPA LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע 
 ט"ליש

.GCPN LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 קיעכלולה בספרי אר
 ט"ליש

.FHCP LTD ארקיע  רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GCPP LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GCPZ LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GJCP LTD  ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GQCP LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GNDU LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GQBB LTD ארקיע רגילות

 .הינן חברות פרטיות ואינן נסחרות בבורסהעמוד זה המופיעות בכל החברות המוחזקות  )1( 
 לפני דיבידנד והפחתת מוניטין )2 (
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 )המשך( :11תקנה 
 
 

         דולרבאלפי
יתרת 

השקעות 
אחרות 

של 
 החברה

יתרת 
הלואות 
שנתנה 
 החברה

ערך 
ההשקעה 
 בספרים

עלות 
המניות 

המוחזקות 

  %- בר השעו
 בהון    בהצבעה

ח "בש. נ.ע
ל ש

המניות 
 המוחזקות

 כ"סה
כולל . נ.ע

של 
המניות 

 ח"בש

    )  1( 
סוג 

 המניות

שם החברה 
 בעלת המניות

 חברות מוחזקות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.GQBH LTD ארקיע רגילות

  2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע 
 ט"ליש

.GFPW LTD ארקיע רגילות

  2,000 ט" ליש1 100 100 רי ארקיע כלולה בספ
 ט"ליש

 .FACP LTD ארקיע רגילות

 2,000 ט" ליש1 100 100 כלולה בספרי ארקיע
 ט"ליש

.CGTSN LTD ארקיע רגילות

  ארקיע רגילות 10,970 10,969 100 -כ 100 -כ - )563( - -
 כנפי רקיע

- - - -   
 

 מ"בע  הנהלה 30 30

- - - -   1  
 

  קיעכנף אר רגילות

 כנפיים  רגילות 0.25 0.25 100 100 1,533 15,305 - -
 

החברה לאחזקת 
 מ"כנף בע

  הנהלה 0.002 0.001 50 50 - - - -
 כנף ארקיע

- - - -   
 

0.001 )2( 
0.001 

  מיוחדת
 

 כנף
 השקעות(

 ) בתעופה
 מ"בע

- - - -   
 

  רגילות 0.02 0.01
 

  

 כנפיים רגילות  0.01 50 50 - - - -
 

 

  הנהלה  0.001   - - - -
 

 

 ארקיע רגילות 29,400 7,000 100 100 - )870( - -
 

תיירות במבט ישיר 
 מ"בע

 מ"ארקיע קליק בע ארקיע רגילות 39,100 100 100 100 - )110( - -
 

) 1985(ארנון פז  כנפיים רגילות 2,620 2.49 24.9 24.9 866 )77( - -
 מ"בע

 152  
טל לימוזין סרוויס  אוריסל רגילות  13,000 2,000 100 100 - 285 )3(

 מ"בע
 רגילות 199,990 49 49 50 - - - -

 
 הנהלה 10 - - -    

 

 )4( אס.איי.קיו
 מ"ישראל בע

ארק שרותי מזון 
 מ"בע

 
 .הינן חברות פרטיות ואינן נסחרות בבורסההמופיעות בעמוד זה כל החברות המוחזקות  )1(
 
 או  הקצאה  של  מניות  ממין  וסוג /מ  קבע  כי  המניה  המיוחדת  מקנה  זכות  למנוע  העברה  ו"בע)  ת  בתעופההשקעו(תקנון  כנף   )2(

 או  הקצאת  מניות  כאמור  תהא  בתוקף  רק  באישורו  המוקדם  בכתב  של  בעל  המניה /כלשהו  בחברה  באופן  שכל  העברה  ו 
 . המיוחדת 

 
 . לשנה4%הלוואה צמודה למדד המחירים ונושאת ריבית בשיעור  )3(
 
 .מ"אס ישראל בע.איי.מ מארקיע לקיו" הועברו מניות ארק שרותי מזון בע2004במהלך אוקטובר  )4(
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 שינויים בהשקעות בחברות מוחזקות בתקופת הדוח :12תקנה 

 
  

עלות נומינלית 
 דולרבאלפי 

 כ "סה
 .נ.ע

ניר סוג 
 הערך

 ניר הערך' מס
 בבורסה

מהות  שם החברה
 השינוי

תאריך 
 השינוי 

מניה  0.014 870
 רגילה

החברה לאחזקת  חברה פרטית
 כנף

רכישת 
 מניות

1.04 

מניה  0.0064 121
 רגילה

ארקיע  חברה פרטית
 אינטרנשיונל

 מ"בע) 1981 (

רכישת 
 מניות

12.04 

 מניה 1,360,030 1,178
 רגילה

אל על נתיבי  1087824
אויר לישראל 

 מ"בע

 רכישת 
 מניות

1.04 

ית אופצ 18,770,248 4,434
 רכישה

אל על נתיבי  1087832
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 
רכישה 

 )'סדרה א(

1.04 

אופצית  25,184,169 5,574
 רכישה

אל על נתיבי  1087840
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 
רכישה 

 )'סדרה ב(

1.04 

אל על נתיבי  1087857 אופציה 8,369,022 1,576
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 

 1סדרה 

1.04 

אופצית  712,000 165
 רכישה

אל על נתיבי  1087840
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 
רכישה 

 )'סדרה ב(

2.04 

אל על נתיבי  1087857 אופציה 678,105 155
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
 אופציה

 1סדרה 

2.04 

 אופצית 2,620,000 865
 רכישה

אל על נתיבי  1087832
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 
רכישה 

 )'סדרה א(

4.04 

אופצית  2,010,000 738
 רכישה

אל על נתיבי  1087840
אויר לישראל 

 מ"בע

רכישת 
אופציה 
 רכישה

 )'סדרה ב(

5.04 

 מניות 70,514,414 20,184
 רגילות

אל על נתיבי  1087832
אויר לישראל 

 מ"בע

מימוש 
אופציה 
רכישה 

 )'סדרה א(

6.04 

ניות מ 71,289,568 21,730
 רגילות

אל על נתיבי  1087840
אויר לישראל 

 מ"בע

מימוש 
אופציה 
 רכישה

 )'סדרה ב(

12.04 
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 חברות  מאוחדות  באיחוד  יחסי  וחברות ,  של  חברות  מאוחדות)  הפסדים(רווחים   :13תקנה 
  31כלולות  שאינן  נסחרות  בבורסה  ותקבולי  החברה  לשנה  שהסתיימה  ביום    
  דולר באלפי 4200, בדצמבר  

 
  )הפסדים(רווחים  תקבולי החברה מהחברות המוחזקות

 חברות המוחזקות לפני מס  אחרי מס  דיבידנד ריבית דמי ניהול
 כנף ארקיע 13 13 2,896 - -

 
 ארקיע )6,423( 2,648 - - -

 
 אחזקת מטוסים )174( )160( - - -

 
 ארקיע אינטרנשיונל   )1,415( )1,487( - - -

ארקיע ליסינג  4,737 4,171 - - -
 מ"אינטרנשיונל בע

- - - )43( )43(   Arkia Travel  
GmbH 
 

 .GBOX. Co          כלולים בארקיע - - -
Limited

GMCP Limited          כלולים בארקיע - - -

GKCP Limited         כלולים  בארקיע - - -

GOPW Limited          כלולים בארקיע - - -

GCPT Limited          כלולים בארקיע - - -

GSPW Limited         כלולים  בארקיע - - -

GDPA Limited          כלולים בארקיע - - -

GCPN Limited          כלולים בארקיע - - -

FHCP Limited          כלולים בארקיע - - -

GCPP Limited ולים         כל בארקיע - - -

GCPZ Limited          כלולים בארקיע - - -

GJCP Limited          כלולים בארקיע - - -

GQCP Limited          כלולים בארקיע - - -

GNDU Limited          כלולים בארקיע - - -

GQBB Limited          כלולים בארקיע - - -

GQBH Limited ליםכלו בארקיע - - -

 
 

 .מהתאמת שווי ההשקעות על בסיס השווי המאזני) הפסד(לפני רווח  )1(  
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 )המשך( :13תקנה 

 
  )הפסדים(רווחים  תקבולי החברה מהחברות המוחזקות  

)1(אחרי מס  דיבידנד ריבית דמי ניהול  חברות המוחזקות )1(לפני מס 
GFPW Limited כלולים בארקיע - - -

 בארקיע - - -
 

 FACP Limited כלולים

CGTSN Limited כלולים בארקיע - - -

 כנפי רקיע )18( )18( - - -
 

- 
 

 ישראל  . אס.איי.קיו 1,147 704 - -

 החברה לאחזקת כנף - - 965 - -
 

 )השקעות בתעופה(כנף   - - - - -
 

- - - )90( )90( Arkia Travel AG 
 

- - - - 
 

- Fox Arkia Travel 
Ltd. 

- - - 106 
 

180 )            2( 
 אוריסל 

- - - )2( 
 

)2( )               2( 
 .  אס.סי.אי

- - - - 
 

- )           2 ( 
 )בפרוק(לי -בא

- - - - 
 

 תיירות במבט ישיר -
 

 )2(מ  "ארק שרותי מזון בע )13( )9( - - -
 

- - - )2( 
 

 )2(ארקיע קליק  )2(
 

 .מהתאמת שווי ההשקעות על בסיס השווי המאזני) הפסד(לפני רווח   )1(  
 .חברה כלולה שהינה חברה פרטית )2(  

 
  שפעילותן אוטונומית ותקבולי החברה מהן ואחרותרווחים של חברות כלולות

 
 תקבולי החברה מהחברות הכלולות

 )$אלפי (
לפני ) הפסדים(רווחים 

 )₪אלפי (כלולות 
 נסחרות בבורסה

  לפני מס  אחרי מס דיבידנד ריבית דמי ניהול
- 

 
 ממן 32,845 20,963 889 -

- 
 

- 363 
 

 א"איסת 10,029 10,061

- 
 

- - 
 

 קשרי תעופה  )10,914( )13,229(

      
 שאינן נסחרות בבורסה     
 ארנון פז )2,194( )2,285( - - -

 
   

 תקבולי החברה מהחברות הכלולות
 )$אלפי (

לפני ) הפסדים (רווחים
 )$אלפי (כלולות 

 נסחרות בבורסה

  לפני מס  אחרי מס )1(דיבידנד  ריבית דמי ניהול
אל על נתיבי אויר  31,080 31,080 - - -

 מ"לישראל בע
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 אם מתן הלוואות , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן :14תקנה 

 ל התאגידהיה אחד מעיסוקיו העיקריים ש  
 

 .החברה אינה עוסקת במתן הלוואות  
 

  מועדי וסיבות הפסקת מסחר-ע שנרשמו למסחר " ני-מסחר בבורסה  :20תקנה 
 

 . ע למסחר ולא חלה הפסקת מסחר בבורסה"ח לא נרשמו ני"בתקופת הדו  
 

   תשלומים לנושאי משרה בכירה :21תקנה 
 

ענין ללרבות  ,  ם  שקיבלה  על  עצמההתשלומים  ששילמה  החברה  וההתחייבויות  לתשלומי
לגבי  כל  אחד  מחמשת  מקבלי  השכר  הגבוה  ביותר  מבין  נושאי ,  2004בשנת  ,  תנאי  פרישה
  הינם ,ח"הכל  במזומנים  או  בהתחייבויות  לתשלומים  באלפי  ש,  הנו  בחברהיהמשרה  שכ

 :כדלקמן
 .320ל לשעבר "סמנכ, 381דירקטור , 771ל "סמנכ, 1,142ל "סמנכ, 4,434ל "מנכ

 
 שכר וטובות הנאה :22תקנה 

 
ההוצאות  הנילוות  אליהם  ותשלומים  אחרים  שאינם  חורגים  מהמקובל ,  השכר  והמשכורות

בת  של וחברה  שקיבלו  דירקטורים  והמנהל  הכללי  מאת  החברה  )  לרבות  התחייבות  לשלם(
 . ח"אלפי ש 5,244החברה הסתכמו בשנת הדוח בסכום של 

 2,489של  פעיל  בחברה  בת  של  התאגיד  הסתכמה  בסך    הכוללת  של  בעל  ענין  עלות  ההוצאות
 .ח"אלפי ש
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  בת בחברה -בחברה, י בעלי ענין בתאגיד"ע המירים המוחזקים ע"מניות וני :24תקנה 
 קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדוח 

 
השווי הנקוב של 
מניות שהתאגיד 

שבעל הענין התחייב 
 למכור לו / לרכוש

שעור החזקה 
 *בהצבעה 

 שעור החזקה
 בהון 

ע "ני' מס
 מוחזקים 

 29.3.2005 -ב
 

' מס
הנייר 
 בבורסה

' מס שם הנייר
 חברה./ז.ת

 שם בעל הענין

 
 אין

 
 אין

 
4.54 

 
4.50 

 
650,000 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
019894170 

 
 ארנון יגאל

 
 אין

 
 אין

 
5.59 

 
5.54 

 
800,000 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
51139475 

 
 ארנון סאקי

 
 ןאי

 
 אין 

 
0.88 

 
0.88 

 
126,515 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
056422413 

** 
 אילן כרמל

 
 אין

 
 אין

 
0.88 

 
0.87 

 
125,434 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
054904958 

** 
 ארנון דפנה

 
 אין

 
 אין

 
6.61 

 
6.55 

 
946,543 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
071511174 

 
 קימרלינג סופיה

 
 אין

 
 אין

 
14.48 

 
14.35 

 
2,073,353 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
007014483 

 
 בורוביץ ישראל

 
 אין

 
 אין

 
4.60 

 
4.56 

 
659,677 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
02421699 

*** 
 בורוביץ אמיר

 
 אין

 
 אין

 
4.60 

 
4.56 

 
659,678 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
02722227 

*** 
 בורוביץ מיה

 
 אין

 
 אין

 
4.60 

 
4.56 

 
659,678 

 
543017 

 
 ה רגילהמני

 
27788744 

*** 
 בורוביץ נמרוד

 
 אין

 
 אין

 
5.0 

 
5.0 

 
723,199 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
056400997 

**** 
 בורוביץ תמר

 אין אין
 
 007014493 מניה רגילה 543017 1 0 --

 
 בורוביץ דוד

 
 אין

 
 אין

 
9.16 

 
9.08 

 
1,312,221 

 
543017 

 
 מניה רגילה

 
3-001414-52 

***** 
 מ"בעכור תעשיות 

 
 אין

 
 אין

 
15.87 15.73 2,273,489 543017 

 
 057820870 מניה רגילה

 
 נוריאל אבשלום

 אין  אין
 
 0-004070-52 מניה רגילה 543017 128,353 0.88 --

****** 
 כנפיים  

 
החזקותיהם  של  יגאל ;  ים  דירקטור6הזכות  למנות  ,  אמיר  בורוביץ  ונמרוד  בורוביץ,  תמר  בורוביץ,  דוד  בורוביץ,  ה  ישראל  בורוביץ"לה *

החזקותיה  של  סופיה  קימרלינג  מקנות  לה  את  הזכות ;  כרמל  אילן  ודפנה  ארנון  מקנות  להם  את  הזכות  למנות  דירקטור  אחד,  ארנון 
 .צים"ח אינו חל על דהאמור לעיל. דירקטור אחד למנות 
  

 .בנותיו של מר יגאל ארנון  **
 .ילדיו של מר דוד בורוביץ  ***

 .של מר דוד בורוביץאשתו  ****
 ": כור"קריים בימחזיקים ע *****

 15.0% 'קבוצת קלארידג  
   Herms Investment Management Ltd.    10.0% 
  Esarbee Investments Limited   14.3% 
 )ארלס ברונמן'בשליטת בני משפחת צ(  
  60.7%ציבור   

 
   הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום :א24תקנה 

 
  מניות 20,000,000  -ח  מחולק  ל"  ש20,000,000  הינו  31.12.2004ההון  הרשום  לתאריך  

 . כל אחת. נ.ח ע" ש1רגילות בנות 
הנפיקה  החברה  למשקיעים  מוסדיים  בדרך  של  הצעה  פרטית  כתבי ,  2004,    במרס16ביום  

גילות   מניות  ר1,755,650-  ל2008,    במרס20הניתנים  למימוש  עד  ליום  )  4סדרה  (אופציה  
חברה  בת  של  החברה  רכשה  מחלק  מהמשקיעים  המוסדיים  כתבי .  כל  אחת.  נ.ע  ₪  1בנות  

 . מניות של החברה459,355-אופציה הניתנים למימוש ל
כל .  נ.ח  ע"  ש1  מניות  רגילות  בנות  14,451,367  הינו  31.12.2004ההון  המונפק  והנפרע  ליום  

 . מניות16,207,017 � ובדילול מלא אחת
 1  מניות  רגילות  בנות  14,323,014הינו  )    מניות  רדומות128,353בניכוי    (ההצבעהסך  זכויות  

 . מניות15,619,309 � ובדילול מלא כל אחת. נ.ח ע"ש
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 מען רשום :א52תקנה 
 

 61392תל אביב , 39301ד .ת, מענה הרשום של החברה הינו שדה דב 
 knafaim@arkia.co.il: י דואר אלקטרונ6996634-03:  פקס6902226-03: 'טל 

 
 הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 

 
 3-00701448 :תעודת זהות' מס    ישראל בורוביץ:שמו  )א(
 

 1941 :שנת לידה .2  
 

 69018אביב -תל', א10רחוב חיים שורר : מענו .3  
 

 .ישראלית: נתינות .4  
 

 .תועדת ליסינג וועדת תיק השקעו, חבר בועדה האקזקיוטיבית .5  
 

 .לא: האם הוא דירקטור חיצוני .6  
 

 :חברה קשורה או של בעל ענין בו, חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד .7  
 .ל התאגיד"מנכ. כן   
 :ובנוסף   
    
 .ר הדירקטוריון" יו�מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע   
 ).2005אר עד פברו ( מנהל כללי ודירקטור-מ "ארקיע קוי תעופה ישראליים בע   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ "בע) השקעות בתעופה(כנף    
 .ר הדירקטוריון" יו-מ "החברה לאחזקת כנף בע   
 .ר הדירקטוריון" מנהל כללי ויו-מ "שרותי שכר ישראליים בע. אס.סי.אי   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ "בע) 1981(ארקיע אינטרנשיונל    
  -מ " מיסודה של כנף ארקיע בעאחזקת מטוסים ושרותים תעופתיים   
 .ר הדירקטוריון"יו   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ"תיירות במבט ישיר בע   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ"ארקיע קליק בע   
 . ר הדירקטוריון" יו-מ "כנף ארקיע נתיבי אויר ושרותי תעופה בע   

 .ר הדירקטוריון" יו�מ "ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע    
   GOLDSTAR TOUR AND TRAVEL LIMITED -הדירקטוריוןר" מנהל כללי ויו . 
   ARKIA TRAVEL GMBH � סקים ראשידירקטור ומנהל ע . 
   ARKIA TRAVEL (SWITZERLAND) AG �  עסקים ראשידירקטור ומנהל . 
   GBOX CO. LTD. ,GMCP LTD. ,GKCP LTD. ,GOPT LTD. ,GCPT LTD. , 
   GSPN LTD. ,GDPA LTD. ,GCPN LTD. ,FHCP LTD. ,GCPP LTD. ,  
   GCPZ LTD. ,GJCP LTD. ,GQCP LTD., .GNDU LTD. ,GQBB LTD., 

     GQBH LTD. ,GFPW LTD. FACP LTD. - CGTSN LTD. ר "מנהל כללי ויו 
 .הדירקטוריון    

 
 .1988 באפריל 24 :תאריך המינוי .8  

 
 .עלמחשבים ומערכות מיד'  פרופ:השכלתו .9  

 מרצה ,  כנפיים-ל ארקיע ו"מנכ: התעסקותו בחמש שנים האחרונות 
 .אביב-באוניברסיטת תל 
 

 :תאגידים בהם כיום מכהן כדירקטור   
 

 .מ"בורוביץ מוזס רוזן בע   
 .מ" מטרו בע-אופ צפון-קו   
 .מ"קלאבמרקט רשתות שיווק בע   
 .מ" רשתות פארם וקוסמטיקה בע-אורין   



 11 -ד

 
 .מ"פארם דראגסטרוס בע-ניו   
 .מ"אופ צפון מטרו בע-נט קו-סופר    
 .מ"פארם בע-אקווה מים מינרלים ניו   

 . ר הדירקטוריון" יו-מ"גרנית הכרמל השקעות בע  
 . ר הדירקטוריון" יו-מ"סונול ישראל בע  
 . דירקטור-מ"סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע  
 .ר הדירקטוריון" יו-וחברות הבנות שלהמ "בע) 1993(גרנית הכרמל אחזקות   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ וחברות הבנות שלה"גרנית הכרמל אחזקות ופיתוח בע  
 .ר הדירקטוריון" יו-מ"חברת נתיבי איילון בע  
 . דירקטור-הרצליה, המרכז הבינתחומי   

  Click Software Technologies Ltd.-דירקטור . 

   
חר  של אבן  משפחה  של  בעל  ענין  ,    ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  שלולפי  מיטב,  האם  הוא .10 
 מיה ונמרוד , דוד של אמיר, גיס של תמר בורוביץ, הוא אח של דוד בורוביץ, כן :התאגיד  
 .חברת מועצת המנהלים, ובעלה של יעל בורוביץ, בעלי מניות, בורוביץ  

 
 
 001989417: תעודת זהות' מס   יגאל ארנון : שמו . 1 )ב(ׁ
 

 .1929 :שנת לידה .2 
 

 .הרצליה, 20י "לח: מענו .3 
 

 .ישראלית: נתינות .4 
 

 .חבר בועדה האקזקיוטיבית ובועדת הליסינג .5 
 

 .לא: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

 .לא: הוא עובד התאגיד של חברה בת או של חברה קשורה או של בעל ענין בו האם .7 
 

 .1984 :תאריך המינוי .8 
 

 .ד"עו,  מוסמך במשפטים:השכלתו .9 
 

 ; בעל משרד עורכי דין: התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
   
 :תאגידים בהם משמש כדירקטור  
   
 ר דירקטוריון " יו-מ "ארקיע קוי תעופה ישראליים בע  
 מ"אל על נתיבי אויר לישראל בע  
 מ"כרמל ודפנה יון בע  
 מ"טק בע-יגאל ארנון השקעות היי  
      
, כן: בן משפחה של בעל ענין אחר, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, אם הוא .10 
 .בעלות מניות, הוא אביהן של כרמל אילן ודפנה ארנון  
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 4-7151117 : תעודת זהות' מס  קימרלינג סופיה   :שמה .1 )ג(
 

 .1951 :שנת לידה .2 
 

 . הרצליה פיתוח, 3  רחוב סנפיר:מענה הפרטי .3 
 

 . ישראלית:נתינות .4 
 

 .דירקטוריוןחברה בועדת אינה  .5 
 

 .לא: האם היא דירקטור חיצוני .6 
 

  של חברת בת שלו או של חברה קשורה שלו או, האם היא עובדת של התאגיד .7 
 .לא :של בעל ענין בו  

 
 .20.2.94 :תאריך המינוי .8 

 
 )ימודי מינהל עסקיםל(אקדמאית חלקית  :השכלתה .9 

 
 .מנהלת רכש: התעסקותה בחמש השנים האחרונות  
  
 :תאגידים בהם היא משמשת דירקטור  
 מ"ארקיע קוי תעופה ישראליים בע  

 
בת משפחה של בעל ענין אחר של , לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, האם היא .10 
 . ת בתאגידהיא ושלשת ילדיה הינם בעלי מניו, כן: התאגיד  

 
 
 056400997:  תעודת זהות' מס   בורוביץ תמר   :שמה .1 )ד (
 

 1960 :שנת לידה .2 
 

 52587רמת גן , 32ה "רחוב רמב: מענה הפרטי .3 
 

 .ישראלית: נתינות .4 
 

 .דירקטוריוןחברה בועדת אינה  .5
 

 .לא: האם היא דירקטור חיצוני .6 
 

של בעל ענין  בת שלו או של חברה קשורה שלו אושל חברה , האם היא עובדת של התאגיד .7 
 .לא :בו  

 
 .21.5.96: תאריך המינוי .8 

 
 .אקדמאית: השכלתה .9 
 מ"ל מפל תקשורת בע"מנכ: התעסקותה בחמש השנים האחרונות  

 
 : תאגידים בהם משמשת כדירקטור  
 ;ר הדירקטוריון" סגן יו�אל על נתיבי אויר לישראל   
 ;מ" ישראליים בעארקיע קוי תעופה  
 ;מ"גרנית הכרמל השקעות בע  
 ;מ"סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע  
  ;מ"קשרי תעופה בע  
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 ;מ"כנפי רקיע בע  
 ;מ"מפל תקשורת בע  
 ;ר הדירקטוריון" סגן יו�מ "קלאב מרקט בע  

 ;מ"טמבור בע   
 מ"טמבור אקולוגיה בע  
 ;ר הדירקטוריון" סגן יו�ניופארם   
  BMGבורוביץ מיזם גרופ(מ " בע( 
 מ"בורוביץ מוזס רוזן בע  
 רייטינג מדריך הפנאי והבידור של כולם  
 רייטינג מגזינים  
    
בת  משפחה  של  בעל  ענין  אחר  של ,  לפי  מיטב  ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  שלו,  האם  היא .10 

נמרוד  ומיה ,  ם  של  אמירימ  בחברה  וכן  אבעל  מניות,  אשתו  של  מר  דוד  בורוביץ,  כן:  התאגיד
 .גיסתו של מר ישראל בורוביץ, בורוביץ בעלי מניות בתאגיד

 
 005360920: תעודת זהות' מס   בורוביץ יעל   :שמה .1 )ה(
 

 1941 :שנת לידה .2 
 

 א"ת', א10רחוב חיים שורר : מענה הפרטי .3 
 

 .ישראלית: נתינות .4 
 

 .אינה חברה בועדת דירקטוריון .5 
 

 .לא:  היא דירקטור חיצוניהאם .6 
 

של בעל ענין  של חברה בת שלו או של חברה קשורה שלו או, האם היא עובדת של התאגיד  .7 
 .לא :בו  

 
 .20.2.94: תאריך המינוי .8 

 
 .אקדמאית: השכלתה .9 

 
 .א"אוצרת במחלקת החינוך במוזיאון ת: התעסקותה בחמש השנים האחרונות  
 .אין: ת כדירקטורתאגידים בהם היא משמש  

 
ענין אחר של  בת משפחה של בעל, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, האם היא .10 
 .מניות בו ל התאגיד ובעל"מנכ, אשתו של מר ישראל בורוביץ, כן: התאגיד  

 
 41965179: תעודת זהות' מס    יוסף רוזן: שמו .1 )ו(
 

 .1939 :שנת לידה .2 
 

 תל אביב, 18מיכאל נאמן שדרות : מענו .3 
 

 .ישראלית: נתינות .4 
 

 .חבר בועדת בקורת וועדת תיק השקעות .5 
 

 .לא: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

 .לא -חברה הקשורה או של בעל ענין , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד .7 
 

 10.11.1993: השנה שבה החלה כהונתו .8 
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 .לה ומדעי המדינה ומוסמך במנהל עסקיםבוגר כלכ: השכלתו .9 
 

 :התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 .)1.11.98 -החל מ(מ "החברה לישראל בע ל"מנכ  

 
 :ר דירקטוריון"פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כיו  

 טכנולוגיות . אי.די.אי, מ"מגנזיום ים המלח בע, מ"כימיקלים לישראל בע
 ; מ"מימון והנפקות בע. ל.ח; מ"בע) 1986(ייעוץ ניהול ו. ל. ח;)11.12.00עד (

 ; מ" בורוביץ מוזס רוזן בע;)24.12.99עד (מ "הרבוע הכחול ישראל בע
 .מ"קלאב מרקט רשתות שיווק בע

 
 -:דירקטור ב

ברום ים המלח ; חברות המטה של החברה לישראל; מ"ארקיע קוי תעופה ישראליים בע
צים חברת השיט הישראלית ; מ" המלח בעמפעלי ים; מ"רותם אמפרט נגב בע; מ"בע
 1קול ; מ"בע) איסיטק(החברה לישראל טכנולוגיות ; מ"בתי זיקוק לנפט בע; מ"בע

 ; מ"בע.) ל.ח(השקעות בתקשורת 
 

ענין אחר של  בן משפחה של בעל, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, האם הוא .10 
 .לא: התאגיד  

 
 30202645 : תעודת זהות'מס   יונתן קולבר: שמו .1 )ז(
 

 1962: שנת לידה .2 
 

 כפר שמריהו, 15רחוב השדות : מענו הפרטי .3 
 

 ישראלית: נתינות .4 
 

 אינו חבר בועדות דירקטוריון .5 
 

 .לא: אם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

 :ענין בו האם הוא עובד התאגיד של חברת בת שלו או של חברה קשורה שלו או של בעל .7 
 ;מ"כור תעשיות בע ל"מנכ  

 
 13.1.2005 :תאריך המינוי .8 

 
 .אקדמאית: השכלתו .9 

 
 : התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 )1.7.98 -החל מ(; מ"ל כור תעשיות בע"מנכ  
    
  : תאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור  

 ;מ"איי טלקום בע.סי.דירקטור אי
 מ" אגן תעשיות בע- מכתשים-דירקטור

 מ"בע) ישראל( שרתון מוריה -רקטורדי
 מ" טלרד נטוורקס בע�דירקטור 

 
 ענין אחר של בן משפחה של בעל, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, האם הוא  .10 
 לא: התאגיד  

 
 055667612: תעודת זהות  ' מס   פלטי נדב: שמו של הדירקטור . 1  )ח(
 

     1959 :שנת לידה .  2   
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 12'  מושב ירקונה מס):כפי הרשום במרשם התושבים(מענו  .3

 
 ישראלית :נתינות .4

 
 .חבר בועדת ביקורת  .5

 
 לא : האם הוא דירקטור חיצוני .6

 
 2004,  ביוני1 :השנה שבה החל את כהונתו .7

 
 בוגר ראיית חשבון וכלכלה, ח מוסמך" רו:השכלתו .8

 
 : התעסקותו בחמש השנים האחרונות .9

 
 .ל ונשיא קבוצת דורי מדיה גרופ"מנכ, בוצת מפל תקשורתר של ק"מייסד ויו  

 
 :תאגידים אחרים בהם הוא מכהן או כיהן כדירקטור בחמש השנים האחרונות . 10 

 Point Match,  מ"  בעIMH,  מ"  בעDTR,  מ"  בעLDI,  מ"אל  על  נתיבי  אויר  לישראל  בע 
 ,אוק  אינטראקטיב,   GSS  ,CTV media,  מ"אחזקות  בע.  ב.נעה  מ,  דורי  מדיה  גרופ,  מ"בע 
 דווקא  תכנים  והפקות ,  מ"ערוצי  תוכן  בע,  Point Match USA Inc,  מ"טרווליסט  בע 
 ,מ"פארם  דארגסטורס  בע-ניו,  מ"קלאבמרקט  רשתות  שיווק  בע,  מ"דרסט  בע,  מ"בע 
 Tv  Communicaן  אחזקות  תקשורת .ד.ר.ש,  מ"נכסי  שדרות  ירושלים  יפו  בע,  מ"  בע 
 ..S.R.D.N USA Inc, מ"בע) 2002( 

   
 ר  ובעל "יו:  של  חברה  בת  או  חברה  קשורה  שלו  או  של  בעל  ענין  בו,  הוא  עובד  של  התאגיד .11 
 מ  שהינן  חברות  קשורות  של "מ  ובחברת  נועה  תקשורת  בע"מניות  בחברת  מפל  תקשורת  בע  
 .בעל ענין בתאגיד  

 
 .אינו בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד .12 

 
 050301266 :תעודת זהות' מס   נןמשה רו :שמו .1 )ט(
 

 1950 :שנת לידה .2 
 

 מבשרת ציון, 11אלה ' רח :מענו הפרטי .3 
 

 .ישראלית: נתינות .4 
 

 . בועדת ביקורת ובועדת תיק השקעותחבר .5 
 

 .לא: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

בעל ענין  לשל חברה בת שלו או של חברה קשורה שלו או ש, האם הוא עובד של התאגיד .7 
 . לא:בו  

 
 1.6.2004 :תאריך המינוי .8 

 
 בוגר מתמטיקה וסטטיסטיקה: השכלתו .9 

 
  :התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 מנהל כללי של דפי זהב  

 
 :תאגידים אחרים שבהם הוא משמש כדירקטור  
 מ"אבן קיסר בע  
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ענין  אחר  של   בן  משפחה  של  בעל,  שלולפי  מיטב  ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  ,  האם  הוא .10 
 לא :התאגיד  

 
 00007922 :תעודת זהות' מס   עמיעז סגיס :שמו .1 )י(
 

 1948 :שנת לידה .2 
 

 תל אביב, 13יוסף מילוא ' רח :מענו הפרטי .3 
 

 ישראלית: נתינות .4 
 

 אינו חבר בועדת דירקטוריון .5 
 

 לא: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

בעל ענין  של חברה בת שלו או של חברה קשורה שלו או של, א עובד של התאגידהאם הו .7 
 . לא:בו  

 
 5.10.2004 :תאריך המינוי .8 

 
 .בוגר הנדסת מכונות ומוסמך במדעי המדינה: השכלתו .9 

 
  :התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 החל (מ "עות בעומנהל כללי של גרנית הכרמל השק) 2003עד שנת (מ "נשיא שופרסל בע  
 ).2003משנת   

 
 :תאגידים אחרים שבהם הוא משמש כדירקטור  

  MID � Municipal,  מ"פארם  דראגסטורס  בע-ניו,  מ"אל  על  נתיבי  אויר  לישראל  בע
Investments & Development Ltd.  ,סופרגז  חברה ,  מ"סונול  ישראל  בע,  מ"טמבור  בע

גרנית  הכרמל ,  מ"עוגנים  בירוק  בע,  מ"טמבור  אקולוגיה  בע,  מ"ישראלית  להפצת  גז  בע
גרנית  הכרמל  אחזקות  פיתוח ,  מ"בע)  1993(גרנית  הכרמל  נכסים  ,  מ"בע)  1993(אחזקות  

גרנית  הכרמל  אחזקות ,  מ"אחזקות  בע.  י.גרנית  הכרמל  א,  מ"דרך  הים  התפלה  בע,  מ"בע
, מ"  בעגרנית  הכרמל  אחזקות  תעשייה,  מ"גרנית  הכרמל  אחזקות  תיירות  בע,  מ"אנרגיה  בע

גרנית  הכרמל ,  מ"פטרוליום  בע)  א.ה.ג(גרנית  הכרמל  ,  מ"בע)  1997(גרנית  הכרמל  אנרגיה  
, מ"בע.  פ.גרנית  הכרמל  אחזקות  ס,  מ"ב  אחזקות  בע"גרנית  הכרמל  נצ,  מ"אחזקות  בע.  ע.י

, מ"גרנית הכרמל פיתוח בע, מ"גרנית הכרמל תעשיות בע, מ"בע)  1995(גרנית  הכרמל  תירות  
י  ליסינג  דיינמיקס .ד.ל,  מ"י  אחזקות  בע.ה.מ  וג"בע)  2001(תקשורת  גרנית  הכרמל  
איי  ברנד .אם.בי,  מ"נדייזינג  סולושנס  בע'אס  ריטייל  מרצ.אם.אר,  מ"אינטרנשיונל  בע

 .מ"מנט אינטרנשיונל בע'מנג
 

ענין  אחר  של   בן  משפחה  של  בעל,  לפי  מיטב  ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  שלו,  האם  הוא .10 
 .אל :התאגיד  

 
 007947161 :תעודת זהות' מס   ישראל צנג' פרופ :שמו .1 )יא(
 

 1946 :שנת לידה .2 
 

 69355תל אביב , 10הכיסופים ' רח :מענו הפרטי .3 
 

 ישראלית: נתינות .4 
 

 .חבר בועדת הביקורת ובועדת תיק השקעות .5 
 

 .כן: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

 
 17 -ד 

 



 
בעל ענין  של חברה בת שלו או של חברה קשורה שלו או של, התאגידהאם הוא עובד של  .7 
 . לא:בו  

 
 25.3.2004 :תאריך המינוי .8 

 
 .דוקטור בהנדסה ופרופסור בניהול, בוגר הנדסה: השכלתו .9 

 
  :התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 הרקטור דיקן  הפקולטה  לניהול  באוניברסיטת  תל  אביב  וסגן  ,  מרצה  ואיש  סגל  הוראה  
 .באוניברסיטת תל אביב  

 
 .אין: תאגידים אחרים שבהם הוא משמש כדירקטור  

 
ענין  אחר  של   בן  משפחה  של  בעל,  לפי  מיטב  ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  שלו,  האם  הוא .10 
 .לא :התאגיד  

 
 002964039 :תעודת זהות' מס   ישראל שפיגלר' פרופ :שמו .1 )יב(
 

 1944 :שנת לידה .2 
 

 רעננה, 58ו "ביל' רח :מענו הפרטי .3 
 

 ישראלית: נתינות .4 
 

 חבר בועדת ביקורת ובועדת השקעות .5 
 

 כן: האם הוא דירקטור חיצוני .6 
 

בעל ענין  של חברה בת שלו או של חברה קשורה שלו או של, האם הוא עובד של התאגיד .7 
  לא:בו  

 
 20.2.2004 :תאריך המינוי .8 

 
 דוקטור  במחשבים  מערכות ,  מוסמך  במינהלעסקים,  וגר  מינהל  עסקים  וחינוךב:  השכלתו .9 
 מידע ופרופסור במערכות מידע  

 
  :התעסקותו בחמש השנים האחרונות  
 ר  ועדת  הדוקטורט  וועדת  מישוב  ופרופסור  אורח  באוניברסיטת "יו,  פרופסור  למערכות  מידע  
 ב"ארה, קלרמונט קליפורניה  

 
 .אין: בהם הוא משמש כדירקטורתאגידים אחרים ש  

 
ענין  אחר  של   בן  משפחה  של  בעל,  לפי  מיטב  ידיעת  התאגיד  והדירקטורים  שלו,  האם  הוא .10 
 לא :התאגיד  
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד :א26תקנה 
 
 3-00701448 :תעודת זהות' מס    ישראל בורוביץ:שמו .1  )א(
 

 1941 :שנת לידה .2  
 

 .ל ודירקטור"מנכ: פקיד שהוא ממלא בתאגידהת .3  
 

 : התפקיד שהוא ממלא בחברה חברה בת או בבעל עניין בו .4  
 

 ר הדירקטוריון" יו�מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע   
 ).2005עד פברואר ( מנהל כללי ודירקטור -מ "ארקיע קוי תעופה ישראליים בע   
 .ירקטוריוןר הד" יו-מ "בע) השקעות בתעופה(כנף    
 .ר הדירקטוריון" יו-מ "החברה לאחזקת כנף בע   
 .ר הדירקטוריון" מנהל כללי ויו-מ "שרותי שכר ישראליים בע. אס.סי.אי   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ "בע) 1981(ארקיע אינטרנשיונל    
  -מ "אחזקת מטוסים ושרותים תעופתיים מיסודה של כנף ארקיע בע   
 .ןר הדירקטוריו"יו   
 .ר הדירקטוריון" יו–מ "תיירות במבט ישיר בע   
 .ר הדירקטוריון" יו-מ"ארקיע קליק בע   
 ר הדירקטוריון" יו�מ "ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע   
 . ר הדירקטוריון" יו-מ "כנף ארקיע נתיבי אויר ושרותי תעופה בע   
   GOLDSTAR TOUR AND TRAVEL LIMITED -ועצת ר מ" מנהל כללי ויו 
 .המנהלים   
   ARKIA TRAVEL GMBH -מנהל עסקים ראשי  . 
   ARKIA TRAVEL (SWITZERLAND) AG -מנהל עסקים ראשי  . 
   GBOX CO. LTD. ,GMCP LTD. ,GKCP LTD. ,GOPT LTD. ,GCPT LTD. , 
   GSPN LTD. ,GDPA LTD. ,GCPN LTD. ,FHCP LTD. ,GCPP LTD. ,  
   GCPZ LTD. ,GJCP LTD. ,GQCP LTD. ,GNDU LTD., GQBB LTD. , 
   GQBH LTD. ,GFPW LTD. FACP LTD. ,CGTSN LTD. - ר "מנהל כללי ויו 

 .הדירקטוריון    
 

הוא  אח  של  דוד ,    כן:האם  הוא  בן  משפחה  של  נושא  משרה  בכירה  אחר  או  של  בעל  ענין .5 
              בתאגיד  וגיסה  של  תמרבעלה  של  יעל  בורוביץ  דירקטור  ,  בעל  מניות  בתאגיד,  בורוביץ  
 .בורוביץ בעלת מניות ודירקטור בתאגיד ובארקיע  

 
  :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות .6 
 .למחשבים ומערכות מידע' פרופ  
 .אביב-מרצה באוניברסיטת תל, מ"אחזקות ארקיע בע- כנפיים-ל ארקיע ו"מנכ  

 
 ).בארקיע (1988 :התאריך שבו החלה כהונתו .7 

 
 
 023761653: תעודת זהות' מס      עומר שלו: שמו .1 )ב(
 

 .1968: שנת לידה .2 
 

 .יועץ משפטי ומזכיר החברה, ל" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד .3 
 

 : התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל עניין בו .4 
 .מ"ופה ישראליים בעיועץ משפטי ומזכיר חברת ארקיע קווי תע, ל"סמנכ

 :דירקטור ב
 מ" איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע  
  GBOX CO. LTD. ,GMCP LTD. ,GKCP LTD. ,GOPT LTD. ,GCPT LTD. , 
  GSPN LTD. ,GDPA LTD. ,GCPN LTD. ,FHCP LTD. ,GCPP LTD. ,  
  GCPZ LTD. ,GJCP LTD. ,GQCP LTD. ,GNDU LTD., GQBB LTD. , 
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  GQBH LTD. ,GFPW LTD. FACP LTD. ,CGTSN LTD.. 
 . מזכיר בחברות השונות בקבוצות ארקיע  

 
 .לא: האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין .5 

 
 .עורך דין: במשפטים. A.B: השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות .6 

 
 ).בארקיע (2001: כהונתוהשנה שבה החל את  .7 

 
 
 009525528: עודת זהותת' מס   אורי מילר  : שמו .1 )ג(
 

 .1946: שנת לידה .2 
 

 .ל כספים"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד .3 
 .אחראי על פיקוח ודיווח בנושאי חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  

 
 :ין בוהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענ .4 

 ;מ"ל כספים בארקיע קוי תעופה ישראליים בע"סמנכ  
 

 :דירקטור ב  
 ; מ"אחזקת מטוסים ושרותים תעופתיים מיסודה  של כנף ארקיע בע  

 טל ; מ"בע) 1994(אוריסל ; מ"כנפי רקיע בע; מ"ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע   
 ; מ"אס ישראל בע.איי.קיו; מ"לימוזין סרוויס בע   
 איסתא ליינס חברת הנסיעות של ; מ" ארנון פז בע;מ"יסטיקר בעלוג   
 .ועדת תיק השקעות; מ"הסטודנטים בישראל בע   

  מ" סלקטיב ניהול ויעוץ השקעות בע�מודוס   
 

 .לא: האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין .5 
 

 .אה חשבוןרו: השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות .6 
  A.B .בכלכלה וחשבונאות. 

 
 ).בארקיע (1983: השנה שבה החלה כהונתו .7 
  

 7260823: תעודת זהות' סמ     א יהודהרזע:  ומש .1 )ד(
 

 1944:  לידהתנש .2 
 

 .ר פנימיקבמ: קיד שהוא ממלא בתאגידפתה .3 
 

 :קיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל ענין בופתה .4 
 

 . חברה קשורה-"איסתא"קר במב  
 
 אל:  הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןםאה .5 

 
 : לתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונותכשה .6 

מתמחה בבקרת , מוסמך במנהל עסקים, בעל פרקטיקה פרטית לראיית חשבון, רואה חשבון  
 .פנים ובבקרה עסקית  

 
 2001: נה שבה החלה כהונתושה .7
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 רואה החשבון של התאגיד  :27תקנה 
 

 'בריטמן אלמגור ושות  
 הבנין העגול, 1מרכז עזריאלי   
 67021תל אביב   

 
 שינוי בתקנון החברה :28תקנה 

 
 .ח לא נערך כל שינוי בתקנון או בתזכיר ההתאגדות של החברה"בתקופת הדו  

 
 המלצות והחלטות המנהלים  :29תקנה 

 
 : טות הדירקטוריון בדבר חלוקת דיבידנדהחל  

 
. למניה  ₪  3.55החליט  דירקטוריון  החברה  על  חלוקת  דיבידנד  בסך  ,  2004,    בדצמבר5ביום    
 . אלפי דולר11,643סך הדיבידנד שחולק בפועל   

 
 :החלטות על פי אסיפות כלליות מיוחדות  

 
 המניות בחברה את ההחלטות  אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי 11.5.2004ביום   
 :הבאות  

 
בהסכם  לקבלת  שירותים  עם ,  חברה  בת  של  החברה,  אישור  התקשרות  של  ארקיע )א(

 .מ"אנמ בורוביץ בע
 
אישור  התקשרות  בחוזה  לביטוח  אחריותם  של  דירקטורים  ונושאי  משרה  בחברה  )ב(

כולל  נושאי  משרה  הנחשבים  בעלי ,  או  בחברות  קשורות  שלה/או  בחברות  בנות  ו/ו
על  פי  דין  ותקנות  החברה  וקבלת  החלטת  מסגרת  להתקשרות  מעת ,  ליטה  בחברהש

 .לעת בפוליסה לביטוח אחריות כאמור לעיל
 

לרבות  דירקטורים  הנחשבים  בעלי  שליטה ,  אישור  תנאי  כהונת  חברי  הדירקטוריון )ג(
 .בחברה

 
ר "ר  דירקטוריון  החברה  באשר  לתנאי  כהונתו  כיו"הארכת  התקשרות  עם  יו )ד(

 .ר דירקטוריון ארקיע" החברה ויודירקטוריון
 

 .ל החברה"למנכ₪  אלפי 600אישור תשלום גמול מיוחד בסך  )ה(
 

  אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה החלטה 23.12.2004ביום   
 בורוביץ ) איזי(ישראל '  פרופ�בדבר תשלום גמול מיוחד חד פעמי לשניים מבעלי השליטה  
 ב  עבור  כל "  אלפי  דולר  ארה400-בסך  השווה  ל,  ומר  דוד  בורוביץ)  כללידירקטור  ומנהל  ( 
 .אחד מבעלי השליטה כאמור  
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 החלטות החברה  :א29תקנה 
 

  לעיל לענין אישור התקשרות בחוזה לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי 29ראה תקנה   
 .משרה  

 
 
 

 29.3.05: תאריך
 
 
 

___________________ 
 מ" אחזקות ארקיע בע�כנפיים 

 
 
 

 :תפקידם   : שמות החותמים
 
 )דירקטור(מנהל כללי   ישראל בורוביץ ' פרופ) 1(
 
 ל כספים"סמנכ   אורי מילר ) 2(


