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   1פרק 

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

  
ידה במישרין  "; החברה, יחד עם כל התאגידים המוחזקים עלרההחב" או "כפיים" - כפיים אחזקות בע"מ (להלן 

 "), מתכבדתהקבוצה" - לן, תכוה להלן לה 1.1.1.5ף בסעיו/או בעקיפין, כמפורט בתרשים מבה אחזקות החברה 

, הסוקר )"יום הדו"ח" או מועד הדו"ח" - (להלן  2018בדצמבר  31ו"ח תיאור עסקי החברה ליום להגיש בזאת את ד

   ").הדו"ח" - (להלן  2018את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו, כפי שחלו בשת 

קרים זאת, במקרים מסוימים בדו"ח מובאים פרטים הסועם  הדו"ח. מועדתוים המופיעים בדו"ח הים כוים ל

 - (להלן  ח"הדו בו אושר ,2019במרץ  19למועד וסמוך ים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדו"ח אירוע

). במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה כי אלו "ח"מועד הסמוך לאישור הדואו " "מועד פרסום הדו"ח"

חברת דו"ח התקופתי שפרסמה בהתאם למובא להלן  2פרק מסרים כון למועד פרסום הדו"ח. עם זאת, יצוין כי 

כי פרטים מסוימים מובאים כון למועד הסמוך  2בפרק כאשר יצוין ולפיכך  ,לישראל בע"מהבת אל על תיבי אויר 

דו"ח בהתאם למובא להלן  3 פרקכי צוין כן י ., אלא אם צוין אחרת2019 מרץב 6 - הלאישור הדו"ח, מועד זה היו 

כי פרטים מסוימים מובאים  3בפרק כאשר יצוין ולפיכך  ,בע"מ ליסיג כפייםגלובל חברת הבת שפרסמה  יתהתקופ

  .צוין אחרת , אלא אם2019 מרץב 7 - הכון למועד הסמוך לאישור הדו"ח, מועד זה היו 

ם במספרים יגחוזי ההחזקה מוצה"ב, אלא אם צוין אחרת. אהתוים הכספיים הכלולים בדו"ח קובים בדולר אר

  רת.אם צוין אחגלים, אלא מעו

, 1970- החברה היה "תאגיד קטן" כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 - בע"מ (להלן  בבורסה ליירות ערך בתל אביבהחברה  מיות) שווי 2019ביואר  1ן למועד הקובע (וכוהיות 

ור שהפיקה החברה היו מוך במחזות ההתחייבות שדש"ח והערך הקוב של תעו ןומילי 300- מוך מ הבורסה")"

   החברה בחרה שלא לעשות שימוש בהקלות לתאגידים קטים. הז חודביצוין כי ש"ח. מיליון  200- מ

   מקרא
  

   צידם:תהייה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה ל תקופתי זה ח"דובלמען הוחות, 
  

  - אל על   ישראל בע"מ.אל על תיבי אויר ל

  -  ליסיגגלובל   כפיים ליסיג בע"מ.בל גלו

גיד לשה דירקטוריון החברה על מצב עייי התאדו"ח 
  .2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  - ח הדירקטוריון "דו

  - דס"ל   טוסים.ק סילוי למדל

יימה ביום ים של החברה לשה שהסתחדהדוחות הכספיים המאו
  , אלא אם צוין אחרת.2018בדצמבר  31

   - פיים ת הכסהדוחו

  - המדיה   מדית ישראל.

  - הרשות   רשות יירות ערך.

הובלת וסעים או מטען בין שתי מדיות זרות על ידי מוביל של 
ל על מובילה מטען בין ליאז' ליו מדיה שלישית. לדוגמה, א

  יורק.

  - פש חמישי וח

הובלת וסעים או מטען בין שתי מדיות זרות עם חיית בייים 
טיסה של חברה אירופאית וביל האוירי. לדוגמה, ת המבמדי

דרך שדה תעופה המצא במדית אותה חברת מישראל לארה"ב 
  תעופה באירופה.

  - חופש שישי 

חוק החברות   .1999 -  "טחוק החברות, התש -  

  - חוק החברות הממשלתיות   .1975 -  שלתיות, התשל"הממחוק החברות ה
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   - ק יירות ערך וח  .1968 - חוק יירות ערך, התשכ"ח 

  - יאט"א   הארגון הבילאומי לתובלה אוירית.

   - כפי תחזוקה   שותפות מוגבלת.  - כפי תחזוקה 

  - סאן דור   .מסאן דור תיבי אויר בילאומיים בע"

חברות  החברות הבות שלה, מ,גלובל כפיים ליסיג בע"
שר אמויות אהו היא מאחדת בדוחותיה הכספייםייעודיות ש
  .פיהן- לעית היא הה

בל יסיג או "גלוקבוצת גלובל ל
  - ליסיג" 

, כפי שתוקן בימים 2003אי במ 30שפרסמה אל על ביום התשקיף 
  .2003ביוי  4 - ו 2003ביוי  3

  -  2003תשקיף אל על 

Available Seat Kilometer  - מספר  :ק"מ זמין- מושב
  המושבים שהוצעו למכירה כפול המרחק המוטס.

ASK  -  

Revenue Passenger Kilometer - וסעיםבתשלום  מספר ה
 מרחק המוטס.ה כפול

RPK  - 

Passenger Load Factor  - וסעים (אחוז  תפוסעור תשי
ק"מ  -  ) כאחוז ממושבRPKק"מ מוטס ( - שבים המוצלים)המו

 .)ASKזמין (

PLF  - 

 -  QAS בע"מ. קיו איי אס ישראל

    

  חות עסקיהפתהתתיאור פעילות החברה ו 1.1

  חזקות. היה חברת החברה ה

בובמבר  22ביום  החברות. דתלפי פקו פרטיתכחברה  1980במאי  7יום ב בישראלהחברה תאגדה 

בתל  הפכה החברה לחברה ציבורית ומאז רשומים יירות הערך של החברה למסחר בבורסה 1993

  מה של החברה לשמה הוכחי.שוה ש 2006 יביול 6ביום  .אביב

  ידה האחזקות של התאגבמ 1.1.1

 אל על.ל תיה שיוממ 35.3% - בכת של החברה היה והעיקרי ותחזקההאחת משתי , ח"הדומועד לכון  1.1.1.1

  להלן. 2 פרקלפרטים בוגע לאל על ראו 

העוסקת  ,יגסלי גלובלממיותיה של  65.8%- כב - ת בהחזקה עיקרית וספ בוסף, מחזיקה החברה 1.1.1.2

 ה במדיות שוות בעולם, וכן במכירתםהחכרתם לחברות תעופברכישה של מטוסים, מימום ו

 פעילות הליסיג ורך רכישת מטוסים והחזקתם במסגרתצל ,ליסיג פועלתקשר זה יצוין, כי גלובל הב(

ההית  אשר גלובל ליסיג היא או באירלד הרשומות בארה"ב פעילות באמצעות אמויות ,שלה

לפרטים . )בדוחותיה הכספיים מאחדת גלובל ליסיגעודיות שחברות יי או באמצעות ,בהםהיחידה 

 להלן. 3 פרק וראוגע לגלובל ליסיג ב

 6ון מיותיה של גלובל ליסיג. ביום החזיקה החברה במלוא ה 2017 י עד לחודש יוליהקשר זה יצוין כב

 .חר בבורסהמן למסציבור ורישול היותיה לראשומ ה שלהפקגלובל ליסיג השלימה  2017 יוליב

אשר הפיקה לציבור ת על ידי גלובל ליסיג, ההפקה לציבור בוצעה בדרך של הפקת מיות חדשו

31,022,250 יות רגילות של גלובל ליסיבשילוב עם הצעת מכר מצד החברה במסגרתה מכרה ג, מ

כאמור . על ידה הוחזקובל ליסיג שלומתוך מיות ג ליסיג ת רגילות של גלובלמיו 10,340,750החברה 

שיעור החזקותיה של החברה במיות גלובל ליסיג עומד על שיעור של  דו"חהפרסום , כון למועד לעיל

 .65.8%- כ



  
 

 3 - א 

 

, ) בע"מ2005( חזקות בכפי תחזוקהההא במלו מחזיקהו בכפי תחזוקה תמוגבל פהותהיה שהחברה  1.1.1.3

חיל לתחזוקת מטוסים רותי מתן שיעוסקת ב . כפי תחזוקהבכפי תחזוקה תכללי פהשותשהיה 

 .להלן 4פרק  ורא. לפרטים כקבלן משה של התעשייה האוויריתבעיקר האוויר, 

ילי פעומלחברות תעופה סקת במתן שירותי קרקע עו אשר QASממיות  50%- בהחברה מחזיקה  1.1.1.4

ותי , שירהדו כוללים בעיקר בידוק וסעים וכבובמל תעופה בן גוריון. שירותים אלמטוסים פרטיים 

שותפות בחלקים שווים  ,QASלחברת כמו כן, ול ספקים ורשויות. יקוח ברחבת המטוסים ותיאום מפ

 .ןלהל 4פרק  וראואח"מ בתב"ג. לפרטים  יםטרקליי וסע הפעלתל עם מלוות דן בע"מ

 על חזקות של אלההתרשים מבה וכן  חהדו"פרסום  למועדכון חזקות הקבוצה הלהלן תרשים מבה  1.1.1.5

 קבוצתשלה יכוו בדו"ח זה להלן במאוחד: " ותהמוחזק והחברותח (אל על "הדופרסום  למועדכון 

  "): אל על

  

 בע"מפיים אחזקות כ

איי אס  קיו
 בע"מישראל 

ה כפי תחזוק
 ) בע"מ2005(

לובל כפייםג
בע"מג ליסי 

אויראל על תיבי
 בע"מלישראל 

100% 50% 65.8% 35.3% 

ראו תרשים 
  פרד 
 להלן

 G.K.P. (2011) Limited  ליסיג:
   -אמות כסי זקת להחרה חב

  לקי חילוףכירת חמפעילות 
  

פי תחזוקה כ- 
שותפות 

 וגבלתמ

שותף 
 מוגבל

100%  

טרקליי 
אח"מ יהול 

 בע"מ

טרקליי 
אח"מ, 
מבית 

מלוות דן 
איי  קיו - ו

 - אס 
 שותפות
 לתמוגב

50% 

שותף 
 מוגבל

שותף 
 כללי

שותף 
 כללי

100% 

אמויות פעילות  7
 ה"בבאר תוהרשומ
ד, באירלאו 

 וחברה ייעודית
 *באירלד הרשומה

Perth 
Aircraft 
Leasing 

(UK) 
Limited 

 Aircraft Wingsחברת * 
MSN 322-2014 Limited 
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  פי תקון אל על ותאיועל שור המדיה הדרש יא 1.1.2

יק ור "המחזעוה אישמים טם מסוייות בשיעורימיות אל על והחזקת מ פי תקון אל על, רכישתעל  1.1.2.1

ת "מדית ישראל באמצעות שר או שרים בממשל- במיית המדיה המיוחדת", המוגדר בתקון אל על כ

ים של ממשלת ישראל מעת לעת או לעיין שרת עדו ישראל והכל כפי שתקבע ממשלת ישראל או

כישת יוחדת לרה המת המדי"). אישורי מחזיק מיידיה המיוחדתמחזיק מיית המ" :מסוים" (להלן

את החברה, והחברה דרשה לחתום בין היתר ות אל על כמפורט לעיל, הותו בתאים המחייבים מי

  סכמתה לאישור. על ה

מדיה המיוחדת באל על להגדלת החזקותיה חזיק מיית המת מהסכ אתקיבלה החברה   2004תבש 1.1.2.2

וחדת באל דיה המימיית המחזיק כמת מסה ל לשיעור המקה לה שליטה באל על.של החברה באל ע

מרוד רוביץ, אמיר בול (וכן גם ישראל בורוביץעל יתה לחברה ולה"ה דוד בורוביץ, תמר בורוביץ, 

יחידי קבוצת (להלן יחדיו: " חזיקים כיום במיות החברה)מ איםר , אשבורוביץ ומיה בורוביץ

  קריה:") ועיבורוביץ

את מיות כפיים באל על  ,בהחזקהא שיתוף ללד ולב ין,, בכל עת, במישרכפיים תחזיק  )א(

  ;והזכויות הצמודות להן

, הןפיל ע זכות במיות כפיים באל על או בכל זכותכפיים לא תקה, בין בכתב ובין בעל פה, כל   )ב(

יה מיית המד , של מחזיקאו באמצעי שליטה באל על מכל סוג, ללא הסכמה, מראש ובכתב

 המיוחדת;

ל או כל זכות הצמודה להן, או אמצעי שליטה באל ים באל עיות כפיאת מתשעבד כפיים לא   )ג(

ישראלי או תאגיד מבטח ישראלי (או חברה על, מכל סוג, אלא בשעבוד לטובת תאגיד בקאי 

ולה בבעלות ושת, שאמה חברת חוץ, ושהיקאי או תאגליטה מלאאייד ות של תאגיד ב

ת המדיה המיוחדת בהתאם זיק מייכלפי מח יפעל השעבודך כי בעל מבטח כאמור) ובכפוף לכ

(למעט לתאגיד לתאי מחזיק מיית המדיה המיוחדת; קרי: לא יעביר את השעבוד לאחר 

ת, ו/או ה המיוחדי) ללא הודעה למחזיק מיית המדישראלטח ימבבקאי ישראלי ו/או תאגיד 

ת אל קה במיודהוא החזלמאן תהיה  תוצאה מהןיעביר מיות של אל על שכ לא יעיק זכות או

 בע"מאל על תיבי אויר לישראל

סאן דור תיבי  
 אויר בילאומיים

  בע"מ
 פה][תעו

 - .מ.מ.ת
תעשיות מזון 

 םמטוסי
  "מבע "ג)(תב

 ]ן[מזו

ת כתי
  "מבע

 [מזון]
 

סופרסטאר 
ידייז ולה

לימיטד 
  גליה)(א

 [תיירות]

 BORENSTEIN 
CATERERS, 

INC. 
 [מזון]

 מסופי מטען -ממן 
  ויטול בע"מ
 ]הפ[לוגיסטיקה ותעו

100% 

80.9% 

100% 100% 100% 100% 

אייר 
ורס קוסולידייט

  בע"מישראל 
 ]טעים[מ

קוקפיט 
ת חדשו
  בע"מ

 ]וגיהלטכו[

50% 15% 

ור אויר ת
   "מעבישראל 

 [תיירות]
 

50% 

אין,  פליי
שותפות 
  מוגבלת

 ]ביטוח[

50.09% 
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על בשיעור הטעון אישור מחזיק מיית המדיה המיוחדת ולא יעביר אמצעי שליטה באל על 

  מדיה המיוחדת; ית המי יקסוג והכל ללא הסכמה מראש ובכתב של מחז מכל

 ן, את הזכות למות וימו בפועל לפייחידי קבוצת בורוביץ יחזיקו ביחד, בכל עת ובמישרי  )ד(

את רוב הדירקטורים של החברה (למעט דירקטורים חיצויים) והמוחלט הבלעדי  דעתם שיקול

רה. חבמזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של ה 29%וכן יחזיקו בכל עת ובמישרין לפחות 

א יהיו רשאים קבוצת בורוביץ בלבד והם לי יחידי י רוב הדירקטורים כאמור יהיה בידמיו

או בעקיפין זכות למות או למוע את  במישרין ולא יקוורים הדירקטר במיוי לשתף אדם אח

ייבויות לעיל יעשה גם על דרך מיויים של הדירקטורים כאמור. אין מיעה כי קיום ההתח

  גאל ארון וגב' סופיה קימרליג; מר יעם  עההסכמי הצב

 הפסקתים ופיכוכל מוסדותיה, וכן בחירת מכ"ל  כל ההחלטות של החברה ביחס לאל על  )ה(

ידי דירקטוריון כפיים ברוב רגיל של קולות הדירקטורים (קול אחד לכל על יתקבלו  כהותו,

  ;זוא תשה את תקוה באופן שיפר התחייבות דירקטור) וכפיים ל

מכל סוג,  ית כל זכות במיות כפיים או בכל זכות הצמודה להן, או באמצעי שליטה,יהק  )ו(

ו כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, יהיו ורוביץ אקבוצת ב יחידיבידי  בכפיים שבידי כפיים או

יוחדת באל על ובלבד אם יש בכך טעוים הסכמה מראש ובכתב של מחזיק מיית המדיה המ

  ד) לעיל;"ק (ר בסמולפגוע בא

כל זכות הצמודה להן, או אמצעי כפיים ויחידי קבוצת בורוביץ לא ישעבדו מיות כפיים או   )ז(

אה ממימוש השעבודים או הפעלת הזכויות לפיהם לא אם כתוצ בכפיים סוג, ה, מכלשליט

, ילוד באופן שלא יתקיים האמור בס"ק (ד) לעיתקיים האמור בס"ק (ד) לעיל. אם ימומש השעב

יק מיית זמן קוב, אחרת יהיה מחז סעיף תוךוצת בורוביץ חייבת לעמוד בתאי הא קבתה

ות התוים לו במקרה של הפרת ות והכוחת הסמכויעיל אאי להפבאל על רשהמדיה המיוחדת 

בורוביץ יהיו רשאים תאי מתאי ההסכמה, לרבות ביטולה. למרות האמור, יחידי קבוצת 

טובת תאגיד אלי או לות על ידם לטובת תאגיד בקאי ישרוחזקם המיילשעבד את מיות כפ

  מבטח ישראלי;

ת או הפרות בזכויות הצמודות יעופג הגרמלא תילכך ש כפיים ויחידי קבוצת בורוביץ יפעלו  )ח(

  למיית המדיה המיוחדת;

 חלהחברות הממשלתיות, על כל שיוי מהותי הכפיים ויחידי קבוצת בורוביץ ידווחו לרשות   )ט(

שעבוד ים ובמידע שמסרו לצורך קבלת ההסכמה מטעמה ועל שיוי בהחזקות ו/או במכמסב

  כפיים במיות אל על; י החזקותובשיעור פייםביץ בכההחזקות של יחידי קבוצת בורו

מהתאים מחזיק מיית המדיה המיוחדת יהא רשאי לבטל את ההסכמה אם יופר תאי   )י(

  מה.וך זמן שקבע בהסכזה תאי ת המפורטים בה ולא תתוקן הפרה של

 כדלקמן:הסכמה זו תוקה מעת לעת,  1.1.2.3

ון, בעלות עיין דפה ארן והגב' ל אילכרמב' הג - של מר יגאל ארון  בותיוה על החלת ההסכמ  )א(

 .רהבחב



  
 

 6 - א 

 

החזקותיהם את ם לעיל יכללו ג .(ד)1.1.2.2עיף החזקות יחידי קבוצת בורוביץ כאמור בס  )ב(

בו מוחזקים במישרין  מלוא המיות ואמצעי השליטה אשר ראל,ישבאמצעות תאגיד המאוגד ב

 בורוביץ או חלקם.בידי יחידי קבוצת 

כן,  הודה (יודי) לוי כדירקטור באל על. כמושל מר י ד מיויויע בעת להצבכפיים תהיה רשאי  )ג(

י לא יחשב בגדר רוב הדירקטורים אותם הבהירה המדיה כי מיויו של מר יהודה (יודי) לו

 בע"מ ופהכסי תעא.ל. יחידי קבוצת בורוביץ, כאמור לעיל, וכי החזקותיה של ת למובים וימח

יים בהם מחויבים להחזיק יחידי בעה בכפויות ההצמזכ 29%גדר במיות כפיים לא יחשבו ב

 קבוצת בורוביץ, כאמור לעיל.

 ו') סדרה( מחזיקי אגרות החובבאל על לטובת האמן ללשעבד מיות כפיים  הותר לחברה  )ד(

יות כפיים באל על שהאמן יוכל להחזיק במ ן, וכ2014על ידה בחודש פברואר  אשר הופקו

פרעה  2016בחודש אוגוסט  .קים כאמורשל המחזיכפיים ון של , כאמעבדו לטובתוששו

  .האמן הוסר והשעבוד כאמור לטובת חברה את מלוא יתרת אגרות חוב אלוה

   תחומי פעילות 1.2

  : שלה, כדלקמןבדוחות הכספיים  ייםעסקמגזרים המדווחים כילות עיקריים י פעתחומ ישלקבוצה 

הובלה  תחום ההובלה האווירית, הכולל ,על אל שלה תילופע לזה כולל את כל תחום -  אל על  )א(

וסקת גם אל על ע. חברת אל עלידי על המבוצעת  ומטען וסעיםבאמצעות מטוסי אווירית 

חברות תעופה מזון ל ואספקתר ייצווצרים פטורים ממכס, מכירת מ :בפעילויות לוות כגון

ותחזוקה כוללת טפת שו וקהתחזשירותי מתן אבטחה,  ותי, מתן שיר(לרבות לאל על עצמה)

יות סיעות סוכו יהול ,פה בן גוריוןמל התעואחרות ב למטוסים של חברות תעופהלמטוסיה ו

(קוקפיט חדשות  רה בתבהפיתוח והיזמות באמצעות ח חוםבת אל על עוסקתוכן  בחו"ל

ף, וסב .פיםא- כה בסטארטותמיאצה הל אל עלשל ת החדשות , אשר מרכזת את פעילובע"מ)

באמצעות מועדון הוסע  סים במיזם כרטיסי אשראיפעולה עם מוסדות פי תופיאל על שיל

 . להלן 2 פרקלפרטים ראו  אל על.של  המתמיד

ברכישת העוסקת ה של גלובל ליסיג, פעילותכלל את  זה כולל תחום -  לובל כפיים ליסיגג  )ב(

  .1ירתםלם ו/או מכפה בעוברות תעוחכרתם לחן והמטע מטוסי וסעים מסחריים ומטוסי

 להלן. 3פרק ראו  טיםרפל

  .QAS- של כפי תחזוקה ו ןפעילותהחברה מציגה כפעילויות אחרות את בוסף, 

  יותיה השקעות בהון החברה ועסקאות במ 1.3

 השקעות בהון התאגיד 1.3.1

   ן התאגיד.שקעות בהולא עשו ה 2018- ו 2017בשים 

  

  

                                                             
 גלובל ליסיגזיחה בראי  אשר היהפעילות  ,של מטוסיםחילוף מכירת חלקי פעילות מ ימלא לגלובל ליסיגותר  ,מו כןכ   1

 .םהשלמת מכירת המלאי הקייואשר אין בכוותה להמשיכה לאחר 
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   הרעסקאות במיות החב 1.3.2

ביצעו בעלי עיין בחברה וכן עד למועד פרסום הדו"ח,  2018- ו 2017 םי, בשרהלמיטב ידיעת החב 1.3.2.1

 ,מחוץ לבורסהעסקאות במיות החברה ות בשליטתם המלאה) באמצעותם או באמצעות חבר(

 כדלקמן:

 שער העסקה  כמות מיות  מוכר  קוה  תאריך
  )(באגורות

  2,700  80,000  בורוביץדוד   -   30.1.2017
  3,850  130,000  ופה בע"מכסי תע א.ל.  -   29.5.2017
  3,800  75,000  תעופה בע"מא.ל. כסי   -   11.6.2017
  3,900  67,400  כסי תעופה בע"מ ל.א.  -   14.6.2017
10.7.2017   -  The Zabludowicz Trust  100,000  3,700  
  3,758  79.52  -   אילןכרמל   11.7.2017
  3,758  79.53  -   ןדפה ארו  11.7.2017
  3,758  85,334  -   וןאר הדפ  11.7.2017

  1,900  56,414  רון ציוי  -   21.12.2017
  2,021.73  105,580  בורוביץל ראיש  תמר מוזס בורוביץ  7.1.2018

   1,145  44,000  ביץודוד בור  -   9.10.2018
  1,380  54,264  רון ציוי  -   29.11.2018
  1,215  41,000  ביץווד בורד  -   25.12.2018
  1,388  82,500  -   ץבורוביס תמר מוז  27.1.2019
  1,388  47,850  -   כרמל אילן  27.1.2019
  1,388  34,650  -   דפה ארון  27.1.2019
הפיקס אחזקות   27.1.2019

  וסטרוחשבון  - בע"מ 
 -  72,000  1,388.69  

הפיקס אחזקות   27.1.2019
  גמלקופות  - בע"מ 

 -  428,000  1,388  

27.1.2019   -  5tTrusbludowicz The Za  1,665,000  1,388  

לדוח  חלק ד'ל 24תקה  , ראו2018בדצמבר  31ליום  כוןוהחזקותיהם רטים בדבר בעלי עיין פל 1.3.2.2

 יד).(פרטים וספים על התאג

  חלוקת דיבידדים 1.4

  דלקמן:כ ח ביצעה החברה חלוקת דיבידדים"פרסום הדומועד במהלך השתיים שקדמו ל

 תאריך
  החלוקה

המועד 
  ובעהק

לוקה סכום ח  לחלוקה כול וםסכ
  למיה

סכום חלוקה מקסימלי 
ת כלפי בהתאם למגבלו

  "חאגהמחזיקי 
  ש"ח 4,014,506  3.4.2017  13.4.2017

  מיליון דולר) 1.1- (כ
   לפי דולרא 4,266  אג' 25

  )31.12.2016(דוחות 
  ש"ח 24,889,938.75  27.8.2017  4.9.2017

  מיליון דולר) 6.9- (כ
  אלפי דולר  12,997  אג' 155

  )30.6.2017ת (דוחו
  ש"ח 7,226,111.25  10.12.2017  18.12.2017

  מיליון דולר) 2.1- (כ
  ר אלפי דול 10,338  אג' 45

  )30.9.2017(דוחות 

  .דולר אלפי 85,770- כהיה ) 2018בדצמבר  31(ח "הדועד ומללחלוקה יתרת הרווחים היתים 

לפרטים ). ז'ה וב (סדרחזיקי אגרות המחיבידד כלפי החברה טלה על עצמה מגבלות בקשר לחלוקת ד

   .הכספיים לדוחות ה17ביאור או ר

                                                             
עות באמצ הרכישה בוצעהת בק ישראל. מתקו הובעת החשבון, לבו מוהשביצע הבק  עצמיתמפעולה הרכישה ובעת   2

  ) עם דפה ארון.50-50שותף (העיין במ חשבון בו מחזיקה בעלת
החשבון, הובעת מתקות בק ישראל. הרכישה בוצהרכישה ובע  3 עה באמצעות ת מפעולה עצמית שביצע הבק בו מוהל 

  .ןרמל אילכ) עם 50-50ותף (ו מחזיקה בעלת העיין במשחשבון ב
  חיות בק ישראל.ן, על פי הביצע הבק בו מוהל החשבוטית שמרכישה אוטומובע השיוי   4
   .זו מכירהברה לאחר יות בעל עיין החחדל לה   5
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  פי לגבי תחומי הפעילות של החברהמידע כס 1.5

יל, היה בהתאם לתקן חשבואי בילאומי ה כאמור לעלמגזרים עסקיים שבה בחרה החבר החלוקה

IFRS-8 הל העסקים הראשי של התאגיד., לפיועשה על פי הדיווח למ הדיווח  

 ב27 אוריראו ביות הוספות, חברה והפעילוהפעילות של ה מיהכסות ותוצאות תחו כספי אודותע למיד

  .לדוחות הכספיים

  הדירקטוריון. לדוח 3סעיף ו ם שלעיל ראבתויוספים בדבר ההתפתחויות לפרטים 

  וחדלמאות ההתאממהות  1.5.1

  הכספיים. לדוחות א27ביאור ראו 

  בוצהקים ביחס לחיצוילית והשפעת גורמים כסביבה כל 1.6

 מי והשלכותיוהמצב הכלכלי העול 1.6.1

לצמוח  העולמית כלהכה הכלהמשי 2018- ב, 9201ר פורסם ביוא אשר בדוח ,IMF6- פי תוי העל 

היחלשות מסוימת  ורגשתמ. יחד עם זאת, 3.7%- כלעמוד על הצמיחה בשה שחלפה צפוי ושיעור 

בשל  ,, בין היתרוזאת) 3.9%- כקור על במעמד  2018ת ידול בצמיחה בשגברמות הצמיחה (הצפי ל

רשמו  2018במהלך שת ין כי כן יצו אסיה.באירופה וקר עיב ות,כלכלחלשים יותר במספר  ביצועים

ווקים קר בשלהאטה בצמיחה, בעית במידה מסוימ תרמו ריבית, אשר גם הן מספר העלאות

יו ה 2020- ו 2019ים לשה יחול בצמהצפי הוכחי לגיד ,IMF- האמור של הדוח על פי מתפתחים. 

ודמות. הק כותרהעך יותר מהת מעט מווזא בהתאמה,, 3.6%- וכ 3.5%- ל כרים של בשיעולגידו

ות ות שוימד ושאי הסחר ביןהוכחית באי ההסכמות בבעת ים טמועתיד הסיכוים העיקריים ל

סכמה באשר למתווה ה גון איוספים (כ, כאשר טריגרים פוטציאליים )בין ארה"ב לסיןבעיקר (ו

ת חושתיר את עשויים להגב )ןת סישל כלכלוהאטה מוגברת  רופימהאיחוד האי פרישת בריטיה

 . חהיות על הצמילילהביא להשפעות שלוסיכון ה

  התועה בעף התעופה הבילאומי 1.6.2

רים משב :אירועים מיוחדים, כגוןמו טחוי, הפוליטייומי מושפע מהמצב הבוק התעופה הבילאש

  פיים בפרט.יצפם סריבעולם בכלל ובאזו בעות ואסוות טהתפרצות מגפטרור,  יאירוע ייים,מד

שת  בגין דולר מיליארד 32.3 - ם בסך של כוחירו להציג צפויות התעופה חברות על פי הערכת יאט"א

2018.   

ול ). הגידרותסדימיליארד וסעים (בטיסות  4.3 - כת הוסעים והגיעה לשיא של לה תועגד 2018בשת 

רשמה התאמה א ל 2018י בשת (אם כ תלכלה העולמיהוסעים היו פועל יוצא של שיפור בכ בתועת

ם כל תועת הוסעי סךלפי תוי יאט"א,  .ה)פבתעוכלכלה לצמיחה בין הצמיחה ב ותחרוכבשים הא

בהשוואה ) RPK- ה ב(שיעור העליי 6.5% - כב 2018בשת  יחד) צמחהופים ארצית גם  אומיתל(בי

 2017שרשם בשת  8% - כ ידול שלגידול זה מהווה האטה ביחס לשיעור הג שיעור. 2017לשת 

 האחרון ורבעש הממוצע הגידול משיעור יותר גבוהל זה עם זאת, שיעור גידו ,20167בהשוואה לשת 

                                                             
6    ok UpdateWorld Economy Outlo מית, של קרן המטבע העולy FundInternational Monetar.  ראו

  . :january-update-ues/2019/01/11/weos/WEO/Issicationblg/en/Puwww.imf.or//https-2019 בכתובת: 
onthlym-ions/economics/Reports/paxcatpubli/rgtps://www.iata.oth-: ראו בכתובת   7

2018.pdf-dec-analysis-rgeanalysis/passen . 
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ה תפוסה יעורשו 2017לשת  בהשוואה 6.1% - כב גדלההמוצעת  לתהקיבו .לשה 5.5% - כ על מדשע

   .81.9% - לכ הגיע הממוצע

הובלה אווירית של  םבתחו ורווחיותו התעופה עף של יתבילאומ פעילות אודות תוים מוצגים להלן

  :2018 לשת א"יאט אומדן וכן 2016-2017 בשים מטעןו וסעים

   2018שת   

  8מדןוא

  2016שת   2017שת 

  

  - 1.6%  6.5%  8.7% העףהכסות"כסהב שיוי

   RPK  6.5%  8.0%  7.5%וסעיםב דוליג

  ASK  6.1%  6.6%  7.4%במושבים  גידול

   PLF  81.9%  81.5%  80.3%וסעים תפוסה שיעור

  - RPK  0.9% -  0.8% -  8.8% לוסע תשואהשיוי ב

  3.6%  9.7%  4.1%   ודואר מטען תועתגידול ב 

  - 6.9%  8.1%  10.0%  ןעמט לטון תשואהי בשיו

  52.1  66.7  87.6  )לשהצע מומ( יתחב/דולר"ל, דס מחיר

שהיה עדיין , 6%- בשיעור של כת בתועת הוסעים העולמי צמיחהל היופי צה 2019שת לוגע בכל ה

- כוי כי צפ ,2018ומה לשת , בד2019ם בשת , כאשר ג9)%5.5- כך (ארובוהה מהממוצע לטווח ג צמיחה

   . ויריתלטובת תחבורה או משישהעולמי  תוצרמה 1%

 י יאט"א, תלפיועת וים הבתלאומית כוללתהמטעים  (בירארצית ופ (ת שגם יחד2018מה בש 

 2017בתועת המטעים בשת  9.7% - כ של עליה, זאת לאחר 2017לעומת שת  4.1% - כשל  עליה

  .2016בהשוואה לשת 

ה, הים התעופ חיות הצפויה בעףתעופה העולמית והרוותעשיית ה גביל אט"אואומדי י הערכות

ערכות החברה וסמך על וסס על הבזה איו מ . מידערות ערךכהגדרתו בחוק יימידע צופה פי עתיד 

לבד, בין היתר, לאור מגמות השיוי הקיימות בעף התעופה והתיירות בשים הערכות יאט"א ב

רץ ובעולם. יטי באטחוי והגיאופוליאור המצב הכלכלי, הביות בו וכן לת הצפווההתפתחויוהאחרוות 

אם ההערכות של יאט"א  ה כאמור,זותי מן החופן מהוים באה עשויים להיות שלפיכך, תוים אל

טחוי ית כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות שיוי במצב הכלכלי, הבלא תתממשה וזא

    .ארץ ובעולםוהגיאופוליטי ב

מהותי לם, הואיל והדס"ל היו רכיב פט בעויויים במחירי הלמי מושפע כמו כן משק התעופה העושו

לפרטים בדבר הוצאות אל על  להלן. 1.6.5סעיף  ם ראורטיפהתעופה. ל חברות פעלה שלבהוצאות הה

  לדוח הדירקטוריון.  3.1.1 ברכישת דס"ל ראו סעיף

1.6.3 ועה בעתעופה בישראלף ההת  

דות כמה, על פי תוי רשות שהסת 2018 לך שתוסעים הבילאומית אל/מ תב"ג במהה תועת

בהקשר זה יצוין  .2017לשת , בהשוואה 10.8% - ור של כמיליון וסעים, עליה בשיע 22.3 - ופה, בכתעה

שיעור הגידול בתועת הוסעים לישראל וממה שרשם בשים האחרוות גבוה באופן משמעותי כי 

  דול שרשם בעף התעופה הבילאומי.גימשיעור ה

                                                             
ים, . תו9201והודעת יאט"א מחודש פברואר  8201מקור התוים: הדוח השתי של יאט"א מחודש דצמבר     8

 2018ם מקדמיים. תוים סופיים לגבי שת הי 2018סים לשת ת של יאט"א המתייחותחזיו יםת, אומדוהערכ
    .World Air Traffic Statisticsבמסגרת  2019 יאט"א בחודש יויצפויים להתפרסם על ידי 

of-artweek/ch-het-of-Reports/chartcs/conomi.org/publications/ettps://www.iatah-ראו בכתובת:    9
19.pdf20-Feb-8-week-the.  
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ב"ג יוצאים מת 10ירים כסים לישראל ותושביםבתב"ג, תיבדבר תועת הוסעים  תויםלהלן 

  :2016-2018לך השים במה

 שה תועת הוסעים בתב"ג  לישראל  תיירים כסים  מישראל  תושבים יוצאים

שיעור 
  שיוי

במיליוי 
  וסעים

ר שיעו
  וישי

מיליויב
  סעיםו

שיוי שתי ליויימ
 קטעי וסע

9.9%  7.8  13.4%  3.6  10.8%  22.3  2018  

12.9%  7.1  22.2%  3.2  16.4%  20.2  2017  

15.3%  6.3  4.5%  2.6  10.6%  17.3  2016  

  :8201-201611ם השי במהלך תב"גו ויצאו מועת המטעים שכסתלהלן תוים בדבר 

  

  

  

  

  

  .שהובל במטוסי מטען ובגחון מטוסי וסעים מטען * התוים כוללים

   של מטוסים בביקוש למטוסים ובדמי חכירה תמורות 1.6.4

חלק למף התעוע ספר תחומים ותחפהוום הליסיך ם חברות התעופה, אמתחו תריו תחום יציב ג הי

יג, החל מתחילת שות בכל הוגע לתחום הליסבעף חברות התעופה. כמובן שמושפע מהתודות 

לגוון את הצטיידותן במטוסים ופן משמעותי הטייה של חברות תעופה בעולם ברה באהתגהתשעים 

בכל הוגע . ל ידןסים עטות מסף על רכישזאת וימוית), (תפעולית או מ ירת מטוסיםעות חכגם באמצ

(מטוסי סילון  עולמימצי מטוסי הוסעים ה 40%- , למעלה מ2017ת שלהחכרה תפעולית, כון ל

  .משכתומגמת החכרת המטוסים מצד חברות התעופה כר בהחכרה תפעולית מוח ת)מתוצרת מערבי

כלל את  ים בדרךכה יחסית, מגדילמו לחירי דס"מ התעופה העולמי וכן רמת של שוק במצבושיפור 

. דבר זה בא לידי ביטוי בשוק ם לעליה מתוה בדמי חכירה של מטוסיםטוסים ותורמיהביקוש למ

וסים, אשר כמעט והכפיל את עצמו בעשור האחרון, הן מבחית מספר המטוסים רת המטחכי

ון האחרוות גדל מגוים שבזאת,  עם . יחדרים הפועלים בשוקהמחכי רהמוחכרים והן מבחית מספ

ל מספר המתחרים וק התעופה העולמי ככלל ובשוק המחכירים בפרט וגדות מימון חדשים בשמקור

רות סייות חדשות המעורבות בתעשייה אשר רוכשות כמות מטוסים עות חבבשוק (לרבות באמצ

ייתה ר האשיחסית  וכהלוב עם סביבת ריבית מה, בשיאלמשמעותית בזמן קצר יחסית). גורמים 

התחרות בשוק ההחכרה. הגברת התחרות כאמור, בצד ות, הביאו להגברת האחרו הוגה בשים

גדולות בעלות סיכון מוך, משפיעים גם על דמי החכירה תעופה יאבון מוגבר בשוק ההחכרה לחברות ת

ר בעבם ין כי איצועלות המטוס. בהקשר זה ביחס לה של מטוסים וכן מורידים את שיעור דמי החכיר

רה לעלויות המימון לרכישת מטוס אל מול דמי החכי םה בשיויים הוגעיקורלצי רשמה בדרך כלל

למשל, הביאה לעלייה בדמי החכירה המשולמים, הרי  המימוןהמשולמים, כך שעלייה בעלויות 

                                                             
  בדרך אוויר וללא מבקרי יום כמוגדר בלמ"ס. - ך אויר בלבד. תיירים כסים בדר - ישראלים יוצאים    10
  האזרחית. ופהשות התעתוים: רמקור ה   11

 *רבדצמב 31- י טון) לשה שהסתיימה בתועת המטעים בתב"ג (אלפ

 שה ייצוא ייבוא סה"כ

349.6 201.0 148.6 2018  

  2017 - שיוי מ 0.3% 4.7% 2.8%

340.1 192  148.1 2017 

  2016 - שיוי מ  3.9%  10.8%  7.7%

315.8  173.2  142.6  2016  
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ת ויועלעלייה ב, ועוד שמרת קורלציה זו ם, איןשישבשים האחרוות, ובעיקר בכל הוגע למטוסים חד

  מי החכירה המשולמים.  רח לשיוי תואם בדיאה בהכהמימון איה מב

י להמשך , וישו צפה של צמיחה חזקה בתעופההיא שהייתה אף  2018שת לעיל,  1.6.1ור בסעיף כאמ

מי ר העולמהתוצ 1%- כ , צפוי כי2018ת ה לש, בדומ2019כאשר גם בשת , 2019הצמיחה גם בשת 

ממשיכות להצטייד כי חברות התעופה  מציין איאט"בהתאם, . וויריתתחבורה א ישמש לטובת

 חדשים ואף מטוסים 1,780- לחברות התעופה כ התחזית היא כי בסיכום השה יימסרובמטוסים, ו

פה שוק התעובהתאם לכך,  .12ממן להשקעה משמעותית בתעשייהה מכך, מספר אשר מהווה סלמעל

. יםי את הביקוש למטוסופן טבער מעלה באדבר אשים, יעדים חדשוהוספת תוח תשתיות יך בפיממש

החזקה בצד הצמיחה ת התמוה יצוין כי להשלמ יל.על 1.6.2ראו סעיף  2019לשת יאט"א  לגבי תחזית

 רשם גידול במספר חברות התעופה שפשטו רגל, ומספר לא 2018, במהלך שת 2018ת פה בשבתעו

את באירופה, הפסיקו  לק יכר מהןל ביוי וחבגודגם חברות של חברות תעופה, בייהן  טלבומ

  .13פעילותן בשה האחרוה

  תודות במחירי הדלק הסילוי 1.6.5

מהותי  היו רכיב "לסהואיל והדלם, ם במחירי הפט בעוהתעופה העולמי מושפע כמו כן משיויישוק 

שוק התעופה  עללטובה השפעה  ישהפט מוכים י מחירל .ה של חברות התעופהבהוצאות ההפעל

, תהיו מרכיב מהותי בהוצאו הדס"להיות ו .וצאות ההפעלההקטת הלדבר מביא היות והמי, העול

בין היתר דס"ל, לות אשר קשורה להיעיהגברת וגיים וים טכולהכסת שיפורלגורמים בתחום פועלים 

יותר ל יעיתפעול , וחסכויים יותר בדלק תרשים יוהחלפת צי המטוסים למטוסים חד תבאמצעו

מרחב האווירי (אשר יעילות בשדות התעופה ובר החוסלהסרת  משלתייםרמים מול גוופעולה מ

  מי).העולמצריכת הדלק  5%- לכ אחראים

חלו ירידות  2014מהרבעון הרביעי של שת  החל .רבה וחריפהמאופייים בתודתיות  הדס"למחירי 

 2018ת , ובשטי הפמת במחירוייה מסחלה עלי 2016-2017בשים  .פט בעולםחיר המשמעותית במ

ם שהגו ו מוכים ביחס למחירימחירי הפט ותר בסיכומו של דבראך במחירי הפט,  דתיותהייתה תו

  .14ת כאמוררם הירידות המשמעותיוט

וים להלן הת .לאל ערכיב מהותי בהוצאות ממהווה  לס"הד פה בעולם,בדומה לחברות התעו

ואגרות אחרות) ווחי שיווק פי מר(להדס"ל של  השוקמחירי של  ע המשוקללממוצמתייחסים ל

 עלו 1820 במהלך שת .ttsPla15ת כמצוטט על ידי חברבשווקים השוים בהם רוכשת אל על דלק, 

 דס"ל) אל עלהמחיר המשוקלל בהתאם לשווקים בהם רוכשת  - ("סל השווקים"  "לדסהמחירי 

של מחיר  השפעה הכספיתודות האלפרטים וספים  .2017ת יחס למחירי שב 30% - בכע בממוצ

 ג24ביאור ו הדירקטוריון לדוח 6.2.1סעיף ראו , של אל עלורים דייות הגידוכן אודות מ "להדס

   .כספייםה לדוחות

  חוץתודות בשערי מטבע  1.6.6

ן בשערי החליפי תודות ארה"ב.ולר דל ביחס תספר מטבעומתודות של תוצאות הקבוצה מושפעות מ

ובייחוד,  ור או לשחיקת הרווחיות של הקבוצהעשויות להביא לשיפטבעות אחרים לעומת מ הדולר של

                                                             
Econ-ndustryIics/Reports/https://www.iata.org/publications/econom-בכתובת:  ראו  12

port.pdfre-2018-year-end-Industry-the-of-formancePer-omicEcon-Arformance/IATPe.   
  ./in-flying-dstoppe-airlines-http://aeronauticsonline.com/which-0182ראו בכתובת:    13
  .לעיל 12ש ה"או ר   14
שים רגיה זה דע ביחס לעף האאשר מספקת מי Hill-McGrawקבוצת היה חברה מ Plattsברת טב ידיעת החברה, חלמי   15

היתר בוגע למחירים ואירועים בי"ל בשוקי הפט, הפטרוכימיים, עדכיים בין  יתוחיםוה מספקת מידע . החבררבות
 י.גרעיהו חשמליההגזים הטבעיים והכוח 
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אל על, לרבות שכר עובדים בישראל, ומהוצאות  ל, אשר חלק יכר מהוצאות החברהמטבע השק

ל השקל שער החליפין שב 8.1% - כ של פיחותחל  ,2018בדצמבר  31ליום  כון. משולם במטבע זה

 4.6%- כ של פיחות, חל 2018בדצמבר   .31כון ליום 2017בדצמבר  31יום ארה"ב, ביחס ל דולרת לעומ

לפרטים אודות השפעת  .2017בדצמבר  31יחס ליום דולר ארה"ב, בהיורו לעומת של  בשער החליפין

 ירקטוריוןהד דוחל 6.2.2ף סעי ראו ,לשל אל עהגידורים וכן אודות מדייות  זר התודות בשערי מטבע

   .םהכספיי לדוחותד 24 ורביאו

 תודות בשיעורי הריבית  1.6.7

על מבוססת ות בהיקף מהותי בריבית משתה ההלווא הקבוצהטוסים, טלה לצורך מימון רכישות מ

 יעורש. צההקבולהשפיע על הוצאות המימון של  עשוי. שיוי בשערי ריבית הליבור ריבית הליבור

 1.26% - שיעור ממוצע של כ לעומת 2018בשת  2.36% - ל כע עמדודשים ח 3 - לריבית ליבור  וצע שלממ

לדוח  6.2.3- ו 6.1.3 סעיפים, ראו שביצעה הקבוצהופעולות גידור על הלוואות  לפרטים .2017בשת 

ר ביאוו , ראעל אלשל  ריםדייות הגידולפרטים אודות מ .לדוחות הכספיים ה24 וביאור הדירקטוריון

  .כספייםלדוחות ה 24
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  2פרק 

  על תיבי אויר לישראל בע"מ  אל
  

  כללי 2.1

 35.3%-בכ החזקה היה, הדוח למועד כון, החברה של העיקריות חזקותיהה שתי מבין אחתכאמור לעיל, 

  על. ממיותיה של אל

אמצעות מטוסי בשל וסעים ומטען (כולל כבודה ודואר)  בהובלה אוירית אל על היהעיקר פעילותה של 

טיסות שכר (באמצעות חברת  כןטיסות סדירות ו בעיקרעל מבצעים  אלמטוסי הוסעים של  וסעים.

 747-400הבת של אל על, סאן דור). וסף על האמור לעיל, מפעילה אל על מטוס ייעודי מדגם בואיג 

 קבוצתצמה ו/או באמצעות חברות מאוחדות שלה (להלן יחדיו: "עוסקת אל על, בע וכןלהובלת מטען, 

 . בהקשר זה יצוין כילעיל(א) 1.2"), בפעילויות לוות לפעילות ההובלה האווירית, כמתואר בסעיף על אל

 הובלהבדוחותיה שי מגזרי פעילות מדווחים: (א)  על אל, הציגה 2018ביוי  30לדוחות הכספיים ליום  עד

מציגה אל על מגזר  מועד מאותו החל. מטען במטוס אווירית הובלה; (ב) הוסעים סיבמטו אווירית

בהתאם, תיאור פעילות אל על פעילות יחיד שמטרתו למקסם את רווחיות רשת התיבים שלה בכללותה. 

, הכולל הן את פעילות ההובלה האווירית אל על בתחום פעילות של תיאור כוללזה  2במסגרת פרק 

 ההובלה תחום(להלן:  באמצעות מטוס מטען והן וסעים מטוסי אמצעותבשל אל על  ההובלה האווירית

  ").האווירית

כמוביל האווירי הקוב של מדית ישראל במרבית הקווים הבילאומיים הפועלים מישראל  מותה אל על

השמיים "ואליה. עוד בושא זה ועל משמעות המוח "מוביל קוב" והחלטת הממשלה בושא מדייות 

  להלן. 2.23.8.2-ו (ב)2.2.10, 2.2.2, 2.2.1הפתוחים" ראו סעיפים 

והתיירות לישראל  , היה התעופה האזרחית הבילאומיתעלאל הסביבה העסקית, במסגרתה פועלת 

 להלן.  2.9בסעיף עוד על התחרות ראו בתודתיות עותית וברמת תחרות גבוהה.  ותהמאופייוממה, 

  כלכלית המאקרו הסביבה 2.2

, שיש להם או קבוצת אל עלמגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של  מתואריםלהלן 

   בפעילויות אל על:צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות 

 בו החלים ושיויים הפעילות תחום מבה 2.2.1

בטיסות סדירות מישראל  ,וסעיםהובלת  אל על היה של פעילותשל  תהפעילות העיקריכאמור לעיל, 

  ואליה.

לפי פרסום  בסמוךהחלטת ועדת השרים לעייי חברה וכלכלה  מכחהוסדרה מדייות התעופה , בעבר

כ"מוביל קוב", כאשר לאחר  אל עלביחס למיוי  זאת), 14חכ/ 2003במאי  19(החלטה מיום  2003תשקיף 

מועד זה התקבלו מספר החלטות ממשלה הקובעות את מדייות התעופה של ישראל ביחס לפעילותה של 

הסכמי בדבר  לפרטים. הישראליותשל חברות התעופה  הבטחוןואת השתתפות המדיה בהוצאות  אל על

להלן.  (ב)2.2.10 סעיףראו  "השמיים פתוחים" שחתמו בין ישראל לבין ארה"ב והאיחוד האירופי,

 המועקותות הטיס החלים על פעילות התעופה, לרבות זכוי מגבלות ופיקוח על עסקי אל עללפרטים בדבר 

  .להלן 2.23.2 סעיף ראולאל על, 
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 חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים מגבלות  2.2.2

, בילאומיות ומקומיות בתחומים שויםבמגבלות רגולטוריות  מאופיין ההובלה האוויריתתחום פעילות 

 ראולפרטים בדבר הסדרים רגולטורים, . הקבועות באמות והסכמים בילאומיים ובחקיקה מקומית

   להלן. 2.23.2סעיף 

בוסף, קבעו באותם הסדרים בילאומיים ומקומיים, תאים והסדרים הוגעים לתפעול ולאחריות 

  סות וביטולן.המוביל האווירי לזקים ולעיכובי טי

לעיין הובלת מטען במטוסי מטען יצוין, כי מדייות רשויות התעופה בעולם בקשר עם מתן הרשאות 

וטה להיות מקלה יותר מאשר בתחום מטוסי הוסעים, כאשר הדבר משפיע במיוחד על האפשרות לבצע 

 טיסות מטוסי מטען גם ב"חופש חמישי". 

ממשלה רלבטיות הוגעות לתחומי  והחלטותה המקומית מחוייבת לפעול גם על פי החקיק אל על

  להלן. 2.23 בסעיףפעילותה של אל על (לרבות ביחס לאבטחת שירותי תעופה) כמפורט 

  שיויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו 2.2.3

  תפתחויות בילאומיותה  )א(

  לעיל. 1.6.2 לפרטים ראו סעיף

 תפתחויות בשוק הישראליה  )ב(

  לעיל. 1.6.3לפרטים ראו סעיף 

 בשווקים של תחום הפעילות או שיויים במאפייי הלקוחות שלוהתפתחויות  2.2.4

בין עשרות  בתחום ההובלה במטוסי וסעיםבשים האחרוות חלה החרפה יכרת בתחרות הקיימת 

 ,וחברות שכר Low Cost1במתכות , לרבות חברות תעופה הפועלות חברות תעופה בילאומיות סדירות

ברמת התחרות בשים האחרוות הוביל לירידה במחירי כרטיסי הטיסה ולגידול בתועת כאשר הגידול 

החרפת התחרות באה לידי ביטוי, בין היתר, בהגדלת מגוון היעדים ומספר התדירויות  .הוסעים

 בתחרות, לפרטים וספים צפויה החרפה וספת 2019בשת אל על ערכת להשמפעילות חברות התעופה. 

   .להלן )ז(2.9.3 סעיף ראו

 תהפעילושיויים טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום  2.2.5

דשים עם טכולוגיה מתקדמת וחדשית המייעלת את ההפעלה ומביאה לחיסכון במטוסים חהצטיידות 

הובלה הבעלויות וכן תורמת להעצמת חוויית הלקוח, מהווה שיוי טכולוגי מהותי בתחום פעילות 

  וירית.ואה

  גוף רחבי מטוסים

אל התקשרה  "),ההצטיידות עסקת"להלן: במטוסים רחבי גוף ( אל עלעסקת ההצטיידות של במסגרת 

 2017-2018השים  במהלךמטוסים מדגם דרימלייר, כאשר  16 בהסכמים לרכישה וחכירה של על

ובמהלך  787-9בואיג  מדגם דרימליירמטוסי  8 אל עלברשות  התקבלו, 2019הראשון לשת  והרבעון

מטוסי  8 על אללהימסר ל צפויים ,2020ועד הרבעון הראשון לשת  2019התקופה מהרבעון השי לשת 

 ביותר החדשי המטוס היומטוס הדרימלייר  .787-8ומדגם  787-9חדשים וספים מדגם דרימלייר 

                                                             
 הין חברות תעופה בעלות מבה הוצאות מוך הובע בעיקר משיווק ישיר באמצעות האיטרט ולא באמצעות " Low Costחברות "  1   

 מפעילות לרוב , אשרבשדות תעופה משיים, פרופיל שירות מיימאלי במהלך הטיסהבעיקר הפצה וסוכי סיעות, שימוש  ותמערכ
 . דוחרותיים מאמציעות בדרך כלל מחירים תו בטיסותיהן אחת שירות מחלקת
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 הטכולוגיהמלבד שיפור חוויית הלקוח, , כאשר הטכולוגית החית בחוד אל על את ומציב בתעשייה

לפרטים וספים . התפעוליות ההוצאות רמת את ומפחיתה המטוסים תפעול את מייעלת המתקדמת

  . להלן 2.24 סעיף ראוההצטיידות, אודות עסקת 

. דגם זה A350 XWBאיירבוס  מדגם גוף חדשים רחבימטוסים בשוק בשים האחרוות החלו לפעול 

 ה בדגםומתחרה  םמטוסיהחשב למטוס ארוך טווח מתקדם וחסכוי, אשר מייצג את הדור הבא של 

 חברת ידי על המיוצריםאיה מפעילה מטוסים  על אלרת בואיג. יובהר כי (דרימלייר) של חב 787

 .סואיירב

  צרי גוףמטוסים 

צי של חברת בואיג ו MAX -מטוסי הצי  -מטוסים צרי גוף חדשים בשוק האחרוות החלו לפעול בשים 

 רמת את מפחיתהסים אלה מותקת טכולוגיה חדשית, של חברת איירבוס. במטו NEO -מטוסי ה

למגוון יעדים רחב  טיסה המאפשר הקודמים מהדגמיםיותר  ארוךטווח טיסה  ועם התפעוליות ההוצאות

  .איה מפעילה מטוסים מסוגים אלה על אליותר. יובהר כי 

בוחת, מעת לעת, את התאמת צי המטוסים שלה לתאי השוק והתחרות והמגמות בעף  כי אל עליצוין 

 התעופה.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם 2.2.6

, הפעילותבתחום אל על המשפיעים או עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של לפרטים אודות הגורמים 

   להלן. 2.9.4סעיף  ראו

 שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 2.2.7

  .להלן 2.17 סעיףהפעילות, ראו בתחום  אל עלהעיקריים של אודות הספקים וחומר הגלם  לפרטים

 חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם 2.2.8

ההשקעה הראשוית הגדולה יחסית, הדרשת להקמת חברת תעופה הכיסה העיקריים הים: חסמי 

חברות התעופה גורם ליצירת עומס על שדות במספר  גידולוהפעלתה, לרבות רכישה או חכירת מטוסים; 

בשדות תעופה מרכזיים,  )Slot(אישור לחלון זמים לגבי המראה או חיתה  התעופה וקושי בקבלת

לשפר את הלו"ז של  למוע מחברת תעופה מוע פתיחת תיב חדש אוחסם זה יכול ל המבוקשים ביותר.

לרכישה או לחכירה, כאשר מגבלה  , הוא מידת הזמיות של מטוסים מסוגים שויםוסף חסם. טיסותיה

יכולה להשפיע על האפשרות להתרחב בטווח הקצר ולתת מעה אד הוק לשוק מתפתח המאפשר  זו

  הרחבת פעילות.

על ידי מחזיק מיית המדיה המיוחדת לעיין הקטת צי המטוסים  אל עלהמגבלות החלות על  יצוין כי

  .להלן 2.23.10סעיף ראו יציאה. לפרטים , מהוות חסם אל עלשל 

 חום הפעילות ושיויים החלים בהםתחליפים לשירותי ת 2.2.9

הם הובלה באמצעים אחרים (אמצעים ימיים  ובמטוסי מטען להובלה במטוסי וסעיםהתחליפים 

כי בישראל אין  מטען בגחון מטוסי וסעים. יצוייןהובלת וכן מטוסי מטען לגבי  ,)ואמצעים יבשתיים

   תחליף משמעותי להובלת וסעים דרך האוויר. 

היו הובלת מטען בגחון מטוס וסעים, הובלה ימית או  התחליף העיקרי להובלה אווירית במטוסי מטען

לא חלו שיויים  2017בשת הובלה ימית למל יעד קרוב ומשם שיוע באמצעים יבשתיים. שילוב של 
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כי הובלה ימית מהווה תחליף משמעותי  ויןה באמצעות מטוסי מטען. יצמהותיים בתחליפים להובל

  .באוירלהובלת מטען 

  ;התפתחויות בשווקים של תחום הפעילותמבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו 2.2.10

  התחרות בתחום הפעילות -כללי   )א(

תעופה בילאומיות ההובלה במטוסי וסעים מתקיימת תחרות חריפה בין עשרות חברות בתחום 

שכר. חברות התעופה מתחרות בתחומים שוים, וכן חברות  Low Costחברות  ,Legacy סדירות

, תצורת מטוסשהעיקריים שבהם הם: מחירים, תדירויות ומועדי טיסות, דיוק מבצעי, סוג ה

ם לוסעים מתמידים, עמלות ותמריצים מיוחדי חוויית הלקוח, הטבותרות לוסע, יהמטוסים, ש

  .וקבלת מידע ועוד ביצוע הזמה, מבה אתרי האיטרט ואפליקציות המובייל ללסוכי סיעות

של המדיה המצאת בקצה השי של הקו ועם חברות  העיקריהיא לא רק עם המוביל התחרות 

(בעיקר בחופש שישי כמתואר  השכר הפועלות באותו הקו, אלא גם עם חברות תעופה אחרות

חברות , זאת היות וכמתואר להלן, באפשרות שאין מפעילות טיסות לישראל , כולל כאלהלהלן)

גם ליעדים אשר הן אין מפעילות אליהם טיסות ישירות  להציע טיסות, במתכוות שוות,תעופה ה

ועל כן, לעיתים יעדיפו וסעים לטוס עם חברת תעופה מסוימת גם במידה והיא לא מפעילה טיסה 

  ואר להלן.ישירה ליעד המבוקש כמת

; חופש זה מאפשר לחברות הסדירות להציע טיסות המשך לטיסה היוצאת מתל שישי חופש

אביב, דרך מלי הבית שלהן ליעדים וספים. החיבורים בין הטיסות מאפשרים להציע ללקוח 

  אלטרטיבה למוצר הישיר ובמחירים אטרקטיביים.

יל וסעים בין מדיות שוות דרך ישראל, איה הית כיום מאפשרות דומה להוב אל על, כי יצוין

 בעיקר בשל המצב הגיאופוליטי הוכחי.

; ההסכם מאפשר מכירה הדדית של מושבים במגוון Code Share)" (משותף קוד" הסכמי

הטיסות שמבוצעות על ידי חברות התעופה אשר שותפות להסכם תוך שימוש בקוד ההפעלה של 

כל אחת מחברות התעופה (המפעילה והמשווקת). הסכמי הקוד המשותף מאפשרים לחברות 

המשווקת  עלאל התעופה להרחיב את היצע הטיסות שלהן ומגדילים את חשיפת טיסות 

והמפעילה בשווקים ובערוצי מכירה חדשים באופן שגם חברת תעופה שאיה מפעילה טיסות 

ישירות ליעד מסוים וממו, יכולה להציע טיסות ללקוחותיה באמצעות הסכם קוד משותף עם 

  להלן. 2.25ראו סעיף  לפרטיםשמפעילה טיסות ישירות לאותו היעד. חברה 

; התעופה בריתותהתעופה הסדירות משתייכות לאחת מ מרבית חברות; )Allianceתעופה ( ברית

STAR , SKY TEAMו- ONE WORLD לקוחלהציע לבברית מאפשרת לחברת תעופה . חברות ,

ות של חברות מצבירת מיילים/קודות גם על טיס הותיל ,מגוון רחב של יעדיםטיסות ל בין היתר,

ברית. אחרות השייכות לתעופה להתארח בטרקליים של חברות וכן  אחרות השייכות לברית

לא  אל עללקוחות מסוימים יעדיפו לטוס בחברת תעופה המאוגדת בברית גם במקרה בו לפיכך, 

  . אלו מפעילה טיסה ישירה ליעד המבוקש, זאת על מת להות מהטבות

                          -ן חברות תעופה יצוין כי בשים האחרוות התפתחה מתכות וספת של שיתוף פעולה בי

JOINT VENTURE )JV(סותיהן ולעיתים גם את  ה, במסגרתחולקות החברות את הכ

ההוצאות בהתאם לסיכום שקבע מראש, זאת מבלי להתמזג. בשל השותפות בהכסות 

הן יעיל יותר, דבר המאפשר ל JV -ובהוצאות, מבה העלויות של חברות התעופה השותפות ב

  להציע ללקוחותיהן מחירים אטרקטיביים יותר. 
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מסויימים על מבה התחרות בתחום הפעילות.  רגולטורים לשיוייםלהיות השפעה  עשויה כמו כן,

  להלן. 2.23 סעיף ראולפרטים 

חברות תעופה זרות אשר  66 -כחברות תעופה מתוכן  110 -כבתב"ג  פעלו 2018שת  במהלך

חברות אשר הפעילו טיסות באופן  30-חברות שכר זרות (מתוכן כ 45 -כהפעילו טיסות סדירות, 

  בשתי חברות תעופה ישראליות (ארקיע וישראייר). וקבוע) 

קיימים ארבעה סוגים של מתחרים: חברות המובילות מטען רק  מטען במטוסי ההובלה פעילותב

אל ל בדומהטען; חברות המובילות מטען רק בגחון מטוסי וסעים; חברות, באמצעות מטוסי מ

על, המובילות מטען הן במטוס מטען והן בגחון מטוסי וסעים וכן חברות בלדרות המטיסות 

 הסדירות הטיסות הרחבת ,אל עללהערכת  במטוסיהן. בוסף לשירותי הבלדרות גם מטען אחר

 בפעילות התחרות את הגבירמ, מטען בגחום לשאת המסוגלים וסעים במטוסי וממה לישראל

  .המטען

בתחום הפעילות, וכן אודות התחרות הצפויה  אל עלאודות המתחרים המשמעותיים של  לפרטים

   להלן. 2.9.3 סעיף ראו, 2019בשת 

  מדייות "השמיים הפתוחים"   )ב(

, מאפשרת במדית ישראל בשים האחרוות של הסכמי התעופה המיושמת הליברליזציה מדייות

המוצעת. מדייות זו, הבאה לידי  חלק משמעותי מהגידול בהיצע הטיסות ובקיבולת המושבים

ביטוי בתהליך שוטף של עדכון הסכמי תעופה באמצעות הגדלת מכסת התדירויות ומספר חברות 

וכפועל יוצא, לירידה ות לגידול בכמות הטיסגורמת התעופה הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, 

חתם במסגרת מדייות זו, תועת הוסעים מישראל ואליה. לגידול בו כרטיסי הטיסהמחירי ב

בין ישראל לבין ארה"ב הסכם "שמיים פתוחים", אשר הביא להסרת מגבלת  2010בשת 

התדירויות והקיבולת על הטיסות לישראל וממה. בוסף, מאפשר ההסכם שיתופי פעולה 

  יים בין חברות התעופה של שתי המדיות. מסחר

 ,איחוד האירופיבין מדית ישראל וה "השמיים פתוחים" הסכםחתם  2013בחודש יוי כמו כן, 

יושם השלב  2018ויישומו בוצע במספר פעימות, כאשר בקיץ  2013אשר כס לתוקף בשת 

וממה וכפועל יוצא, הביא להסרת מגבלת התדירויות על הטיסות לישראל ההסכם  .האחרון

  . וממהלתוספת משמעותית בהיצע הטיסות של חברות התעופה הטסות לישראל 

גם  לפעול הישראליות התעופה לחברות היתר יתן, האמורות המגבלות הסרת רקע על כי יצוין

 של הביטחון בהוצאות המדיה השתתפות שיעור עודכן וכן, מסוימים לתאים בכפוף 1 מטרמיל

. לפרטים בדבר שיעור השתתפות המדיה בהוצאות הביטחון, ראו הישראליות התעופה חברות

  .להלן 2.23.13 סעיף

 Low Cost -הברות ח פעילות תחילתזה,  ובכלל ,אירופהמ /אל בקוויםברמת התחרות  הגידול

לירידת מחירי הטיסות  ובשים האחרוות, הוביל יכר באופן פעילותן והרחבת אלה יםבקוו

 בקווים הוסעים תועתהגידול ב אודות לפרטים. אלה בקוויםולגידול משמעותי בתועת הוסעים 

   .להלן) 2(ב)(2.3 סעיף ראו, לאירופה

אשר מאפשר  ל מזכר הבות להסכם תעופה חדשחתמו ישראל וסין ע ,2018יולי  שיצוין כי בחוד

מובילים קובים וספים ליעדים קיימים וחדשים וכן הגדלת התדירויות המותרות לחברות כיסת 

כן, במהלך השים האחרוות עודכו הסכמי תעופה בין ישראל  כמו .שתי המדיות התעופה של

מספר מדיות שהיקף התועה בין לבין ישראל היו משמעותי ובייהן רוסיה, אוקראיה,  ביןל

  והודו. קדה
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  רותים בתחום הפעילותישה 2.3

  כללי   )א(

מספקת בתחום פעילות זה הים הטסת וסעים ומטען ליעדים  על אלהשירותים העיקריים ש

 במטוסימפעילה טיסות  על אל, הדוח פרסוםכון למועד הסמוך לבאמצעות מטוסי וסעים.  שוים

המזרח הרחוק ומרכז אסיה , וקדה"ב ארהמדיות באירופה,  26-, בכישיריםיעדים  -36וסעים לכ

   .אפריקה דרוםו

. וכן מטעןלהובלת וסעים  בממוצע לכל כיוון טיסות שבועיות 286 -כ אל עלהפעילה  2018שת ב

שירותי הובלת מטעים במטוס מטען ייעודי ליעד אחד  אל על, הציעה 2018, במהלך שת בוסף

, אל עלבוסף לטיסות אותן מפעילה  .סדירות בטיסותליעד אחד בצפון אמריקה ובאירופה 

 הסכמי איטרליין - עם חברות תעופה אחרות םטיסות במסגרת הסכמי אל עלמשווקת 

)Interline Agreementsוסעים בטיסות סדירות, בכפוף למגבלות מסוימות, ) המאפשרים ל

טיסות של חברת תעופה אחרת. ללהשתמש בכרטיסי טיסה, שהוצאו על ידי חברת תעופה אחת, 

החברה שבטיסותיה משתמש הוסע מגישה את החשבון לתשלום לחברה שהוציאה את כרטיס 

הטיסה. ההתחשבות בין חברות התעופה עשית על בסיס חודשי, בדרך כלל, באמצעות המסלקה 

)Clearing House.של יאט"א (   

לפרטים בדבר הסכמי  ).Code Shareטיסות במסגרת "קוד משותף" ( עלאל  הכמו כן, מפעיל

  להלן. 2.25 סעיףצד להם, ראו  אל עלה"קוד המשותף" ש

מחלקות שירות הבדלות זו מזו בסוג המושב,  בחלק מטיסותיה הסדירות עד שלושמפעילה אל על 

אופן ההגשה, היצע מוצרי וחות מערכת הבידור, המרווח בין המושבים, תפריט המזון והשתייה, 

  ופאי ומספר הדיילים ביחס למספר הוסעים. המחלקות הן: מחלקה ראשוה, מחלקת עסקים

שלוש מחלקות  אל על, מפעילה 787. במטוסי הדרימלייר החדשים מדגם בואיג ומחלקת תיירים

. בטיסות הסדירות שירות, המחלקות הן: מחלקת עסקים, מחלקת "פרימיום" ומחלקת תיירים

מערך תוכיות שמע, סרטים, מגזין משודר ומגזין מודפס ויתן שירות מכירה של מוצרים  קיים

  פטורים ממכס.

וטיסות סדירות טיסות שכר  בשיווקדור,  , באמצעות סאןאל עלעוסקת  ,לטיסות הסדירותבוסף 

וכן שיווק  מטוסים למארגי טיסות שכר במחירים מוסכמים מראשהקיבולת  מכירתעל ידי 

ם ופש, יעדי מותג סאן דור מאופייות ביעדיתחת ה טיסות .טיסות אלה לסוכים ולקהל הרחב

 שמפעילה אל על תחת המותג הטיסותבמרבית פרופיל שירות מותאם יעד. ואקזוטיים עותיים 

  .פועלת מחלקת תיירים בלבד סאן דור

תמכות במערך שירות קרקעי המהל את תהליכי עליית הוסעים וכבודתם, ירידתם  טיסות אל על

במל היעד ופריקת הכבודה וכן טיפול במטען. השירות הקרקעי מתקיים בתב"ג ובכל אחד 

, בהחיית גורמי הבטחון אל עלל, מפעילה . במקביאל עלמהיעדים בהם וחתים מטוסי 

מטוסי חברות תעופה  מהם טסיםהממשלתיים, מערך אבטחה קרקעי בכל שדות התעופה בחו"ל 

ישראליות ומערך אבטחה אווירי, הפועל במהלך טיסות הוסעים של חברות תעופה ישראליות 

טים אודות שירותי ). לפר(מערך האבטחה הקרקעי בתב"ג מופעל על ידי רשות שדות התעופה

  להלן. 2.23.13לחברות תעופה ישראליות, ראו סעיף  אל עלהאבטחה שמעיקה 
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  אל עלתוים בוגע לקבוצות היעדים של   )ב(

בדבר פילוח תועת הוסעי לפי אזורים גיאוגרפיים ותח השוק של  ,אל על, להערכת להלן תוים

  :2אלה באזורים אל/מ אזורים אל על

 של השוק תח בדבר אל על הערכת
 (באחוזים) אל על

 קטע במיליוי )3ישירות טיסות( ועת הוסעיםת
  וסע

 4אזור

2016 2017 2018 2016 2017 2018  %בשיוי

 2018 -ב

 

 טראס 9%  2.0  1.8 1.7 47.1 48.0 51.4
 אטלטי

 אירופה  11% 19.0  17.2  14.7 22.6 25.5 29.1

 אסיה  17% 1.3 1.1  0.9 37.8 44.7 55.1
 ואפריקה

  "כסה 11% 22.3 20.1 17.3 25.6 28.5 32.6

  

   הטראס אטלטייםהתיבים   ) 1(ב)(

  יעדים בצפון אמריקה. -5כון למועד הדוח, לאל על טיסות סדירות ל

בארה"ב, חלקן  יעדים וספיםיורק ו זכויות להובלת וסעים, מטען ודואר אל/מ יולאל על 

ה צד להלן, ראו סעיף אל עלהסכמי קוד משותף. לפרטים אודות הסכמי קוד משותף שבמסגרת 

  להלן. 2.25

ובעות החורף  טיסות בשבוע לצפון אמריקה 43 -בשיא עות הקיץ כאל על הפעילה  2018בשת 

  טיסות בשבוע (בעיקר ליו יורק).  31 -כ

 2019להשיק ליעדים שוים בארה"ב במהלך שת  אל עללפרטים אודות קווים חדשים שבכוות 

  להלן. 2.5, ראו סעיף 2020והרבעון הראשון לשת 

  התיבים לאירופה  ) 2(ב)(

, שהמרכזיים בהם הים לודון, יעדים באירופה 26 -לטיסות סדירות  אל עלללמועד הדוח, כון 

  מוסקבה, פרקפורט, רומא, מילאו, מדריד וציריך. אמסטרדם, פריז, 

. על ידי סאן דור ופעלההקו אשר  חלףקו לליסבון להפעיל  אל על ההחל ,2018בחודש אוקטובר 

  .  (בהתאם לעוות השה) שבועיות ישירות טיסות 2-5 זהבקו  מפעילה אל על

, 2019באירופה במהלך שת להשיק ליעדים שוים  אל עללפרטים אודות קווים חדשים שבכוות 

  להלן.  2.5ראו סעיף 

  

  

                                                             
  .אליהם טסה איה על שאל יעדים גם כללים בטבלה המצויים באזורים   2
התעופה האזרחית מתייחסים לחברות התעופה המבצעות את הטיסות ולא ליעדי הטיסות. לכן, תוים אלה  רשותתוי    3

התעופה. תוים אלה מפולחים לפי יעד הטיסה הישיר  שדות רשותהמתבססת על יתוח תוי  על אלמהווים הערכת 
  חברות זרות.ואים מבחיים ביעד האמיתי של הוסע כשמדובר בטיסות ב"חופש שישי" של 

, אירופה מערב מדיות את כולל"אירופה"  אזור; אמריקה ודרום אמריקה צפון מדיות את כולל" אטלטי"טראס  אזור   4
 הרחוק המזרח מדיות את כולל" ואפריקה"אסיה  אזור; וטורקיה מלטה, קפריסין, יוון את וכן אירופה ומזרח מרכז
  .ומצרים ירדן את וכן ואסיה
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  לאסיה ואפריקההתיבים ) 3(ב)(

יעדים במזרח (בגקוק, מומביי, הוג קוג ובייג'יג)  4 -לאל על טיסות סדירות ל למועד הדוח, כון 

  וכן ליעד אחד בדרום אפריקה (יוהסבורג).

  הכסות ורווחיות שירותים פילוח 2.4

, כאשר תועת הוסעים 2017לעומת ההכסות בשת  אל עלבהכסות  2.1%-כ של גידול חל 2018בשת 

  .2017שת  לעומת 10.8% -כ של בשיעור גדלה 2018בתב"ג במהלך שת 

  חדשים שירותים 2.5

 תיבים ויים ברשתשי:  

הקו  חלףלהפעיל קו לליסבון  אל על, החלה 2018אוקטובר  בחודש -קווים חדשים לאירופה  השקת

(בהתאם לעוות  שבועיות ישירות טיסות 2-5 זהבקו  מפעילה אל עלעל ידי סאן דור.  הופעלאשר 

  השה).  

אל על ידי סאן דור.  הופעלהקו אשר  חלף ליס חדש קו להשיק אל על, צפויה 2019 מרץ חודש בסוף

כן, בסוף חודש  כמו(בהתאם לעוות השה).  שבועיות ישירות טיסות 2-3 זה בקו להפעיל צפויה על

 ישירות טיסות 2-3צפויה להפעיל בקו זה  אל על'סטר. למצ חדש קולהשיק  אל על, צפויה 2019מאי 

  (בהתאם לעוות השה).  שבועיות

את פעילותה בקווים לצפון  להרחיבאל על צפויה  2019שת  במהלך -"ב לארה חדשים קווים השקת

טיסות שבועיות לסאן  3 אל עלתפעיל  2019אמריקה ולהשיק את הקווים הבאים: החל מחודש מאי 

 2019טיסה שבועית ללאס וגאס והחל מחודש יולי  אל עלתפעיל  2019פרסיסקו, החל מחודש יוי 

להשיק ברבעון  אל עלפויה . בוסף, צ2019במהלך תקופת קיץ  טיסה שבועית לאורלדו אל עלתפעיל 

 קו חדש לשיקגו. 2020הראשון לשת 

 ת חדשה לטיסות  השקתאל עלמתכו:  

להתמודד טוב יותר עם התחרות הגוברת  ,לתת מעה רחב ככל היתן ללקוחות השויםעל מת 

אל וכחלק מיישום תהליכי ההתייעלות התפעולית שוקטת  העולמי התעופה בעולם המגמות לאור

, מתכות חדשה לטיסות בכל יעדיה לאירופה, וכן 2018החל מחודש אוקטובר  אל על, מפעילה על

חדשה גם לכל יעדיה במזרח הרחוק ובדרום  , מתכות טיסות2019בחודש יואר  אל עלהשיקה 

"), החדשה המתכות"להלן: ( 2019לשת הרבעון השי מ החלעבור טיסות שתמראה אפריקה 

  כמתואר להלן. 

חלקת מללקוח ב בהתאם למתכות החדשה, יתת - אירופהב אל עליעדי לטיסות חדשה  מתכות

המוצר  - Lite כרטיסתיירים אפשרות בחירה בין שלושה סוגים שוים של חבילות מוצרי טיסה: 

תיק יד, ללא אפשרות לביטול כבודת יד אישית ואפשר עלייה למטוס עם מההבסיסי והזול ביותר 

כרטיס במודל הקיים  - Classicכרטיס ; )1981 -(בכפוף לחוק הגת הצרכן, תשמ"א  או שיוי

ואפשרות לבטן המטוס אפשר בוסף לאמור גם בחירת הושבה, משלוח כבודה מ אשרוכר, והמ

אפשר בוסף מ אשרכרטיס בעל גמישות מרבית  - Flexכרטיס לשיוי או ביטול בתוספת תשלום; 

 ההכל בהתאם לקריטריוים שקבעעל האמור גם תיק יד שי וגמישויות בתאי הביטול והשיוי, 

הופסקה כאמור, ת המתכות החדשה עלעם הפ טיס ועל פי הוראות הדין.ביחס לכל כר אל על

  הטיסות ליעדים אלה תחת המותג אל על. מופעלות, מועד מאותו והחל" UP" מותגפעילות ה
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בהתאם למתכות החדשה,  - אפריקה ובדרום הרחוקבמזרח  אל על ליעדיטיסות חדשה  מתכות

אפשרות בחירה בין שלושה סוגים שוים של חבילות מוצרי תיתן ללקוחות במחלקת תיירים 

המוצר הבסיסי והזול ביותר יאפשר עלייה למטוס עם כבודת יד אישית, תיק  - Lite כרטיס טיסה:

(בכפוף לחוק הגת  יד וקבלת ארוחה, עם אפשרות לשיוי בתוספת תשלום וללא אפשרות ביטול

מוצר  - Classic כרטיס ;מוצא מדרום אפריקה)ולמעט, כאשר קודת ה 1981 -הצרכן, תשמ"א 

שיאפשר בוסף לאמור גם בחירת הושבה (למעט מושבים מועדפים בהם יתן לבחור בתשלום וסף), 

חבילה  - Flex כרטיס משלוח כבודה לבטן המטוס ואפשרות לשיוי או ביטול בתוספת תשלום;

ספת לבטן המטוס, בחירת הושבה כוללת שתאפשר בוסף על האמור גם תיק יד שי, כבודה ו

מועדפים בכפוף לזמיות וכן גמישות בתאי הביטול והשיוי, הכל בהתאם  םהכוללת מושבי

  ביחס לכל כרטיס ועל פי הוראות הדין. אל עללקריטריוים שתקבע 

באירופה, במזרח הרחוק ובדרום אפריקה,  אל עלליעדי החדשה הטיסות צופה כי למתכות  אל על

עה חיובית על תוצאותיה הכספיות אם כי לא במוחים מהותיים בהשוואה לכלל תהא השפ

  הכסותיה. 

במזרח הרחוק ובדרום אפריקה  אל על מועד יישום המתכות החדשה ליעדי בדבר על אל הערכת

מידע  ההי על אלעל תוצאותיה הכספיות של  החדשה המתכותהחיובית של הפעלת וההשפעה 

לאור  על אלצופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה סמך, בין היתר, על הערכות של 

ומידת התחרות בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או  על אל שלהיקפי הפעילות הוכחיים 

ן חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית. המצב בפועל עשוי להיות שוה מכפי שחזה כאמור, בי

עם  על אלעקב מידת פתיחת השוק לתחרות וספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות  היתר

-וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו להלן 5.7 בסעיףהתחרות וגורמי הסיכון המתוארים 

  פוליטיים.

 :וסע המתמידמועדון ה  

ומימוש קודות מועדון הוסע  ה, צפוי להיכס לתוקף עדכון לתכית צביר2019באפריל  1ביום 

תהא ש כך"), אשר כולל, בין היתר, שיוי מודל צבירת הקודות התכית(" אל עלהמתמיד של 

מבוססת על הוצאה כספית (למעט מקרים חריגים), זאת ביגוד למצב הקיים בו סך הצבירה קבע 

 2019ביולי  1ביום . בהתאם ליעד ולמחלקת הרישום וכן עדכון מחיר המימוש של כרטיסי הבווס

 באמצעות תשלום - אפשרויות מימוש הקודות, כגוןהרחבת וגע לבעדכון התכית יכס לתוקף 

 עמן תעופה חברות ידי על מופעלות אשר המשך יעדי המשלבות בטיסות טיסה כרטיסי עבור קודות

כאשר כיוון  לבורכישת כרטיס טיסה מש ,")משותף קוד" הסכמי( פעולה שיתוף הסכמי לאל על

 בגין הכיוון השי יתן לשלם באמצעות קודות ובמזומן, תשלוםבווס קלאסי והיו כרטיס אחד 

תשלום באמצעות קודות בגין חלק ממרכיב תוספת כן באמצעות קודות עבור כבודה והושבה ו

ה תוצאותי, עדכון התכית כאמור, לא צפוי להשפיע באופן מהותי על אל עללהערכת  .המזומן

  הכספיות.

ודות פעילות מועדון הוסע המתמיד והתקשרויות אל על עם חברות כרטיסי אשראי, ראו לפרטים א

  להלן. 2.7.4סעיף 

 המהוו הכספיות תוצאותיה על קודות ומימוש צבירה תכית עדכון השפעת בדבר הערכת אל על

מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה מבוסס, בין היתר, על תחזיות, הערכות 

זה, היקפי הפעילות של מועדון הוסע  ובכלללאור היקפי הפעילות הוכחיים  אל עלואומדים של 

  המתמיד העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית.

 שדרוג מטוסי ER777-200 737-800 ומטוסי:  
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אל על מדגם בואיג מטוסי בצי חידוש ושדרוג פים המטוס אל על החליטה לבצע תכית מקיפה ל

פרויקט השדרוג יכלול, בין היתר, הגדלת מספר המושבים . ER777-200ומדגם בואיג  737-800

 אישיתדור מערכת ביהתקת והחלפתם למושבים חדשים ומתקדמים בכל מחלקות השירות, 

אישי.   USBושקע  אלחוטי איטרט מערכת והתקת) ER200 -777 מטוסי בצי( ומתקדמת חדישה

 .2021וימשך בהדרגה עד שת  2019 בשתשדרוג צפוי להתחיל בהדרגה ה פרויקט

 ט איטראל על במטוסי )Wi-Fi(:  

אל/מ  אל על") בטיסות המערכתמערכת איטרט אלחוטי (" ,2018בחודש יולי השיקה  אל על

, צפון אמריקהאל/מ  אל עלבטיסות את המערכת  אל על , השיקה2019ובחודש פברואר  אירופה

צי , הותקה המערכת בלמועד הסמוך לאישור הדוחכון . כאשר השימוש במערכת כרוך בתשלום

שמוה וב 737-800בואיג  מדגם אל על ממטוסי חלק, בER737-900מדגם בואיג  אל עלמטוסי 

 אל עלבאופן הדרגתי במטוסי  המערכתתותקן  2019. בשת באל עלשהתקבלו  הדרימליירמטוסי 

 . אל עלובמטוסי דרימלייר אשר עתידים להתקבל ב 737-800וספים מדגם בואיג 

 הדיגיטלית החוויה שדרוג:  

פועלת לשיפור משמעותי של החוויה הדיגיטלית, תוך פיתוח יכולות שיווקיות ושירותיות,  אל על

ביה מלאכותית, שיאפשרו הגדלת הכסות, שיפור היעילות והמצויות התפעולית ושדרוג  תמבוסס

חווית הלקוח בדגש על וחות והתאמה אישית בהתאם לצרכי הלקוחות ובמסגרת זו, במהלך שת 

לבצע את אפליקציית המובייל שלה באופן שהאפליקציה מאפשרת כיום ללקוח  אל עלשדרגה  2018

מגוון רחב של פעולות, כגון: רכישת כרטיס טיסה, יהול הטיסה, צ'ק אין, בירור מצב קודות 

אודות שיויים בטיסה,  אל עלמאת  יזום באופןוכן לקבל הודעות  אל עלהוסע המתמיד של  מועדון

לעיין זמן יציאה המלצות  -(דוגמת  ים ללקוח והודעות במגוון ושאים וספיםמבצעים ייחודי

השירותים הדיגיטליים בפיתוח  אל עלביעד). בוסף, המשיכה  מזג אוויר תחזיותלשדה התעופה, 

המספק מידע עשיר וטיפים  TIP & TRIP אל עלהרחבה ושיפור של מגזין התוכן של ובייהם, שלה, 

, שירות חדשי Facebook -במסגרת אתר ה אל על; התכתבות ישירה עם לקוחות לאל עבוגע ליעדי 

להעיק ללקוחות גישה וחה ופשוטה לתקשורת עימה מכל מקום  אל עלזה, על כל ערוציו, מאפשר ל

בזמן המאפשר ללקוחות לבצע צ'ק אין , את שירות "צ'ק אין בצ'יק"השיקה  אל עלבעולם. כמו כן, 

מזהה בצורה אוטומטית לקוחות מתאימים ושולחת להם הודעה  המערכתקצר לאחר ש

  פרואקטיבית. 

  בתחום הובלת מטעןפיתוח שירותים:  

בפיתוח מוצרים מותאמים למגוון לקוחותיה בפעילות הובלת  אל עלהמשיכה  2018במהלך שת 

מטען הן בגחון מטוסי וסעים והן במטוס מטען ייעודי, כמתואר להלן: הובלת מטען עבור לקוחות 

, המאפשר הטסה של משלוחים ""EL AL 2 DOOR הפארמה בתאי קירור מיוחדים; שירות

; מהמכסהמטען שחרור ו, טיפול ביירת יהםוכן מתן שירותים לווים ובי ועד הלקוח מתב"ג

 CARGO“ח; שירות הובלת מוצרים יקרי ערך הכולל הטסה ואבטחת המוצר עד למסירתו ללקו

PLUS”, "CARGO FIRST" -  ;יובמסגרת שירות זה מקבל הלקוח קדימות בהטסת מטע

TRANSIT2GO - יםלוח לכל היעדים בעולם תוך שיתוף פעולה עם חברות שי הובלת מטע

          .במסגרת חופש שישי גלובליות

  לקוחות 2.6

אל שירותיה לוסעים המים הן על משקי הבית והן על המגזר העסקי. כרטיסי טיסה של מעיקה אל על 

ת חברול אל עלמכרים, ברובם, באמצעות סוכי סיעות ומשווקי חבילות תיירות וכן במישרין על ידי על 

ראו על  אל של "הוסע המתמיד" מועדוןלפרטים אודות להלן.  2.7וספים ראו סעיף  לפרטים. ויחידים
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 לדוחות ו24 לפרטים אודות מדייות יהול סיכון האשראי של אל על, ראו ביאור .להלן 2.7.4סעיף 

  . הכספיים

המכירות  אוממו  שמחזור ההכסות בכל אחת מבין פעילויותיה, ,סוכן לרבות, אין לקוחלאל על 

 בלקוחאין לה תלות  ,אל עללהערכת . קבוצת אל עלאו יותר מכלל הכסות  10%-מסתכם בבאמצעותו 

  סוכן בודד כלשהו.או 

  והפצהשיווק  2.7

 חבילות תיירותסוכי סיעות ומשווקי  2.7.1

 אתר) 1: (להלן כמתואר, מכירה ערוצי במגוון מתבצעת אל על של טיסה כרטיסי ומכירת שיווק פעילות

 וסיטואי תיירות חברות, סיעות סוכי) 3); (בישראל( הטלפוי השירות מוקד) 2; (אל על של האיטרט

 אל עלל, הדוח לפרסום הסמוך למועד כון[ ל"חו ובציגויות בישראל אל על של מכר משרדי) 4; (תיירות

 מכירות סוכי) 5( - ו] ל"בחו ציגויות 31 -ב מכר משרדי 29 -וכ) שבע ובאר ירושלים( בארץ מכר משרדי 2

 בעולם וספים ביעדים וכן אל על טסה אליהם ביעדים) GSA - General Sales Agent( ל"בחו כלליים

 ).  GSA 36 עם הסכמים עלאל ל, הדוח לפרסום הסמוך למועד כון(

 סדירות לטיסות והן שכר לטיסות הן אל על מוצרי של שיווק כזרוע משמשת דור סאן הבת חברת, בוסף

 לרוב, אחרות תעופה חברות ידי ועל אל על ידי על מופעלות דור סאן המותג תחת הטיסות. שוים ליעדים

  . להלן) א(2.19.1 סעיף ראו דור סאן חברת פעילות אודות לפרטים. רטובה חכירה באמצעות

 בעיקרה מהווה הסיעות ולסוכי על לאל המשותפת חברה שהיה") איירתור(" מ"בע) ישראל( אויר תור

אל ל איירתור מספקת, כן כמו. הרחב לקהל וכן בישראל הסוכים לכלל וחבילות מבצעים של הפצה זרוע

  . שוים בושאים חוץ מיקור שירותי על

 התעופה חברות עבור טיסה כרטיסי למכירת כערוץ ומשמשים א"ביאט חברים הסיעות סוכי מרבית

 דעת שיקול פי על זאת, משתים ובשיעורים שוים מסוגים עמלותב הסוכן מתוגמל לעיתים. השוות

  . התעופה חברות

 וסיטואי התיירות שעובדים עמה בארץ ובחו"ל לסוכי סיעות אל עלכון למועד הדוח, מעיקה 

 המשתבשיעור לסוכים בחו"ל  בסיסמלת עו 5%של  בשיעור בארץ לסוכיםעמלת בסיס ") הסוכים("

(עמלה משתה) תמריצים מיוחדים  לסוכים אל על. בוסף, מעיקה ממדיה למדיה, על פי תאי השוק

קבע עם כל אחד  -העמלה המשתה שיעור , כאשר של כרטיסי טיסהבהתאם להיקף המכירות 

  . ל"ובחו בארץ, מהסוכים

לעבור למודל התקשרות חדש עם הסוכים במסגרתו לא תשולם עמלת  אל על, צפויה 2019ביוי  1 ביום

ת השמיים הפתוחים, אשר כתוצאה, בין היתר, ממדייו אל עלהיצבים בפי  האתגריםוכח  זאת, בסיס

הובילה להתגברות התחרות מצידן של חברות התעופה הזרות ובריתות עק בילאומיות, ומשיויים 

המגמה העולמית בעף  רקע עלבהרגלי הצריכה כפועל יוצא מהמהפכה בערוצי השיווק הדיגיטליים וכן 

 אל עליצוין כי בעקבות הודעת  התעופה של שיוי מודל התגמול שבין חברות התעופה וסוכי הסיעות.

, פתה התאחדות משרדי הסיעות ויועצי התיירות בישראל 2018לסוכי הסיעות בישראל, מחודש מאי 

מצאת בדין ודברים עם  אל עלובאה עמה בדברים בקשר להודעה האמורה.  אל על") לההתאחדות("

 .ההתאחדות

הא השפעה חיובית על תוצאותיה הכספיות אם כי לא ת ןהתגמול המעודכ מודלכי ל מעריכה אל על

  במוחים מהותיים בהשוואה למחזור המכירות שלה.  
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 תמהוו הכספיות תוצאותיה על המעודכן התגמול מודל של החיובית ההשפעהבדבר  על אלהערכות 

תר, על תחזיות, הערכות מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה מבוסס, בין הי

. אי אל על, אשר התממשותם איה וודאית ואיה בשליטת זה דוחבמועד פרסום  אל עלואומדים של 

הצופה פי עתיד עשוי להיגרם כתוצאה מהתממשות שוה של ההערכות,  משותו של המידעהתמ

, ובכלל זה כתוצאה מהתממשות גורמי סיכון אל עלהתחזיות והאומדים שלקחו בחשבון על ידי 

ובגורמים חיצויים  אל עלוכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת אל על המאפייים את פעילות 

  .אל עלת העשויים להשפיע על פעילו

ללקוחותיהם  אל עלבגין מכירת כרטיסי טיסה של לשימוש אישי לצבור קודות יכולים  הסיעותוכי ס

כרטיסי טיסה ולשלם עבור כרטיסי הטיסה  , וכן לרכוש")Sell&Flyועדון מהסוכים (" במועדון

הקודות מאפשרות רכישת כרטיסי טיסה לשימוש אישי יצוין כי . Sell&Fly באמצעות קודות מועדון

 חידוש. המועדון לקודות Sell&Flyכמו כן, יכולים סוכי סיעות להמיר קודות שצברו במועדון בלבד. 

 מתקופת ליהותי מועדון הוסע המתמיד, וכפועל יוצא להימות עם חבר הסיעות לסוכי מאפשר זה

 דיוטי מוצרי לרכוש וכן, מועדף מושבל שדרוג עבור לשלם", מועדף"מושב  לרכוש, יותר ארוכה מימוש

לחבור  Sell&Flyמועדון  מתוכן 2019 שתהמחצית השיה ל במהלך .קודות באמצעות במטוס פרי

המתמיד של הסוכן למועדון הוסע המתמיד כך שצבירת הקודות תתבצע ישירות לחשבון הוסע 

יהיו  Sell&Fly מועדוןבאמצעות קודות מועדון הוסע המתמיד וכלל אפשרויות מימוש הקודות 

 לעיל.  2.5כמתואר בסעיף המעודכת  על פי התוכית בהתאם לתאי מימוש קודות המועדון

  .מטען סוכי באמצעות היא גםבפעילות הובלת המטעים מבוצעת  מכירות אל על עיקרכי  יצוין

 ומערכות הפצה בידוק ,טיסה יהול, להזמות מערכת ממוחשבת 2.7.2

 מערכת"אמדאוס".  מערכת היה, יהול הטיסה ובידוק הזמות לביצוע אל על שלממוחשבת המערכת ה

ביצוע  אל עלומאפשרת למוקדי השירות והמכר של  אל עלמציגה את לוח הזמים המעודכן של טיסות  זו

יצול של יכולות  וכן. המערכת מאפשרת פיקוח על יהול הטיפול בלקוח אל עלל טיסות שהזמות וכרטוס 

  על ידי חישוב משקל ואיזון באמצעות ריכוז חישוב התוים.  אל עלמטוסי  עלההעמסה 

עם אפשרות להארכה באותם  2025עד סוף שת  היושירותים אלה  המסדירההסכם עם אמדאוס  תוקף

   .2023אפשרות לסיים את ההסכם בסוף שת  אל על, כאשר ל2027תאים עד סוף שת 

שלה במוע הזמות באתר האיטרט להחליף את מוע ההזמות  אל על צפויה ,2019שת ביצויין כי 

 . חדש

 רטוסייבר וטרוולפ , בייהן אמדאוס,קיימים גם הסכמים עם מערכות הפצה בילאומיות עלאל ל

מאפשרות למשתמשי אותן המערכות (סוכי מכירות בארץ ו אל עלהמתממשקות למערכת ההזמות של 

  .אל עלובעולם) מכירה וגישה ישירה לביצוע הזמות וכרטוס על טיסות 

הסכימו על הארכתו  והצדדים 2020ותים אלה היו עד שת ההסכם עם אמדאוס המסדיר שיר תוקף

אפשרות לסיים את ההסכם לפי כל  אל עלשים ולאחר מכן לשתיים וספות, כאשר ל 3לתקופה של 

  חידוש כאמור.

  .      להלן 5.7 סעיף ראו. לפרטים אמדאוס בחברת מהותית תלות אל עלל קיימת כי יצוין

 לוסעיםשיווק ומכירות  2.7.3

 אל עלפועלת לפרסום שירותיה לוסעים בשוק הישראלי ובשווקים גדולים אחרים. כמו כן, יוזמת  אל על

  אירועים שיווקיים, חסויות ושיתופי פעולה.
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ומעיק חוויית שירות מהירה,  24/7מפעילה מוקד שירות לקוחות ומכירה טלפוי, אשר זמין  אל על

מוכרת  אל על, הן ללקוחות פרטיים והן לסוכי סיעות. כמו כן, אל עלמקצועית ואיכותית ללקוחות 

דסק עסקי הפועל לקידום מכירות  אל עלההזמות. בוסף, מפעילה  וקדבאמצעות מ גם ישירות לוסעים

  לגופים עסקיים, בעיקר בישראל. 

 ירותיםש מכירת, חבילות מכירת( 4% -בכ האיטרט אתר באמצעות המכירות גדלו 2018שת  במהלך

 331 -בסך כולל של כ 2018ושדרוגים) לעומת התקופה המקבילה אשתקד והן הסתכמו בשת  לווים

 באמצעות אל עלבסך מכירות  37% -בשיעור של כ משמעותי גידול רשם 2018. בשת דולרמיליון 

 -בכ הגדל 2018שת  במהלךבאמצעות האיטרט  ההכרטיסים שמכר כמות. 2017המובייל לעומת שת 

  .2017לעומת שת  1.5%

 באמצעות טיסה כרטיסי של הישיר בשיווק גידול מגמתהתעופה  בעף יכרת האחרוות בשים

טיסה  כרטיסי ממכירת הובע וההפצה השיווק בעלויות החיסכון רקע על זאתוהמובייל,  האיטרט

בערוץ זה ושיוי בהרגלי הרכישה של חלק מהציבור אשר מעדיף לרכוש באמצעות האיטרט והמובייל 

 אל עלביצעה  2018ובמהלך שת מתאימה את עצמה למגמה זו  אל עלחלף רכישה באמצעות הטלפון. 

ותיות (לפרטים לשיפור משמעותי של החוויה הדיגיטלית, תוך פיתוח יכולות שיווקיות ושיר יוזמות שוות

את פעילותה בתחום  2019הרחיב במהלך שת להמשיך ול אל על בכוות. לעיל) 2.5 סעיף ראווספים, 

וכן להשיק  אל עללהחליף את מוע ההזמות של אתר האיטרט של  אל על בכוות, זו ובמסגרת הדיגיטל

רט והמובייל במהלך שת האיטחווית הרכישה באמצעות יוזמות שוות בתחום הדיגיטל לשם שדרוג 

2019 .   

 והמחשוב הדיגיטל תחומישל  איחוד הכולל אל על של הארגוי במבה שיויבוצע  2018שת מהלך ב

לבין  , זאת במטרה ליצור סירגיה בין הגופים האחראים על השיווק והמכירות בדיגיטלאחת לחטיבה

  . ותחזוקתן אל עלהגופים אשר אחראים על ביית פלטפורמות הדיגיטל ב

רותי תובלה אל יעבור וסעים המעוייים לא רק בש אל עלכדי להגביר את האטרקטיביות לטיסות 

באמצעות סוכי סיעות ובמישרין, שירותי  אל עלרותי תיירות, משווקת י, אלא גם בשוממהישראל 

אל מגווים (מלוות, סיורים, השכרת רכב) לוסעים בודדים. לשם כך, משווקת תיירות קרקעיים 

בחו"ל פעילות זו משווקת באמצעות  אל עלאיירתור. בציגויות  חברת, באמצעות היתר ביןחבילות,   על

לפרטים אודות עצמאי ישיר או באמצעות סוכי הסיעות. , בשיווק לימיטד זחברת סופרסטאר הולידיי

  .להלן (ה)2.19.1 סעיף ראופעילות חברת סופרסטאר הולידייז לימיטד, 

 הוסע המתמיד מועדון 2.7.4

הטבות מיוחדות לוסעים  אל על, מציעה אל עלמאמצעי השיווק והגברת אמות הוסעים לכחלק 

סותיהם קודות על טיצוברים ). הוסעים Frequent Flyerהוסע המתמיד" ("המים עם מועדון 

  . אל עלבטיסות המבוצעות על ידי 

קודות אלה מקות לוסעים הטבות שוות ובכלל זה כרטיסי טיסה בהחה, שדרוגים למחלקות בדרגות 

מועדון הוסע המתמיד ב החברותברחבי העולם.  אל עלגבוהות יותר וכיסה לטרקליים המשמשים את 

מתמיד", "כסף", "זהב", "פלטיה" -הפעילות של החברים: "רגיללפי מספר דרגות על פי רמת  קבעת

  פלטיה". -וכן "טופ

 2.5, ראו סעיף אל על של המתמיד הוסע מועדון קודות ומימוש צבירת לתכיתעדכון לפרטים אודות 

  . חברים מיליון 2.1 -בכסתכם מ הדוח לאישור הסמוך למועד  כון המועדוןמספר חברי  לעיל.

 -כ על 2018 בשת עמד, הוסעים כלל מתוך המתמיד הוסע מועדון חברי שהים הוסעים שיעור"כ, בסה

  . 2017 לשת ביחס שיוי ללא, 28%



 26 -א 

 

(כמפורט  הסכמים המאפשרים צבירה ומימוש של קודות מועדון בחברות תעופה אחרות אל עללבוסף, 

קודות מכרטיסי אשראי ומבתי עסק אחרים למועדון הוסע המתמיד וכן  ו/או המרת להלן) 2.25בסעיף 

בהסכמי שיתוף פעולה המאפשרים צבירת קודות מועדון ו/או קבלת הטבות אחרות עקב רכישה בבתי 

ידי בית העסק) ובהסכמים ליצול קודות  על אל עלעסק שוים (בדרך כלל משולמת על כך תמורה ל

 אתרקודות של המועדון עבור רכישת מוצרים ב באמצעותלשלם  יתןמועדון בבתי עסק שוים. 

תר איטרט , בתשלום לבתי מלון אשר כללים באאל על, בדיוטי פרי במטוסי  Fly&Buyהאיטרט

, בתשלום אל עלרים ביטוחיים שמשווקת כמתואר להלן, ברכישת מוצ אל עלשהשיקה  מלון בתילהזמת 

  . עודהוק ו-לבתי עסק שוים עימם למועדון יש שיתופי פעולה אד

מלון המאפשר ללקוחות  בתיאתר איטרט להזמת מפעילה, בשיתוף עם חברה בילאומית,  אל על

אמצעות ביצוע ההזמה וכן לשלם עבור ההזמה ב בעת קודות מצבירת ליהותהמתמיד  הוסע מועדון

מיחסי צבירה  הים" Fly Card" כרטיס מחזיקי, כאשר וקודות כסף של בשילוב אוקודות המועדון 

 האתרדוח, כולל ה לאישור סמוךלמועד ה כון. האתר מוהל על ידי חברה בילאומית ומועדפיםומימוש 

  .העולם וברחבי בישראל מלון בתי 150,000 -לכמעל 

, היתר ביןמספר לקוחות היוקרה,  וגידולבהפעלת תוכית לטיפוח, שימור  אל עלהמשיכה  2018בשת 

  . להלן כמפורט", Fly Cardבאמצעות הפקת כרטיס אשראי ממותג "

   ממותגים אשראי כרטיסי

 אל עלעם מוסדות פיסיים, אשר במסגרתם מאפשרת  פעולההסכמי שיתופי  אל עלכון למועד הדוח, ל

 Fly Card -ו Fly Card - אל על של המתמיד הוסע מועדון לחברי ממותגים אשראי כרטיסיהפקת 

Premium ")פקוה גיםותהממ האשראי כרטיסי"). ממותגים אשראי כרטיסיות לבעלי וחשבו 

 וכרטיסי מ"בע ישראל קלוב דיירס) א: (להלןהמפורטים  הפיסיים המוסדות באמצעות ישראליים

 קארד לאומי) ג( -ו; מ"בע אקספרס פועלים) בבהתאמה); ( ,"כאל", "דיירס(" מ"בע לישראל אשראי

  ). בהתאמה", הפיסיים המוסדות"ו" ההסכמים(" מ"בע לישראל לאומי ובק מ"בע

 והיקף הכרטיס לסוג בהתאם ייחודיות הטבות למחזיקיהם מקים הממותגים האשראי כרטיסי

, היתר בין, כוללות אלה הטבות. הצדדים בין שקבעו המסחריים לתאים בהתאם והכל, בו הפעילות

  .הממותגים האשראי בכרטיסי עסקאות ביצוע בגין מתמיד וסע קודות צבירת

 שים חמש של התקשרות לתקופת הים, כאל ופועלים אקספרס בע"מ עם דיירס םההסכיצוין כי 

וההסכם עם לאומי קארד היו לתקופה של חמש שים שסיומה בחודש  2019 ספטמברבחודש  שסיומה

   .2019אוקטובר 

  :אשראיכרטיסי  חברות עם חדשים בהסכמים התקשרות

 רס עם אל על התקשרה, 2018בדצמבר  11 ביוםות ב") חברות האשראיוכאל (" דייהסכם עקרו

 הסכם" או" ההסכםלהתקשרות חדשה בעיין הפקה ותפעול של כרטיסי אשראי ממותגים ("

, עם זכות יציאה הדדית לכל אחד 2019בספטמבר  1של עשר שים החל מיום  לתקופה") העקרוות

טוריון להתקדם כמו כן, אישר הדירק"). תקופת ההתקשרותמהצדדים לאחר שבע שים ("

   על בסיס מכתב כווות מחייב שה"ל שלחה. Mastercardלחתימה על הסכם עקרוות, עם חברת 

על פי ההסכם, יפיקו חברות האשראי לציבור חברי מועדון הוסע המתמיד, כרטיסי אשראי 

ממותגים של מותג מאסטרקארד ו/או של מותג דיירס משולב עם מאסטרקארד. חברות האשראי 

יפיקו באופן בלעדי כרטיסי אשראי ממותגים מסוג "ברוזה", וכן כרטיסי אשראי ממותגים מסוג 

וחות יוקרה אשר תוקה להם הצעת ערך עדיפה, וזאת ללא בלעדיות. כרטיסי "פרימיום" ללק
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ייחודית באמצעות מגוון הטבות, בהתאם לסוג האשראי הממותגים יקו למחזיקיהם הצעת ערך 

  הכרטיס והיקף הפעילות בו.

מעק חתימה חד פעמי בסך כולל  אל על, ישלמו לMastercardהוסכם כי חברות האשראי וכן חברת 

  .2019פברואר  בחודששולם מרביתו מיליון ש"ח, אשר  125של 

 אל עלכמחצית מסכום המעק צפוי להיות מוכר כהכסה בדוחות הכספיים של  אל עללהערכת 

ההכסה תיפרס במהלך סכום במהלך כשה וחצי לאחר כיסת ההסכם לתוקף, וההכרה ביתרת 

  כן.כשש השים שלאחר מ

תממש את זכות היציאה  אל עלתחוייב להשיב לחברות האשראי סכום שאיו מהותי אם  אל על

המוקדמת לאחר שבע שים, או במקרה של סיום מוקדם של תקופת ההתקשרות עקב הפרה יסודית 

  .אל עלשל 

 זכויות כלכליות בכאל (שוות אל עלאופציה מסוג "פאטום" אשר תקה ל אל עלכמו כן, תוקה ל

מעליית השווי של דיירס).  35%-מעליית השווי של כאל) או בדיירס (שוות ערך ל 8.75% -ערך ל

האופציה תהיה יתת למימוש אך ורק באירועי מכירה או הפקה של מי מהן, בהתאם לתאים 

  שקבעו בהסכם בקשר לכך ותסולק במזומן. 

האשראי בגין השימוש בכרטיסי  זכאית לתשלום תמלוגים שוטפים מחברות אל עלבוסף, תהא 

האשראי הממותגים, אשר יגזרו מההכסות השוות מפעילות כרטיסי האשראי הממותגים, 

שעיין חלוקת ההכסות בין הצדדים בגין העמלה הצולבת מעסקאות שיבוצעו בכרטיסים, בגין 

סות מהמרת הכסות מאשראי שייטל בכרטיסים, בגין דמי כרטיס שייגבו מהמחזיקים ובגין הכ

זכאית להמשיך לקבל תמלוגים שוטפים גם לאחר  אל עלמט"ח. בהתקיים תאים מסוימים, תהא 

  סיום תקופת ההתקשרות, ביחס להכסות מאשראי שייטל בכרטיסים. 

על חשבון חלק מהתמלוגים ₪ מיליון  60מקדמה בסך של  אל עלל שולמה, 2019פברואר  בחודש

השוטפים האמורים, אשר תוחזר במלואה במהלך שבע השים הראשוות של תקופת ההתקשרות 

לקבל מחברות האשראי  אל עלבאמצעות קיזוז מהתמלוגים השוטפים בלבד. בוסף, עשויה 

   תמלוגים מיוחדים המותים בהשגת יעדי פעילות שקבעו.

ם העקרוות קובע בוסף הוראות ביחס לשיווק וקידום מכירת כרטיסי האשראי הממותגים, הסכ

לרבות תקציבי שיווק מחברות אשראי, וזאת בוסף לתקציבי השיווק הצפויים להתקבל מחברת 

Mastercard  ות כי כל המחויבויותות האמור לעיל. כן קובע הסכם העקרובהתאם למכתב הכוו

  מפעיל מתפעל וסולק על פי דין יחולו על חברות האשראי. החלות על מפיק, 

 , לפיה, עם קבלת חוות דעת (הערכה עצמית)2019 חודש מרץבלתוקף  כסות העקרו הסכם

  הכלכלית. התחרותההסכם עולה בקה אחד עם הוראות חוק 

ין. ככל הוסכם כי מעת כיסתו לתוקף של הסכם העקרוות, הוא יחייב את הצדדים לכל דבר ועי

  שייחתם הסכם מפורט יותר בין הצדדים, הוא יחליף את הסכם העקרוות.  

להמשיך לפעול לגידול הדרגתי  אל על, מימוש ההתקשרות במתווה החדש, יאפשר לאל עללהערכת 

במספר חברי מועדון הוסע המתמיד ומחזיקי כרטיסי האשראי הממותגים שיצברו קודות מועדון 

הוסע המתמיד, וזאת לאור התאים וההטבות הייחודיים שיוצעו לחברי המועדון ולאור השיוי 

כאמור לעיל.  בתמהיל כרטיסי האשראי הממותגים המשלב בין כרטיסי דיירס למסטרקארד

להמשיך ביישום תוכית להרחבת אפשרויות מימוש קודות הוסע  אל עלבמקביל מתכת 

 אל עלהמתמיד במוצרי טיסה, שירותים לווים לטיסה ומוצרים ושירותים חוץ טיסתיים. להערכת 
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הגידול בהכסותיה בעקבות מימוש ההתקשרות עם חברות האשראי איו צפוי להיות מהותי ביחס 

      כלל הכסותיה.  ל

 וביום") אקספרס פועלים("בע"מ החליטה להאריך את ההתקשרות עם פועלים אקספרס  אל על 

הסכם להתקשרות וספת בעיין הפקה ב פועלים אקספרס עם אל על התקשרה, 2019 ביואר 23

מסוג פרימיום.  אל עלותפעול של כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון הוסע המתמיד של 

, בכפוף 2019בספטמבר  1ההתקשרות איה בלעדית ותחול לתקופה של שבע שים החל מיום 

  לזכויות ביטול העומדות לצדדים בסיבות מוגדרות.

ממותג אמריקן  על פי ההסכם פועלים אקספרס תפיק כרטיסי אשראי ממותגים פרימיום

אקספרס, בקאיים וחוץ בקאיים. כרטיס אשראי ממותג פרימיום יופק ללקוחות יוקרה אשר 

עומדים בתאי זכאות מתאימים, ויקה למחזיק הכרטיס הצעת ערך ייחודית ועדיפה באמצעות 

 אל עלהוסכם כי פועלים אקספרס תשלם ל מגוון הטבות, המבוססות רובן על היקף הפעילות בו.

זכאית לתשלום תמלוגים שוטפים  אל עלמעק חד פעמי בגין חתימה על ההסכם. בוסף, תהא 

  מפועלים אקספרס שיגזרו מהיקפי השימוש בכרטיסי אשראי ממותגים פרימיום. 

ההסכם קובע בוסף, בין היתר, הוראות ביחס לשיווק וקידום מכירת כרטיסי אשראי ממותגים 

מפועלים אקספרס. כן קובע ההסכם כי כל המחויבויות החלות על פרימיום, לרבות תקציבי שיווק 

  מפיק, מפעיל, מתפעל וסולק על פי דין יחולו על פועלים אקספרס.

להמשיך לפעול לגידול הדרגתי במספר מחזיקי  אל עלההתקשרות יאפשר ללהערכת אל על, מימוש 

לאור התאים  וזאתתמיד, שיצברו קודות מועדון הוסע המ פרימיוםכרטיסי אשראי ממותגים 

, הגידול בהכסותיה בעקבות מימוש אל עלוההטבות הייחודיים שיוצעו לחברי המועדון. להערכת 

  .הכסותיה לכלל ביחס מהותי להיות צפוי איו אקספרס פועליםהההתקשרות עם 

לעיל  המתוארותבדבר ההשלכות העסקיות והכספיות הצפויות ממימוש ההתקשרויות  אל עלהערכות 

פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה מבוסס, בין היתר, על תחזיות,  צופהמידע  תמהוו

אל , אשר התממשותם איה וודאית ואיה בשליטת זה דוחבמועד פרסום  אל עלהערכות ואומדים של 

וה של ההערכות, . אי התממשותו של המידע הצופה פי עתיד עשוי להיגרם כתוצאה מהתממשות שעל

, ובכלל זה כתוצאה מהתממשות גורמי סיכון אל עלהתחזיות והאומדים שלקחו בחשבון על ידי 

ובגורמים חיצויים  אל עלוכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת  פעילות אל עלהמאפייים את 

  .אל עלהעשויים להשפיע על פעילות 

כרטיסי  מחברות לתמורה אל עלות כרטיסי האשראי, זכאית שבתוקף במועד זה עם חבר ההסכמים פי על

  . הממותגים האשראי בכרטיסי השימוש היקף על המבוססת, האשראי

לתשלום תמלוגים שוטפים מחברות האשראי  אל עלעם חברות האשראי, זכאית  ההסכם החדשעל פי 

בגין השימוש בכרטיסי האשראי הממותגים, אשר יגזרו מההכסות השוות מפעילות כרטיסי האשראי 

בכרטיסים,  שיבוצעוהממותגים, שעיין חלוקת ההכסות בין הצדדים בגין העמלה הצולבת מעסקאות 

 מהמרתטיס שייגבו מהמחזיקים ובגין הכסות בגין הכסות מאשראי שייטל בכרטיסים, בגין דמי כר

  מט"ח.

כאית החברה לתמורה המבוססת על היקף השימוש בכרטיסי ז אקספרס פועליםההסכם החדש עם על פי 

  האשראי הממותגים.

 שיווק, פרסום בהוצאות השתתפות(שבתוקף במועד זה וכן החדשים)  ההסכמים מסדיריםבוסף, 

  .הממותגים האשראי כרטיסי למחזיקי לקוחות שירות וכן מכירות וקידום

אלף כרטיסים.  314 -על כ עומדת יםהאשראי הממותג כרטיסי כמותלמועד הסמוך לאישור הדוח,  כון  
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אם כי בשיעורים שאים Fly Card  -המפעילות  על אלגידול בהכסות  חל 2018 - 2016בשים כי  יצוין

התחייבויות  בושא החשבואי הטיפול בדבר לפרטים. על אללהיקף ההכסות של  ביחסמהותיים 

  .הכספיים לדוחות )2(בי2ביאור המועדון ראו 

  צבר הזמות 2.8

קודות  בגין"הכסות מראש" הובעות מקבלת תשלום מראש עבור טיסות שטרם ביצעה וכן  לאל על

 הטיסה כרטיסימ יצוין כי חלק .לעיל 2.7.4 בסעיףכאמור המתמיד שצברו על ידי חברי מועדון הוסע 

 ביאור ראו וספים לפרטים. כשתיים שללמימוש על ידי הלקוח למשך תקופה  יתים על אל שמוכרת

   .הכספיים לדוחות בי2

  תחרות 2.9

  כללי  2.9.1

 ת וסעיםמתאפיין בתחרות חריפה בין חברות תעופה המספקות שירותי הובלהאווירית ההובלה תחום 

  בין אותם יעדים או יעדים חלופיים.ו/או מטען 

   .הלןל 2.9.3 -ו  לעיל 2.2.10 פיםבתחום הפעילות ראו סעילפרטים וספים על מבה התחרות 

 בקבוצות שירותיםאל על השוק של חלק  2.9.2
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  בתחום הפעילותמתחרים משמעותיים  2.9.3

, מבחית תח שוק, בתחום אל עלביעדי  אל עלהמתחרים המשמעותיים של להלן, למיטב ידיעת אל על, 

  :5וכן תוים אודות תח השוק ותועת הוסעים של אל על 8201בשת  ההובלה האווירית

תועת וסעים  סוג  חברת תעופה
 2018 

  (מיליוים)

בתועת שיוי 
לעומתהוסעים 

  2017שת  

חלק שוק בתב"ג
  2018בשת 

  Legacy  5.7  1%-  25.6%  אל על 

 טורקיש איירלייס
)Turkish Airlines( 

Legacy  1.1  7%+  4.9%  

  Wizzair(  Low Cost  1.1  51%+  4.7%וויזאייר (

  Easyjet( Low Cost  1.0  27%+  4.5%איזיג'ט (
  Aeroflot( Legacy  0.8  5%-  3.4%ארופלוט (

 אוקראין אייר
)Ukraine Intl Air( 

Legacy  0.7  16%+  3.2%  

 יוייטד איירלייס
)United Airlines(  Legacy  0.6  12%+  2.7%  

  Lufthansa(  Legacy  0.6  7%+  2.7%לופטהזה (
  Pegasus Airlines(  Low Cost  0.6  0%  2.6%פגסוס (

  Ryanair(  Low Cost  0.5  202%  2.3%ראייאייר (
  

הין מתחרות  הבאותחברות התעופה בוסף לחברות המפורטות בטבלה שלעיל, לעמדת אל על, 

 )Alitalia( אליטליה: אל עלהיות והן מפעילות טיסות ישירות ליעדים עיקריים של , משמעותיות שלה

-Air France.ל.מ (ק - פראס איירבקו ללודון,  )British Airways( איירוייס בריטישבקו לרומא, 

KLM ( ,סוויסבקווים לפריז ואמסטרדם )Swiss(  ,דיה איירבקו לציריךאי )Air India( בקו להודו 

 ארקיע חברתבקווים לסין, ו) Hainan( הייאןבקו להוג קוג,  )Cathay Pacific( קתאי, )(דלהי

)Arkia( .גקוקבקו לב  

חברות זרות המפעילות בבישראל  אל על מתחרהות מטוס מטען, עבפעילות אל על בהובלת מטען באמצ

). כון למועד הדוח, קאל פועלת בטיסות ליעדים אל עלהמשמעותית של  (המתחרה בקאלומטען מטוסי 

מתחרה עם רוב חברות התעופה הסדירות המפעילות מטוסי  אל עלשוים בארה"ב ואירופה. כמו כן, 

וסעים ומובילות מטען בגחות  .םבהובלת מטען במטוסי מטען לישראל  אל עלהתחרתה  2018בש

אל), אשר הפעילו מטוסי מטען בטיסות לישראל חברות תעופה זרות (בוסף לחברת ק תשעוממה עם 

  וממה.

  Legacyחברות   )א(

מאפשרות הן חברות סדירות. לרוב, חברות אלו הן חלק בבריתות תעופה, אשר  Legacyחברות 

מצבירת מיילים/קודות גם על טיסות  מגוון רחב של יעדים וכן להותטיסות ל לקוחלהן להציע ל

מספקות ו"שירות מלא" לוסע לרוב חברות אלו מציעות  של חברות אחרות השייכות לברית.

לוסע מגוון שירותים לפי הטיסה ובמהלכה, כגון: מחלקות שירות שוות 

טרקליי אירוח בשדות התעופה, תוכיות "וסע   ,(ראשוה/עסקים/תיירים), טיסות המשך

  .ומהוכדמיד", שירות מזון ומשקאות במהלך הטיסה מת

                                                             
. על אל"ת. סיווג החברות עשה על פי שיקול דעתה של רשלגבי פעילות חברות התעופה הזרות מבוסס על תוי  המידע   5

 תוי. הלן(ה) ל2.9.3. לפרטים וספים ראו סעיף 2018עד חודש אוקטובר  UPהפעילה טיסות תחת המותג  על אלכי  יצוין
 .דור סאן ידי על ששווקו טיסות כוללים לא השכר חברות



 31 -א 

 

במגמה של הרחבת פעילותן בקווים לישראל, הן  Legacy -המשיכו חברות ה 2018 שת במהלך

   באמצעות הגדלת תדירויות ו/או קיבולת. והןבאמצעות פתיחת קווים חדשים 

 2018 בשת וממה לישראל בקווים שלהן הוסעים תועת את הגדילו הזרות Legacy -ה חברות

 תועת הוסעים בתב"ג. סךמ 45% -כ Legacy -תועת חברות ה היוותה"כ ובסה 12% -בכ

, ראו 2018אשר הרחיבו את פעילותן בקווים לישראל בשת  Legacy -לפרטים אודות חברות ה 

  לעיל בסעיף זה.

הבית שלהן, להגדיל את  בילאומי במל 6HUBהגידול בקיבולת מאפשר לאותן חברות המפעילות 

הן מטיסות בין ישראל למספר גדול של יעדים בטיסות לא ישירות, תוך יצול למספר הוסעים ש

רשת התיבים שלהן (תועת "חופש שישי") ושל שותפותיהן לבריתות התעופה הגלובליות 

  .המשותףולהסכמי הקוד 

. לפרטים וממה לישראל בקווים הזרות התעופה חברות בפעילות גידול המשך צפוי 2019 בשת םג

 לישראל בקווים הזרות הסדירות התעופה חברות בפעילות 2019אודות הגידול הצפוי בשת 

    .להלן) ז( "קס ראו, התחרות רמת על הצפויה והשפעתו וממה

בשת  וממה לישראל בקווים Legacy -הגידול הצפוי בפעילות חברות ה בדבר אל עלהערכת 

2019 סמך, בין היתר, על  ההי יירות ערך. מידע זה י עתיד כהגדרתו בחוקמידע צופה פ

ומידת התחרות  Legacy -חברות ה של לאור היקפי הפעילות הוכחיים אל עלהערכות של 

בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית. המצב 

שוה מכפי שחזה כאמור, בין השאר עקב מידת פתיחת השוק לתחרות בפועל עשוי להיות 

עם התחרות וגורמי הסיכון המתוארים  אל עלוספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות 

  פוליטיים. -להלן וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו 5.7בסעיף 

  Low Costחברות   )ב(

חברות תעופה בעלות מבה הוצאות מוך הובע בעיקר משיווק ישיר  הין Low Costחברות 

בשדות תעופה  בעיקר הפצה וסוכי סיעות, שימוש ותבאמצעות האיטרט ולא באמצעות מערכ

, פרופיל הפחתת העלות למושבובציים אחידים עם מספר מושבים מקסימלי המאפשר  משיים

 אשר, )Ancillary( בתשלום וספים שירותים כושלר אפשרות עם שירות מיימאלי במהלך הטיסה

 להציע אלהמאפשר לחברות מבה הוצאות זה  .בטיסותיהן אחת שירות מחלקת מפעילות לרוב

  .7דובדרך כלל מחירים תחרותיים מא

במגמה של הרחבת פעילותן בקווים לישראל, הן  Low Cost -המשיכו חברות ה 2018 שתבמהלך 

  באמצעות הגדלת תדירויות ו/או קיבולת. והןבאמצעות פתיחת קווים חדשים 

 וממה לישראל בקווים שלהן הוסעים תועת את הזרות Low Cost -ה חברות הגדילו"כ בסה

 -ה חברותשל  חלקןכי  צויןי מתועת הוסעים בתב"ג. 21% -הובילו כו 34% -בכ 2018 בשת

Low Cost )טיסות כולל "UP"  ועה מסך) 2018אשר הופעלו תחת מותג זה עד חודש אוקטוברהת 

 -לפרטים אודות חברות ה . 2017בשת  21.1% -כ ומתלע 23.8% -בכ 2018 בשת הסתכם ג"בתב

Low Cost  תראו בסעיף זה לעיל.2018אשר הרחיבו את פעילותן בקווים לישראל בש ,  

                                                             
שדה תעופה המשמש כקודה המרכזית ברשת השירות של חברת תעופה, ואשר בה יכולים וסעי החברה לעבור בין    6

  .בייהם ישירה טיסה מפעילה לא התעופה חברת אשרטיסותיה השוות, כדי לטוס בין יעדים 
 
 היו על פי הערכת אל על. Low Costכי התיאור האמור של חברות  יצוין   7
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. וממה לישראל בקווים הזרות Low Cost -ה חברות בפעילות וסף גידול צפוי 2019 בשת

 2019בשת  וממה לישראל בקווים Low Cost -אודות הגידול הצפוי בפעילות חברות ה לפרטים

   .להלן) ז( "קוהשפעתו הצפויה על רמת התחרות, ראו ס

בשת  וממה לישראל בקווים Low Cost -בדבר הגידול הצפוי בפעילות חברות ה אל עלהערכת 

2019 סמך, בין היתר, על  מידע צופה ההי יירות ערך. מידע זה י עתיד כהגדרתו בחוקפ

ומידת  Low Cost -פעילות חברות הב השים במהלך ההדרגתי הגידוללאור  אל עלהערכות של 

התחרות בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית. 

בפועל עשוי להיות שוה מכפי שחזה כאמור, בין השאר עקב מידת פתיחת השוק לתחרות המצב 

עם התחרות וגורמי הסיכון המתוארים  על אלוספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות 

 פוליטיים. -, בטחויים וגיאווכן שיויים כלכליים להלן 5.7בסעיף 

  חברות שכר  )ג(

ת מסחריות שאין סדירות. מחיר כרטיס לטיסו טיסותהמפעילות  תעופהשכר הין חברות חברות 

אלה היו לרוב מוך יותר ממחיר כרטיס לאותו היעד בטיסה שמפעילה חברת תעופה סדירה. 

כרטיסי טיסה לטיסות שכר לא מכרים ישירות לוסעים על ידי חברת התעופה שמפעילה את 

  . טיסה, אלא על ידי חברות תיירות וופש, לעיתים בהסדר עם חברות תעופה וספות

ישראל ל) דור סאן חברת פעילות כוללתועת השכר (לא ב 4% -כשל  דהירי חלה 2018"כ בשת בסה

  מסך כל התועה בתב"ג.  7.9% -ובסה"כ היוותה תועת השכר כ 2017לעומת שת  ממהו

 אטלטיים הטראס בתיבים תחרות  )ד(

, יוייטדחברות התעופה לבין  אל עלבין ישירה קיימת תחרות לצפון אמריקה הישירים בתיבים 

תועה  הלוקחותכמו כן, משכת פעילות של חברות תעופה אירופאיות  .קדהאייר ודלתא 

   )."חופש שישי"בתיבים לארה"ב וקדה דרך מל הבית שלהן (

לעומת שת בתב"ג לצפון אמריקה  הוסעים תועתב 9%-כ שלבסך  עליה רשמה 2018 בשת

בטיסותיה הישירות  אל עלהוסעים של  בתועת 7% -כגידול של אל על רשמה  2018 בשת. 2017

  . 2017לעומת שת  לאיזור זה

טיסות שבועיות  3להפעיל  LATAM)( לאטאם, החלה חברת התעופה 2018בחודש דצמבר 

  .לתל אביב )דרך סאו פאולו(מסטיאגו 

 2019להשיק ליעדים שוים בארה"ב במהלך שת  אל עלשבכוות לפרטים אודות קווים חדשים 

   .לעיל 2.5 סעיף, ראו 2020והרבעון הראשון לשת 

טיסות  3, 2019צפויה להפעיל החל מסוף חודש מאי  )United Airlines( איירלייס יוייטד

  וושיגטון.  -שבועיות בקו תל אביב 

טיסות  2יו יורק ולהפעיל  -את פעילותה בקו תל אביב  צפויה להרחיב )Delta Airlines( דלתא

  (במקום טיסה יומית אחת).  2019אוקטובר  -יומיות בחודשים יוי 

   לאירופה בתיבים תחרות  )ה(

בדרך כלל עם המובילים של מדית היעד וכן עם  אל עלבתיבים שבין ישראל ואירופה מתחרה 

 ,)דרך מל הבית שלהן למדיות אחרות "ישיחופש ש"הלוקחות תועת (חברות סדירות אחרות 
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ועם חברות  עם חברות שכר זרות וישראליות המפעילות טיסות שכר ליעדים שוים באירופה

  . Low Costהמפעילות טיסות סדירות במתכות של 

ליעדיה באירופה במחלקת תיירים להפעיל את הטיסות  אל על, החלה 2018באוקטובר  15 ביום

 במתכות הטיסות הפעלת לאור כי, יצוין. עיל)ל 2.5 סעיף ראו וספים לפרטים(במתכות חדשה 

 אל על הפעילה במסגרתו" UP" מותג, הופסקה פעילות ה2018 אוקטובר בחודש, כאמור החדשה

 מאותו והחל, ולרקה פראג, קייב, בודפשט, ברלין - באירופה יעדים לחמישה מוזלות טיסות

  הטיסות ליעדים אלה תחת המותג אל על. מופעלות, מועד

, 2017לעומת שת  לאירופהבתב"ג  הוסעים תועתב 11%-כ שלבסך  עליה רשמה 2018 בשת

הגדילו את תועת הוסעים שלהן  ,Low Cost -ה חברות לרבותהסדירות הזרות,  החברות כאשר

יצוין, כי . 3% -בשיעור של כ ירידהאלו רשמו השכר הפועלות בקווים  חברותאילו ו 20% -בכ

מרכז למדיות  בקווים .2017לעומת שת  2% -בכירדה  הבקווים אל אל עלתועת הוסעים של 

 בקוויםו הזרות בתב"ג בתועת חברות התעופה הסדירות 24% -אירופה רשמה עליה של כ ומזרח

 .הזרות בתב"ג בתועת חברות התעופה הסדירות 19% -למדיות מערב אירופה רשמה עליה של כ

 הולד, )13%( צרפת :למדיות בקווים רשמו 2017ביחס לשת  2018בשת  הבולטות העליות

), 20%( בולגריה), 14%( יוון, )7%( בריטיה, )9%( ספרד), 17%( אוסטריה, )22%( איטליה), 10%(

 הן יכרת עליה חלה אלו במדיותכי  יצוין .)14%ואוקראיה ( )16%), רומיה (19%( הוגריה

 -ה חברות בפעילות והן) Legacy Airlines"המסורתיות" ( הסדירות התעופה חברות בפעילות

Low Cost ,זה לעיל.  בסעיף כמתואר  

, 2019להשיק ליעדים שוים באירופה במהלך שת  אל עללפרטים אודות קווים חדשים שבכוות 

  .לעיל 7.4 סעיףראו 

טיסות  3 2019החל מחודש פברואר  הוסיפה) Austrian Airlines( איירלייס אוסטריאן חברת  

  .שבועיות בקו זה 21 תפעיל"כ ובסה ויה -בקו תל אביב  וספותשבועיות 

 – אביב-טיסה יומית בקו תל, 2019) צפויה להפעיל החל מחודש אפריל TAP( רטוגלפו אייר

  .ליסבון

את מספר  2019אפריל  בחודשלהגדיל  צפויה) Turkish Airlines( איירלייס טורקיש חברת

  .10 -ל 9 -מ איסטבול -בקו תל אביב יומיות הטיסות ה

 הפעילהרחבת הפעילות בקווים לישראל ולהמשיך במגמת ל צפויה) Ryanairחברת ריאאייר (

והחל מחודש  אביב לאתוה, בוקרשט וסופיה מתלטיסות ישירות  2019החל מחודש מאי 

טיסות  יאאיירר"כ תציע בסה. מרסיי -, צפויה להפעיל טיסה ישירה בקו תל אביב 2019אוקטובר 

  יעדים שוים באירופה. 13 -מתל אביב ל

ועד סוף חודש אוקטובר  2019מסוף חודש יולי פויה להפעיל החל ) צAlitalia( אליטליהחברת 

  . מילאו -תל אביב בקו ישירות שבועיות  טיסות 5-6 2019

טיסה , 2019 ספטמבר חודש מסוף להפעיל צפויה) Virgin Atlanticין אטלטיק (’ירגו חברת

 רו). ’היתלודון ( -יומית בקו תל אביב 

   ואפריקהאסיה ל תחרות בתיבים  )ו(

, הפועלת בקווים להודו אל עללמזרח הרחוק קיימת תחרות ישירה בין  בתיבים הישירים

לחברות התעופה קוריאן אייר הפועלת בקו  ) והוג קוגג(מומביי), תאילד (בגקוק), סין (בייג'י

ס לשזן לטו ההחלשזן (לדרום קוריאה (סיאול), הייאן הפועלת בקווים לסין (בייג'יג, שחאי ו



 34 -א 

 

סצו'אן איירלייס  ), עד למועד זה הפעילה טיסות ישירות לגואגג'ואו)2019מחודש פברואר 

אייר אידיה הפועלת בקו להודו צ'גדו), קתאי פסיפיק הפועלת בקו להוג קוג, ( הפועלת בקו לסין

סף, בו .2018וכן חברת ארקיע שהחלה להפעיל טיסות ישירות לבגקוק בחודש יולי (דלהי) 

  . "חופש שישי"מפעילות חברות סדירות הפועלות בישראל טיסות ליעדים אלה במסגרת תועת 

החל  אל עלשתפעיל במחלקת תיירים מתכות חדשה לטיסות  אל עלהשיקה  ,2019בחודש יואר 

במזרח הרחוק ובדרום אפריקה. לפרטים וספים ראו סעיף ל יעדיה לכ 2019מהרבעון השי לשת 

   עיל.ל 2.5

טיסות שבועיות  3, 2018החל מסוף חודש מרץ  מפעילה   (Air India)אידיה אייר חברתיצוין כי 

דלהי, בתיב טיסה קצר העובר מעל למדיות אשר חברות תעופה ישראליות,  -בקו תל אביב 

בקו תל  אידיהמפעילות חברת אייר  כתוצאהכי  יצויןמעליהן. מורשות לטוס , אין אל עלובכללן 

   מומביי. -בקו תל אביב  אל עלהכסות ב תעותימשמירידה  חלהכאמור, בתיב קצר דלהי  -אביב 

כגד ממשלת ישראל, ראש הממשלה, רשות התעופה  אל עלו אל על ו, הגיש2018במרץ  28ביום 

האזרחית, שר התחבורה ואייר אידיה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק כגד היתר הפעלת 

 19הטיסות האמורות אשר יתן לאייר אידיה על ידי רשות התעופה האזרחית הישראלית ביום 

זרות להפעלת טיסות בתיבי ("העתירה") וכגד היתרים עתידיים לחברות תעופה  2018במרץ 

 התייחסולטוס בהן. עיקרי הטיעוים המשפטיים בעתירה  יתאיה מורש אל עלטיסה אשר 

בעיין פגיעה בשוויון ההזדמויות ובתחרות ההוגת; פעולה של מדית ישראל  אל עללטעות 

אל והחלטות ביגוד לאמות והסכמים בילאומיים מחייבים וכן הפרת התחייבויות של מדית ישר

תבקש בית המשפט הגבוה ה, ועל כן אל עלממשלה שיתו, בין היתר, במסגרת תשקיף הפרטת 

לצדק להוציא צו כגד מדית ישראל האוסר עליה להתיר לחברות תעופה זרות (לרבות אייר 

אל אידיה) לטוס לישראל בתיבי טיסה אשר אים מאושרים לחברות תעופה ישראליות (לרבות 

, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה 2018ביולי  18המשך לדיון שהתקיים ביום ). בעל

לבית המשפט על משיכת העתירה תוך שמירה  אל עלאל על ו, 2018ביולי  25 ביוםלצדק, הודיעו 

  העותרות בכל הליך אחר. על זכויות וטעות של 

(מספר אסמכתא  2018במרץ   8וספים, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום לפרטים

  ).2018-01-070363 אסמכתא(מספר  2018 ביולי 25) וביום 2018-01-018597

 אפריקה וםולדר לאסיה"ג בתב הוסעים בתועת 17% -כ של בסך עליה רשמה 2018 בשת

הודו  –תל אביב  ויםבתועת הוסעים בקו משמעותיתמעליה  כתוצאה זאת, 2017לעומת שת 

דלהי כאמור, בקווים לסין  -), על רקע תחילת פעילותה של חברת אייר אידיה בקו תל אביב 98%(

ותחילת הפעילות של חברת סיצ'ואן איירלייס הפעילות של חברת הייאן הרחבת  ) על רקע35%(

 ) על רקע גידול23%הוג קוג ( -, בקו תל אביב 2018צ'גדו בחודש ספטמבר  -בקו תל אביב 

) על רקע תחילת פעילות ארקיע בקו 10%בגקוק (-בפעילות חברת קתאי פסיפיק ובקו תל אביב 

 על אל) בתועת הוסעים של -1%לא חל שיוי מהותי ( 2018 בשת כי יצוין. 2018זה בחודש יולי 

   .2017 לשת ביחס, אלה ליעדים

חלף  שזן -טיסות שבועיות בקו תל אביב  2, 2019) מפעילה החל מחודש פברואר Hainan( הייאן

   'ואו.גואגג -עד למועד זה בקו תל אביב  הייאןהטיסות שהפעילה 

   2019בשת  תחרות צפויה  )ז(

 כתוצאה זאת, 2019 בשתצפויה להמשיך גם  2018הגידול בתחרות אשר אפייה את שת  מגמת

 חברות כיסתכמו גם  וממה לישראל בקווים הזרות התעופה חברות בפעילות גידול מהמשך

 ישראל בין הטיסות על הקיימת התדירויות מגבלת הסרת רקע על, היתר בין, זאת, חדשות תעופה
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 יוצא וכפועל האירופי האיחוד עם" הפתוחים"השמיים  הסכם במסגרת האירופי האיחוד ומדיות

כמתואר בסעיף  וקיבולת תדירויות הגדלת מאפשר שר, אבשים האחרוות מעדכון הסכמי תעופה

התעופה הזרות חברות הפעלת טיסות סדירות ליעדים חדשים על ידי מ כתוצאהוכן  לעיל 2.2.10

   והישראליות.

. אל על על מימוש פוטציאל הגידול ברווחיות שלצפויה להשפיע החרפת התחרות , אל עללהערכת 

  להלן.  2.9.4במסגרת התמודדותה עם התחרות, ראו סעיף  אל עלהפעולות שוקטת ם אודות רטילפ

על מימוש פוטציאל הגידול  2019החרפת התחרות בשת  השפעתבדבר  על אלהערכת 

 חברות כיסתכמו גם  וממה לישראל בקווים הזרותחברות תעופה  בפעילות גידול וכן יותהברווח

מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה סמך, בין היתר,  ה, היחדשות תעופה

למידת התחרות בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או  על אלעל הערכות של 

שחזה כאמור, בין השאר,  להתממש באופן שוה מהותית. המצב בפועל עשוי להיות שוה מכפי

עם  על אלספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות עקב מידת פתיחת השוק לתחרות ו

-להלן וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו 5.7 התחרות וגורמי הסיכון המתוארים בסעיף

  פוליטיים.

  שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות 2.9.4

 -והן מצד חברות ה Legacy -מצד חברות ה הןמ ישראל, /אל בקוויםהתחרות בשים האחרוות החרפת 

Low Cost, חלק השוק ב הוליריד אלהמשמעותי בקיבולת המושבים המוצעים בקווים  לגידול הביאה

, לוסע תשואהבהיבט של כמות וסעים ו להגדיל את הכסותיה אל עליכולת  פגעהאל על. כמו כן, של 

  .אל על רווחיות על משפיעים אשר פרמטרים

במספר  אל עללשם הגדלת הכסותיה ורווחיותה, פועלת ותחרות עם ה אל עלהתמודדות במסגרת 

  :הבאות הפעולות את ומבצעתמישורים 

 אל על של המטוסים צי חידוש  

 אל עלביישום התכית האסטרטגית לחידוש צי המטוסים של  אל עלהמשיכה  2018במהלך שת 

 שמוה אל עלהתקבלו ברשות  2019והרבעון הראשון לשת  2017-2018ובמסגרת זו, במהלך השים 

-787מדגם  וספים ושמוה מטוסי דרימלייר חדשים 787-9בואיג  מדגםחדשים  דרימליירמטוסי 

ועד  2019התקופה החל מהרבעון השי לשת במהלך  אל עלצפויים להתקבל ברשות  787-8 -ו 9

 . מטוסים אלה מחליפים את ציי מטוסים רחבי הגוף מדגם בואיג2020ן הראשון לשת לרבעו

ER767-300 וסף, אישרה 747-400-וים ציי  אל על. בית מקיפה הכוללת חידוש ושדרוג פתכ

 ER737-900מדגם  אל עלוכן, שיוי תצורת מטוסי  737-800-ו ER777-200המטוסים מדגם בואיג 

להפחית את  אל עלפת מושבים. יצוין כי הגדלת כמות המושבים, תאפשר לבאופן שיאפשר הוס

  העלות למושב. 

 ולצורך ההוצאות וצמצום ההתייעלות תכית במסגרת אל על שוקטת מהפעולות כחלק כי יצוין

 באופן, מהציים חלק של רותמשי היציאה במועדי שיוי על אל על החליטה, הלקוח חוויית שיפור

 בואיג מדגםאת תהליך היציאה משירות של צי המטוסים  אל עלהשלימה , 2019 פברואר שבחודש

ER767-300  ג מדגם אל על ומטוסיבמלואובמהלך בהדרגה רותמשי לצאת צפויים 747-400 בואי 

  .2019 שת

להלן. לפרטים אודות שדרוג  2.24לפרטים אודות עסקת הצטיידות במטוסים רחבי גוף, ראו סעיף 

  לעיל. 2.5, ראו סעיף 737-800 -ו ER777-200ציי המטוסים מדגם באיג 
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יצוין, כי חידוש צי המטוסים תורם לשיפור המוצר וחוויית הלקוח, ליעילות תפעולית וכפועל יוצא 

   .אל עלשל משפר את כושר התחרות 

 וסע מועדוןהמתמיד ה  

וכן מהווה פלטפורמה חשובה עבור  אל עלמועדון הוסע המתמיד מהווה מוע צמיחה משמעותי של 

וקטת בפעולות שוות שמטרתן לייצר ערך אמיתי  אל עללשימור אמות הוסעים.  אל על

וש קודות המועדון אשר את תכית צבירת ומימ אל עלומשמעותי לחברי המועדון ובייהן, עדכה 

וכן התקשרה בהסכמים חדשים עם מוסדות  2019לתוקף ברבעון השי לשת צפויה להיכס 

להרחיב את היצע כרטיסי האשראי  אל עלפיסיים, כאשר התקשרויות אלה צפויות לאפשר ל

ם הסכמי שיתופי פעולה עם גופי אל עלולהתאימם לצרכי הלקוחות על פי העדפותיהם. בוסף, ל

להעיק הטבות שוות לחברי המועדון, כדוגמת צבירת ומימוש קודות.  אל עלשוים המאפשרים ל

לעיל.  2.5אודות עדכון תכית צבירת ומימוש קודות מועדון הוסע התמיד, ראו סעיף לפרטים 

  לעיל. 2.7.4וספים אודות פעילות מועדון הוסע המתמיד, ראו סעיף לפרטים 

 תיבים רשת הרחבתים לוח התאמת; התיות זמועה לעוהלקוחות ולצרכי הת  

פועלת  אל עלפיתוח לוח זמים היו כלי חשוב ביותר למתן מעה לצרכי הלקוח ולביקושים. 

ת תוך התייחסות לצרכי הלקוחות, במסגרת רשת התיבים הקיימת לשיפור לוח הזמים, זא

התאמת השעות לקהל היעד, מיקסום החיבוריות לטיסות המשך וכן יעילות תפעולית ליצולת 

 אל עלמאפשרים ל מירבית של המטוסים. יצוין, כי הסכמי הקוד המשותף והסכמי האיטרליין

להמשך  אל עללהרחיב את היצע הטיסות למגוון של יעדים בלוח זמים רחב ובהתאם, פועלת 

עם חברות תעופה אחרות. לפרטים אודות הסכמי  אל עלהרחבת ההתקשרויות המסחריות של 

  להלן.  2.25צד להם, ראו סעיף  אל עלהקוד המשותף ש

 2018בחודש אוקטובר  אל עלת זו, השיקה להרחבת רשת התיבים ובמסגר אל עלכמו כן, פועלת 

 2019להשיק במהלך שת  אל עלסאן דור) וכן צפויה את הקו לליסבון (חלף הקו שהופעל על ידי 

), מצ'סטר, סאן פרסיסקו, לאס וגאס על ידי סאן דור ופעלההקו אשר  חלףקווים חדשים ליס (

  להשיק קו חדש לשיקגו.  אל עלצפויה  2020ואורלדו ובשת 

 וית טיסות חדשה  שימודל ההמחרה באמצעות הפעלת מתכו  

, מתכות חדשה לטיסות במחלקת תיירים בכל יעדיה 2018מפעילה החל מחודש אוקטובר  אל על

, מתכות חדשה לטיסות במחלקת תיירים גם לכל 2019בחודש יואר  אל עללאירופה, וכן השיקה 

  יעדיה במזרח הרחוק ובדרום אפריקה. 

להציע כרטיסים במחירים תחרותיים.  אל עלדה בין רכיבי המוצר השוים מאפשרת ליצוין כי ההפר

 לעיל.  2.5לפרטים וספים אודות מתכות הטיסות החדשה, ראו סעיף 

 הדיגיטלפלטפורמות  שיפור  

ובמובייל) באמצעות דיגיטיזציה של "מסע  אל עלאתר פועלת לשיפור חווית המשתמש (ב אל על

צעות תכים, הצעות ערך ושירותים רלווטיים בהתאם לצרכים האישיים הלקוח" והעשרתה באמ

, יגדל היקף אל על, כפועל יוצא משיפור פלפורמות הדיגיטל של אל עלשל הלקוחות. להערכת 

מרכישות באמצעות האיטרט והמובייל ובהתאם, יופחתו עלויות השיווק וההפצה  אל עלהכסות 

  לעיל. 2.7.3בתחום הדיגיטל, ראו סעיף  אל על. לפרטים וספים אודות פעילות אל עלשל 
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 ות של המגזר העסקי גברתהאמה  

ובהתאם, המטרה היא להעיק למגזר זה חוויית  אל עלהלקוח העסקי הוא קהל יעד משמעותי ל

, אל עלוסי שירות ברמה גבוהה וליתן מעה לצרכיו הייחודיים, בין היתר, באמצעות חידוש צי מט

, מתן הטבות במסגרת מועדון הוסע אל עלהתאמת לוח הזמים, הרחבת רשת התיבים של 

  המתמיד, מתן יחס אישי וקיום קשר הדוק עם המגזר העסקי. 

 התייעלות תפעולית  

להביא להתייעלות  , אשר מטרתה"2021"אופק  -מקיפה פים ארגוית  כיתמיישמת תאל על 

בפישוט תהליכים. במסגרת התוכית מופעלת יחידה וסיוע  אל על, מקסום הכסות אל עלבהוצאות 

ומעקב  אל עלזיהוי מקורות חיסכון כספי בתחומי הפעילות השוים בל אשר פועלתייעודית (מהלת) 

לוגיסטיקה ורכש, עלויות מכר, יעילות כוח אדם, בתחומים שוים כדוגמת,  אחר ביצוע החסכוות

  וחיסכון בדלק.  יהול התחזוקה ,ויר וקרקעהפעלת צוותי א

 הצעת מוצרים משלימים ללקוחות 

הצעת מוצרים משלימים ישירים, כדוגמת תשלום בגין הושבה מראש ומוצרים משלימים עקיפים, 

כדוגמת ביטוח סיעה לחו"ל, ותת מעה לצרכי הלקוחות על פי העדפותיהם ובמקביל תורמת 

  . אל עללהגדלת הכסות 

תכית אסטרטגית, זאת במטרה להתמודד עם התחרות. לפרטים  אל עלגיבשה  2018יצוין כי במהלך שת 

  להלן.  2.27, ראו סעיף אל עלאודות האסטרטגיה העסקית של 

 כרטיסי ממכירות, גידול ומועדי קבלתם על אל של המטוסים צי חידוש השפעת בדבר אל על הערכות

 פעילות על החדשה הטיסות מתכות והשפעת חדשים יעדים לפתיחת הצפי, ובמובייל באיטרטטיסה 

כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על הערכות לאור היקפי הפעילות  עתיד צופה מידע הין אל על

ומידת התחרות בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  על אל שלהוכחיים 

שחזה כאמור, בין השאר, עקב מידת  באופן שוה מהותית. המצב בפועל עשוי להיות שוה מכפי

עם התחרות וגורמי הסיכון  על אלפתיחת השוק לתחרות וספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות 

   פוליטיים.-להלן וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו 5.7 המתוארים בסעיף

יתן למות את  אל עלבין הגורמים החיוביים המשפיעים או עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של 

וחידוש פים מטוסי ציים  חדשים במטוסים הצטיידותהגורמים הבאים: מערך טיסות רחב ומגוון; 

שראל ובעולם; קיומו של מועדון לקוחות אטרקטיבי; מותג חזק קיימים; מערך הפצה בפריסה רחבה בי

בשוק המקומי; רמה גבוהה של בטיחות ובטחון; יציבות לוח זמים ודיוק מבצעי; התאמת השירותים 

  לצרכי השוק ומערך הסכמי שיתוף פעולה עם חברות תעופה אחרות. 

יתן למות את  אל עלתחרותי של בין הגורמים השליליים המשפיעים או עשויים להשפיע על מעמדה ה

לבצע טיסות ב"חופש  אל עלהגורמים הבאים: מצב גיאופוליטי המפחית באופן מהותי את אפשרות 

שישי" (טיסות לא ישירות דרך תב"ג) מול הגברת טיסות ב"חופש שישי" על ידי חברות תעופה זרות; 

 התעופה מדייות, זאת במיוחד לאור אל על ביעדי לפעילות לכיסה רגולטוריים חסמים הפחתת

בריתות תעופה  במסגרתפעולה של חברות התעופה הזרות  שיתופי; Low Cost; כיסת חברות הליברלית

איה חברה בהן; שיויים רגולטורים ומגבלות חקיקה  אל על) שSKY, One World, STARגלובליות (

ל מתחרים; העדר פעילות טיסות וסעים של ואילוצים החלים על תחום הפעילות; עודף כושר ייצור אצ

  והרעה אפשרית במצב הכלכלי, הבטחוי והפוליטי בישראל.  ;בשבתות ובחגים אל על
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  עותיות 2.10

בעיקר היה היה עותית ומתמקדת בתקופות שיא. תועה גדולה של תושבי ישראל לחו"ל  אל עלפעילות 

בעיקר בעוות הקיץ ולקראת חגים  היהים לישראל הקיץ ובמועדי החגים ותועה גדולה של תיירבעוות 

. השה שלהיו ברבעון השלישי  אל עליהודיים או וצריים או חופשות במדיות המקור. שיא פעילות 

 29.9% -כ לעומת 30% -כ עלממטוסי וסעים  אל עלהכסות  שיעור עמד 2018 לשת השלישי ברבעון

. הובלת המטעים באמצעות מטוסי שה באותה הכסות אל עלמתוך סך  2017 לשת השלישי ברבעון

בתודתיות עותית גבוהה, זאת עקב משקלו היחסי הגבוה של היצוא  תמאופייבשוק הישראלי מטען 

  .החקלאי (המבוצע בעיקרו בחודשי החורף) מסך היצוא

  :8רבעויםממטוסי וסעים לפי  אל עללהלן מובאים תוים על התפלגות הכסות 

  :8201 שת

שתי (במיליוי 
 דולר)

  הרבעון 
(במיליוי דולר)

יוי-אפריל ספטמבר-יולי דצמבר-אוקטובר דצמבר-יואר מרץ-יואר   שה

2,142 493.4 641.5 546.7 460.4 2017

%100  %23  %30  %25.5  %21.5 % מתחום  
 הפעילות

  

  :2017 שת

שתי (במיליוי 
 דולר)

  הרבעון 
(במיליוי דולר)

יוי-אפריל ספטמבר-יולי דצמבר-אוקטובר דצמבר-יואר מרץ-יואר   שה

2,097 512.3 626.1 540.9 417.7 2017

%100  %24.4  %29.9  %25.8  %19.9 % מתחום 
 הפעילות

    
 יצור כושר 2.11

. בשיא ASK-ו PLFהם שיעור התפוסה התפוקה המקובלים בעולם התעופה לגבי מטוסי וסעים מדדי 

בחודש אוגוסט מגיע קרוב למלוא פוטציאל התפוקה.  אל עלהביקושים (חודש אוגוסט) כושר הייצור של 

 טיסותכולל לא ( 87.8% -עמד על כ אל עלשל  PLF -וה ןמיליו 2,667 -כ אל עלשל  ASK-היה ה 2018

   .)דור סאן ידי על ששווקו

 ידי על ששווקו טיסותכולל  לא( אל עלשל  PLF -הו ASK-של השתי את הממוצע ה המתאר גרףלהלן 

   :2016-2018 בשים )דור סאן

                                                             
מועדי החגים היהודים לפי הלוח הגרגוריאי משתה משה לשה, ולכך עשויה להיות השפעה השוואתית בין פעילות   8

  רבעוית מקבילה בין שה לשה.
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בשבתות ומועדי ישראל ועקב כך איה מצלת באופן מלא  טיסות וסעים סדירות איה מפעילה אל על

בין ציגי ועדת הרבים  2007 בחודש יואראת פוטציאל כושר הייצור שלה. בהתאם לסיכום שערך 

איה  אל עללפיו  ,תמשיך לקיים את הסטטוס קוו אל על, סוכם כי אל עללשמירה על השבת לבין ציגי 

טיסות בשבת, עדי ישראל. לאור הצורך אשר קיים, מעת לעת, לביצוע מבצעת טיסות וסעים בשבתות ומו

  לשמוע עמדת ההלכה.  אל עללרב  אולרב הראשי  אל עלסוכם כי לפי ביצוע טיסות כאמור תפה 

  צי מטוסים 2.12

 וסעים, מתוכם  41 -עושה שימוש ב אל על, הדוחכון למועד הסמוך לאישור מטוסים בבעלות  27מטוסי

  :להלן כמפורט, אל על וכן במטוס מטען אותו חוכרת אל עלמטוסים אותם חוכרת  14 -ו אל על

 ממוצע דגם
מושבים

  חכירה 9בעלות  ממוצע גיל
"כ סה
 צי
  קיים

שהוזמו מטוסים
  וטרם התקבלו

747-400  403  23.4  4  -  4  -  
ER777-200279  15.8  6  - 6  -  
ER737-900  175  4.2  8 -  8  -  

737-800  165  15.2  6  9  15  -  

787-9  282  0.9  3  5  8  
 3, בבעלות 1( 4

  )10חכור

787-8  238  -  -  -  -  
 1, בבעלות 3( 4

  )חכורים
  8  41  14 27 11.1 230 "כ מטוסי וסעיםסה

F747-400   
 מטעןלהובלת מטוס

- 25 -  1  1   

  

   וסעים מטוסי

הראשון לשת  והרבעון 2018שת  במהלך אל עלברשות  התקבלו, אל עלעסקת ההצטיידות של במסגרת 

-787זאת בוסף לשי מטוסי דרימלייר מדגם בואיג , 787-9בואיג  מדגם דרימליירמטוסי  שישה 2019

                                                             
"),  Special Purpose Company" -SPCת (וייעודי ותלקחו על ידי חבר אשרבאמצעות הלוואות, רכשו  אל עליצוין כי חלק ממטוסי    9

 אשרת, וייעודיה ותחברהולפיכך המתכות המשפטית היה, כי המטוסים הים בבעלות  ת המימוןאובמסגרת עסק הוקמואשר 
 ובין סמלי בתשלום בין( אל עלת המימון ובתום תקופת החכירה המטוס מועבר לולמשך תקופ אל עלמחכירות את המטוסים ל

  ).וספת מורהת ללא בהעברה
  להלן. 2.24בסעיף  כמתואר Sale & Lease Back עסקתחכרה את המטוס במסגרת  על אל   10

2,086  2,094  2,144 

84.1%
84.8%

84.1%

70%

74%
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 כאשרבמסגרת חכירה יבשה),  אל על(אותם חכרה  2017במהלך שת  אל עלאשר התקבלו ברשות  9

 במסגרת חכירה יבשה. אל עלמטוסים חכרה  שלושהו אל על ידי על ורכש מתוכם שלושה מטוסים

  .  הכספיים לדוחות )א1ד(12 וביאור להלן 2.23 סעיף ראו, ההצטיידות עסקת בדבר לפרטים

אל  שוקטת מהפעולות כחלק כי יצוין, 2017לשת  אל עללתיאור בסעיף זה בדוח התקופתי של בהמשך 

 שיוי על אל על החליטה, הלקוח חוויית שיפור ולצורך ההוצאות וצמצום ההתייעלות תכית במסגרת על

את תהליך  אל עלהשלימה , 2019 פברואר שבחודש באופן, מהציים חלק של רותמשי היציאה במועדי

 747-400 בואיג מדגם ה ומטוסיבמלואו  ER767-300 בואיג מדגםהיציאה משירות של צי המטוסים 

עם בעלי לסיום ההתקשרויות  אל עלפועלת , בהתאם .2019 שת במהלך בהדרגה רותמשי לצאת צפויים

  . ER767-300בצי החכורים המטוסים 

   יבשות חכירות

 וסעים  הסכםעם חברה זרה על הארכת  על אל, חתמה 2018 מרץ בחודש י מטוסיחכירה של ש

 . 2018 מאי מחודש החל חודשים, 24לתקופה וספת של  737-800מדגם בואיג 

 וסעים מדגם  על אל, חתמה 2018 יולי בחודש עם חברה זרה על הארכת הסכם חכירה של מטוס

  . 2018 אוקטובר מחודש החלחודשים,  42 -לתקופה וספת של כ 737-800בואיג 

 וסעים מדגם  על אל, חתמה 2019פברואר  בחודש עם חברה זרה על הארכת הסכם חכירה של מטוס

 . 2019חודשים, החל מחודש מרץ  47לתקופה וספת של  737-800

אל במטוס חכור המופעל על ידי על הקרקע  Airline  Germaniaפגע מטוס של חברת ,2018בחודש מרץ 

 הכספיים. לדוחות )4)ג(1ד(12ור לפרטים וספים ראו ביא. ER767-300מדגם בואיג  על

 עסקתבמסגרת  אל על שחתמה) Sale & Lease Backיבשה ( וחכירה רכישה הסכמי בדבר לפרטים

 .הכספיים לדוחות )א1ד(12 וביאור להלן 2.23 סעיף ראו, ההצטיידות

תלות ביצרן אל על לכולו על ידי חברת בואיג. משכך, קיימת  יוצר אל עלמטוסי הוסעים של  צי

 המטוסים "בואיג" בכל הוגע לאחזקה שוטפת של מטוסיה, אספקת חלפים, תיקוים וייעוץ הדסי.

    רטובות חכירות

" (חכירת רטובה חכירה"ב מטוסים אל על חכרה ועד למועד הסמוך לאישור הדוח, 2018 שת במהלך

וכן חכרה עבור  אד הוק מחברות התעופה הישראליותסדירות וטיסות לביצוע טיסות  מטוס על צוותו)

  .בהיקף לא מהותי חברת הבת, סאן דור, מטוסים מאת חברות זרות

 2) על רישום חשבואי של חכירות, ראו ביאור IFRS 16לפרטים בדבר השפעת תקן דיווח בילאומי (

   לדוחות הכספיים.

   מטען מטוס

מחברה זרה לתקופה בחכירה יבשה ") מטוס המטען(" F747-400חוכרת מטוס מטען מדגם בואיג  עלאל 

מטוס ייעודי להובלת מטען לחכור  אל עלצפויה , כאשר החל ממועד זה, 2019המסתיימת בחודש יולי 

דיה מל אל עלהודיעה  ,2018בחודש אוגוסט . יצוין כי (חכירת מטוס על צוותו)במסגרת "חכירה רטובה" 

בחכירה מטוס המטען עתידה לסיים את חכירת  אל עלכי  ,מייה המיוחדת באל עלב המחזיקשהיה 

  . מטוס מטען יעודי אל עללא יהיה רשום תחת והחל ממועד זה,  2019בחודש יולי יבשה 

 ,הוק - אדשימוש במטוסי מטען חכורים ב"חכירה רטובה"  אל על, עשתה 2018שת מ חלק במהלך

 תקופתיות תחזוקה עבודות בשל, זאתחלף הפעלת מטוס המטען, , שלה המטען הטסת לצרכי בהתאם

  .וכן בשל מחסור בטייסים 2018 משת חלק במהלך המטען במטוס בוצעו אשר יזומות
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, למטוסים חלפיםו אביזריםמועים, במחסיה  אל עלבוסף לצי המטוסים המתואר לעיל, מחזיקה 

וספים בדבר רכוש  דולר. לפרטים מיליון 252 -היה כ ,2018בדצמבר  31שעלותם המופחתת כון ליום 

  לדוחות הכספיים.  12קבוע ראו ביאור 

  ומתקים קבוע רכוש 2.13

 מקרקעין; קבוע רכוש 2.13.1

  לדוחות הכספיים.  12, ראו ביאור אל עלאודות הרכוש הקבוע של  לפרטים

  גוריון בן התעופה במל ובמבים בקרקע שימוש זכויות  )א(

 ראשי משרד

. בתב"ג אל עלגוריון (תב"ג) משמש כמל האם וכבסיס המבצעים המרכזי של  -מל התעופה בן 

, מוסכי המטוסים (האגרים), רחבות חיה למטוסים, בתי אל עלהמשרד הראשי של  ממוקמים

ומתקיה. רוב המשרדים, מוסכי המטוסים ושאר המבים  אל עלמלאכה, מחסים ושאר משרדי 

  רשות לגביה לזמן ארוך. -היה בת אל עלעל קרקע, ש אל עלבו על ידי  שבשימוש בתב"ג

 -ו 1995בשים , כפי שתוקן 1992יוי מחודש ) "רש"ת"מכוח הסכם עם רשות שדות התעופה (

זכות שימוש  לאל עליש  "),ההארכה כתב(" 2017והוארך בחודש יולי  ,")ההסכם העיקרי(" 2004

 אל קמפוס(" דום בתב"ג 288-קרקע בשטח של כ עלמ"ר  82,000 -(הרשאה) בשטח בוי של כ

 25בקמפוס אל על לתקופה של  אל עלהוארכה זכות השימוש של  "). בהתאם לכתב ההארכה,על

"). בגין תקופת תקופת ההתקשרות(" 2035בדצמבר  31ועד ליום  2011ביואר  1שה, החל מיום 

 7.1 -תיים (לפי ממוצע רב שתי) בסך של כלרש"ת דמי שימוש ש אל על מתשלמההתקשרות, 

דמי בגין כל תקופת ההתקשרות (" ]מיליון דולר (לא מהוון) 180 -כ[מיליון דולר (לא מהוון) 

"). דמי השימוש כוללים תשלום בגין שימוש בקרקע וכן בגין מבים ומתקים, כאשר השימוש

ים ביחס לקבוע בהסכם במסגרת כתב ההארכה עודכו דמי השימוש בגין המבים והמתק

לדמי  25%לרש"ת תוספת בשיעור של  אל עלתשלם  2025ביואר  1העיקרי, באופן שהחל מיום 

(לא מיליון דולר  11 -השימוש בגין רכיב המבים והמתקים בלבד המסתכמת בסך כולל של כ

שימוש דמי ה תקשרות, ביחס לדמי השימוש הכוללים בהסכם העיקרי.הבגין כל תקופת המהוון) 

תבצע במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת הוצאות תחזוקה  אל עלאים כוללים השקעות אשר 

  ושיפוץ המבים והמתקים בקמפוס אל על.

לפות חלק משטח ו/או מבה שיידרש לה  מאל עלבהתאם להסכם העיקרי, לרש"ת זכות לדרוש 

יסה, בכפוף לתאים הקבועים לתפעול מל התעופה, בטיחותו, פיתוחו או בטחוו ו/או בטיחות ט

אין אפשרות, בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, לסיים את  אל עלבהסכם העיקרי. כן יצוין, כי ל

  ההתקשרות באופן חד צדדי.

   דולר. מיליון 6.14 -כ שלסך  על עמדו 2018בשת  והמבים הקרקע עבור השימוש דמי

  מחסן של"ן (שירות לוסע)

-מ"ר בתוספת של כ 2,600-) בשטח בוי של כאה(הרש שימוש זכות עלאל ל, ת"רש עםהסכם  מכח

 מיליון 3.1 -כשתיים בסך של  הרשאה"ת דמי לרשמשלמת  אל עלמ"ר רחבה תפעולית.  1,750

 ההסכם את לסיים הזכות אל עלל כאשר, 2019בדצמבר  31תוקף ההסכם הוארך עד ליום  "ח.ש

מחסן במתחם בו ייבה מפעל המזון לבות  אל עלבכוות יצוין כי  .יום 180 של מראש בהודעה

  . מרש"ת אל עלוחלף המחסן ששוכרת  (ב) להלן2.19.1החדש של תמ"מ כמתואר בסעיף 

  



 42 -א 

 

   3טרמיל 

 4,000 -כשל  בהיקף תפעולייםהתקשרה עם רש"ת בהסכם למתן הרשאה להפעלת שטחים  אל על

בשת . וומתהל משא ומתן להארכת 2014 בובמבר 1 ליום עד ההסכם תוקף. 3"ר בטרמיל מ

כי  יצוין"ח עבור שטחים אלה. שמיליון  10 -"ת דמי שימוש בסך של כלרש אל עלשילמה  2018

  הצדדים בהתאם להסכם האמור.   פועלים, הדוח למועד כון

טרקלין  להפעלתלמתן הרשאה  םהסכב"ת רשעם  אל עלהתקשרה  2017בוסף, בחודש ספטמבר 

"), לפיו הוארכה זכות ההרשאה של הטרקלין", "הטרקלין הסכם: "בהתאמה, להלן( דוד המלך

 תקופת(" 2024 בובמבר 30 ליום ועד 2015 ביואר 1 מיום רטרואקטיביתלהפעלת הטרקלין  אל על

  "). ההתקשרות

 ש"ח מיליון 21 -דמי שימוש שתיים בסך של כ "תלרש אל על, משלמת הטרקלין להסכם בהתאם

   אל על.בתוספת הצמדה למדד וכן תשלום בגין שטחי שירות ובגין שירותים שמספקת רש"ת ל

אל להורות ל וכןלגרוע או להוסיף שטחים לטרקלין  רשאיתרש"ת  כיהטרקלין כן קבע בהסכם 

ודמי ההרשאה  בטיחותיות או ביטחויות בסיבות בטרקלין השירותים מתן את השהותל על

 אל עלאום עם יבת זאתמ"ר,  250רש"ת לגרוע שטח בהיקף של עד  רשאית וכןיעודכו בהתאמה, 

אל . יצוין כי הטרקלין בהסכם הקבועיםההרשאה  בדמי, אך ללא הפחתה יום 270 של ובהתראה

 לבטל "ת רשאיתרשבמהלך תקופת ההתקשרות, אך הטרקלין איה רשאית לסיים את הסכם  על

 של במקרה או "תרש של חיויים צרכים בשל, אל עלמראש ל התראהמתן  תוך ההסכם את

  .כאמור פעילות השהיית

1ל טרמי  

 ר"מ 47 -כ של כולל בהיקף במשרדים (הרשאה) שימוש זכות אל עלל, ת"רש עםהסכם  מכח

  . 1בטרמיל 

  אל עלעבור פעילות הטסת המטעים של  משרדים

(להלן, בהתאמה:  מסופי מטען ויטול בע"מ - ממן לבין אל על בין שחתם מסגרתה הסכם מכח

 פריקהו טעיה ושירותי מסוף שירותי אל עלל ממן מספקת לפיו, ")ממן", "הסכם המסגרת"

זכות שימוש (הרשאה)  אל עללהלן, ל (י)2.19.1 סעיף ראו, ממן עם המסגרת הסכם בדבר לפרטים(

התשלום בגין שכירות משרדים אלה מ"ר.  445-מתחם ביין ממן בשטח כולל של כב במשרדים

  מבוצע כחלק מההתחשבות בין הצדדים במסגרת הסכם המסגרת.

  אל על בבעלות מקרקעין  )ב(

 32יהודה מ"ר בבית אל על הממוקם ברחוב בן  1,560-של כ ומסחר משרדים ישטח אל עלבבעלות 

 אל עלכמשרדי סיף ישראל של  2013לחודש מאי עד  ושימש אשר, ")בית אל על(" בתל אביב

, כאשר אופציה תקופות 2 בתוספת, שים 5 של לתקופה 2013פברואר  מחודשומושכרים לאחרים 

   .האופציה ראשוה מומשה על ידי השוכרים

-איירס) בשטח כולל של כ-משרדים בספרד (מדריד) ובארגטיה (בואוס אל עלבוסף, בבעלות 

   מ"ר. 269
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 בארץ שכירת מקרקעין  )ג(

יצוין העבירה את משרדי "סיף ישראל" מבית אל על למתחם טרמיל פארק באור יהודה.  אל על

את חות המכר בתל אביב והעבירה את פעילותה למשרדי "סיף  אל עלסגרה  2018כי בשת 

  ראל". יש

בשטחים  היםהמשרדים  .לסיפי אל על ברחבי הארץ משרדיםשוים  ממשכירים שוכרת אל על

 -שתית של שכירויות אלו היה כהעלות המ"ר (לא כולל שטחי חיה). סה"כ  1,500 -כוללים של כ

  . ההסכמים הים לתקופות שוות.ש"חמיליון  2.1

-דולר עבור שטח בוי של כ מיליון 9.1 -העלות השתית עבור שכירת השטחים בישראל היה כ

  ).ראשי משרדמ"ר ב 82,000-מ"ר (מתוכם כ 88,000

 בעולםמקרקעין  שכירות  )ד(

 31(ללא שטחי ביטחון) כון ליום  שוכרת בעולם קבוצת אל עללהלן פירוט כסי מקרקעין ש

  :2018בדצמבר 

באלפי (שתית עלות   )במ"ר(שטח   קטגוריה
  )דולרים

  3,830  5,780  אירופה

  2,260  3,179  אמריקה צפון

  517  1,160  "פודרא אסיה

  
  

 ומועים   אביזרים, חלפים 2.13.2

 את מרכזת אשר, )AMOS(מערכת  אל עלמערכת מידע מרכזית לתחזוקת מטוסי עושה שימוש ב על אל

 אל על מתחות ובחלק בארץ המטוסים תחזוקת פעילות אחר והמעקב התפעול, הבקרה, התכון, המידע

לשיפור, בין היתר, של הושאים הבאים: מעקב אמיות משופר למערכות  תורם. שימוש במערכת ל"בחו

ואביזרים, שיפור בתכון עבודות התחזוקה, שיפור ביהול הלוגיסטי ושיפור באיכות וזמיות המידע 

   התפעולי והיהולי.

 המרכז. התעופתיים החלפים למלאי לוגיסטי מרכז ביית על אל השלימה 2019 לשת הראשון ברבעון

וכן ליישם טכולוגיות  מבוזר אחסון חלף אחד במבה החלפים מרבית את לאחסן אל עלל מאפשר החדש

   תהליכי העבודה. את מייעל, דבר אשר מתקדמות

  ביטוח 2.14

ה לסוגיו וביטוח אחריות אל עלמתייחס בעיקרו לשי היבטים: ביטוח רכוש  אל עלשל  הביטוחיהכיסוי 

  לגוף ולרכוש. יםזק , לרבותחוקיתה

, לרבות הכיסוי הביטוחי לזקי צד ג' מפעולות אל על) של Airline Liabilityחבויות חברת תעופה ( ביטוח

  ). Occurrenceדולר למקרה ( מיליארד 2 עד מוגבל לתקרה של טרור ומלחמה,

 Hull All Risk(" כל הסיכויםהיו מסוג ", אל עלרות יהמטוסים שבבעלות או ש גוףהביטוח של 

Insurance(  זק של מטוסיםואוהוא כולל ו על בסיס "ערך מוסכם" של כל מטוס הביטוח  .בדן אוהי

  ומטוס וכולל רמות של כיסוי עצמי המקובלות בעף התעופה. 
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המטוסים גד סיכוי מלחמה וסיכוים דומים מכסה, בין היתר, פעולות מלחמה, מעשי  גוףהביטוח של 

  איבה, מלחמת אזרחים, שביתות, מהומות, זק שגרם בזדון, חטיפה והחרמה. 

  כיסויים ה"ל כדי לתת כיסוי ביטוחי אות לפעילותה.ב יש אל עללהערכת 

יש בהם כדי לתת כיסוי ביטוחי מתאים  אל על בביטוחים שוים, אשר להערכת אל עלבוסף, מבוטחת 

ועובדיה. המדובר בפוליסות לביטוח חבות מעבידים, ביטוח  אל עללסיכוים העיקריים להם חשופים 

  ועוד. הפוליסות מתחדשות מדי שה בשה. ביטוח סייברמבים מפי אש, רעידות אדמה וכדומה, 

ח משותף (ביטוח אחריות מקצועית של ושאי לביטו בהסכם, עם כפייםהתקשרויות  בדברלפרטים 

   לדוחות הכספיים.ה 28משרה), ראו ביאור 

  מיליון דולר. 8.3 -היתה כ 2018בשת המפורטות לעיל ביטוח הבגין פרמיות  אל עלל הכוללתהעלות 

  לא מוחשיים כסים 2.15

, בשם אל עלהמהווה את מותג העוגן של  "EL AL"בעלות בישראל בסימן המסחר "אל על" /  לאל על

", פלוס תייריםעל  אל" כארד", פליי"/"FLYCARDבסימים המסחריים " וכן אל עלהמעוצב של  ובלוגו

"Economy Class Plus" ,"UP "אטמוספירה"ו/""ATMOSPHERA"של רישום סימן מסחר  . תוקפו

 בעלות אל עללתקופות מוגבלות הקבועות בחוק, ויתן לחדשו בתום כל תקופה. בוסף, ל בישראל היו

(בשם ובלוגו המעוצב) גם בארה"ב ובמדיות אחרות ברחבי העולם. להערכת  "EL AL" בסימן המסחר

, אל על, אורך החיים הכלכלי של סימן המסחר "אל על" היו רב שים, לוכח היותו חלק משם אל על

  שות השימוש הרבות בסימן זה ומעמדו הדומיטי בשוק. 

רשמו שמות דומיין שוים באיטרט, בארץ ובחו"ל, אשר תוקפם לתקופות משתות,  אל עלעל שם 

  אופציה להארכה. בהתאם לכללי הרישום במדיות השוות, עם

  הון אושי 2.16

 המבה הארגוי 2.16.1

, העזר לצורך מילוי תפקידו בצוות ההלה, אל עלמופקד בידי מכ"ל  אל עלהיהול השוטף של עייי 

סמכ"ל תחזוקה והדסה, סמכ"ל מבצעים, ומורכב מסמכ"ל כספים,  אל עלהמשמש כמטה הראשי של 

סמכ"ל , ושירות לקוחותתעופתיים, סמכ"ל משאבי אוש ומיהל, סמכ"ל סמכ"ל מסחר וקשרים 

  . אל עלהיועץ המשפטי ומבקר סמכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי, מחשוב, דיגיטל ו

 העובדים המועסקים 2.16.2

  :201811-ו 2017שהועסקו על ידי אל על בחודש דצמבר בשים  העובדים הקבועים והזמיים פירוטלהלן 

 תפקיד 2018בדצמבר  31  2017בדצמבר  31

 12עובדים קבועים 3,570  3,580

 עובדים זמיים 2,608  2,742

 סה"כ עובדים 6,178  6,322

  

                                                             
 השיטה שלפי כך, העובדים ספירת שיטתו המיון בשיטת שיוי בשל בעיקרלמספרי ההשוואה יצוין, כי אלה עודכו  ביחס   11

 .עובד כל של ההעסקה לאופן בהתאם, בהיעדרויות התחשבות תוך השכר מערכת על מבוססים התוים החדשה
 כולל עובדים קבועים בדור א' ובדור ב' (דור המשך).   12



 45 -א 

 

האדם, דבר העשה, בהתאם לביקושים, באמצעות -החריפה בעף מחייבת לווסת את כוח העותיות

פועלים גם עובדים המועסקים אל על מספר משתה של עובדים זמיים. במסגרת מערך הבטחון של 

 -למדיה  אל עלמשלמת חלק משכרם (בהתאם לחלוקת הוצאות הבטחון בין  עלאל באמצעות המדיה ו

  ).להלן 2.23.13ף לפרטים ראו סעי

 2017בחודש דצמבר בשים  םלפי תחומיובחו"ל בארץ והזמיים הקבועים  אל עלעובדי  התפלגותלהלן 

   : 2018 -ו 

 תפקיד  2018דצמבר  2017דצמבר 

 עובדים בכירים  44 46

 מטעים  100 101

  ומכירות שיווק  249  279

 טייסים   593 568

 דיילים  1,409 1,420

1,432 1,408  
מבצעי קרקע, שליטה, מבצעים 

 ושירות

 תחזוקה, שיפוץ, הדסה וביקורת  1,324 1,400

 שירותי עזר  1,051 1,076

 סה"כ עובדים  6,178 6,322
 

 תלות מהותית בעובד מסוים 2.16.3

  אין תלות מהותית בעובד ו/או בושא משרה מסוים. לאל על

  אימוים והדרכה 2.16.4

. 1979 -), תשל"ט מכוי הסמכהכ"מכון הסמכה" לפי תקות הטיס (וסמך מ אל עלשל  ההדרכה מרכז

: טייסים, טכאי אל עלהמרכז מכשיר עובדים ומקיים השתלמויות לרוב המקצועות הדרשים על ידי 

מטוסים, דיילים, קציי תועה, דיילי קרקע, עובדי הזמות וכרטוס, מהלי שיווק ומכירות, יהול בדרג 

  קורסים והשתלמויות לסוכי סיעות וסוכי מטען בישראל ובחו"ל.  אל עלסף, עורכת . בוומההתיכון וכד

, כאשר חלק מתהליך אל עלערכת במסגרת קורסים המוהלים על ידי  אל עלכי הכשרת טייסי  יצוין

בוגע לשיוך החיכים/טייסים לציים השוים מבוססת, בין  אל עלייחודי לכל צי. החלטת  היוההכשרה 

ר, על ותק הטייס תוך התחשבות במספר הטייסים הדרש בכל צי בהתאם לצרכים המסחריים של הית

  מגבלה אפקטיבית בהקצאת טיייסים לפי ציים.  לאל עלומספר המטוסים בצי. לפיכך, לא קיימת  אל על

  . 13ובהדרכת עובדים באימוים מיליון דולר 27 -כ אל על השקיעה 2018בשת 

  לטיס אקדמיה

בהסכם שיתוף פעולה הפועל בארצות הברית עם בית ספר לטיסה  אל עלהתקשרה  2018 ץמרבחודש 

בגין הפיית חיכים לקורס  לטיס תהא זכאית לתשלום מהאקדמיה אל עלבתחום הכשרת טייסים, לפיו 

 לאהכשרה עיוית ומעשית במתקי בית הספר לטיסה, כאשר "), אשר כולל ההכשרה קורס(" הכשרהה

  .ןאחראית על תהליך המיועל 

  

                                                             
עלות זו כוללת את תקציב ההדרכה הישיר, תשלומי אימון בסימולאטורים כולל הוצאות לוות וכן את שכר העובדים   13

 במהלך ימי ההדרכה שלהם.



 46 -א 

 

  הסכמים קיבוציים מיוחדים 2.16.5

המועסקים בישראל, למעט  אל עלוי הרחבה, תאי העבודה של עובדי לחקיקת העבודה ולצובוסף 

העובדים הבכירים ועובדים אחרים המועסקים בהסכמים אישיים, מוסדרים בהסכמים קיבוציים 

") וכן ההסתדרותלבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ("אל על תמים מפעם לפעם בין מיוחדים הח

  . בהלים המפורסמים מעת לעת על ידי הההלה

  ועובדיה:  אל עלמים הקיבוציים העיקריים, החלים על להלן תיאור תמציתי של ההסכ 2.16.5.1

  :הקבועים ("הסכם דור א'" או "ההסכם הקיבוצי") על אלהסכם קיבוצי מיוחד לעובדי   )א(

. ההסכם לא מיוחד הקבועים בארץ, לרבות צוותי האוויר, חל הסכם קיבוצי אל עלעל כל עובדי 

הם הסכמי עבודה אישיים וכן על ) לומהלים בכיריםחל על עובדים בכירים (ושאי משרה 

  . מיוחד עובדים זמיים להם הסכם קיבוצי

ההסכם מסדיר את כל תאי העבודה של העובדים הקבועים וקובע, בין היתר, סדרי עבודה, 

זכויות וחובות בסיסיות, תמריצי פריון, מיויים והצבות לחו"ל, מכרזים פימיים, ביטוחים, 

רים, טיפול בעבירות משמעת, זכויות לכרטיסי טיסה בחים הסדרים פסיויים, סדרי פיטו

  חילוקי דעות. ליישובובהחה וכן מגון 

ההסכם אוסר קיום שביתות ועיצומים, אלא אם השביתה הוכרזה על ידי ההסתדרות בכפוף 

ובכפוף לחוקת ההסתדרות, כולל הצבעה חשאית של  1957-לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז

  ם.כלל העובדי

הקבועים מדורגים בדירוג שכר מפעלי, שאין לו כל זיקה לדירוגים  אל עלכל עובדי  ,על פי ההסכם

הארציים. קיימים מספר דירוגים: דירוג לעובדי קרקע, דירוג לאשי צוות אויר (אצ"א) 

"וותיקים"; דירוג פרד בשכר מוך יותר לאצ"א "חדשים"; דירוג לאשי צוות דיילי אויר 

  ך יותר לאצד"א "חדשים".(אצד"א) "וותיקים" ודירוג פרד בשכר מו

 -, האגף לאיגוד מקצועי והסתדרות העובדים הכללית החדשה אל על, חתמו 2015 ביוי 22 ביום

התחבורה וציגות העובדים המשותפת לעובדי אל על על הסכם קיבוצי מיוחד  עובדיאיגוד 

סי עבודה ביחס ליחוספות ") במסגרתו גובשו הסכמות הסכם הביייםהמהווה הסכם בייים ("

   . אל עלב

והל משא ומתן בין הצדדים  2015 באוקטובר 31הבייים ועד ליום  הסכםהחל ממועד חתימת 

 2015-2018, לחתימת הסכם קיבוצי מיוחד חדש לשים באל עלהמקצועיים  הסקטוריםלגבי 

 והוגדר הפך 2015בובמבר  1, ביום וספות הבות הושגוולא  הואיל אולם"), 2015הסכם ("

  "). 2015 הסכם תקופת(" 2018 בדצמבר 31 ליום עד תוקפו אשר, 2015הסכם כ הבייים הסכם

   .קצובה בלתי לתקופה היו תוקפו, ההסכםתום תקופת  עם

 כון משך אשרוציגות העובדים להל משא ומתן,  אל על, החלו 2018 אוגוסט בחודשכי  יצוין

  .חדש קיבוצי הסכם על חתימה רבדב הדוח, לפרסוםהסמוך  למועד

  
   :הסכם הבייים כולל, בין השאר, את הושאים הבאים

עליהם חל  אשרלכלל העובדים,  2015חודש ספטמבר מ החל, 3%תוספת שכר בשיעור של   .א

רטרואקטיבית לתקופה החל מיום  חלה 2%, מתוכה תוספת בשיעור של הביייםהסכם 

  ועד למועד האמור. 1.1.2015

ולתאים שקבעו  אל עלבכפוף לרווחי  1%-0.5%זכות לתוספות שכר מותות בשיעורים של   .ב

ותוספת  2016 שת במהלך שולמה 2015 שת בגין שכר תוספת כי יצויןבהסכם הבייים. 

לא וצרה זכאות  2018 -ו  2017בגין השים . 2017אפריל  בחודש שולמה 2016שכר בגין שת 

  לתוספת שכר כאמור. 
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אל בין כלל עובדי  חולקמיליון דולר ברוטו, אשר  3תשלום מעק חתימה חד פעמי בסך של   .ג

  . 2015הבייים ושולם בשת עליהם חל הסכם  על

דצמבר ב 31עד ליום  עבודתם סיימועובדים  35 כאשרבדים קבועים, עו 50 של עבודתם סיום  .ד

  . 2018בדצמבר  31עד ליום  עבודתם סיימועובדים וספים  15 -ו 2017

התחייבויות ציגות העובדים וההסתדרות לשמירה על שקט תעשייתי מלא בכל הושאים   .ה

 המוסדרים בהסכם הבייים.

 ")המשך דור("הסכם  המשך דור הסכם  )ב(

 1999ביואר  1ביום  אל עלעל עובדים שהחלו עבודתם ב וחל 2004במאי  20 ביום חתם הסכםה

במקצועות תעופתיים ועובדים  ואילך, למעט: עובדי צוות אוויר (אצ"א), עובדים טכיים, עובדים

במקצועות ההדסה. בהסכם קבעו תאי עבודתם של עובדי דור ההמשך וכן הוסדרו שיויים 

  .ושאים במספר תאי העבודה של עובדי דור א'ת דור המשך לעומת בתאי עבוד

  "דור בייים קבוע") -הסכם קיבוצי מיוחד (עובדי קרקע   )ג(

וועד  1999ביואר  1עובדים שהחלו עבודתם לפי  וחל על 2004 במאי 20 ביום חתם ההסכם

בועים לעובדי להחיל עליהם תאים שוים מאלה הקבועים בהסכם לעובדי דור א' ומאלה הק

יום מאז ותוקפו  2018באוגוסט  31עד ליום  2015מסגרת הסכם ב הוארך סכםההדור ההמשך. 

  .לתקופה בלתי קצובההיו  2018בספטמבר  1

  "דור בייים קבוע") -הסכם קיבוצי מיוחד (אצד"א   )ד(

בספטמבר  1) שהחלו עבודתם לפי דיילים (אצד"אוחל על  2004 במאי 20 ביום חתם ההסכם

וועד להחיל  1997בדצמבר  31עד  1996ביואר  1ואצד"א שהחלו עבודתם בין התאריכים  1996

עליהם תאים שוים מאלה הקבועים לעובדים בהסכם דור א' ומאלה הקבועים לעובדי דור 

 1יום מאז ותוקפו  2018באוגוסט  31ד ליום ע 2015במסגרת הסכם  הוארך סכםההמשך. הה

  .לתקופה בלתי קצובההיו  2018בספטמבר 

, חתם הסכם עם ציגות העובדים בעיים של אשי צוות דיילי אויר (אצד"א), 2016בחודש יולי 

, לרבות הוראות לעיין קיצור זמן אשר כולל הוראות שוות בושא תאי עבודתם של אצד"א

 .מהלי שירות בטיסהלגבי שוות  והוראות מסוימותשהייה של אצד"א בחו"ל במהלך תקופות 

  בהסכם לא קבע מועד לסיומו ולצדדים זכות לסיים את ההסכם בהתאם להוראות הדין. 

  קיבוצי מיוחד בדבר העסקת עובדים זמיים ("הסכם הזמיים")הסכם   )ה(

במאי  20סקה של העובדים הזמיים מוסדרים בהסכם קיבוצי מיוחד, שהוארך ביום ההע תאי

בובמבר  2תוקף ההסכם הוארך בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום . 2008בדצמבר  31עד ליום  2004

ההסכם הוארך בשה וספת ומיום זה  2013בדצמבר  31. ביום 2012בדצמבר  31ועד ליום  2008

יום להודיע על ביטולו  60מסוימת כאשר כל צד רשאי בהודעה של  הפך להסכם לתקופה בלתי

רבי של עובדים זמיים, בהתאם לסוג העבודה יההסכם קובע את משך ההעסקה המ של ההסכם.

והמחלקה בה מועסק העובד. ההסכם מסדיר את כל תאי העבודה של העובדים הזמיים, לרבות 

  טיסה וכיו"ב.  דמי מחלה, זכאות לכרטיסישכר, גמולים, הפרשות לפסיה מקיפה, ביטוח 

חתם הסכם קיבוצי מיוחד בעיים של דיילי אויר זמיים ועובדים זמיים  2011בחודש פברואר 

. על 2015בדצמבר  31שתוקפו הסתיים ביום  ")לקביעות עתודה מאגר הסכם(" במגזר המיהלי

עובדים זמיים מכל מגזר, אשר ימשיכו להיות מועסקים  150מאגר של עד  וקםהפי ההסכם, 
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כשל  היםפרק זמן כולל של עד עשר שים כעובדים זמיים. תאי עבודתם של עובדים אלה 

ליך המשמעתי של עובדי עובדי דור המשך קבוע, למעט קרן השתלמות. על עובדים אלה הוחל הה

דור המשך. פיטורי אי התאמה של עובדים כאמור יעשו בועדה פריטטית בהסכמה או בהחלטת 

והסתדרות העובדים  אל עלחתמו לאחר הארכות וספות קודמות, , 2017 יולי בחודשבורר. 

התחבורה וציגות העובדים המשותפת  עובדיאיגוד  -הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי 

 ליום עד, קרי 2015, על הסכם קיבוצי מיוחד, אשר תוקפו הוצמד לזה של הסכם אל עללעובדי 

 בלתי תקופהלהיו , תוקפו של הסכם זה 2015לאור הארכת תוקף הסכם ו 2018 באוגוסט 31

 אל עללרווחתם של עובדי  . במסגרת ההסכם גובשו הסכמות בושאים שוים הוגעיםקצובה

, ובכלל זה, הוסכם על אל עלולמעמדם בהזמיים אשר עליהם חל הסכם מאגר עתודה לקביעות 

 אל על. הקמת מאגר עתודה לקביעות חדש, אשר כולל עובדים זמיים ממגזרים שוים ב

 הסכם קיבוצי מיוחד (בטחוות)  )ו(

 לפעול לאיזון בין כלל העובדים שהעסקתם  אל עלמחייב את ו 2004י במא 20חתם ביום ההסכם

מוסדרת על פי הסכמים קיבוציים מיוחדים (דור א', דור בייים, דור המשך), למיעת העדפת 

מגזר אחד על פי משהו ולגבי מתן תוספות שכר בעתיד למגזרים שוים. ההסכם קובע, בין 

עדים שוים מזה שקבע היתר, שמספר העובדים הקבועים במקצועות מסוימים לא יפחת במו

 1יום מאז ותוקפו  .2018באוגוסט  31עד ליום  2015במסגרת הסכם  הוארך סכםההבהסכם. 

  לתקופה בלתי קצובה.היו  2018בספטמבר 

  הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי דור א' להפקדת כספי פיצויי פיטורים בקופה על שם העובד  )ז(

ביואר  1חיקתי אשר כס לתוקף ביום , לאור הסדר ת2011בדצמבר  22חתם ביום  ההסכם

, ואשר איו מאפשר עוד הפקדת פיצויי פיטורים בקופה מרכזית לפיצויים. בהתאם 2011

כספי הפיצויים  עבורוהופקדו  ,2010בדצמבר  31להסכם, עובד בהסכם דור א' אשר עד ליום 

לרכיב פיצויים בקופת גמל על  2011ביואר  1פה מרכזית, יופקדו הכספים עבורו החל מיום לקו

  שם העובד.

  ואדריכלים למהדסים מיוחד קיבוצי הסכם  )ח(

 המהדסיםובמסגרתו מוסדרים תאי ההעסקה של  2016חתם בחודש יולי  ההסכם

 פיטורים והליך שכרושא אל על ובכלל זה קבעו הוראות מיוחדות בב המועסקים והאדריכלים

 אל עלב הקיבוציים ההסכמים הוראות, כי בהסכם קבע כןשל העובדים עליהם חל ההסכם. 

לחול על המהדסים (קיימים וחדשים) בהתאם להוראות התחולה שבהם ובכפוף  ימשיכו

בהסכם לא קבע מועד לסיומו ולצדדים זכות לסיים את ההסכם בהתאם סכם. הלהוראות ה

  להוראות הדין.

  התחזוקה לעובדי מיוחד קיבוצי הסכם  )ט(

תחזוקה, ובמסגרתו הוסדרו מהלכי התייעלות במגזר ה 2017חתם בחודש אוגוסט  ההסכם

ובכלל זה עבודת משמרות. כגד ההתייעלות, יתה לעובדי התחזוקה תוספת שכר בשיעור של 

שות עבודה  3ובשלוש פעימות. כמו כן, יתן מעק חתימה לעובדי תחזוקה זמיים שישלימו  5%

 של תוקפו לתוםאו עד  2018באוגוסט  31עד ליום  תוקפובחברה. במסגרת ההסכם קבע כי 

היו , תוקפו של הסכם זה 2015. לאור הארכת תוקפו של הסכם המאוחר לפי, 2015 הסכם

חתם הסכם קיבוצי מיוחד, המעגן קידום עובדים  2017אוגוסט  בחודש .לתקופה בלתי קצובה

עובדים יקבלו  6עובדים בשה.  12-באמצעות מתן דרגות אישיות. על פי ההסכם, הדרגות ייתו ל

 שקבעו קריטריוים פי עלעובדים וספים  6-ריטריוים שקבעו בהסכם ודרגות על פי הק

  בהמלצת ציגות העובדים ובאישור המכ"ל.
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 :אל עלהסכמים והליכים משפטיים הוגעים לטייסי  להלן תיאור של 2.16.5.2

לתוקף  כסה 2014בובמבר  13ום בי"), ICAOבהתאם להחלטת הארגון הבילאומי לתעופה אזרחית ("

רשאים עוד  יהיו לא 65גיל  את שעברו טייסיםבדבר תיקון אמת שיקגו שבעקבותיו  ICAO -ההחלטת 

 13ביום  האזרחית התעופה רשות החליטה, ICAOהחלטת  בעקבותלהטיס מטוסים בטיסות מסחריות. 

תהיה מחויבת לסטדרט הבילאומי החדש מרגע כיסתו לתוקף וכי החל  ישראל, כי 2014באוגוסט 

(אשר אפשרו  אל עללטייסי  הלתוקף יתבטלו כל הפטורים האישיים שיתו על יד ICAOמכיסת החלטת 

"א לא ייתן עוד רת, כי מהל כןכטייסי משה) ו 65הוראות תקות הטיס, מעבר לגיל  אף עללטוס, להם 

 . 65ות הטיס לטייסים שיגיעו לגיל פטור מהוראות תק

 אל טייסי עם עבודה ליחסי הוגעים משפטיים ולהליכים זו החלטה בעקבות שוהלו משפטיים להליכים

לדוח התקופתי  2.15.5.2וסעיף  2016לשת  החברהבפרק א' בדוח התקופתי של  2.15.6.2, ראו סעיף על

  .2017לשת  החברהשל 

 הטייסים הסכםלבין ההסתדרות וציגות העובדים (" אל עלהסכם בין חתם  2017בפברואר  17ביום 

, להסדרת מעמדם של טייסים 2017בפברואר  27ביום  אל על"), אשר אושר על ידי דירקטוריון הוותיקים

קות הטיס. , מועד בו אים יכולים להמשיך לשמש כטייסים פעילים על פי ת65תיקים עם הגיעם לגיל וו

להסכם הטייסים הוותיקים, חלק מהטייסים הוותיקים ישמשו בתפקידי מדריכים ומפקחים  בהתאם

ויהיו זכאים למעקי פרישה בהתאם לסכומים שקבעו בהסכם.  אל עלוהאחרים יסיימו את עבודתם ב

 מדימטי אוטו באופן יחודשהוותיקים היו לשבע שים, ולאחר תקופה זו  הטייסיםתוקפו של הסכם 

שה, אלא אם מי מהצדדים יבקש להפסיקו. בהסכם הטייסים הוותיקים קבע כי הצדדים ישמרו על 

 משכוהחתימה על הסכם הטייסים הוותיקים,  לאחרשקט תעשייתי בושאים המוסדרים בהסכם. 

, אשר הודיעו על התפטרותם מתפקידי על באלהמשמשים בתפקידי פיקוח באגף מבצעי אויר טייסים ה

, הוותיקים הטייסיםאקטואריות של הסכם  השלכותבדבר  לפרטים הפיקוח, את הודעות ההתפטרות.

  .הכספיים לדוחות 19 ביאור ראו

, ציגות העובדים בהידברות, בסיוע מגשרב אל עלוציגי טייסי  אל עלההלת , החלו 2017בחודש אוגוסט 

(א) 2.12.2השיויים ברגולציה התעופתית (לעיין זה, ראו סעיף על מת לדון, בין היתר, בהתאמות וכח 

 שפרסמהבדיווח מיידי  כמתואר. 2016בהסכם הטייסים מגזר הטייסים כפי שקבע  ובהתייעלותלהלן) 

בתום הליך הדיברות ממושך,  ),2018-01-097600 אסמכתא(מספר  2018 באוקטובר 29 ביום החברה

ובין ציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה  על אל, הסכם בין 2018באוקטובר  29 ביוםתם ח

 ועד ליום 1.11.2018לטייסים שתחולה במהלך התקופה מיום  על אלהמבטא את ההסכמות שהושגו בין 

  ", בהתאמה).תקופת ההסכם" -" וההסכם(" 31.10.2024

מגוים אשר צפויים לאפשר הפעלה מסחרית יעילה יותר בעידן הרגולציה התעופתית  ההסכם קובע

, אל עלובכלל זה צפוי לאפשר צמיחה בפעילות  -והן למגזר הטייסים  אל עלהן ל -החדשה ותועלות 

בצורה יעילה יותר תוך התאמה לדרישות התיקון לתקות וכן שיפור באורחות החיים של  אל עלהפעלת 

אל ם. כמו כן, כולל ההסכם מיסוד מגוים ופרקטיקות שתכליתם קיום דיאלוג יעיל ורציף בין הטייסי

  לבין הטייסים. על

הסוגיות העיקריות אשר הוסדרו במסגרת ההסכם הין: הסדרת היבטים תפעוליים כגון התייעלות 

, מגון הצבת הצוותים, הסדרת מגבלות תכון, הסדרת כללי איוש מלא אל עלבהרכבי הצוותים בטיסות 

-ER777ג , מגון כוות, זמי מוחה, ימים ללא פעילות, הקמת צי אחוד לציי הבואיאל עלשל טיסות 

אשר יאפשר הכשרת טייס לשי סוגי המטוסים במקביל לעומת המצב כיום, וכללי  אל עלשל  787 -ו 200

  .אל עלשל  ER767-300 -ו 747-400הסבות והדרכות טייסים כתוצאה מסגירת ציי הבואיג 

יבית ההסכם קובע גם הסדרים בקשר לתגמול הטייסים ובכלל זה כולל מגון לגידור המסגרת התקצ

לעלות שכר הטייסים, הסדרים בדבר ביטול רכיבי שכר משתים מסוימים (כגון, פיצויים שוים בגין 
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פעילות טיסתית) תמורת העלאת השכר הקבוע, הסדרים בדבר גילום, מיסוד מגון תמריץ לטייס בגין 

וד קובע ההסכם עמידה בתכית הטיסות האישית וכן קביעת מגון מעק ותוספת שכר מותי רווחים. ע

מכסה מוסכמת על ידי הטייסים של חכירות רטובות של מטוסים, מגון יישוב חילוקי דעות, התחייבות 

  הטייסים לשקט תעשייתי למשך תקופת ההסכם ועוד.

לגבי הטייסים הוותיקים הוכסו בהסכם שיויים ביחס לקבוע בהסכם הטייסים הוותיקים, בין השאר, 

 2019ם הוותיקים תאויש על פי סדר הבכירות, קבע כי החל מחודש ספטמבר קבע כי מכסת המדריכי

וקבע מגון שיאפשר הפחתת שכר של הטייסים  20ואילך מכסת המדריכים הוותיקים תעמוד על 

  הותיקים והעברת הסכום המופחת לקרן הותיקים.

לא תקיים חכירה רטובה  אל עליצוין כי בהסכם קבעו הוראות לעיין "חכירה רטובה", אשר קובעות כי 

ואישור ציגי אצ"א, אלא אם מדובר בשלושה מטוסים  אל עלשל מטוסים ללא אישור ציגות העובדים ב

מלאה) או כגד פועלים בפעילות  אל עלצרי גוף לטובת פעילותה של חברת סאן דור (ובתאי שכל מטוסי 

מטוס מושבת, וכן מטוס מטען (או לחילופין מטוס וסעים רביעי לטובת פעילות סאן דור). ככל שצי 

לחכור מטוס וסף לטובת פעילות סאן דור על כל גידול של  אל על, תוכל 45יעלה על  אל עלהמטוסים של 

 . אל עלמטוסים ב 11

העובדים והסתדרות העובדים החדשה, לאחר שהתקבל , ציגות אל עלההסכם אושר על ידי דירקטוריון 

  . אל עלאישור של רוב טייסי 

 , ההסכם איו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות.אל עללהערכת 

האמור לעיל בדבר ההשפעות הצפויות של ההסכם מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות 

בדבר התפתחות פעילות הטיסות שלה  אל עלה הוכחיות של ערך. מידע זה מבוסס על הערכותי

לאור היקפי הפעילות  אל עלסמך, בין היתר, על הערכות של ווהתועלות הצפויות ממימוש ההסכם 

ומידת התחרות בשווקים העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  אל עלהוכחיים של 

בפועל עשוי להיות שוה מכפי שחזה כאמור, בין השאר עקב מידת פתיחת  מהותית. המצבבאופן שוה 

עם התחרות וגורמי הסיכון  אל עלהשוק לתחרות וספת, שיויים רגולטוריים, אופן התמודדות 

  פוליטיים. -להלן וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו 5.7המתוארים בסעיף 

  התחייבויות לעובדים 2.16.6

 הטבות בשלאל על  התחייבות ופירוטוספים בדבר הסכם הפסיה, הסכם ביטוח מהלים  לפרטים

  הכספיים. לדוחות 19 ביאור ראו ,ובדיםלע

 בתחום יחסי עבודהעיקריים תיקוי חקיקה  2.16.7

 אורך לפיו"), ההרחבה צו" ("במשק העבודה שבוע קיצור - הרחבה צו" לתוקף כס, 2018 באפריל 1ביום 

 שמועסקים לעובדים) שעות 43 חלף( רגילות שבועיות שעות 42 על יעמוד במשק הרגיל העבודה שבוע

 במהלך וקבוע מוגדר ביום, אחת עבודה שעת הפחתת ידי על יבוצע העבודה שבוע קיצור. מלאה במשרה

 לא השפעה ההרחבה לצו כי יצוין. בשכר פגיעה ללא, מלאה במשרה שמועסקים לעובדים העבודה שבוע

   .אל על של העבודה שכר הוצאות על מהותית

 זכאות לכרטיסי טיסה 2.16.8

עבורם ועבור בי ביתם, כולל עובדים שפרשו, לקבל כרטיסי  אל עלזכאים עובדי  ,תקות יאט"א פי -על

. זכות זו מעוגת או על בסיס מקום מובטח חופשה (בחים או בהחה), שרובם על בסיס מקום פויבטיסה 

, בהסכמי ]בהסכמי העבודה האישיים שלהם מהלים בכירים (למעט דירקטורים)ולגבי קיבוצי [בהסכם ה

. מיכסת כרטיסי ומיהל ובהוראות מקצועיות של אגף משאבי אוש אל עלהפרישה האישיים, בהלי 
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, דירקטוריםולגבי  אל עלובהלי  ההסכמים האמוריםהטיסה בחים או בהחה מוגבלת על פי הוראות 

 אישורל ויו"ר הדירקטוריון, בהתאם אל עללגבי מכ"ל  .אל עלמשרה של המדייות תגמול ושאי  פיעל 

  .אל על של תמיו בעלי אסיפת

  בחו"ל אל עלעובדים מקומיים בציגויות  2.16.9

בחו"ל, למעט המוצבים הישראליים, מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים בין  אל עלעובדי מרבית 

לבין האיגוד המקצועי באותה המדיה, או על פי הסכמי עבודה עם ציגות העובדים, ומיעוטם על  אל על

פי הסכמים בין ארגון המעבידים (חברות התעופה הזרות) לבין איגוד הגג של עובדי חברות התעופה או 

ם קיבוצי, במדיות מסוימות אים מעוגים בהסכ אל עלעל פי הסכמים אחרים. תאי העבודה של עובדי 

, בהתאם למקובל בעף התעופה או בחברות התעופה הלאומיות באותן מדיות. אל עלידי  אלא קבעים על

  בחלק מהציגויות מועסקים העובדים על פי הסכמים אישיים או באמצעות קבלן.

מת מהציגויות קיימת חובת תשלום פיצויי פיטורים עפ"י הדין או ההסכם ובחלק מהציגויות קייבחלק 

באופן סדיר את התשלומים לביטוח  אל עלבמקרים אלו מעבירה חובת ביטוח פסיוי ממלכתי או אחר. 

יה, בריטבגין תכיות הפסיה לעובדיה בצפון אמריקה וב אל עללפרטים אודות התחייבויות פסיוי. 

  הכספיים. לדוחות 19 ביאור ראו

 עובדים ישראלים המוצבים בחו"ל 2.16.10

בחו"ל מעסיקה בחו"ל, בין היתר, עובדים קבועים, תושבי ישראל, השלחים למלא תפקידי יהול  אל על

"ל בחו), מוצבים 288, מתוך כלל המועסקים הקבועים בחו"ל (2018בדצמבר  31"). כון ליום מוצבים("

   .עובדים 23

אלית וזאת שוה ממשכורתם הישר ")משכורת חו"למשכורתם של המוצבים בעת כהותם בחו"ל ("

בהתחשב ברמת החיים והמיסוי בחו"ל וכן בעובדה שמשכורתם חייבת במס הכסה ובמיסוי סוציאלי, 

. משכורת החו"ל, לרבות השתתפות (רק ביחס למוצבים שהים תושבי ישראל) הן בחו"ל והן בישראל

כל (כ לעובד המוצב על בסיס "שכר טו" (המס, כולל מיסוי סוציאלי ולמתבאחזקת רכב, מש

  ). אל עלוהגילום בחו"ל, משולם על ידי שדרש)

בשכר הדירה של המוצבים ובהוצאות שכר הלימוד של ילדיהם.  אל עלבוסף למשכורת חו"ל, ושאת 

תשלומים אלה (עד לתקרה מסוימת) פטורים ממס בישראל, אך חייבים במס על פי דיי המדיות השוות. 

רת לפי דרגה ומעמד אילו היה מועסק בישראל) משמשת משכורתו הישראלית של עובד מוצב (משכו

לפיצויים, לתגמולים (או פסיה וביטוח מהלים) ולקרן  אל עלכמשכורת קובעת לצורך ביצוע הפרשות של 

  השתלמות, כאמור במכתב ההצבה. 

  ותשלומי רווחה רווחה רותייש 2.16.11

 אל עללעיל, מקבלים חלק מעובדי  2.16.8לשכר ולזכאויות בכרטיסי טיסה כמפורט בסעיף  בוסף

, (בעיקר ארוחות וכרטיסי טיסה) הקבועים גם שירותי רווחה ותשלומי רווחה, הכוללים בין היתר: גילום

בדיקות רפואיות לעובדים, השתתפות בביטוח רפואי ובביטוח שייים לעובדים והשתתפות חלקית 

  וך על תיכוי. חלק מהטבות אלה יתות גם לעובדים זמיים.בחי

. ההלוואות אל עלמבק יהב בערבות  יכולים בתאים מסוימים לקבל הלוואות למטרות שוותעובדים 

  חודשים על פי תאים שאושרו על ידי משרד האוצר.   60הן לתקופה של עד 

  הכספיים.  לדוחות 19 רביאו ראו, עללפרטים וספים בדבר הטבות לעובדי אל 
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  מגבלות על חכירת מטוסים ב"חכירה רטובה" 2.16.12

ובין ציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה  אל עלבין , 2018בהסכם שחתם בחודש אוקטובר 

  לעיל. 2.16.5.2ראו סעיף  . לפרטיםקבעו הוראות לעיין "חכירה רטובה"

 טיסות מסחריות להפעלת רטובה בחכירה והל "הטיפולתיקון ף כס לתוק 2016באוקטובר  31ביום 

 , אשראזרחיתהתעופה השל רשות ") לוהל התיקון("לה"  צד מהווה אווירי ישראלי שמפעיל בילאומיות

יום בעוה וחכירה רטובה ארוכת טווח בין שי  60עוסק בהבחה בין חכירה רטובה קצרת מועד, עד 

חכירה ארוכת טווח תותר רק במידה  בהתאם לתיקון לוהל,ה. יום בעו 60מפעילים מסוימים, מעל 

ופורסם כי הטיסות יופעלו על ידי מפעיל זר לפי תחילת השיווק של הטיסות. כמו כן התיקון מגביל את 

  מהיקף הטיסות בעוה. 50%-היקף החכירות הרטובות ממפעיל שאיו ישראלי ל

  . לעיל 2.12ף סעי ראו 2018 שת במהלךאל על  שביצעה" רטובות חכירות" בדבר לפרטים  

  ושאי משרה ועובדי הההלה הבכירה 2.16.13

  :על אל דירקטוריון

  יו"ר הדירקטוריון

  . 2017ביוי  1החל מיום  אל עלמר אלי דפס מכהן כיו"ר דירקטוריון 

  דירקטורים

למועד  כוןמספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ולא יעלה על חמישה עשר.  על אל תקוון לפי

 אל עלחברי דירקטוריון  .(כולל יו"ר הדירקטוריון) אל על בדירקטוריון חברים 9, מכהים הדוח פרסום

  .אל עלאים עובדי 

את  בין היתר,ה, לבקי אשר של אל על שתית מיות בעלי אסיפת התקיימה, 2018בדצמבר  31 ביום

 "צים) ה"הדח(למעט  אל עלשל דירקטורים המכהים בדירקטוריון  מחדשלאשר את מיויים ה ההחלט

 דהן רותו קימרליג סופיה, חאלשלמה עמיקם כהן, , יהודה (יודי) לוי, בורוביץמוזס  תמר, אלי דפס

  לתום האסיפה השתית הבאה.   עד) פורטוי(

  .  באל עלר פחס גיזבורג את כהותו כדירקטור , סיים מ2018בדצמבר  31ביום 

את מיויו מחדש של מר אייל  אל עלאישרה אסיפת בעלי מיות מיוחדת של  ,2018בפברואר  6 ביום

בפברואר  18, החל מיום )במספריה י(ש וספת כהוה לתקופת כדירקטור חיצוי בחברה חיימובסקי

2018 .  

  הבכירה הההלה

של  והעסקת ם. לפרטים בדבר הסכ2018בפברואר  15החל מיום  אל עלכמכ"ל מכהן גון אוסישקין  מר

  .הכספיים לדוחות ד28 אורי, ראו באל עלמכ"ל 

 והעסקת םלפרטים בדבר הסכ .2018בפברואר  15לשעבר, מר דוד מימון, סיים כהותו ביום  אל עלמכ"ל 

  .הכספיים לדוחותד 28אור ילשעבר, ראו ב אל עלשל מכ"ל 

 אל על של תעופתייםמסחר וקשרים  ללכהן כסמכ" אוסישקין, חדל מר גון 2018פברואר ב 15 ביום

  .אל עלשל  תעופתייםכסמכ"ל מסחר וקשרים  שטרסבורגרמכהן מר מיכאל  זה ועדממוהחל 
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שיוי המבה  במסגרת. אל על, חדל מר עפר צברי לכהן כסמכ"ל מחשוב של 2018פברואר ב 15 ביום

(אשר היתה חלק מחטיבת  דיגיטלה מחלקת עם המחשוב חטיבת איחוד, הוחלט על אל עלהארגוי ב

   .אל עלשל  ומחשוב דיגיטל' כסמכ"ל מרקוביץ, מכהן מר שחר 2018 במרץ 1והחל מיום המסחר) 

והחל ממועד  אל על, חדל קבריט הראל חלמיש לכהן כסמכ"ל המבצעים של 2018בר בספטמ 15ביום 

  . אל עלזה מכהן קבריט עם דורון כסמכ"ל המבצעים של 

סמכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים , מוה מר מרוד בורוביץ לתפקיד 2018בדצמבר  11ביום 

לאסטרטגיה,  ן מר בורביץ בתפקיד סגן סמכ"ל, כאשר עד למיויו האמור, כיהאל עלשל  ופיתוח עסקי

(מבעלי השליטה  בורוביץהיו בו של מר דוד  בורוביץ מר. יצוין כי הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי

 ומבעלי הדירקטוריון"ר יו סגית, בורוביץבעלה של תמר מוזס שהיו , אל עלבכפיים, בעלת השליטה ב

לדוחות ) 2ז(28 ביאור בורוביץ, ראומרוד ). לפרטים בדבר תאי העסקתו של מר בכפיים השליטה

  .הכספיים

צמודה למדד המחירים הבכירים בהסכם אישי מתעדכן באופן שהמשכורת הכוללת  מהליםשכרם של ה

  לצרכן ומעודכת מדי שה בשה בחודש יואר, ביכוי תוספות היוקר ששולמו.

שת עבודה  כלובדים בכירים תוספת לפיצויי הפיטורים בשיעור של חודש ללאשר לע בעבר הגה על אל

   לדוחות הכספיים. 19 ביאור ראו לפרטים(פיצויים שיים) וכללה בגין כך הפרשה בדוחות הכספיים. 

  מדייות תגמול ושאי משרה בכירה

באל  משרה ושאיל תגמולה מדייותאת אל על  של המיות בעלי אסיפת אישרה 2016בדצמבר  1 ביום

   .2017-2019לשים  על

 חומרי גלם וספקים 2.17

  דלק  2.17.1

"ל הוא אחד דסלמטוסים (דס"ל).  סילויהיו דלק  אל עלגלם העיקרי המשמש את ה חומר  )א(

היוו  2018רוכשת דלק בישראל ובחו"ל. בשת  אל על .אל עלהעיקריים של ממרכיבי ההוצאה 

 .2017בשת  24.4%-כ לעומת אל עלמהוצאות ההפעלה של  28.1%-כ אל עלהוצאות הדס"ל של 

ברמת הפעילות ביום הדוח, כל  ,אל על. להערכת אל עלמחיר הדס"ל משפיע מהותית על רווחיות   )ב(

 2.4 -בכ אל עלשל  הדלקוצאות סט במחירו של גלון דס"ל במשך שה מגדיל את ה 1עליה של 

  מיליון דולר.

קובע את  אל על דירקטוריוןבפעולות לגידור חלק מתצרוכת הדס"ל החזויה.  וקטת אל על  )ג(

בושא גידור מחירי הדס"ל, את תקופת הגידור ואת שיעור הגידור מתוך כלל  אל עלמדייות 

ליהול סיכוי הוועדה  - אל על דירקטוריון של מיוחדת ועדה כאשרצריכת הדס"ל לאותה תקופה, 

מבקשת הצעות  אל על. אל עלההלת  בוחת באופן שוטף את עסקאות הגידור שמבצעת -שוק 

בהסדרי מסגרת, מהלת עימם משא  אל עלממספר מוסדות פיסיים וחברות דלק, עמם קשורה 

בתום ים מתבצעת ומתן מסחרי ומבצעת עימם את עסקאות הגידור. ההתחשבות בין הצדד

, כאשר במידה והמחיר הממוצע בתקופה האמורה בשוק גבוה מהמחיר המגודר, מקבלת העסקה

החזר בגובה ההפרש במחיר במכפלת הכמות לאותה התקופה ואילו כאשר המחיר החודשי  אל על

את ההפרש במכפלת הכמות לאותה  אל עלהממוצע בשוק מוך מהמחיר המגודר, משלמת 

מיליון  23.1 -"ל סך (תזרימי) של כדסבעבור עסקאות גידור  אל על קיבלה 2018התקופה. בשת 

 דולר. 
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לפי פעילות  30%-בשיעור של כ גבוהמחירו הממוצע של הדלק הסילוי בשוק  היה ,2018בשת   )ד(

לדוחות ג 24 ביאור ראו בדבר השפעת עליית המחירים לפרטים. 2017 בשת מחירו לעומתהגידור, 

 .הדירקטוריון דוחב 6.3.1סעיף והכספיים 

 בהסכמים" אלון דור"ו", "דלק" סוול", "פז" דלק לאספקת החברות עםהתקשרה אל על   )ה(

 לשת"ג בתב על אל של השתית הדלק מצריכת, בהתאמה, 10% -ו 15%, 15%, 60% לאספקת

 שירותי על אלל המספקות", מרקורי"ו" תעופה שירותי פז" מהחברות אחת כל. כמו כן, 2018

 ההיקף. ג"בתב על אלל התדלוק משירותי 50% -כ 2018במהלך שת  על אלל סיפקו, תדלוק

 .דולר מיליון 285 -בכ מוערךבארץ)  תדלוק ושירותי ל"דס אספקת( ההסכמים של המצטבר השתי

 הזמהבחרו בהליך של  רשא" ו"דלק" פז"מ"ל בארץ דס אל על רוכשת 2019יואר מחודש  החל

עם הספקים  תקשרות, כאשר הה2018אוקטובר  בחודש אל על שפרסמה RFP)( הצעות להציע

ה.  ההאמורים הילתקופה של ש 

בחו"ל את הדס"ל ממספר ספקים, בייהם חברות דלק המספקות דס"ל במספר  רוכשתאל על   )ו(

 שבהםשתיים, למעט מקרים כלתקופות של  ההתקשרויות כאמור היןיכר של שדות תעופה. 

 בהליך. רוב החוזים חתמים עם הספקים לאחר זכייתם בלבד שה של לתקופה להתקשר היה יתן

עם הספקים, פרט  אל עלובעקבות יהול מו"מ מסחרי אשר מהלת  RFP)( הצעות להציע הזמה

 18 -"ל בחו"ל מדס אל עלרוכשת  2017מחודש יולי  החללאותן תחות בהן קיים ספק יחיד. 

, 2017פברואר  בחודש אל על שפרסמה RFP)( הצעות להציע הזמהספקים שבחרו בהליך של 

 כאשר ההסכמים עם הספקים האמורים הים לתקופה של שתיים.

מכלל רכישות כמות הדלק שלה באותה  30%-ד (חברת פז) כמספק אח 2018בשת  רכשה אל על  )ז(

מעל  אל עלספקי דלק וספים אשר מכל אחד מהם רכשה  שישהשה (בישראל ובחו"ל). לחברה 

 המרכזי מהספק הרכישות היקףסבורה כי  אל עלמכלל רכישות הדלק שלה באותה שה.  5%-ל

 ומיידיות מתאימות חלופות תהייה שלא ככל, זה בספק תלות ליצור עלול(חברת פז)  בישראל

  "ג.בתב סילוי דלק לאספקת

, 2018בדצמבר  31כון ליום  מחזיקה מלאי דס"ל, אשר רכש מספקים בארץ ובחו"ל. אל על  )ח(

  מיליון דולר. 6.8 -כבמלאי דס"ל בסך של  אל עלהחזיקה 

 ומועים מטוסים 2.17.2

 בכלבבואיג הם מתוצרת חברת "בואיג". לחברה תלות מהותית על  אלכל המטוסים המופעלים על ידי 

 אל על. עם זאת, להערכת הדסי וייעוץ תיקוים, חלפים אספקת, מטוסיה של שוטפת לאחזקה הוגע

 בדבר לפרטיםהיה מוכה.  לתיקוים ואספקת חלפים למטוסיה הסבירות להפסקת התמיכה ההדסית

 2.24, ראו סעיף ההצטיידות עסקת במסגרת מטוסים לרכישת בהסכמים בואיג עם אל על התקשרות

  . הכספיים לדוחות)א 1ד(12 ביאורולהלן 

חלקם מסרו וחלקם  רשא, 787 בואיגה מטוסיוכן צי  על אל שבבעלות ER777-200מטוסי הבואיג  צי

, 2020 לשת לרבעון ועד 2019 לשת השי מהרבעון החל התקופה במהלך על אלמתוכים להימסר ל

 לאחזקה הוגע בכל רויס רולסמצוידים במועים מתוצרת חברת רולס רויס. לחברה תלות מהותית ב

  .למועים חלפים ואספקת השוטפת

ואחזקת מועים למטוסים שרכשה  הבהסכמים לרכיש רויס רולס עם על אל התקשרויות בדבר לפרטים

וכן בדבר העיכובים בעולם באספקת מועים חדשים על ידי  ההצטיידות עסקת במסגרת על אל וחכרה

 הכספיים. לדוחות)א 1ד(12ביאור ו להלן 2.24 סעיף, ראו רויס רולס



 55 -א 

 

 פריקה והעמסה של מטוס מטען 2.17.3

, באחסון המטען מטוסבתחותיה השוות בעולם ספקים העוסקים בפריקה והעמסה של  מפעילהעל  אל

ובהובלה יבשתית של המטען  שוטף לשימוש מתכלים וחומרים מוטס ציוד באספקתהמטען במחסים, 

   תלות בספק יחיד. לחברהאין  2018מהלקוח למל התעופה ולהיפך. בשת 

 הון חוזר 2.18

 מלאי  2.18.1

לתצרוכת, מוצרים פטורים ממכס המכרים בטיסותיה  דס"להכולל מלאי של  מלאי מוצרי גלם אל עלל

  :ה). להלן תחשיב ימי מלאי ממוצעים(כימיקלים, חומרי מזון וציד יםמתכלמוצרים וכן מלאי 

  2017 שת   2018 שת 

  4  5 דס"למלאי 

  34  39 מלאי מזון ואספקות לוסעים

 

  לאי מוצרים פטורים ממכסמדייות מ

ויתרת המוצרים הים מוצרים  DFASSמן המוצרים הפטורים ממכס מחברת  50%-כרוכשת  אל על

  ישראליים הרכשים ישירות מספקים מקומיים. 

משקאות אלכוהוליים וסיגריות מסופקים ישירות למחסן הדיוטי פרי, אחת לרבעון, כאשר יתר המוצרים 

  ס מקום פוי לארץ. מובילה אותם על בסי אל עלמסופקים לתחות אל על בחו"ל ו

) בתאי שהמוצרים אל על לוגוהושאים את  םרשאית להחזיר כל מוצר (שאיו מזון, טבק או מוצרי אל על

אחראית לשליחת המוצרים כולל עלויות משלוח וביטוח עד למקום  אל עלמצאים באריזתם המקורית. 

 אל עלשאר המוצרים עד לתחת  אספקת המוצרים (סיגריות ומשקאות אלכוהוליים ממחסן הדיוטי פרי,

  בחו"ל). 

  ("של"ן") עשירות לוסאחסת המוצרים במחסן  

המוצרים הרכשים מאוחסים במחסן הדיוטי פרי (יחידה פרדת בתוך מחסן של"ן, עם גישות כל 

   מליון דולר.שי מוגבלת). ערך המלאי במחסן בכל רגע תון היו בממוצע כ

 הזמותמדייות ביטול  2.18.2

היה כי לקוח רשאי לבטל את ההזמה, ללא תשלום, עד למועד הפקת הכרטיס  אל עלככלל, מדייות 

"). הלקוח רשאי לבטל כרטיסים מסוימים גם לאחר ה"כירטוס", לעיתים ללא תשלום כירטוסללקוח ("

אשר ם . קיימים גם כרטיסי, זאת בהתאם לתאי הכרטיסדמי ביטול ולעיתים בתשלום דמי ביטול

איהם, איים לביטול םבהתאם לתית  כלל לאחר ה"כירטוס". באופן כללי, ככל שרמת תעריף הכרטיס

תאי הכרטיס מאפשרים ביטול הכרטיס תוך תשלום דמי ביטול או ללא תשלום דמי ביטול  ,גבוהה יותר

חוק הגת הצרכן, בי כלל. האמור לעיל כפוף לכך שהוראות הדין אין קובעות אחרת. בהקשר זה יצויין, כ

הוראות מיוחדות בוגע  קבעו, 2010 -תקות הגת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א בו 1981-התשמ"א

לאפשרות לביטול העסקה אשר במועדים בהן הן חלות, מאפשרות ביטול בכפוף לדמי ביטול בגובה של 

  .מבייהם המוך לפי"ח, ש 100 אוהעיסקה  משווי 5%
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 אחריות לשירותיםמדייות מתן  2.18.3

ירית בילאומית קבעו באמות ולזקים (זקי גוף וזקי רכוש), שגרמו במהלך תובלה או אל עלאחריות 

ובצווים שהוצאו מכוחו. בוסף, פועלת  1980 -וירית, התש"ם ובילאומיות שאומצו בחוק התובלה הא

חוק שירותי  סעים ולכבודתם.בהתאם להחיות יאט"א בושאים שוים הקשורים לאחריות לו אל על

חובה לספק  אל עלקובע כי על  2012 –תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שיוי בתאיה), התשע"ב 

לוסעים שטיסתם שותה או בוטלה מגוון של סעדים בהתאם למשך העיכוב או סיבות הביטול כגון: 

וכן קובעים את אחריותה של  כספי פיצוי ואף חלופית טיסה אוסיוע (מזון, שתיה, ליה), השבת תמורה 

בגין דחיית וסעים מטיסות בשל רישום יתר. כמו כן, בחלק מהמקרים תיתכן תחולה של תקה  אל על

של האיחוד האירופי בקשר עם דחיית וסעים, ביטולים ועיכובים של טיסות הממריאות  261/2004

 עשויה לחול ם מטיסות ועיכובים בטיסות מארה"ב,ובכל הוגע לדחיית וסעי בוסףממדיות האיחוד. 

), אשר חלה Enhancing Airline Passenger Protections III, 2016( האמריקאי התחבורה משרד תקת

על טיסות מ/אל ארה"ב וקובעת הוראות לעיין הפיצוי שיש לשלם לוסע במקרה של עיכוב ממושך 

 2.23.2 ראו סעיף ,החקיקה בתחום זה בישראל שיויי. לפרטים בדבר בטיסה ושיוי במעמד הוסע בטיסה

  .להלן

 מדייות אשראי 2.18.4

סיעות או מטען המאושרים על ידי יאט"א הים מהסדרי תשלום  : סוכיאשראי ללקוחות  )א(

מיוחדים בהתאם להוראות יאט"א (סוכן שלא מאושר על ידי יאט"א חייב בערבות או תשלום 

   לדוחות הכספיים. 5, ראו ביאור אל עלת מדייות האשראי ללקוחות לפרטים אודובמזומן). 

בין בדרך כלל מקבלת אשראי מספקיה בארץ ובחו"ל לתקופות שעות  אל על: אשראי מספקים  )ב(

  .(למעט ספקי דלק) יום, בהתאם לסוג הספק ולהתקשרות עימו 45 -ל 30

בכל אחת  אל עלהממוצעות מלקוחות ומספקי  ותקופות האשראיהממוצע  היקף האשראילהלן   )ג(

 :2017-ו 2018מהשים 

2017שת    2018שת      

ממוצע ימי 

 אשראי

היקף אשראי ממוצע 

 במיליוי דולר

ממוצע ימי 

 אשראי

היקף אשראי ממוצע 

 במיליוי דולר

  

 לקוחות 153 25 155 27

 ספקים 167 42 155 45
  

בין מדייות האשראי ללקוחות לבין מדייות האשראי לספקים ובעת, בין השאר,  יצוין כי הפער  )ד(

-מהעובדה כי מדייות האשראי לספקים קבעת על פי חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

, זאת בין השאר בהתחשב בתאי השוק, זילות ומדייות מקובלת בעף. אל עלוכן על ידי  2017

על פי המקובל בעף התעופה ובהתאם  ברובהי ללקוחות קבעת לעומת זאת, מדייות האשרא

 להוראות והלי העבודה המקובלים ביאט"א ועם סוכי הסיעות והמטען.

 גרעון בהון החוזר  2.18.5

 438 -מיליון דולר לעומת כ 598 -גרעון בהון חוזר בסך של כ ת אל עללקבוצ 2018בדצמבר  31כון ליום 

 -לעומת כ 41% -קטן לכ 2018שת בתום  אל עלקודמת. היחס השוטף של המיליון דולר לתום השה 

יצוין כי חלק מהותי מהגירעון בהון החוזר איו משקף תזרימי מזומים בזמן  .2017בתום שת  54%

  הקצר. 
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 השקעות 2.19

  :של אל על העיקריות והמוחזקות תיאור תמציתי של עסקי החברות הבות 2.19.1

  אויר בילאומיים בע"מ ("סאן דור")תיבי דור סאן   )א(

(חברה בבעלותה המלאה של אל על).  מבוצעת באמצעות סאן דור, ת אל עלפעילות השכר של קבוצ

 סאן דור פועלת כמארגן תיירות לסיטואים וליחידים ומשווקת טיסות שכר וטיסות סדירות

סאן דור  .רטובה חכירהבאמצעות  , לרובועל ידי חברות תעופה אחרות אל עלמבוצעות על ידי ה

 חלקיתקיבולת וכן קיבולת מטוסים שלמים לצד ג' משווקת את טיסות השכר באמצעות מכירת 

סיטואים ואת הטיסות הסדירות, משווקת סאן דור באמצעות מכירה ישירה לסוכים למספר 

ות, תוך שמירה על המותג "סאן דור" בטיסות . סאן דור פועלת כמארגן תיירולקהל הרחב

  .ות ובטיסות השכר המשווקות על ידההסדיר

והגדילה  סדירה במתכותשכר וטיסות  טיסותיווק שהמשיכה סאן דור ב 2018שת במהלך 

שיווקה טיסות כן ואודסה, קרקוב, פורטו משמעותית את הפעילות ליעדים קיימים כדוגמת 

סאן דור במהלך שת סיישל, קילימג'רו וזזיבר. סה"כ שיווקה  -ליעדים אקזוטיים באפריקה 

טיסות בשת  1,865 -כיעדים באירופה ובאפריקה, זאת לעומת  60 -לכ טיסות 1,926 -כ, 2018

  .עובדים 28 דור סאן העסיקה, 2018 בדצמבר 31 ליום כון. 2017

, בדבר חקירת רשות 2017(א) בדוח התקופתי של החברה לשת 2.18.1לתיאור בסעיף  בהמשך

, 2018בדצמבר  24 ביום כי יצוין"), הרשות: "להלן, העסקיים ההגבלים רשות(לשעבר,  התחרות

הודיעה הרשות לכל המהלים מסאן דור שהתלוו לחקירה בדבר סגירת תיק החקירה גדם. 

 אסמתכא(מספר  2016בפברואר  16חברה ביום שפרסמה ה מיידייםלפרטים וספים ראו דיווחים 

  ).2018-01-126276(מספר אסמכתא  2018בדצמבר  24) וביום 2016-01-029062

 .להלן 2.24 סעיףישראייר ראו עסקת  בדברלפרטים  

  ) בע"מ ("תמ"מ")מל תעופה בן גוריוןתעשיות מזון מטוסים ( - .מ.מ.ת  )ב(

עוסקת בעיקר בייצור ואספקה של ארוחות מוכות (חברה בבעלותה המלאה של אל על)  תמ"מ

. מקום שוים מספקת, בין היתר, שירותי הסעדה למוסדות אל עלבוסף, כשרות לחברות תעופה. 

 אל עלמל התעופה בן גוריון. במצאים ומפעל הייצור מ הוא ישראל ומשרדיה מושבה של תמ"

  .עובדים 437"מ תמ העסיקה, 2018 בדצמבר 31 ליום כון היא הלקוח העיקרי של תמ"מ.

-2016-01אסמכתא  פר(מס 2016באוגוסט  10ביום  אל עלבדיווחים המיידיים שפרסמה כמתואר 

 חתמה, 2016 דצמבר בחודש, )2017-01-114754אסמכתא (מספר  2017 בדצמבר 21וביום  )100765

 ואספקה טעיה, פריקה, שיוע, לייצור הרשאה למתן הסכם על התעופה תשדו רשות עם אל על

 אל על של לזכייתה בהמשך זאת, ")ההסכם(" "גבתב למטוסים לווים ומוצרים שתייה, מזון של

 ,לייצור הרשאות 3 עד התעופה לקבלת תשדו רשות פרסמה אשר חוזר במכרז 2016 אוגוסט בחודש

. בהתאם לתאי ")המכרז(" לווים למטוסים ומוצרים מזון של ואספקה טעיה שיוע, פריקה,

 25-ותפעיל מבה, חלף המבה הקיים, לאספקת מזון למטוסים במשך כ המכרז, תבה תמ"מ

ה השתיים שתמ"מ תידרש לשלם רשאשים. ההשקעה בהקמת המבה ה"ל, תחזוקתו ודמי הה

  לרש"ת, אים בסכומים מהותיים לחברה.

  . 2020סוף שת עד לים את ביית המבה , דרשת תמ"מ להשהסכםבהתאם ל
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אפשר לתמ"מ להרחיב את צפויה למבה חדש ומתקדם עבור תמ"מ ביית , אל עללהערכת 

 להיות"מ לתמ תאפשר וכן ,פעילותה באופן משמעותי בתחום המזון התעופתי והחוץ תעופתי

  ה מובילה בארץ בתחום המזון.חבר

 והחוץ התעופתי המזון בתחום"מ באופן משמעותי תמ פעילות הרחבתבדבר אל על  הערכת

בתחום המזון  רץבא מובילהחברה ל הפיכתהבדבר  וכן החדש למבה מהמעבר כתוצאה תעופתי

מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע זה סמך,  היה, האמורכתוצאה מהמעבר 

למועד קבלת האישורים הרגולטורים הדרשים וכן על  ביחס אל עלבין היתר, על הערכות 

 המזון תחום"מ ומידת התחרות בתמהוכחיים של  לאור היקפי הפעילות אל עלהערכות 

העשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית. המצב בפועל עשוי 

להיות שוה מכפי שחזה כאמור, בין השאר, עקב שיוי ברמת התחרות בתחום המזון, שיויים 

"מ עם התחרות וגורמי הסיכון תמות רגולטוריים או אי קבלת אישורים רגולטורים, אופן התמודד

   פוליטיים.-להלן וכן שיויים כלכליים, בטחויים וגיאו 5.7 המתוארים בסעיף

 "מ ("כתית")כתית בע  )ג(

אל כתית (חברה בבעלותה המלאה של אל על) עוסקת בעיקר בייצור ואספקה של ארוחות לעובדי 

 31ליום  כון מקום מושבה של כתית הוא ישראל ומשרדיה מצאים במל התעופה בן גוריון.. על

   עובדים. 122כתית  העסיקה, 2018בדצמבר 

 בורשטיין")(" BORENSTEIN CATERERS, INC  )ד(

והפועלת של בורשטיין (חברה בבעלותה המלאה של אל על), הרשומה בארה"ב עיסוקה העיקרי 

יורק, הוא ייצור ואספקה של ארוחות מוכות כשרות לחברות  -במל התעופה ע"ש קדי ביו

, 2018בדצמבר  31ליום  כון היה הלקוח העיקרי של בורשטיין. אל עלתעופה ולמוסדות אחרים. 

    .עובדים 121 בורשטייןהעסיקה 

  ("סופרסטאר") לימיטדזהולידייסופרסטאר   )ה(

סופרסטאר (חברה בבעלותה המלאה של אל על), היה סיטואית תיירות המשווקת חבילות תיור 

 בריטיהסופרסטאר רשומה ב. אל עלולוסעים ומוכרת כרטיסי טיסה על קווי לסוכי סיעות 

כון . בבריטיהמלבד  לסופרסטאר פעילות במספר מדיות וספותמה בישראל כחברת חוץ. ורשו

  עובדים. 10, העסיקה סופרסטאר 2018בדצמבר  31ליום 

  חדשות בע"מ ("קוקפיט") קוקפיט  )ו(

להאצה ותמיכה  אל עלהחדשות של  פעילות את ומרכזתבתחום פיתוח היזמות  פועלתקוקפיט 

 משלב החל, שוים בשלבים הים אשראפים בארץ ובעולם בתחומי התעופה והתיירות,  בסטרט

אל , היה חשיפת השאר בין, קוקפיט. מטרת הצמיחה בשלב לחברות ועדטיפוס -אב של מוקדם

 אל עללטכולוגיות חדישות בכל מגוון תחומי פעילותה, הטמעת פתרוות חדשיים במערכות  על

. צמיחה פוטציאל ובעלות מתאימות שמצאו בחברות השקעהוכן  ומיצובה כחברה חדשית

לצורכי פיתוח  אל עלגישה למערכות מ הים קוקפיט של שבפורטפוליואפים -הסטארט מרבית

המוצר, פתיחת דלתות לשוק  ת), מימון ראשוי, ייעוץ מקצועי, חשיפBeta siteואיטגרציה (

או שותפותיה תהייה הלקוח המשמעותי הראשון של /ו אל עלשהמקומי והעולמי וכן מהאפשרות 

 שיתוף בהסכמיאפים -סטארט מספר עם קוקפיט התקשרה, הדוח למועד כון .אפ סטארטה

 כון. אפים -, כאשר בחלק מהמקרים הוקצו לקוקפיט מיות ו/או אופציות באותם סטארט פעולה

   .עובדים 2, העסיקה קוקפיט 2018בדצמבר  31ליום 
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                             Gate Gourmet Switzerland GmbH -ו על אל, קוקפיט התקשרו, 2018 דצמבר בחודש

Gate Gourmet"),(" של בת חברה Gate Group )לאומית  חברהמזון אספקת בתחוםבי 

ממיות קוקפיט  10.2% -כ Gate Gourmet -הוקצו ל לפיוהקצאת מיות,  ) בהסכםתעופה לחברות

 בקוקפיט. Gate Gourmet), זאת בתמורה להשקעה של מלא דילולב(

 Gate Gourmet -והעולמית ממיות קוקפיט ובואיג  80.9% -בכ אל עלהדוח מחזיקה  למועד כון

  (בדילול מלא), בהתאמה.  10.2% -ו 8.9% -בכ מחזיקות

   ACI - אייר קוסולידטורס ישראל בע"מ (אק"י)  )ז(

מחזיקה בכלל מיותיה מסוג ב', המקות לחברה  אל עלהעיקרי של אק"י (חברה אשר  עיסוקה

את הזכות למות מחצית ממספר הדירקטורים וכן להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות), הוא 

אויר בתב"ג כדי לאפשר הוזלת משלוחים בדרך האויר. הובלת המשלוחים הקבצה של מטעי 

, במחירים מיוחדים וכן באמצעות חברות זרות. המיות אין אל עלבאמצעות בעיקר עשית 

זכות לקבלת רווחים בדרך של חלוקת דיבידד או טובת האה אחרת שתעמוד  חברהמקות ל

 בדצמבר 31 ליום כון ווחים הובעים מרווחי הון.לחלוקה באק"י, למעט רווחים ודיבידד מר

    עובדים. 15 י"אק העסיקה, 2018

  תור אויר (ישראל) בע"מ ("איירתור")  )ח(

עוסקת בעיקר בשיווק טיסותיה ומבצעיה המיוחדים של של אל על)  50%איירתור (חברה בבעלות 

מקות לה את הזכות  אל עלהמוחזקות בידי  היא טסה. מיות איירתור אליהםליעדים  אל על

להשתתף ולהצביע באסיפות בעלי המיות ולמות מחצית ממספר הדירקטורים, אך אין מקות 

כון למועד פרסום הדוח, מכהים באיירתור שלושה רווחים. לחברה זכות לקבלת דיבידד או 

    עובדים. 62יירתור , העסיקה א2018בדצמבר  31ליום  כון. אל עלדירקטורים מטעם 

  שותפות מוגבלת ("פליי אין") ,איןפליי   )ט(

"), חברה בבעלות מלאה של הפיקסבע"מ (" 1989עם הפיקס סוכויות ביטוח התקשרה  אל על

), 50.09%( מוחזקת על ידי אל עלאשר  פליי אין,הפיקס חברה לביטוח בע"מ, בהסכם להקמת 

) 0.02%) וחברה שהוקמה על ידי הפיקס ואל על ומשמשת כשותף הכללי (49.89%הפיקס (

ועד לקבלת  הדוח לאישור הסמוך למועד כון .")הביטוח סוכותבמסגרתה תפעל סוכות ביטוח ("

 באמצעות בחלקה עשית הפעילות, עצמאי באופן הביטוח סוכות פעילות לצורך הדרש הרישיון

, 2017 אוקטובר מחודש החל אשר, לפיקס הקשורה מורשית סוכות באמצעות ובחלקה יקסהפ

, היתר בין, אחרים בתחומים והן הסיעות בתחום הן ביטוח מוצרי של ומכירה בשיווק עוסקות

אין לא העסיקה  , פליי2018בדצמבר  31כון ליום  .אל על של המתמיד הוסע מועדון ללקוחות

עובדים היות ופעילותה עשית באמצעות הפיקס וסוכות מורשית הקשורה להפיקס כמתואר 

   לעיל. 

 מסופי מטען ויטול בע"מ ("ממן") -ממן   )י(

מהון המיות  15% -מחזיקה ב אל עלממן היה חברה ציבורית אשר מיותיה סחרות בבורסה. 

היתות למימוש למיות ממן. מועד מימוש  10% -של ממן וברשותה גם אופציות בשיעור של כ

 היה ממן של העיקרית פעילותה. 2022בדצמבר  31האופציה הוארך לאחרוה והיו עד ליום 

 הבילאומי פההתעו במל היבוא והיצוא מטעי בכל לטפל המורשה מטעים מסוף ותפעול יהול

 השירותים ממן גם בתחום התעופה. בוסף, פועלת מרשות שדות הרשאה פי על גוריון, בן

בישראל,  מתבצעת פעילותה של ממן .תעופה שירותי ן ומספקת"דל כסי בהשכרת הלוגיסטיים,

  . עובדים 2,733, העסיקה ממן 2018בדצמבר  31ליום  כון. ה, בולגריה ורומיהכי'בצ
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כתב תיקון והארכה להסכם המסגרת, אשר חתם ממן  לבין אל על, חתם בין 2018ובמבר בחודש 

, לפיו ")הסכם המסגרת("ואשר הוארך, מעת לעת  2010פברואר חודש ממן ב לבין אל עלבין 

  .ואחסון מטעים, שיוע יטול כוללים, בין היתר,השירותי מסוף לחברה  ממןמספקת 

לדוחות  24כתב התיקון והארכה להסכם המסגרת, ראו ביאור הסכם המסגרת ו אודותלפרטים 

  הכספיים. 

 מימון 2.20

 ודי עייהלוואות שלא לשימוש  2.20.1

  ות שלא לשימוש ייעודי. לאל על הלוואאין  ,הדוח ליום כון

  קבלת אשראי ותאים עיקריים ב מגבלות 2.20.2

 יחס יתרת הלוואות לבטחוות  )א(

   לדוחות הכספיים. )א1(ז16ביאור לפרטים ראו 

 מגבלות על העברת שליטה   )ב(

  לדוחות הכספיים. )1(ו16 ביאורלפרטים ראו 

 ידי הבק מיידי על העמדה לפרעון  )ג(

  הכספיים. לדוחות ו16ביאור לפרטים ראו 

 מסגרות אשראי  2.20.3

 במועד שוצלה האשראי יתרת כאשרדולר,  מיליון 33 -כ של בסך אשראי מסגרות אל עללכון ליום הדוח, 

 33 -דולר. כון למועד הסמוך לאישור הדוח, לחברה מסגרות אשראי בסך של כ מיליון 31 -כ על עמדה זה

  .מיליון דולר 3 -יתרת האשראי שוצלה עמדה על כדולר, כאשר  מיליון

  ערבויות כגד בטחוות 2.20.4

היו  ,כון ליום הדוח ,צדדים שלישייםכלפי בטחת התחייבויותיה לה אל עלהערבויות שהעמידה  סך

  .בהיקף לא מהותי

 ייעודיהלוואות לשימוש  2.20.5

הכספיים.  לדוחות 16 ביאורראו  אלה הלוואות לגבי לפרטים. ומועיםהלוואות לרכישת מטוסים  אל עלל

   הכספיים. לדוחות )א1(ז16 ביאורשעבודים ובטחוות ראו  בדברלפרטים 
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 31.12.2018טבלת סיכום הלוואות מהותיות ליום  2.20.6

 

 

  אל על של ההשקעות תוכית מימון 2.20.7

 ככל, אל עלאחרות של  השקעות תותוכיוספים למימון  חיצויים, גיוס מקורות לעת מעת, בוחתאל על 

  .ביצוען על שיוחלט

 מיסוי 2.21

 דיי המס החלים על התאגיד 2.21.1

   .הכספיים לדוחות ד22ביאור ראו לפרטים 

 סטאטוס שומות המס של התאגיד 2.21.2

 עם על אל חתמהשומות יכויים ש הסכםאודות  לפרטיםהכספיים. לדוחות  ה21ביאור ראו לפרטים 

  .להלן .622סעיף ראו  2018 פברואר בחודש שומה פקיד

 דיי המס החלים על חברות קשורות מהותיות המאוגדות בחו"ל 2.21.3

  .ההתאגדות במדיות המס חוקי חלים"ל בחו מאוגדותאל על ה של הבות חברות על

 סיבות לשוי מהותי בין שיעור המס האפקטיבי לשיעור המס הסטאטוטורי 2.21.4

  . לדוחות הכספיים ב21 ביאורראו  לפרטים

 הפסדים צבורים לצורכי מס 2.21.5

  .הכספיים לדוחות א21ביאור לפרטים ראו 

  

  

  לוח סילוקין  

 מאפייי המלווה

  

הלוואות 
בגין 

 מטוסים

  

היקף 
ההלוואות  

(אלפי 
 דולר)

  

יתרה 
בלתי 

 מסולקת 

(אלפי 
 דולר)

 ריבית בטוחות

תדירות 
פירעון 

קרן 
 וריבית

היקף 
החזר 
  קרן

(אלפי 
 דולר)

יתרת 
בלון  

(אלפי 
 דולר)

תאריך 
תחילת 

 ההלוואות

  

תאריך 
פירעון סופי 

של 
 ההלוואות

 

  

שוק ההון 
האמריקאי 

  EXIMבערבות 
 מטוסי 4  109,211  188,894  737-900

737-900  
  -קבועה

  25/06/2026  26/11/2013  -  3,935   רבעוי  2.45% - 2.623%

  מוסד בקאי זר
 מטוסי 2  72,668  278,718  777-200

777-200  

ליבור +  משתה
   -מרווח 

0.8%- 0.01%-  
  23/07/2019  23/07/2007  49,593  4,337  רבעוי

 יםבקאי ותמוסד
 מטוס  125,250  135,000  787-9  יםזר

787  

ליבור +    משתה
        -מרווח 

2.5%-1.5%  
  01/03/2030  01/03/2018  -  3,250  רבעוי

מוסד בקאי זר 
 מטוס   141,684  145,000  787-9  ומשקיעים יפיים

787  

ליבור +    משתה
        -מרווח 

2%-1%  
  30/06/2028  27/06/2018 -  2,500  רבעוי

מוסד בקאי זר 
 מטוס  UKEF  787-9  125,000  122,847בערבות 

787  

ליבור +    משתה
        -מרווח 

1%-0%  
  10/08/2030  10/08/2018 -  2,600  רבעוי
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  ואחריות תאגידית הסביבה איכות 2.22

  השלכות מהותיות הובעות מהוראות הוגעות לאיכות הסביבה 2.22.1

רבות ובכללן ישראל אימצו את הסטדרטים הבילאומיים המוסכמים לגבי רעש מטוסים וקבעו  מדיות

כללים וספים לשמירת איכות הסביבה. בשדות תעופה שוים בעולם קיימות הגבלות לגבי זמי ההמראה 

  לות אלה., קבע בהתאם למגבאל עלוהחיתה של מטוסים. לוח הזמים של חברות התעופה ובכלל זה של 

מייחסת חשיבות רבה לושא איכות הסביבה ומשקיעה משאבים וזמן בטיפול בושא זה (בין השאר  אל על

  באמצעות אגף בטיחות ואיכות בחברה האחראי על פעילויות אלה). 

לרבות סיקורי סביבה יזומים  להעלאת המודעות לאיכות הסביבה, מבצעת פעילות פימית אל על

כל אזור בחברה קבע אחראי לשמירה על איכות הסביבה, מיעת דים. בוסף, לולומדות להדרכת עוב

  זיהום וחסכון במשאבים. 

 אל עלייר, קרטון וחומרים וספים היתים למיחזור מטיסות  -בתחום צמצום היקף הפסולת 

  וממשרדיה מועברים למיחזור.

בין השאר, סיורים באזורי תחזוקה  כמו כן, עשות פעולות שוטפות בושא הגה על הסביבה הכוללות,

ותפעול וטיפול בושאים הטעוים תיקון בתיאום עם רשות שדות התעופה; תיאום שוטף מול רש"ת 

וכן שיפור מערכות טכולוגיות על מת לבצע בקרה ומעקב אחר  3בטרמיל  ןשמפחיות בושא פיוי 

  ממצאים בתחום הגת הסביבה.

  ובתב"ג בשדות תעופהמגבלות בהפעלת מטוסים  2.22.2

ובתב"ג ראו סעיף זה בדוח  אל עלבהן פועלת  התעופה בשדות מטוסים בהפעלת מגבלות בדבר לפרטים

  . 2014לשת  החברההתקופתי של 

-08:00השעות מועים בתב"ג בין  4יסור על חיתת מטוסים בעלי חל א 2016יצוין כי החל מחודש מרץ 

 מקבלות אישור פרטי ממהל תב"ג. אל עלשל מיוחדות טיסות כאשר בימים ראשון עד שישי,  17:00

, אשר צפויים לצאת משירות מועים 4 בעלי מטוסים 5 אל על מפעילהלמועד הסמוך לפרסום הדוח,  כון

    .לעיל 2.12כמתואר בסעיף  2019במהלך שת  אל על

  טיפול בשפכים 2.22.3

במתקן מרכזי בתחום תב"ג, המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה והמתופעל  מטופלים אל עלשפכי 

לרשות שדות התעופה דמי  אל עלעל ידי רשות שדות התעופה. עבור השימוש במתקן המרכזי משלמת 

כמו דולר לשה.  150,000 -דמי השימוש עומדים על סך של כ). 2008שים (משת  22 לתקופה של שימוש

ומשמש כמאגר חירום  אל עלמתקן, אשר בה בשטחה של  2009לה החל מחודש יוי מפעי אל עלכן, 

. במקביל, השפכים הרעילים הוצרים בחברה מפוים אל עלבמקרה של תקלה באיכות השפכים של 

   לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב.

 סקר זיהום קרקע 2.22.4

בתב"ג במסגרתם תגלו מוקדי זיהום  על אל, ערכו סקרי זיהום קרקע במתחם 2012 - 2010 בשים

את שירותיה  אל על שכרה, האמורים הממצאים בעקבות"ג. בתב הדלק תחות באיזורבאזורים שוים 

של חברה לייעוץ סביבתי, אשר בחה את ממצאי הסקר והציעה לחברה אמצעים מתאימים לטיפול 

סקר ואף קיימה עם ציגי המשרד להגת דיווחה למשרד להגת הסביבה אודות ממצאי ה אל עלבקרקע. 

אל ש למרותהעבירה בקשה למשרד להגת הסביבה לביצוע טיפול קרקע במקום,  אל על הסביבה סיור. ה
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המשרד להגת הסביבה לבצע סקר  ידי על תבקשה  היא לא הגורם אשר גרם לזיהום, אולם, בשלב זה, על

לוגיה דוהסקר ההיסטורי, בהתאם למתומ חלקיםסביבתי באמצעות יועץ  ביצעה אל על היסטורי כולל. ה

 .שקבע המשרד להגת הסביבה

  עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות לשת הדוח והצפויות לאחר מכן: 2.22.5

אלמטים סביבתיים, לרבות ביצוע מפרידי מבצעת פעולות רבות ומשקיעה עלויות כספיות בשיפור  על אל

  וביצוע הפרדות מקומיות בין מערכות היקוז למערכות הביוב. על אלשומים בחצרי 

  (צפי) 2019 2018  2017
 עלויות  דולר אלפי 120 -כ דולר אלפי 120 -כ אלפי דולר  150 -כ
השקעות  דולר אלפי 120 -כ דולר אלפי 120 -כ אלפי דולר  150 -כ

  
כהגדרתו בחוק יירות ערך.  בדבר עלויות והשקעות סביבתיות צפויות הו מידע צופה פי עתידהמידע 

המידע מתבסס על דרישות דיי איכות הסביבה כיום ועל מחירי השוק הוכחיים של המוצרים 

צריכה לרכוש במסגרת ההשקעות הסביבתיות. לפיכך, העלויות וההשקעות בפועל  אל עלשוהשירותים 

כאמור, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות שיויי  ושחז אלועשויות להיות שוות באופן מהותי מ

לרכוש במסגרת  אל עלחקיקה, דרישות רשויות ושיויים בעלויות המוצרים והשירותים אותם תידרש 

  בתיות.ההשקעות הסבי

  ) EMISSIONמגבלות על רמת זיהום אויר ממועים ( 2.22.6

הגברת המודעות העולמית לתהליך התחממות כדור הארץ, ממשלות מעוייות לפקח ולהגביל בעקבות 

הגרם על ידי מועים. במהלך השים הקרובות צפויים להיחקק חוקים בושא  את רמת זיהום האויר

  במדיות שוות ברחבי העולם. 

הקובעת תאים לפיקוח, דיווח ) EU(תקת האיחוד האירופי  ףלתוק כסה ,2012ביואר  1ביום ביום 

ות ממדיות האיחוד בטיסות הכסות ויוצא )ETS – Emissions Trading Scheme(ווידוא פליטת גזים 

  .")ETS -ה תכית("האירופי 

בגיה, והתשלומים  ETS -ה ליישום תוכית איחוד האירופי שוות מחוץ ל בעקבות התגדות מדיות

 האיחוד .לטיפול בושא פליטות גזים ממועי מטוסים גלובלי מתווה ICAOארגון  2013הציע בשת 

ווה של תלקבלת מידע לגבי המ עד שקבע במכסות עמידה"לעצור את השעון" בושא הסכים  האירופי

ICAO  ואז להחליט אם להמשיך במתווה הראשון או להצטרף לזה שלICAO .ההחלטה האמורה 

האירופי וטיסות שיוצאות  איחודלגבי טיסות שכסות ל ETS - התכית  יישוםאת  למעשה הקפיאה

 בשל כי יצוין(יעדים בתוך אירופה).  האירופי באיחוד החברות מדיות בין לטיסות ביחס למעטממו, 

 לא בסכום תשלוםשה  מדי אל עללחברה על ידי האיחוד האירופי, שילמה  שקבעהחריגה מהמכסה 

 ולהערכת 2019 אפריל בחודש עלהיקב צפוי, 2018 בשת מהמכסה חריגה בגין התשלום כאשר, מהותי

בו  יחזור האירופי והאיחוד במידהגם יצוין, כי  כןאף הוא לא מהותי.  להיות ויצפ התשלום סך, אל על

 לאחר המתוכת ההקפאה את יבטלכאמור או אם  ETS -מכוותו להמשיך את הקפאת יישום תכית ה

   .מהותי לא בסכום שתית הוצאה , להערכתה,לחברה צפויה, יישומה

 -טיס  יתכית גלובלית לצמצום פליטת גזי חממה על ידי כל ICAOאישר ארגון  2017אוקטובר  בחודש

CORSIA )Carbon Offsetting Scheme for International Aviation ,(כון אשר הצטרפות, זה למועד 

 תעופה חברותשה ידווחו  מדי, CORSIA -ה  לתכית בהתאם. וולטריהיה על בסיס  אליה המדיה

 לתוים ובהתאם השה במהלךולאיחוד האירופי אודות תוי תצרוכת הדלק הצפויה  ICAO -ה לארגון

 מהמכסה בפועל חריגה כאשר, חממה גזי לפליטת מותרת שתית מכסה תעופה חברת לכל תיקבע, אלה

 תהאכאמור,  שדווחה מהתצרוכת מוכה תהא בפועל התצרוכתו במידהבתשלום כספי.  אל עלתחייב את 
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שיקבעו על ידי ארגון  לכללים בהתאם זאת, היתרה את אחרת לחברה להעביר התעופה חברת רשאית

ICAO .  

 התעופה חברות, בהתאםערך על בסיס פיילוט ו 2018-2020במהלך השים  CORSIA -ה תכית יישום

בשים אלה והן תחוייבה בתשלום, ככל  הידרשו לשלם בגין חריגה מהמכס לא לתכית יצטרפואשר 

  . )2021שידרש, החל מתום תקופת הפיילוט (שת 

 ETS -טרם אושרה על ידי האיחוד האירופי ועד לאישורה כאמור, תכית ה CORSIAכי תכית  יצוין

האירופי  האיחודתאושר על ידי  CORSIA -ה שתכית במידה. ביליתהלו במק CORSIA -ותכית ה

  . ETS -ה תכית תבוטליתכן ו

תיושם, צפוי  CORSIA -ה שתכיתלשלם במידה  אל עלמעריכה כי סך התשלום השתי שתידרש  אל על

כי,  יצויןזאת,  עם, ETS -ה תכית מכוח אל עלשמשלמת  השתי מהתשלום משמעותיתלהיות גבוה 

   .לחברה מהותי שאיו בסכום בהוצאה מדובר

ירודימיות של המטוסים ועקב כך ומשפרים את האה, כפוים מותקים אל עלממטוסי  קבחלכי  יצוין

להקטת משקל מיותר של המטוס על מת להקטין את  אל על. כמו כן פועלת הדלק בצריכת חוסכים

  , מצטמצמות כמות פליטת גזי החממה. הדלק בצריכת מהחיסכון יוצא כפועל .הצרכתכמות הדלק 

 מדגם בואיג אל עלמטוסי  צימשירות  יצאההצטיידות,  עסקת במסגרתלעיל,  2.12בסעיף  כמתואר

ER767-300  תג  אל עלצי מטוסי  2019וכן צפוי לצאת משירות בהדרגה עד סוף ש747-400מדגם בואי  .

, 787החדשים מדגם בואיג  הדרימלייר במטוסי המותקים המועיםשל  האויר זיהום רמת כי יצוין

  .יותר מוכה

, זה ובכלל) ICAO -רשויות (לרבות האיחוד האירופי והלתוקף של הוראות  תםהשפעת כיס מידת

, CORSIA -יישום תכית ה, ETS -ה תכית יישום הקפאת ביטול בדבר האירופי האיחוד החלטת

ה להיות צפוי שאיה אל עלוכן היקף ההוצאה השתית הצפויה והערכת  זה בושאחקיקה דברי 

אל מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המתבסס על החות ותחזיות של  מהוויםמהותית, 

כפי  כספיים חיובים הטלת, ו/או . לפיכך, התוצאות בפועל של כיסתו לתוקף של שיוי בחקיקהעל

, עשויות להיות שוות באופן מהותי מן התוצאות אל עלשצוין לעיל או מידת השפעתם על פעילותה של 

  המוערכות או משתמעות ממידע זה.

 תאגידית אחריות 2.22.7

 כללי 2.22.7.1

רואה עצמה מחויבת לקהילה שבה היא פועלת ולסביבה ומייחסת חשיבות רבה בהתגייסות  אל על

את בטחון ובטיחות וסעיה בראש  אל עלמוביל הלאומי" מציבה לקידומן ולטיפוחן. מתוך תפיסת ה"

את עובדיה כמקור  אל עלהעדיפויות שלה ומקיימת פעילות רחבת להבטחת קיומם. כמו כן, רואה  סדר

 של הבה מתוך זאת כל, בטוחה והוגת, מתחשבת, קשובה עבודה סביבת לאספקת ופועלת ההעוצמה של

  .תאגידית אחריות ולקדם לפעול מחויבות לבין איכותיאסטרטגי -עסקי יהול בין הזיקה

בעשייה בתחומי האחריות התאגידית השוים והמשיכה להטמיע את  אל על המשיכה 2018שת  במהלך

  .במגוון אמצעים ופעילויות ומהלים העובדיםהושא בקרב 

 הפועלם האחריות התאגידית, ארגון גג של עסקים המחויבים ליהול תחו -עמיתה בארגון מעלה  אל על

, ולקידום חברותהשוטפת של  ןאתיים בהתהלות-הטמעה של שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכייםל

 2018מעלה בשת  בדירוגדורגה  אל עלפיתוח ויישום אסטרטגיות של אחריות תאגידית כגישה עסקית. 

  ".פלוס פלטיהבדירוג "
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הסכמים עם עמותות וארגוים הפועלים מתוך מטרות חברתיות, ערכיות והומיטריות אל על ל, בוסף

המתמיד לאותם עמותות וארגוים על ידי חברי  הוסעוללא מטרות רווח, לתרומת קודות מועדון 

  .המועדון

ם, מתקיימת פעילות התדבותית בהסברת ישראל בחו"ל על ידי אשי צוות האויר, טייסים ודייליכמו כן, 

בעת שהותם בחו"ל וזאת במסגרת פרויקט "שגרירים" שמתקיים בשיתוף משרד החוץ, הסוכות 

  .STAND WITH USהיהודית וארגון 

 אתי קוד 2.22.7.2

כולל ערכים, ורמות התהגות, מדייות אכיפה והטמעה וערוצי תקשורת לדיווח  אל עלשל הקוד האתי 

ושל כל בעלי  אל עללהחות את פעילותם של  על הפרות של הקוד האתי ושל כללי האתיקה, המיועדים

 .התפקידים בה בכל מהלך עבודתם ולהכתיב אמות מידה לפעילותם

  מעורבות ותמיכה בקהילה 2.22.7.3

 מייחסת חשיבות רבה לאחריותה כלפי הקהילה, מתוך זיקה אמיתית וייחודית למדית ישראל.אל על 

יקטים חוצי חברה, אשר במסגרתם היא קהילתית, ובכלל זה פרוי-גיבשה מדייות של אחריות אל על

שותפויות ארוכות טווח עם שותפים מקיימת פעילויות תרומה לקהילה והתדבות עובדים, תוך ביסוס 

במסגרת זו: חיילי צה"ל, סטודטים זקקים הפועלים  אל עלבין קהלי היעד בהם תומכת  .קהילתיים

פעילותה  במסגרתמיוחדים ומשפחות זקקות.  למען הקהילה, ילדים חולים או בעלי מוגבלויות וצרכים

  ובשווה כסף.  בכסף 2018בשת  אל עלתרמה 

 אל על ופיקוח על עסקי מגבלות 2.23

  כללי 2.23.1

וירי כפופים למערכת של הסדרים רגולטורים, ישראליים וכמוביל א אל עלרוב ההיבטים הוגעים לתפעול 

ובילאומיים, הוגעים, בין היתר, לזכויות טיס, קיבולת וסטדרטים של בטיחות טיסה, בטחון ורעש 

  . אוויריתומותים ברשיון להפעלה מסחרית וברשיון הפעלה 

שראלי (בעלות עיקרית ושליטה וירי יו, בוסף לרשיוות ההפעלה, מותית בהיותה מוביל אאל עלפעילות 

ממשית בידי המדיה או אזרחיה), ובהיתרים של מדיות זרות ליצול זכויות הטיס שהועקו לה כמוביל 

סעיפים התעופה ומדייות התעופה האזרחית והבילאומית של ישראל ראו הסכמי לפרטים בדבר קוב. 

מכוח מיית המדיה  אל עלהחלות על הפעלת מגבלות וספות  . בוסף, קיימותלהלן 2.23.8עד  2.23.6

  .להלן 2.23.10לפרטים ראו סעיף  המיוחדת.

  הסדרים רגולטוריים 2.23.2

  וירי.וכמוביל א אל עללהלן עיקרי ההסדרים הרגולטוריים, ישראליים ובילאומיים, הוגעים לתפעול 

  להלן). 2.23.14 חירום ראו סעיף להלן, להפעלה בעיתות 2.23.13 (להסדרי בטחון ראו סעיף

  ותקות הטיס ("חוק הטיס") 2011-"אחוק הטיס, התשע  )א(

רישוי  -מסדיר את העיסוק של כלל הגורמים הפועלים בתחום התעופה האזרחית  הטיס חוק

אישי של עובדי טיס (אשי צוות אויר, פקחי תעבורה אווירית, אשי בדק, מאמים ומדריכים) 

בתי ספר להוראת הטיס ומכוי מכוי בדק, וכן רישוי גופים (יצרי כלי הטיס, חברות תעופה, 

 כאלה ושאים רבים בתחומי הטיס, לרבות ף). חוק הטיס מקיועוד הסמכה לטכאי בדק
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העוסקים במקצועות התעופה וחובותיהם, כלי טיס, מרחב הפיקוח התעופתי, סמכויות פיקוח, 

  .חקירת אירוע בטיחותי וכן קובע הוראות בדבר עושין ועיצום כספי בגין הפרת החוק

הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תקות ל תיקון, כס לתוקף 2018באוקטובר  29 ביום

אשר מאמץ לדין הישראלי את ההסדר הקיים בתקות  "),התקות(" 1981-התשמ"ב

, כגון, תקופות מוחה מיימאלית בין האמריקאיות בוגע ליהול עייפות של טייסים ודיילים

מפעילי " חלה רק עלאימוץ התקות האמריקאיות חובת , לתקות. בהתאם )FTLוכד' ( טיסות

" (אל על, ישראייר, ארקיע וק.א.ל). בד בבד עם החלת התקות האמריקאיות בישראל, 13פרק 

, אל עלעוד על  חלות, לא 1971-תקות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א

  .חופשה בשה מיי 30 -למעט ההוראה בתקות בדבר זכאותם של טייסים ל

 אל על, ביצעה התקות מכוחלעמידה במגבלות החלות עליה  אל עלבמסגרת היערכות כי  יצוין

 עםבפעילותה, אשר כללו, בין היתר, עדכון הסכם העבודה  שוותהתאמות  2018 במהלך שת

, התאמת תהליכי העבודה והלים פימיים, שיוי לעיל 2.16.5.2 בסעיף כמתוארמגזר הטייסים 

התאמות מהותיות במערכות המידע והמחשוב של  מבצעיים, ביצועמערכי התכון והשליטה ה

  וכן הטמעת מערכות מידע חדשות. אל על

  ותקות הרישוי 1963-חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג  )ב(

ומכוחו יתן לאל על רשיון להפעלה מסחרית.  מסדיר עקרוות רישוי בתחומי התעופהחוק זה 

ומגבלות זמן  הרישוי מסדירות, בין היתר, הפעלת טיסות שכרתקות שהוצאו מכוחו של חוק 

  .טיסה בשירותי תעופה

   1980-חוק התובלה האוירית, התש"ם  )ג(

והצווים וההודעות שהוצאו מכוחו מאמצים מספר אמות בילאומיות הקובעות כללים זה חוק 

י לזקים (זקי ירוירית בילאומית, בעיקר לעין אחריותו של מוביל אוושוים בדבר תובלה או

וירי וירית בילאומית והפיצוי המוטל על מוביל אורכוש), שגרמו במהלך תובלה או וזקיגוף 

-לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה ביןאמת ורשה חיל את מבגין אחריותו כאמור. החוק 

) אשר עדכה את מוטריאול אמתוכן את אמת מוטריאול ( לאומית באוויר (אמת ורשה)

, לרבות העלאת גבול האחריות לזק שגרם לגופו או הקיימת מכוח אמת ורשהכללים ה מערכת

לרכושו של וסע, הוספת סמכויות שיפוט והטלת חובת ביטוח על המוביל האווירי. אמת 

  .2011במרץ  20לתוקף בישראל החל מיום כסה מוטריאול 

   1977-חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז  )ד(

התקות והכללים שהוצאו מכוחו מסדירים, בין היתר, את הושאים הבאים: אגרות חוק זה, 

  .טיס וטעיתם-משגורי יבוא, כיסה לשטחים מוגבלים, דמי הרשאה ופריקת כלי הובלתתעופה, 

  2005-חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה  )ה(

תפקידי רשות התעופה האזרחית, אשר בין יתר תפקידיה: לקבוע ולהבטיח  זה קובע אתחוק 

לאומיים על פי דיי הטיס; להעיק רשיוות, היתרים תעופה פים ארציים ובי סדריקיומם של 

ואישורים בתחום התעופה האזרחית, לפי דיי הטיס; לפקח על תחום התעופה האזרחית, ובכלל 

חות הטיסה בכלי טיס ישראלים ובכלי טיס המצויים במרחב זה על שמירת רמה אותה של בטי

  . האוירי של ישראל
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  ")הכלכלית התחרות("חוק  1988-, התשמ"חהכלכלית התחרותחוק   )ו(

  הכלכלית התחרות חוק תיקון

-"חהתשמ, העסקיים ההגבלים בחוקשערך מקיף  כס לתוקף תיקון, 2019ביואר  10 ביום

 שיויים ובוצעו" הכלכלית התחרות"חוק ל החוק של שמו השתה התיקון במסגרת. 1988

: העלאת סכום העיצום הכספי שרשאית ובייהם השוים החוק בפרקי ומשמעותיים רחבים

 100מיליון שקלים לסכום מרבי של  24-הממוה להטיל על תאגידים גדולים מסכום מרבי של כ

ההגדרה הקיימת כיום לפיה גוף  שלצד כך מיליון שקלים; הרחבת ההגדרה של בעל מוופולין,

 משמעותי שוק כוחקבע כי גם מי שמחזיק בהוא בעל מוופולין,  50%של מעל  שוק תחשיש לו 

, פרסמה הממוה טיוטת גילוי דעת 2018בעין זה יצוין, כי בחודש פברואר ( הוא בעל מוופולין

 חובה הטלת; )בעל מוופוליןבאשר לשאלה מהו "כוח שוק משמעותי" לצורך הגדרת אדם כ

 ידי על עבירה ביצוע למוע כדי שיתן כל ולעשות לפקח בתאגיד המשרה ושאי על אקטיבית

אל  כי יצוין .ההפרת חובה זו היא עבירה פלילית שדיה מאסר ש כאשר, מעובדיו מי או התאגיד

  .פעילותה על, שישה ככל, ואת התיקון לחוק ובוחת את השפעת לומדת על

  הסוג פטורי וןעדכ

), באוויר מובילים בין להסדרים הסוג(פטור  העסקיים ההגבלים כלליתוקו  2018ובמבר בחודש 

ל פי פטור הסוג, הסדרים שכל עיים ע .")התיקון" או "הסוג לפטור התיקון"(, 2008-"טהתשס

לאחד  וגעיםבתפעול טכי של טיסה או מטוס, בתחזוקת המטוס או בצוות העובדים (והם 

מהושאים הזכרים בפטור הסוג), פטורים מאישור הסדר כובל ללא יתוח תחרותי מהותי, כפי 

סדרי איטרליין והסדרי שהיה גם לפי התיקון. דין דומה יחול גם ביחס להסדרי וסע מתמיד, ה

קוד שייר (שלא בקו הישיר שבין מלי הבית של הצדדים להסדר וכפוף גם לכך שההסדר איו בין 

שי מובילים ישראלים). תחולת הפטור מותית בתאים וספים הוגעים לסוג הכבילות הכלולות 

  בהסדר. 

כלל על ) Self Assessment(הוא החלת משטר של הערכה עצמית התיקון  בגדריהחידוש 

הסדרים בין מובילים באוויר שלא באו בגדרי פטור הסוג עד כה, והצריכו אישור פרטי מאת ה

בכך שעיקרו של ההסדר  ,בין היתר ,של הסדר על יסוד הערכה עצמית מותה מימושו הממוה.

  איו בהפחתת התחרות או במיעתה ושאין בהסדר לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות. 

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר בשלב זה ותרו בתוקפם גם 

 כללים. 2012-ם פתוחים), התשע"גיקיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמי שיווקשעיים 

ביצוע הערכה עצמית להסדרי רכישת קיבולת ביעדי שמיים פתוחים עוד טרם  אלו מתירים

התיקון לפטור הסוג. לעמדת רשות התחרות, כללים אלה התייתרו עם כיסת התיקון לפטור 

  הסוג והיא צפויה לפעול לביטולם.

  BSP פטור

מאישור בית הדין ים בתא, פרסם הממוה את החלטתו בדבר מתן פטור 2013 בובמבר 7ביום 

-שצדדים לו יאט"א וחברות התעופה ואשר עייו תכית הבעיין הסדר להסדר כובל לתחרות 

BSP )Billing and Settlement Plan הפטור(" התחרות הכלכליתלחוק  14) וזאת לפי סעיף .("

ו של ההסדר היו התקה ושימוש של מערכת סליקה מרכזית ממוחשבת המסדירה את יעי

תהליכי ההתחשבות והתשלום בין סוכי הסיעות מורשי יאט"א וחברות תעופה שהצטרפו 

מסרה  יצוין כי יאט"א. 2018בובמבר  7יום ב פקע. הפטור BSP-להסדר באמצעות תכית ה

עוד לא ייבחן  BSP-לחברה, כי וכח שיויים בדיי התחרות, רשות התחרות הודיעה שהסדר ה
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-Selfבמסגרת של בקשת פטור ושאלת חוקיותו צריכה להיבחן על ידי הצדדים להסדר עצמם (

Assessment.(  

  החלטות בושא מוופולין 

אל על  חוק התחרות הכלכלית(א) ל26הכרזה לפי סעיף הממוה  פרסם ,2005אוקטובר חודש ב

מוופולין בהטסת וסעים רגישי זמן ורגישי מחיר בשוקי התעופה האזרחית ליעדים:  כבעלת על

  ומביי.מיוהסבורג, הוג קוג, בגקוק ו

אל  (א) לחוק התחרות הכלכלית על26הכרזה לפי סעיף הממוה, פרסם , 2012ספטמבר חודש ב

בטחת תעופה בחוץ לארץ, על פי החיות מקצועיות היתות מוופולין במתן שירות א כבעלת על

ועל  1998-לחברות תעופה בהתאם להוראות החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התש"ח

  , לגבי וסעים ומטען בטיסות וסעים. 1977-פי חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז

  כ"חברה מעורבת"  אל עלהוראות חקיקה החלות על   )ז(

"חברה ממשלתית" ב"הפרטה" כמשמעות המוחים  ,2004ביוי  6היתה עד ליום אל על  )1( 

היה "חברה מעורבת",  אל על ,2004ביוי  6בחוק החברות הממשלתיות. החל מיום 

כמשמעות המוח בחוק החברות הממשלתיות. כלומר, חברה שאיה חברה ממשלתית 

בעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למות מחצית או ואשר מחצית או פחות מכח ההצ

פחות ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדיה. למעשה, כל עוד תחזיק המדיה מיות 

חדלה  ,2007"חברה מעורבת". בחודש יוי  אל עלתשאר  - אל עלהמקות זכות הצבעה ב

סמוך למועד הדוח, המדיה להיות "בעל עיין" מכח אחזקות בחברה, אולם כון למועד ה

(זאת  אל עלמהון המיות של  1.1%-, ממשיכה המדיה להחזיק בכאל עללמיטב ידיעת 

  ).אל עלבוסף למיית המדיה המיוחדת ב

לחוק החברות הממשלתיות מסמיך את ראש הממשלה ושר האוצר, באישור  2פרק ח )2( 

, לקבוע בצו על אלועדת השרים לעייי הפרטה ובהתייעצות עם השר האחראי לעייי 

הוראות שועדו להגן על האיטרסים החיויים של המדיה בקשר לחברה בהפרטה. 

, כפי אל עלההוראות יחולו לתקופה קצובה או בדרך כלל ויכול שיחולו גם לאחר הפרטת 

שייקבע בצו. הגדרת האיטרסים החיויים כוללת איטרסים שוים וכן מיעת ריכוזיות 

פורסם מכח פרק  ,2004בובמבר  17החוץ של המדיה ועוד. ביום  במשק, פגיעה ביחסי

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על איטרס חיוי למדיה באל על תיבי  -האמור  2ח

"). הצו קובע, כי למדיה הצו(להלן בפסקה זו: " 2004 -אויר לישראל בע"מ), התשס"ה 

י בקשר לחברה, לאפשר שימוש אפקטיבי בטרס חיויים בשעת חירום או איכסים חיו

לצורכי ביטחון להבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיויות לביטחון המדיה. 

להעסיק, בכל עת, אשי צוות אוויר ישראלים, ובישראל  אל עלקובע הצו, כי על  בהתאם

אשי צוות קרקע ישראלים, שהם בעלי הכשרה ורישוי כדרש להפעלת "הכסים 

מטוסים מיימלי; ראו "מיית המדיה המיוחדת"), במספר הדרש לשם  החיויים" (צי

הפעלה רציפה ובו זמית של כל "הכסים החיויים" בשעת חירום או צורך בטחוי. הצו 

ט לחוק החברות הממשלתיות 59את הוראות סעיף  אל עלמוסיף, כי אין בו כדי להחיל על 

כדי לגרוע מן ההוראות של מיית המדיה  (העוסק במגבלות על העברת שליטה), ואין בצו

מכח מיית המדיה המיוחדת  אל עלהמיוחדת. לפרטים בדבר מגבלות וספות החלות על 

 להלן. 2.23.10ראו סעיף 
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 2012-ב"התשע), בתאיה שיוי או טיסה ביטול בשלחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע   )ח(

מאמץ,  2012–ב"התשע, ביטול טיסה או שיוי בתאיה)בשל פיצוי וסיוע ( שירותי תעופה חוק

קובעת ה 261/2004תקת האיחוד האירופי תוך התאמות ושיויים מסוימים, את עקרוות 

על כל הטיסות (סדיר  החוק חלתאים לדחיית וסעים מטיסות, עיכובים בטיסות וביטול טיסות. 

 ביטול של במקרים בהתאם לחוק, וכן על טיסות כסות לישראל. יוצאות מישראלהושכר) 

 ושיוי מחלקת ההושבה למחלקה מוכה יותר, לטיסה וסע להעלות סירוב ,בטיסה עיכוב, טיסה

, השבת תמורהוסע זכאי להטבות כגון סיוע,  יהיה, החוק שקבע והסיבות התאים בכפוף לקיום

  .כרטיס טיסה חלופי ואף פיצוי כספי

  שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות   )ט(

לתקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות (הסדרת גישות לשירותי תחבורה השלישי בפרק 

קבעו הוראות בקשר לחובת הסדרת עזרים לאשים עם מוגבלות  2003 -ציבורית), התשס"ג 

  בתובלה אווירית המטילות על מובילים אוויריים חובות שוות.

  הפרטיות על הגה  )י(

 2017-לתוקף תקות הגת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז כסו 2018 מאי בחודש

הידועות בשם  Regulation (EU) 2016/679 תקות הגת הפרטיות האירופאיותוכן "), התקות("

General Data Protection Regulation (GDPR) ,וקובעות חובות בכל  אל עלחלות על  אשר

 -ה מכח ואירופאים התקות מכח ישראלים( שלישיים צדדיםהוגע להגה על פרטיות של 

GDPR דרשת ,ים ומבדקי חדירה, ביקורות תקופתיות,לבצע  אל על) ובמסגרת זוסקרי סיכו 

 התאמת לשם רחבות פעולות ביצעה אל עלאירועי אבטחת מידע חמורים.  וכן לדווח אודות

 DPO )Data מיוי לרבות, GDPR –חובות החלות עליה מכוח התקות וה ל לותהפעי

Protection Officer ,(תמערכות וממשקים  תיעוד, הפרטי המידע ועיבוד איסוף אופן בחי

הלים חדשים לגבי איסוף ועיבוד מידע זה  גיבושהקשורים למערכות המחזיקות מידע בפרטי, 

עדכון הלים קיימים בושא אבטחת מידע, ביצוע סקרי סיכוים  וכןאל מול שואי המידע, 

 בהתאם עבודה ובתהליכי במערכותוביצוע שיויים והתאמות הדרשים  הטמעהומבדקי חדירה, 

 אל על. חיצויים פקיםס מול הסכמים ועדכון GDPR-וה התקות מכוח היעל החלות לחובות

תאמות למערכות משלימה ביצוע התאמות להתקשרויות עם ספקים חיצויים וכן מבצעת ה

  .חיצוייםמידע המוהלות על ידי ספקים 

 שוחד ושחיתות  )יא(

 בין, ושחיתות שוחד בעבירות העוסקת בילאומית חקיקה תאוצה צוברת האחרוות בשים

 United ואת) ב"ארה, Foreign Corrupt Practices Act )FCPA את למות יתן, היתר

Kingdom Bribery Act )UKBA ,ים) אירופהזאת, רחבה טריטוריאלית בתחולה המאופיי 

. 1977 – ז"תשל, העושין חוק במסגרת בישראל הדין הוראות מכוח הקיים לאיסור בוסף

 -ל ובהתאם זר ציבור לעובד שוחד של) הצעה או( מתן על, היתר בין, אסר FCPA -ל בהתאם

UKBA אסר ,האמורים החקיקה בדברי כי יצוין. שוחד קבלת על והן מתן על הן, היתר בין 

אל  עדכה 2018 בשת. ומאסר גבוהים בקסות המתבטאות הפרות על חמורות סקציות קבעו

 כיום מסדירה שהתכית באופן, זר ציבור עובד שוחד בושא הפימית האכיפה תכית את על

 אל על עובדי על חלה האכיפה תכית"). האכיפה תכית(" בכלל ושחיתות שוחד על איסור

 צדדים על וכן ל"ובחו בארץ הבות בחברות ומהלים עובדים על, ל"ובחו בארץ ומהליה

, יתר בין, הכולל בושא פימי והל אל על אימצה, האכיפה לתכית בהתאם. רלווטיים שלישיים

 משקפת האכיפה תכית. זה בתחום האכיפה על ממוה מיתה וכן בושא לעובדים הדרכות מתן
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 שוחד עבירות לעיין החוק הוראות אחר קפדי למילוי אל על שמייחסת הרבה החשיבות את

 .ושחיתות

 הגת הצרכן  )יב(

, מכוחו שהותקו והתקות, 1981-א"תשמ, הצרכן הגת בחוק הרלבטיות להוראות כפופהעל  אל

 עסקה ביטולל זכות כדוגמת, הצרכן לבין השירותים ותן שבין ביחסים שוים הסדרים הקובעים

 .לצרכים המוקית

   היתרי בייהורשיוות עסק  2.23.3

, או קבלת 1968-מחייב קבלת רישיוות על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח חלק מפעילויותיה של אל על

בקשות לרישוי עסקים לפעילות  אל עלהגישה  2003היתרים מגורמים רגולטורים שוים. החל משת 

פועלת להסדרת כלל המבים בתחומה,  אל עלאשר עבורה דרש רישוי. במסגרת הסדרת רישיוות העסק, 

חברה  אל עלהיתרי ביה בגים מתקופת היות  אל עלאשר לא מצויים בידי לרבות מבים ישים, 

פועלת תוך תיאום עם ציגי משרד הפים ומעסיקה יועצים מומחים לשם סיוע בהליך.  אל עלממשלתית. 

על פי תכית מסודרת לשם השלמת הליך קבלת היתרי הביה והתאמתם  אל עלבמסגרת זו פועלת 

התקבלו חמישה  2008. החל משת אל עלכן הסדרת הרישיוות ליהול עסקי למבים הקיימים היום ו

המבים אשר לא היה עבורם היתר בייה. בוסף, היתרי בייה עבור מתחמים שוים הכוללים את מרבית 

היתר ביה לארבעה  לקבלתבקשות  4מצויה בהליכים של הגשת  אל עלכון למועד הסמוך לאישור הדוח, 

 .ביה היתר קבלת של שוים בשלביםבתב"ג, אשר מצאים  אל על מגרשים במתחם

 18 -ב אל על מחזיקה, 2019 מרץ לחודש כון. עסק רישיוות 33 -ל אל על דרשת, פעילותה לצורך

   .אישור בשלבי המצאות לחידוש בקשות 4 וכן זמיים רישיוות 11, לצמיתות עסק רישיוות

רישיוות עסק ורישיון למשקאות משכרים המתחדשים בהתאם  4לכתית יש  -חברת הבת כתית  לעיין

 מול ואישור הידברות בהליכי מצוי אשר, וסף עסק רישיון לכתית, כן כמווהרשויות. לדרישות הועדה 

   .הרשויות

  .שי רישיוות עסק וכן רישיוות להובלה, הפצה וחלוקת מזון לתמ"מ -לעיין חברת הבת תמ"מ 

תיאלץ להפסיק את פעילותה  שאל עללגרום לכך  לולהפעילות ללא היתר בייה ו/או רישיון עסק עיצוין כי 

בהם לא יתו הרישיוות הדרשים, דבר אשר עשוי לגרום לפגיעה או בעסקים, לפי העיין, במבים 

וסף פעילות ללא היתר בייה ו/או רישוי עסק עשויה לגרור הליכים פליליים על פי . באל עלבהכסות 

  .ומהליה אל על, כגד 1968 -וחוק רישוי עסקים, תשכ"ח  1965 -חוק תכון ובייה, תשכ"ה 

אי קבלת רישיוות והיתרים או אי עמידה בתאים שקבעו בהיתרים וההשלכות הובעות מכך הים 

או תחזיות שלה כון לתאריך  אל עלעתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, הכולל הערכות של מידע צופה פי 

של אי קבלת רשיוות עסק והיתרי ביה או אי קבלת היתרים מתאימים  לפיכך, התוצאות בפועלהדוח. 

משתמעות ממידע זה העשויות להיות שוות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או  אל עללפעילות 

צאה ממספר רב של גורמים, בין היתר, פעולות רשויות בקשר עם רשיוות, שיוי הוראות חוקיות כתו

  או תפעוליות ותוצאות הליכים משפטיים.

 תכיות אכיפה פימיות 2.23.4

בתחום פימית תכית אכיפה כן פימית בתחום דיי יירות ערך ודיי התאגידים ו אכיפה תכיתעל  לאל

ואיסור  שוחדאו קבלת איסור מתן תכית אכיפה פימית בושא  כמו כן, לאל על. ההגבלים העסקיים

  .שחיתות
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  רשיון להפעלה מסחרית 2.23.5

על פי חוק והבטיחות בדרכים שהועק על ידי שר התחבורה ) 1/88(מס'  רשיון הפעלה מסחרית אל עלל

וכולל הוראות כלליות לעיין הפעלת  ")החוק(להלן בסעיף זה: " 1963 -רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג 

כלי טיס, לרבות החובה להפעיל טיסות על פי רשיון, חובת קיום הוראות הדין ושמירה על בטחון המדיה 

 . הרשיון תקף כל עוד לא בוטל או הותלה על ידי שר התחבורה או רת"א.ובטיחות הטיס

כהגדרתו בחוק וקבעו חובות לעיין יהיה "מפעיל ישראלי" על הרשיון ברשיון קבעה הוראה לפיה ב

  .הגשת דוחות ותוים לרת"א

הולכת וסעים והובלת ועיקריה  השירותים שבעל הרשיון רשאי להציע ולבצע מצויים בתוספת לרשיון

יצויין, כי ( טובין בטיסות סדירות בין ישראל לבין קודות במדיות חוץ ובין קודות כאמור לבין עצמן

ובהתאם רשאי שר התחבורה לבטל  בשל חוסר כדאיות כלכלית אל עלמוצל על ידי  חלק מהקודות לא

 פים בטיסות וסעים הולכת ;)Feeder( הזה בטיסות לאילת"ג תב בין וסעים הולכתמיוי כאמור); 

-) בטיסות סדירות ביןAll Cargoהובלת מטען באמצעות מטוסי מטען (; אילת-"גתב בקו ארציות

  לאומיות.-ןהולכת וסעים והובלת טובין בטיסות שכר בי לאומיות;-סות שכר ביןובטי לאומיות

  אווירית רשיון להפעלה  2.23.6

 ) המוצא מעת לעת על ידי רשות התעופה האזרחית"רישיון") (1/88(מספר  אוויריתרישיון הפעלה  אל עלל

  . 2021ביואר  31שתוקפו עד ליום 

לבצע הפעלה מסחרית מבצעית, כפי שמוגדר במפרטי הרישיון קובע, בין היתר, כי המפעיל (אל על) רשאי 

ההפעלה המהווים חלק מהרישיון, בהתאם לספר העזר למבצעים של המפעיל ובהתאם לתקות הטיס 

ות של תק 13-לפי הפרק ה הפעיל מטוסים גדוליםלרשאית  אל עלהמפורטות ברישיון. מכח הרישיון, 

  הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה).

או בבעלות (בבעלות ישראלית בעלי רישום ישראלי הים הרשומים במפרטי ההפעלה של אל על כלי הטיס 

. על המפעיל חלה חובת דיווח על כל שיוי ברשימת ושר התחבורה והבטיחות בדרכים) זרה באישור רת"א

הדיווח לעיל יוגש  כאשר ה, רכישה, החכרה ו/או חכירה,המטוסים המופיעה במפרטי ההפעלה, כגון מכיר

  רת"א. ל

  לאומייםהסדרים רגולטוריים בי 2.23.7

עף התעופה האזרחית הבילאומית פועל במסגרת מערכת של הסדרים רגולטוריים הוגעים לרוב 

ההיבטים התפעוליים של חברת תעופה ובמיוחד בושא זכויות טיס, קיבולת מותרת, אחריות מוביל 

וסטדרטים של בטיחות טיסה, בטחון ורעש. מערכת הסדרים זו מורכבת ירי לזקים (זקי גוף ורכוש) ואו

  מאמות בילאומיות, חוקים, תקות והוראות מיהליות ובוסף הסכמים בילטרליים ומולטילטרליים

 בילאומית יתתכ בדבר לפרטים. לעיל(ג) 2.23.2 סעיף ראו, מוטריאול ואמת ורשה אמת בדבר לפרטים

", פתוחים"שמיים  הסכמי בדבר לפרטים. לעיל 2.22.6 סעיף ראו, טיסה מכלי חממה גזי פליטת לצמצום

  .לעיל(ב) 2.2.10 סעיף ראו

  שיקגו אמת

להסדרה רגולטורית בילאומית של התעופה האזרחית הבילאומית הוא אמת שיקגו משת  הבסיס

) שהו סוכות ICAO. האמה היחה את היסוד להקמת הארגון הבילאומי לתעופה אזרחית (1944

מקצועית של האו"ם שעיקר אחריותו לקדם ושאים הקשורים בהתפתחות התעופה האזרחית 

ר ובטוח. הטיסות הסדירות הבילאומיות מוסדרות, בין היתר, באמצעות הבילאומית באופן מסוד

הסכמי תעופה בילטרליים. במסגרת הסכמים אלה המדיות מעיקות אחת לשייה זכויות להובלת 
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וסעים ומטען בשטח שלהן. ההסכמים קובעים את קווי התעופה המאושרים להפעלה, את מספר 

המובילים. ההסכמים מבוססים על הדדיות ומתן הזדמות שווה המובילים מכל צד ואת דרישות הסף מ

  .והוגת לחברות התעופה של שתי המדיות

  קייפטאון אמת

כדוגמת מממים  היה אמה בילאומית העוסקת בהבטחת זכויות של ושים,אמת קייפטאון 

מה חתמה בשת ומחכירים, על ציוד רב ערך, כדוגמת מטוסים ומועים, אשר אין לו מושב קבע. הא

. מטרת האמה היא להתגבר על הקושי בהבטחת בחלק ממדיות העולם 2006וכסה לתוקף בשת  2001

זכויות מוגות ובות אכיפה על ידי ושים על אותו ציוד וקביעת הסדרים מיוחדים במקרים בהם דרשת 

של ומימוו שר את פיתוחו הבטחת זכויות הושים ואיגודם לתוך אמה בילאומית. אימוץ האמה יאפ

עף התעופה בישראל ויעמיד את מדית ישראל בשורה אחת עם הסטדרטים המתקדמים של עף 

אימוץ "אמת  לקדם אתתקבל אישורה של שרת המשפטים  ,2016בחודש אוקטובר  התעופה הבילאומי.

ה טרם אומצה על ידי האמ. עם זאת, כון למועד הסמוך לפרסום הדוח, קייפטאון" בחקיקה המקומית

  .מדית ישראל

 הסכמי תעופה ועקרוות התעופה האזרחית בישראל 2.23.8

  כללי -תעופה  2.23.8.1

שלה ועל  האזרחית שולט העקרון האויברסלי, לפיו כל מדיה היא ריבוית על המרחב האויריבתעופה 

כל טיסה מסחרית אל או מעל מדיה כלשהי מחייבת היתר של אותה מדיה. ההיתר יכול שיתן  -כן 

או לגבי טיסה/ות או הסכם "שמיים פתוחים" במסגרת הסכם בילטרלי (כמקובל לגבי טיסות סדירות) 

  .הוק-אד

ן בקווים הבילאומיים זכויות הטיס שעל פיהן מתירה מדית ישראל לחברה להוביל וסעים ומטערוב 

מעוגות בהסכמי תעופה שבין ישראל ובין מדיות חוץ, ומיעוטן (בשל העדר הסכמי תעופה) בהסכמים 

וירי של המדיה השיה, הטעוים ולבין מוביל א אל עלשבין רשויות התעופה או בהסכמים מסחריים בין 

סכמי תעופה כוללים, בין היתר, את אישור רשויות התעופה של שתי המדיות. המרכיבים העיקריים בה

  .זכויות הטיס המועקות, קביעת מוביל קוב והקיבולת המותרת

הסכמי התעופה שישראל צד להן יתים לסיום או ביטול בהודעה מוקדמת של שה. בעקבות הודעה רוב 

שפג תוקפו כ"ל מתהל בדרך כלל מו"מ בין שתי המדיות לקביעת הסדר בייים או תאים חדשים לפי 

  של ההסכם.

חתם בין ישראל לבין ארה"ב הסכם "שמיים פתוחים", אשר הביא להסרת מגבלת  2010בשת 

התדירויות והקיבולת על הטיסות לישראל וממה. בוסף, מאפשר ההסכם שיתופי פעולה מסחריים בין 

 מדית בין" םהפתוחיהסכם "השמיים  חתם 2013 של שתי המדיות. כמו כן, בשת התעופהחברות 

תאפשר לכל חברות התעופה באיחוד האירופי להפעיל מההסכם,  במסגרת. האירופי והאיחוד ישראל

להפעיל טיסות  יכולותטיסות ישירות לישראל מכל מקום באיחוד האירופי וחברות התעופה הישראליות 

ההסכמים חליף את כל הלשדות תעופה בכל רחבי האיחוד האירופי. עם כיסתו לתוקף, ההסכם 

המגבלות על מספר המובילים, התדירויות, מרבית את  ביטלהבילטרליים בין ישראל למדיות האיחוד ו

  .להוביל בין מדית ישראל למדיות האיחוד האירופי המורשיםהקיבולת וסוגי המטוסים 

, אשר מאפשר כיסת מובילים לסיןתעופה חדש בין ישראל  םהסכחתם  2018במהלך שת כמו כן, 

קובים וספים ליעדים קיימים וחדשים וכן הגדלת התדירויות המותרות לחברות התעופה של הצדדים. 

  .לעיל 2.2.10לפרטים וספים ראו סעיף 
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  מוביל קוב 2.23.8.2

עיקה לרעותה בהסכם תעופה את הזכות לייעד מוביל אווירי אחד או יותר מטעמה הכל ממשלה בעבר, 

חל שיוי בעקבות מתן רשיוות למובילים  בשים האחרוות). - Designated Carrierקוב"  ("מוביל

וכן בעקבות חתימת  אל עלישראליים וספים כ"מובילים קובים" למספר יעדי טיסה, חלקם במקום 

הסכם "השמיים הפתוחים" עם האיחוד האירופי, אשר למעשה מייתר את הצורך במיוי מוביל קוב 

  .ם הכללים בהסכם זהליעדי

  ויריובעלות ושליטה על מוביל א 2.23.8.3

ירי שצריכים להיות ובאשר לאחוז הבעלות והשליטה המעשית על מוביל או הסדר בילאומי אחיד אין

בידי המדיה או אזרחיה. בהסכמי התעופה הבילטרליים שמדית ישראל צד להם כללת הוראה, לפיה 

לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את ההיתר שיתן על ידה כל אחת מהמדיות המתקשרות שומרת 

 substantial ownership"( לחברת תעופה של המדיה האחרת, אם "הבעלות העיקרית והשליטה בפועל"

and effective control"ה הן בידי המדיה  אחרת) אים האחרתאו אזרחיה של מדיההסכמים אי .

  .מוח זהכוללים הגדרות של 

במדיות העולם המערבי הייתה בעבר לקבל את המיוי של חברת התעופה כמוביל קוב  יקההפרקט

 Substantial ownership and effective control -כאילו היא כוללת בחובה הצהרה שהדרישה ל

  .מתקיימת הלכה למעשה, ואם ימצא כי הדרישה חדלה להתקיים, תידרש אותה מדיה לתיקון המצב

עם האיחוד האירופי עידכן את הסעיפים המתייחסים לבעלות ושליטה ה"שמיים הפתוחים"  הסכם

ומאפשר לחברות תעופה שהבעלות והשליטה עליהן היא באחת ממדיות האיחוד האירופי, להפעיל 

 .לישראלטיסות מכל יעד במדיות האיחוד 

  )Capacityקיבולת ( 2.23.8.4

הגבלה על הקיבולת או התדירות המרבית שמותר היתה ברוב הסכמי התעופה שישראל צד להם בעבר, 

לכל חברת תעופה להציע בקווי הטיסה המוסכמים כדי להבטיח שוויון הזדמויות למובילים האויריים 

בין ישראל  מי "השמיים הפתוחים" שחתמוכאמור לעיל, הסכשל שתי המדיות שקשרו בהסכם תעופה. 

למספר  ביחסאת המגבלות שהיו הוגות  יםבין ישראל ומדיות האיחוד האירופי מבטלה"ב וכן ואר

   . ביעדי ארה"ב וביעדי האיחוד האירופי המובילים, תדירויות, קיבולת וסוגי המטוסים

  תעריפי טיסה  2.23.8.5

 התעופה חברות"י ע שפורסמו המיוחדים בתעריפיםכרטיסי הטיסה וקיבולת המטען מכרים רוב 

 ותאים שוה ביקוש, כאמור רישום מחלקת לכל כאשרלתעריפים השוים,  בהתאםאים שוים בת

  .השה של שוות בתקופות שוים

ובע  אל עלוהגת כמקובל בעף, תוך התאמת מדייותה לתאי השוק. חלק יכר מהכסות אל על 

  ממכירות בתאים אלה.

טיסות שכר קבעים בצורה שוה מתעריפי הטיסות הסדירות. כל מארגן מחוייב לשלם למוביל תעריפי 

והוא קובע לעצמו את המחיר למושב, בדרך כלל מחיר  רכשהאווירי עבור הקיבולת (מספר המושבים) ש

לחבילה כולל טיסה וסידורי קרקע. מארגן המבקש אישור להפעלת טיסה או סדרת טיסות שכר צריך 

את המחיר המוצע לציבור ולקבל אישור לביצוע הטיסות ומחיריהן מרשויות התעופה של המדיות  לציין

  .הוגעות בדבר
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  לאומית של ישראל-ןמדייות התעופה האזרחית הבי 2.23.9

מדייות של ליברליזציה גוברת בעף התעופה, "שמיים  מיושמת במדית ישראלהאחרוות, בשים 

את תועת התיירות לישראל על ידי הגברת התחרות בין חברות פתוחים", במטרה לעודד ולהגביר 

  . התעופה

  .לעיל 2.23.8 ףמדייות השמיים הפתוחים ראו סעיללפרטים וספים בוגע 

  מיית המדיה המיוחדת  2.23.10

למדיה "מיית מדיה מיוחדת". הזכויות המועקות  אל עלהקצתה  2003לפרסום תשקיף  בסמוך 2.23.10.1

, אשר אף מפרט את העייים החיויים של אל עללמחזיק במיית המדיה המיוחדת מפורטות בתקון 

  :הים , אשר יש להגן עליהם באמצעות מיית המדיה המיוחדת. עייים חיויים אלהבאל עלהמדיה 

 כדי שהדין הישראלי ימשיך לחול עליה, לרבות החקיקה כחברה ישראלית  אל עלעל קיום  שמירה

המאפשרת גיוס ציוד לצרכי בטחון והחקיקה לשעת חירום, וכדי שיתקיימו בה התאים 

 הדרשים לשמירה על רשיון ההפעלה וזכויות הטייס שלה.

  וסעים ומטען בשמירת ו  אל עלהאפשרות להבטיח כי כושר התפעול ויכולת ההטסה שללא יקט

, כדי לאפשר למדיה שימוש אפקטיבי בכסים חיויים, אל עלת לקיבולת המפורטת בתקון מתח

ידי הגורמים המוסמכים לכך והכל  בשעת חירום או לצרכי בטחון כפי שייקבעו מעת לעת על

 .אל על כמפורט בתקון

 יעהים מיים של  מגורמים עוייים החיויית ישראל או מגורמים העלולים לפגוע בעלמדי

המדיה או בעייי חוץ או בטחון של המדיה או בקשרי האוויר של ישראל עם מדיות חוץ, או 

מגורמים המצאים ו/או העלולים להימצא ביגוד עייים מהותי העלול לפגוע באחד מן 

או בעל השפעה כלשהי בדרך אחרת על  אל עלעיין בהעייים המפורטים לעיל, מלהיות בעל 

 .יהולה

 אחר הוראות וסידורי הבטחון החלים, או שיחולו מכוח החלטות ממשלה או מכוח כל דין  מילוי

בתחומי אבטחת הטיסות, הוסעים, הכבודה, המטען והדואר, בארץ ובחו"ל, ובכלל זה ביחס 

שלטוות המקומיים בחו"ל בתחומים בחו"ל ולשיתוף פעולה הדרש מה אל עללפעילות 

; ובתחום של אבטחת מידע אל עלהאמורים; בתחום סיווג בטחוי של עובדים וותי שירותים ל

 . מסווג והגה על ידע אבטחתי

 

לשם שמירה על . המחזיק במיית המדיה המיוחדת היא מדית ישראל באמצעות שר או שרים 2.23.10.2

 איטרסים חיויים אלה קבעו במיית המדיה המיוחדת הוראות בושאים הבאים: 

 מגבלות בדבר אזרחות, תושבות וסיווג  כחברה ישראלית, לרבות אל עלקיום  הוראות לשמירת

 ;אל עלבטחוי של ושאי משרה ב

 ;הוראות בדבר מילוי אחר הוראות וסידורי בטחון 

 אל עלבידע אבטחתי ומידע מסווג ב הוראות בדבר זכויות; 

  יםושאי בטחון; באל עלהוראות בדבר דיוב 

  ומידע; אל עלהוראות בדבר עיון במסמכי 

  ימליתה רשאית לעשות עסקאות מסוימות  אל על -הוראות בדבר שמירת קיבולת הטסה מיאי

במטוסיה, ללא אישור המחזיק במיית המדיה המיוחדת, אם כתוצאה מעסקאות אלה עלולה 

 מתחת לרף שקבע במיית המדיה המיוחדת. אל עללקטון קיבולת ההטסה של 

 ה  אל עלרכישת השפעה או מעמד בה הסכמת המדיון  -טעועסקאות אל עלבהתאם לתק ,

אל בשיעורים מסוימים לא יקו כל זכות הובעת מהחזקה ו/או רכישה של מיות ב אל עלת במיו
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ללא הסכמתו בכתב מראש של המחזיק במיית המדיה המיוחדת (המדיה  אל עלכלפי  על

התקון קובע הסדר מפורט בדבר אופן הגשת הבקשה  .באמצעות השרים שקבעה הממשלה)

 , במקרה שאישור כזה דרש כאמור.עלאל לקבלת אישור להחזקה במיות 

  ה  -הוראות בדבר קבלת אישור להצבעה באסיפה כלליתזכות הצבעה באסיפה כללית טעו

. לא ייתן אישור להצביע באסיפה הכללית כאשר תקיימו הסיבות בהן דרשת אל עלאישור 

מיוחדות  הסכמת מחזיק מיית המדיה המיוחדת וזו לא יתה. התקון אף קובע הוראות

אל יפגעו בזכויות הטיס של  אל עלבמקרים בהם קיים חשש סביר כי החזקות של זרים במיות 

  או ברשיון ההפעלה שלה. על

 
הוגעות לזכויות המוקות ו/או הצמודות  אל עלכל שיוי, לרבות תיקון או ביטול, בהוראות תזכיר ותקון  2.23.10.3

, בעלי מיותיה וצד ג' כלשהו, ללא אל עלקף כלפי למיית המדיה המיוחדת ולמחזיק בה, יהא חסר תו

 הסכמת המחזיק במיית המדיה המיוחדת בכתב ומראש.

 עמדותיו את להציג הציבור את המזמין" קורא"קול  האוצר משרד פרסם,  2018ובמבר בחודשיצוין, כי  2.23.10.4

 האיטרסים על ההגה לבחית האוצר שר ידי על מוה אשר הצוות המלצות של וגיבוש בחיה לצורך

. במשק שוות חברות על החלים, חיויים והאיטרסים המיוחדת המדיה מיית באמצעות החיויים

 העברת לסוגיית התייחסות תוך בושא עמדתה את האמור לצוות אל על הגישה, 2019 יואר בחודש

 צווי של והפיקוח האסדרה תאי השוואתהתגדות ל; מקצועיים לציגים הרלווטיים השרים סמכויות

 פתה, במקביל. אל על חובות מילוי על שיפקח ממשלתי גורם ומיוי הזהב ומיות החיויים האיטרסים

אל  על החלות להוראות בקשר התאמות מספר לאשר בבקשה המיוחדת המדיה מיית למחזיק אל על

 עם") החיויים("הכסים  המיימלי הברזל בצי אל על עמידת הבטחת לצורך המיוחדת מייה מכוח על

 משירות 747-400-ו ER767-300ציי  יציאת

  תקיה  2.23.11

. כמו כן, הוסמך ISO 9001הוסמך על ידי מכון התקים הישראלי לתקן איכות  אל עלמערך התחזוקה של 

רשות  וכן על ידי כמכון בדק מאושר על ידי רשות התעופה האזרחית בישראל אל עלמערך התחזוקה של 

 הסוכות. בוסף, מערך תחזוקת הקו של אל על מאושר על ידי )FAAהתעופה הפדראלית ארה"ב (

  .)EASAשל איגוד מדיות אירופה (האירופית לבטיחות בטיסה 

IOSA  

 IOSA- IATA Operational  במסגרת תכית "איאטשל  בטיחות תקימיישמת ומטמיעה את  אל על

Safety Audit. יתלאומי לתעופה אזרחית (" בתוכה משלבת התכאת דרישות הארגון הביICAO(" 

הוא תקן  IOSA. תקן SMS )(Safety Management System הבטיחות יהול מערכת תקי אתוכוללת 

אמור מעמידה את הקבלת תו התקן  כאשרבילאומי בתחומי התפעול, בטיחות ואיכות בחברות תעופה, 

 תאיה הראשוה של חברות התעופה בעולם בושא בטיחות תעופתית ועמידה בביקורת היה בשור אל על

  "א.יאטחברות בארגון ל

באופן מתמשך  אל עלתוך מערכת באופן סדיר על ידי סוקרי בטיחות מוסמכים  IOSA ביקורת

אל  2018ת "א. במהלך שיאטחודשים ובחת בסוף התהליך על ידי  24ובמחזוריות לאורך תקופה של 

 אל עלובהתאם, חודש רישום תקית הבטיחות של  IOSAבהצלחה בביקורת ובדרישות  עמדה על

  .2020לשתיים וספות, עד אוקטובר 

, יוצא וכפועל"א יאטב כחברה אל על של מעמדה לאובדן לגרום עלול  IOSAבביקורת עמידה אי כי יצוין

 ביטחון או יסהט בבטיחותפגיעה  בתחום הסיכוים אודות לפרטים .אל עלעל  תפעוליות מגבלות להטלת

  .להלן 5.7 סעיף ראו טיסה



 76 -א 

 

מבצעת תרגילי  אל על"א. יאטכן, קיים בחברה מערך "אירוע משברי", בוי ומתורגל על פי החיות  כמו

וכן  )2017 בשתבוצע  אחרוןחברתי  כלל תרגיל"אירוע משברי" בהיקף כלל חברתי אחת לתקופה (

 .את הליה בהתאם להתפתחות העולמית בושא (עלוים, כסים ומדיה מקצועית) מעדכת

  תחזוקה  בקרת איכות 2.23.12

. כמו אל על הבדק של במכוןמבוקר על ידי אגף ביקורת והבטחת איכות פימי  אל עלמערך התחזוקה ב

אחראי  , אשראל עלמטעם  על ידי הממוה על כשירות אווירית משכת כן, מכון הבדק בחברה מפוקח

 מבוצעותהאחראי לוודא שפעולות הבדק במטוסים כן ו אל עללכשירות האווירית המשכת של מטוסי 

  .ות התעופה האזרחיתעל ידי רש האחזקה המאושרת  תוכיתלפי  על ידי מכון הבדק מתבצעות

  הסדרי בטחון 2.23.13

יעד להתכלויות של גורמים שוים, מהווה עף התעופה האזרחית, ובעיקר בתיבים לישראל וממה, 

וקטת פעולות אבטחה מיוחדות, בהחיית הגורם  אל עלובעיקר של ארגוי טרור בכל רחבי העולם. 

  הממלכתי המופקד על ושא זה.

  התעופה טחתאב בהוצאות המדיה השתתפות

את שירותי אבטחת התעופה לכל חברות התעופה הישראליות בטיסותיהן הכסות  תמספקעל  אל

עובדי הבטחון במצבת כח האדם של מערך אבטחת מרבית לישראל, כאשר משרד החוץ מעסיק את 

  .התעופה הישראלית

. במשך אל עלכיסתה המדיה את כל הוצאות האבטחה הישירות והעקיפות של  80-תחילת שות העד 

במהלך השים,  השים, המדיה קטה במדייות של הורדת שיעור השתתפותה בהוצאות ביטחון.

התקבלו מספר החלטות ממשלה, אשר שיו את שיעורי ההשתתפות של המדיה בהוצאות הביטחון של 

  .ה הישראליות וקבעו תאים שוים לתחולהחברות התעופ

ובין  אל עלבין  אשר ותת תוקף לסיכום 4026, התקבלה החלטת ממשלה מספר 2011דצמבר בחודש 

מדית ישראל המסדיר את פעילות מערך אבטחת התעופה הישראלית וקובע הגדלה מדורגת של שיעור 

(לרבות העלאת השתתפות  הישראליותשל חברות התעופה  הבטחוןהשתתפות המדיה בטל הוצאות 

כתלות בפתיחת קווי תעופה חדשים או בהרחבת קווי תעופה קיימים עקב חתימת הסכם השמיים 

  הפתוחים עם האיחוד האירופי).

חודש בהושג המאשרת את הסיכום ש 82ההחלטה האמורה, קיבלה הממשלה את החלטה מספר בעקבות 

יות הקשורות במימון אבטחת התעופה הישראלית. בהתאם עם משרד האוצר המסדיר סוג ,2013אפריל 

וגדל שיעור השתתפות המדיה בהוצאות הביטחון ה, 2013במאי  1לעיקרי הסיכום כאמור, החל מיום 

תוספת השתתפות קבועה במימון  אושרה) וכן 70%(במקום  72.5% -של חברות התעופה הישראליות ל

המועד בו אושר על ידי  - 2013ביולי  16מיום החל כמו כן, וספים.  12.5%מלא של המדיה בשיעור של 

ליישום הסכם "השמיים הפתוחים"  82המדיה כי תקיימו התאים שקבעו בהחלטת הממשלה מספר 

תוספת ההשתתפות הוגדלה  - באופן המזכה את חברות התעופה הישראליות בשיעור ההשתתפות המוגדל

. 97.5%ששיעור השתתפות המדיה עומד כון למועד דוח זה, על , כך וספים 12.5%הקבועה בשיעור של 

  .2019בדצמבר  31הסיכום בדבר הסדרת פעילות מערך אבטחת התעופה האזרחית בתוקף עד ליום 

להסדרת פעילות מערך אבטחת הדוח, אין כל סיכום עם הגורמים האמורים ביחס פרסום למועד כון 

אל . 2020ביואר  1ות הביטחון כאמור, לתקופה החל מיום השתתפות המדיה בהוצאהתעופה, לרבות 

  .הושא מצויה כיום בהידברות עם הגורמים הרגולטוריים הרלווטיים לצורך הסדרת על
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אל על  של הביטחון אגף דרישת את האוצר משרד אישר טרם, הדוח למועד כון כי יצוין בעיין זה,

 התעופה חברות של בפעילותן הצפוי מהגידול כתוצאה, בין היתר, 2019 לשת הביטחון תקציב להגדלת

 שהתקציב ככל. האירופי האיחוד עם" הפתוחים"השמיים  הסכם של יוצא כפועל זאת הישראליות

 של בפעילות קושי להיווצר עלול, הרלבטיים הרגולטורים הגורמים ידי על במלואו יאושר לא כאמור

  .אל על ובכללן הישראליות התעופה חברות

"י עמהמועסקים על ידי משרד החוץ (" של מערך אבטחת התעופה הישראליתעובדי הביטחון  לעיין

משרד החוץ ביקש להגביל, בין היתר, את גיוס  2018ותחילת שת  2017בסוף שת כי  ,יצוין") תעופה

העובדים החדשים המועסקים על ידו וזאת חרף הגידול המשמעותי במספר הטיסות של חברות התעופה 

להבות בושא ומשרד החוץ הסיר את  אל עלוהגיעו משרד החוץ  2018הישראליות. בסוף פברואר 

 הממשלהיתקיימו דיוים עם גורמי  כיקבע,  ואילך 2019 שת ולגבי ,2018שת  לגביהמגבלה כאמור 

  .כאמור ההעסקה פןהרלווטיים בקשר לאו

מכתב ממשרד החוץ המעדכן כי אין בכוותו להמשיך ולהעסיק את  על אל, קיבלה 2018אוקטובר  בחודש

במשרדי הממשלה השוים  לווטייםהר לגורמים פתה על אל. 2019החל מחודש יואר  תעופה"י עמעובדי 

 תגרום בושא שהושגו מההסכמות חזרה כי בפייתה על אל צייה, כן כמו. בושא טיפולםוביקשה את 

, היות ואגף בטחון אל על מספק את שירותי אבטחת התעופה לכל חברות הישראלי התעופה בעף למשבר

מהווים את מרבית עובדי  תעופה"י עמהתעופה הישראליות בטיסותיהן הכסות לישראל והיות ועובדי 

   מערך אבטחת התעופה הישראלית.

הוצאות שיעור השתתפות המדיה בהסדרת פעילות מערך אבטחת התעופה, לרבות עתידית על  החלטה

 מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך אל על היםהביטחון והשפעתה האפשרית על תוצאות 

התקשרות בהסכם וקביעת שיעור השתתפות בפועל באורח שוה מכפי שהוערך.  אשר עשויים להתבצע

 המדיה השתתפות בשיעור משמעותי לשיוי הים תלויים בהחלטות ממשלה. 2020המדיה לשת 

 על מהותית שלילית השפעה להיות עלולה, 2020 ביואר 1 מיום החל לתקופה הביטחון בהוצאות

, בין הים תלויים 2020התקשרות בהסכם וקביעת שיעור השתתפות המדיה לשת  .אל על תוצאות

  בהחלטות ממשלה. היתר,

, מטוסיה ועובדיה, תוך חלוקה לחלק הממומן על אל עללהלן פירוט ההוצאות הישירות לאבטחת וסעי 

  והחלק הממומן על ידי המדיה: אל עלידי 

 2016שת  2017שת 2018שת  
מימון המדיה 
  141,772  163,060  170,702  (באלפי דולר)

 אל עלחלק 
 (באלפי דולר)

4,434  4,028  3,465  

סה"כ (באלפי 
 דולר)

175,136  167,088  145,237  

  

  למטוסים מיגון מערכות

אופטיקה -חברת אלביט מערכות אלקטרוכקבלן משה של  בהתקה, אל עלמשיכה ה 2018שת  במהלך

 30 ביום, זאת בהתאם להסכם שחתם אל על ממטוסי בחלקמיגון  מערכת"), אלאופבע"מ (" אלאופ

כקבלן משה לביצוע התקת מערכות המיגון  אל עלתשמש  ו, לפיאלאופלבין  אל על בין 2014בספטמבר 

  . האחרותישראליות התעופה החברות  במטוסיו אל עלבמטוסי 

   .וספים במטוסים מיגון מערכות התקת בתהליך להמשיך אל עלצפויה  2019 שת במהלך
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ין לב אל עללבין אלאופ וכן אודות ההסכם שחתם בין  אל עלאודות ההסכם שחתם בין  וספים לפרטים

 בדוח זה סעיף ראובמטוסים,  המיגון מערכות התקת בהוצאות המדיה השתתפות לעיין ישראלמדית 

  .2014 לשת אל על של התקופתי

  הפעלה בשעת חירום ולמטרות חיויות 2.23.14

ובשעת  בהתייעצות עם שר הבטחון לשר העבודה , מקה1967-התשכ"ז וק שירות עבודה בשעת חירום,ח

, , משמעוסמכות לאשר מפעל כ"מפעל חיוי" -והרווחה לחימה לשר הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה 

, לצורכי הגת המדיה או בטחון הציבור או לקיום אל עללהפעיל את חברות התעופה הישראליות, ובכללן 

  אספקה או שירותים חיויים.

תוקף האישור הקיים  אל על.אושרה כ"מפעל חיוי". האישור מתחדש מידי פעם בפעם לפי בקשת  אל על

  .2019בדצמבר  31יום להוא עד 

אחר שאושרה סמכות לוהרווחה , מקה לשר העבודה 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז

  . כ"מפעל חיוי" לקרוא בצו את כל העובדים לשירות עבודה חיוי אל על

, מקה לשר הביטחון, אם הוא משוכע 1987-חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגה לישראל, התשמ"ז

שבטחון המדיה מחייב זאת, סמכות להכריז בצו על הצורך בגיוס ציוד (הכולל כלי טיס). החוק מתייחס 

הציוד שגוייס  בזמן חירום. החוק מחייב את המדיה בתשלום דמי שימוש בעד אל עללציוד שיהיה ברשות 

  גם פיצויים בשל הזק. -ואם בתקופת הגיוס גרם לציוד זק 

-"התשס"מ), בע לישראל אויר תיבי על באל למדיה חיוי איטרס על(הכרזה  הממשלתיות החברות צו

, כהגדרתם חיויים בכסים אפקטיבי שימוש לאפשר, לחברה בקשר חיוי איטרס למדיה כי קובע, 2004

 לביטחון חיויות שהן פעילויותבשעת חירום או לצורכי ביטחון להבטחת המשך קיומן של  ,על אלבתקון 

, ישראלים קרקע צוות אשי ובישראל, ישראלים אוויר צוות אשי, עת בכל, תעסיק אל עלוכי  המדיה

 להפעלה מהדרש יפחת שלא במספר והכל, החיויים הכסים להפעלת כדרש ורישוי הכשרה בעלי שהם

  .ביטחוי צורך או חירום בשעת החיויים הכסים כל של זמית ובו רציפה

 לבין המדיה לגבי הטסות לצרכי בטחון המדיה או בעיתות אל עלבוסף לכך, קיימים הסדרים בין 

  חירום וכן לגבי הטסות לצרכים מיוחדים אחרים, לרבות התמורה בגין על בסיס מסחרי.

, מקה לשר, שהוסמך לכך על ידי הממשלה, סמכות 1957 -חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים, התשי"ח 

להוציא "צו אישי" או "צו כללי" לעשייה, בין היתר, של "פעולה חיוית" להגת המדיה, לביטחון 

בור, לקיום אספקה או שירותים סדירים. פעולה כ"ל כוללת, בין היתר, חובה להפעלת מפעל או הצי

  .פיקוח-לעשות כל שירות בר

  הסכמים מהותיים 2.24

  787 במטוסי הצטיידות

 הבהסכמי רכיש אל עלבמטוסים רחבי גוף, התקשרה  אל עלתוכית ההצטיידות של מימוש  במסגרת

 החברה בדיווחי כמתואר בהסכמים לרכישת מועים וקבלת שירותי אחזקת מועים וכןוחכירת מטוסים 

(מספר אסמכתא  2015 וברבאוקט 29), מיום 2015-01-119076אסמכתא (מספר  2015בספטמבר  10 מיום

 2016בספטמבר  12מיום , )2016-01-032623 אסמכתא(מספר  2016 בפברואר 22 מיום), 2015-01-144825

 20 ומיום) 2018-01-005886(מספר אסמכתא  2018ביואר  18מיום , )2016-01-122107א (מספר אסמכת

   :להלן וכמפורט )2018-01-105799 אסמכתא(מספר  2018 בובמבר
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 בואיג מחברת 787 מטוסי רכישת

-787מטוסי דרימלייר חדשים מדגם  4 רכישתלעל הסכם בואיג  עם ה חתמה ,2015באוקטובר  29 ביום

, "המטוסים בבעלותאו " "המטוסים" ו"הסכם הרכישה(" 787-8מטוסי דרימלייר חדשים מדגם  5וכן  9

מטוסי (" 787-10מטוסים וספים מדגם בואיג  7בהתאמה). כמו כן, הועקו לחברה אופציות לרכישת 

פרסום  למועד בסמוך כאשר, 2023בדצמבר  31שמועד מסירתם יהא לא מאוחר מיום ") ובלבד האופציה

לממש איזה ממטוסי  אל עלבמצב בו תחליט  יצוין כי .למימוש ופציותהא כל לחברה ותרוהדוח, 

-787האופציה, הרי שבמועד כל מימוש תעמוד לחברה זכות לרכישת אופציה וספת לרכישת מטוס מדגם 

לשלם מקדמה בלתי תידרש  אל על"). מטוסי האופציה הוספיםמטוסים וספים (" 6, עד לסך של 10

מטוסי האופציה ומטוסי האופציה הוספים, ככל  .חוזרת בסמוך למועד רכישת האופציה כאמור

  .2023עד  2020שימומשו, צפויים להתקבל בין השים 

 הסכמי מימון רכישת מטוסים

 דולר מיליון 135 של בסך מימון לקבלת הסכםבקים זרים על עם  אל עלחתמה , 2018בחודש פברואר 

שרכש  הראשון הדרימלייר מטוסהיו ו 2018מרץ  בחודש לחברה מסר אשר 787-9 מדגם מטוס לרכישת

במסגרת עסקת ההצטיידות. לפרטים  על אל קיבלהמדגם זה אותו  רביעימחברת בואיג וה עלאל על ידי 

) 2018-01-003504(מספר אסמכתא  2018ביואר  10ביום  על אלמיידיים שפרסמה  דיווחיםראו וספים 

  ב לדוחות הכספיים. 16וביאור  ),2018-01-014901(מספר אסמכתא  2018בפברואר  25וביום 

על בק זר ועם חברה יפית המשמשת כחתם עבור משקיעים יפים עם  אל על, חתמה 2018יוי בחודש 

אשר מסר לחברה בחודש  787-9מיליון דולר לרכישת מטוס מדגם  145לקבלת מימון בסך של הסכמים 

בואיג והחמישי מדגם זה אותו  מחברת אל עלוהיו מטוס הדרימלייר השי שרכש על ידי  2018יוי 

ביום  על אלשפרסמה  מיידייםדיווחים  ראו, וספים לפרטיםההצטיידות. במסגרת עסקת  על אלקיבלה 

, בהתאמה), 2018-01-060268 -ו 2018-01-045616(מספרי אסמכתאות  2018ביוי  24וביום  2018במאי  7

   ב לדוחות הכספיים. 16וביאור 

מיליון דולר  125 -בסך של כמימון עם בק זר על הסכמים לקבלת  אל על, חתמה 2018אוגוסט בחודש 

 הדרימלייר מטוסהיו ו 2018 אוגוסט חודשב לחברה מסר, אשר 787-9לרכישת מטוס מדגם בואיג 

במסגרת עסקת  על אל קיבלהמחברת בואיג והשישי מדגם זה אותו  על אלעל ידי השלישי שרכש 

(מספר אסמכתא  2018באוגוסט  8 ביום החברהמיידי שפרסמה  דיווח ראוההצטיידות. לפרטים וספים, 

  ב לדוחות הכספיים. 16וביאור  ),2018-01-074290

 המטוסים רכישתעבור  לתשלום מקדמות מימון סכמיה

עם בק זר על הסכם למימון תשלום מקדמות למטוס בואיג חדש מדגם  אל על, חתמה 2018בחודש מרץ 

  מיליון דולר.   37בסך של  787-9

 65 -של כ בסךמקדמות  םלמימון תשלו הסכםעל  מקומיעם בק  אל על חתמה ,2018 אוגוסט חודשב

  . 787-8מדגם בואיג  דרימליירמטוסי  שיל דולרמיליון 

מיליון  42.9 -בסך של כמקדמות תשלום מימון על הסכם לעם בק זר  אל עלחתמה  ,2018 בחודש דצמבר

  . 787-8דרימלייר מדגם בואיג  מטוסישי לדולר 

  ב לדוחות הכספיים. 16ראו וביאור  לפרטים וספים אודות הסכמי מימון המקדמות המפורטים לעיל,

  787 מטוסי חכירת

על הסכמים לחכירה של  זרות חברות שלוש עם 2015-2016 בשים אל על חתמהלהסכם הרכישה,  בוסף

(אשר  787-8מטוסי דרימלייר חדשים מדגם  ארבעהוכן  787-9מטוסי דרימלייר חדשים מדגם  חמישה



 80 -א 

 

 הסכם במסגרת לחברה וחכרוואשר י 787מטוסי  רכישת עסקתכאמור מבואיג במסגרת  שיים רכשו

שים עם  12"), לתקופות של המטוסים החכורים(" ))Sale & Lease Back( מחדש וחכירהלמכירה 

  .אופציות להארכה

-787 מדגם המטוסיםהסכם להמרת שי  על הזרות החברות אחת עם אל על, חתמה 2017בחודש ובמבר 

בואיג חדשים מדגם  למטוסי ,לעיל כאמור 2016שחתם בשת  החכירה הסכםבמסגרת  אל על שחכרה 8

בואיג חדשים מדגם  מטוסי שי עד לחכירת אופציה לקבלת הבות מזכר על אל על חתמה בוסף. 787-9

  . 2020שים למימוש עד חודש יולי  12וספים לתקופה של  787-9

 חדש בואיג מטוסיבשה של  ההסכם לחכיר עלחברה זרה  אותהעם  אל על, התקשרה 2018 יוארבחודש 

 16 -להצטייד ביותר מ(על אף שבהתאם לתכית ההצטיידות, לחברה לא היתה כווה  787-9 םמדג

החכירה היא  תקופת. 2019במהלך הרבעון השלישי לשת  האשר מועד מסירתו המתוכן הי ),מטוסים

שים, כאשר לחברה קיימות אופציות להארכה של ההסכם לתקופות של שלוש שים כל פעם עד  12 -ל

  חודשים מראש לפי סיום ההסכם. 24לתקופה כוללת של שש שים, זאת בהודעה של 

שרכש  787-8בואיג על ביטול רכישת מטוס אחד מדגם בואיג ל אל על, הודיעה 2018ובמבר בחודש 

במסגרת עסקת ההצטיידות, וכן מסרה הודעה לחברה הזרה עמה התקשרה בעסקת מכירה וחכירה 

ביחס למטוס, בדבר ביטול העסקה. לפרטים וספים, ראו דיווח מיידי   (Sale & Lease Back)מחדש 

לדוחות )א 1ד(12וביאור ) 2018-01-111375(מספר אסמכתא  2018בובמבר  20יום ב החברהשפרסמה 

  .םהכספיי

מטוסי  8 על הסכמים לחכירה של זרות חברות שלוש עם התקשרויות אל עלהסמוך לאישור הדוח, לכון 

אשר רכש כאמור מבואיג [ 787-8וכן מטוס דרימלייר חדש מדגם  787-9דרימלייר חדשים מדגם 

 וחכירהלמכירה  הסכם במסגרת לחברה יוחכר אשרלעיל ו כמפורט 787מטוסי  רכישת עסקתבמסגרת 

. כון למועד הסמוך לאישור שים עם אופציות להארכה 12, לתקופות של ])Sale & Lease Back( מחדש

  .787-9מטוסי דרימלייר חדשים חכורים מדגם  5 אל עלהדוח, התקבלו ברשות 

 ןהיהמכירה וחכירה מחדש המתוארות לעיל, ו החכירה, הרכישה עסקאותבמסגרת  אל עלהתחייבויות 

מטוסי  3-ו 787-9מטוסי  4( אל עלבבעלות  דרימלייר מטוסי 7מטוסי דרימלייר חדשים, מתוכם  16 -ל

 עסקתאשר רכש מבואיג במסגרת  787-8ומטוס  787-9מטוסי  8[ בחכירה דרימלייר ימטוס 9 -) ו787-8

  .מעלה כמפורט זרה לחברה )Sale & Lease Back( מחדש וחכר ומכר 787מטוסי  רכישת

, כאשר 787-9חדשים מדגם בואיג  מטוסים 8 אל עלהדוח, התקבלו ברשות  לאישור הסמוךלמועד  כון

 8 כל. יבשה חכירה במסגרת אל עלחכרו על ידי  מטוסים חמישהו אל על בבעלות מטוסים שלושה

התקופה  במהלך עלאל  רשות, צפויים להתקבל באל עלשיירכשו ו/או ייחכרו על ידי המטוסים האחרים 

 .אל עלולהצטרף לצי המטוסים רחבי הגוף של  2020ועד לרבעון לשת  2019מהרבעון השי לשת  החל

(המטוס האחרון בצי זה  767-300בואיג  מדגם המטוסיםאת צי  יצוין כי מטוסי הדרימלייר מחליפים

שצפוי לצאת משירות  747-400 דגם בואיגהמטוסים מ ), וכן את צי2019יצא משירות בחודש פברואר 

  .2019בהדרגה במהלך שת 

   787רויס למטוסי  רולס מועי

לרכישת מועים חליפיים,  םעל הסכ רויס רולסעם יצרית המועים  אל על, חתמה 2016 פברוארבחודש 

החכורים  המטוסים על וכןבבעלות  שיותקו על המטוסים מועיםהטבות בוגע לרכישת ה על הסכם

  , וכן על הסכם אחזקת מועים.TRENT-1000 TENמסוג 

 בתהליךבדבר מגבלות שוצרו  אל עלרולס רויס את עדכה  2017לשת  הרביעיבמהלך הרבעון  כי יצויין

. עסקת ההצטיידותבמסגרת  אל עלאותם רכשה  TRENT-1000 TENהייצור של המועים מסוג 

לחלקי מוע שייתכן כי ידרשו החלפה מוקדמת  המגבלות, בעיקרן, הין מגבלות רגולטוריות הוגעות
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כי צומצמו חלק מהמגבלות האמורות.  2018מהמתוכן. יצוין כי רולס רויס הודיעה לחברה במהלך שת 

רולס רויס בוחת את הפתרוות האפשריים לצורך פתרון וצמצום המגבלות שותרו , הודעתה פי לע

   בדבר פתרוות אלו.  אל עלותעדכן את 

מצוידים  ואשר הגיעו 2017 שתהתקבלו בחברה ב אשר 787-9 מדגם דרימלייר מטוסי לשי ביחס בוסף,

זאת עקב ( TRENT-1000 TEN -הדגם החדשבמקום  TRENT-1000 PACK C רולס רויס מדגם במועי

בעת מסירת שי המטוסים  TRENT-1000 TEN -אי קבלת הרישיוות הרגולטוריים למועי ה

  .TRENT-1000 TENאת החלפת המועים לדגם  השלימה רולס רויס 2019בחודש פברואר  ),הראשוים

המגבלות הרגולטוריות בשל  ,ויצרית המטוסים בואיג על פי המידע שמסר לחברה מחברת רולס רויס

למטוסי  TEN 1000-TRENT , קיימים עיכובים בעולם באספקת מועים חדשים מדגםהמתוארות לעיל

 787-9הדרימלייר מדגם קיבלה את מטוסי  אל עליצוין כי עד כה  .787-9הדרימלייר החדשים מדגם 

, הדבר עשוי בחברת רולס רויס העיכובים והמגבלות כאמור במועד המתוכן. מעבר לכך, ככל שיימשכו

  .הוספים במועד אל על מטוסילהשפיע על קבלת 

. רויס רולסמחברת  הדרימלייררזרבי שי לצי מטוסי , הושלמה רכישת מוע 2019פברואר  בחודש

  הכספיים.לדוחות  )7ג(16ביאור  ראו, זר בק עם על אל שחתמההמימון  הסכםבדבר  לפרטים

בדבר עלות רכישת המטוסים, המועים למטוסים, המועים החליפיים וחלקי חילוף (לרבות בגין  לפרטים

מימון מטוסים, ראו  הסכמי בדבר לפרטיםלדוחות הכספיים.  )א1ד(12 יאורראו בהמטוסים החכורים), 

 ב16 יאורב ראו, דמותמקמימון  הסכמיולפרטים בדבר לעיל,  2.20סעיף לדוחות הכספיים ו ב16ביאור 

   .לדוחות הכספיים

  ישראייר עסקת

 חברה בי די אי עם דור וסאן אל על ו, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון, התקשר2017ביולי  2ביום 

ישראייר ו פיתוח בי די אי של הבת חברת"מ, בע) 2009( תיירות בי די אי"), פתוח בי די אי"מ ("בע לפיתוח

 המופק והפרע של ישראייר המיותהון  מלואבהסכם לרכישת  ")ישראיירתעופה ותיירות בע"מ ("

 2017בפברואר  9"), אשר עיקריו מפורטים בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום הרכישה הסכם("

-2017-01(מספר אסמכתא  2017ביולי  2מיום ) ובדיווחי המשך 2017-01-014592אסמכתא  פר(מס

  ").ישראייר עסקת" או "העסקה(") 2017-01-056440(מספר אסמכתא  2017ביולי  3) ומיום 055900

 -התחרות (לשעבר  רשות אישורהיה קבלת  ישראייר עסקתהשלמת אחד התאים המתלים שקבעו ל

 אל על קיבלה ,2018ביואר  10 ביום. ") לעסקההרשות"להלן בסעיף זה: , העסקיים ההגבליםרשות 

אל , הגישה 2018במרץ  29 וביום") החלטת ההתגדותרשות בדבר התגדותה לעסקה ("הה מטעם הודע

כמפורט  זאתבית הדין להגבלים עסקיים) על החלטת ההתגדות,  -(לשעבר  תחרותלערר לבית הדין ל על

וביום ) 2018-01-003513(מספר אסמכתא  2018ביואר  10ביום בדיווחים המיידיים שפרסמה החברה 

. וכח חלוף הזמן מעת חתימת הסכם בהתאמה, )2018-01-033400 אסמכתא(מספר  2018 במרץ 29

הליך הערר בפי בית הדין, דרשו הצדדים לשאת ולתת  צפוי עד להשלמתו של יההשהרכישה ומשך הזמן 

הותיר את הסכם הרכישה בתוקפו. היות והמשא ומתן לא בדבר התאים המסחריים בהם יתן יהיה ל

והודיעו על  לתחרותבית הדין ל, 2018 ביוי 20 ביום פו והצדדים בוטל ההסכםצלח ולא הושגה הסכמה, 

  משיכת הערר.

הסכמים  על אלל ,לעיל והמפורטים ההצטיידות עסקת במסגרת בהםלהסכמים שאל על התקשרה בוסף 

 2.13 לעיל), הסכמי שכירות ושימוש מקרקעין (ראו סעיף 2.16 סעיףבוגע לעובדים וזכויותיהם (ראו 

 2.25 סעיףחברות תעופה (ראו שוים עם  הסכמים ),לעיל 2.12 ףמטוסים (ראו סעי תלעיל), הסכמי חכיר

והסכם עם המדיה בושא השתתפות המדיה בהוצאות  לעיל) 2.14 ו סעיףביטוח (רא הסכמי, להלן)

  . אל עלהתחייבות למתן שיפוי וביטוח לושאי משרה ב אל עלכמו כן, ל .)2.22.13הביטחון (ראו סעיף 
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  הסכמי שיתוף פעולה 2.25

) המאפשרים לוסעים בטיסות Interline Agreementsאחרות ( עם חברות תעופה הסכמים אל עלל

סדירות, בכפוף למגבלות מסויימות, להשתמש בכרטיסי טיסה, שהוצאו על ידי חברת תעופה אחת, 

), המאפשרים למוביל Code Shareהסכמי "קוד משותף" ( לאל עלכן ו בשירותים של חברת תעופה אחרת

  ירי אחר כאילו היו טיסות שלו. ושל מוביל או ירי לשווק טיסותואו

 Swiss International( סוויס חברת עםהסכמי קוד משותף  על לאלמועד הסמוך לאישור הדוח ל כון

Airlines ;(איבריה חברת )(Iberia Airlines ;ס אמריקן חברתאיירליי )American Airlines ;(חברת 

; )S7 Airlines - Siberia Airlines( איירלייס ריהסיבי - איירלייס S7 חברת); Air Chinaאייר צ'ייה (

 חברת); JetBlue( בלו ט'ג חברת); Airlines Ethiopian( אתיופיאן חברת); Airways Thai( תאי חברת

); Aerolineas Argentinas( ארגטיאס ארולייאס חברת); Bangkok Airways( איירווייס בגקוק

 TAP Airחברת טאפ אייר פורטוגל (; Qantas)( קוואטאס ); חברתAeroMexicoאירומקסיקו ( חברת

Portugal( גקוק; חברתאיירווייס ב )Bangkok Airways ;(ג חברתג הוס קואיירליי (Hong Kong 

Airlines) ;(אם חברתס וייטאיירליי (Vietnam Airlines) ס לוט וחברתאיירליי )LOT Polish 

Airlines(. ים  על אלכי לקוחות  יצויןהקודות מצבירת וסע" מועדוןגם בגין טיסות המתמיד ה "

  ההמשך אשר מבוצעות במסגרת הסכמי הקוד המשותף.

הסכמים תפעוליים שוים עם חברות תעופה שוות הכוללים, בין השאר, הסדרי תפעול  אל עלכמו כן, ל

וסים וחלקי חילוף, סיוע הדדי במצבי חירום, אספקת ציוד טכי, הסדרי חכירה, הסכמי תחזוקת מט

יש גם הסכמים עם חברות תעופה לגבי אירוח בטרקליים, שיתופי פעולה במסגרת  אל עלל לתעופה ועוד.

שיוע (וסעים מועדוי לקוחות, התחשבות בגין שימוש בטיסות המשך, בושאי רישום הזמות והסכמי 

  או מטעים). 

  ייםהליכים משפט 2.26

תביעות משפטיות (לרבות שומות יכויים) בסך כולל של  אל על, הוגשו כגד 2018בדצמבר  31כון ליום 

ליון דולר ימ 18.6 -הכספיים בסך כולל של כ יההפרשה בדוחות אל עלליון דולר, בגין רשמה ימ 1,325 -כ

  על חוות דעתם של יועציה המשפטיים. תבססוזאת בה

בסכומים כספיים. סכום ההפרשה ה"ל בדוחות הוגשו גם תביעות משפטיות בלתי מכומתות  אל עלכגד 

  .על אלפי אומדן ההלת -ם כולל גם הפרשות בגין תביעות בלתי מכומתות, עליהכספי

 דוחותלב 20 ביאור ראו ,עותו/או החברות הבות שלה תב על אלבהן  המהותיותהתביעות  פירוטל

   .הכספיים

בדצמבר  29 מיום ,)2016-201-092541(מספר אסמכתא:  2016בדצמבר  28 מיום החברה דיווחיכמתואר ב

), 2018-01-015828(מספר אסמכתא  2018בפברואר  27ומיום  )2016-01-093792(מספר אסמכתא:  2016

בגין כלל השומות  אל על שילמהבהסכם עם פקיד השומה על פיו  אל על, התקשרה 2018בפברואר  26ביום 

וכן בגין תשלומי דמי האש"ל לצוותי  2011-2013יכויי מס שכר הוצאות עובדים לשים  חישובבדבר 

 יאורוספים ראו בלפרטים מיליון ש"ח.  75 -, סכום כולל של כ2017עד וכולל  2014האוויר עבור השים 

  .הכספיים לדוחות 20

במסגרת חקירה של  אל עלשל רשות יירות ערך חיפוש במשרדי  חוקריםביצעו , 2018בובמבר  14ביום 

   .אל עלבמידע פים וכן חקרו בדון ושאי משרה ב שימושרשות יירות ערך בוגע לעבירות 

ומי שכיהן  גיזבורג, בעל מיות בחברה יפו, מר פחס-על פי מסמכי בית משפט השלום בתל אביב

ג 52חשד בביצוע עבירה של שימוש במידע פים לפי סעיף  ,2018בדצמבר  31בחברה עד ליום  כדירקטור

  ) לחוק יירות ערך.1(א)(54לחוק יירות ערך ועבירת תרמית בקשר ליירות ערך לפי סעיף 
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א 198לוד בקשה לפי סעיף  -משפט המחוזי מרכז , ודע לחברה כי הוגשה לבית ה2018בובמבר  18 ביום

המבקש, הבקשה  לטעתבקשה לאישור תביעה גזרת. לגילוי ועיון במסמכים בטרם הגשת  החברותלחוק 

 מייידילחקירה הפלילית שפתחה בעייו של מר גיזבורג. לפרטים וספים, ראו דיווח  בהמשך הוגשה

  .)2018-01-104839(מספר אסמכתא  2018בובמבר  18 ביוםשפרסמה החברה 

   וצפי להתפתחות בשה הקרובה עסקית ואסטרטגיהיעדים  2.27

 אל עלתכית אסטרטגית ארוכת טווח שמטרתה הגדלת הכסות  אל עלגיבשה  2018במהלך שת 

במסגרת זו,  .למחירבתמורה אותה  המתן שירות איכותי שיספק ערך ללקוחות , כל זאת תוך רווחיותהו

לשיפור ושדרוג המוצר כאמצעי לבחירת חידוש צי המטוסים, להפיית משאבים ומקורות ל אל עלפועלת 

הרחבת החדשות הדיגיטלית,  ,, וזאת תוך דגש על חדשות ואחידותולשיפור השירות הלקוח ב"אל על"

ם התעופה בכלל ובישראל בעול אל עלשל שיפור מעמדה התחרותי , והיעילות והמצויות התפעולית

  .יזמותו דגש על ישראליות, שייכות, ביטחוןבפרט, תוך שימת 

להביא להתייעלות  , אשר מטרתה"2021"אופק  -מקיפה פים ארגוית  כיתת אל עלכמו כן, מיישמת 

לוגיסטיקה ורכש, עלויות מכר, יעילות הפעלת כוח אדם, כדוגמת, בתחומים שוים ( אל עלבהוצאות 

  .וסיוע בפישוט תהליכים על אלהכסות ), מקסום וחיסכון בדלק יהול התחזוקה ,אויר וקרקע צוותי

ולאחר מכן,  2019, וצפויה לפעול בשת אל עלפועלת , אל עלשל  התוכית האסטרטגיתמימוש במסגרת 

  בארבעה תחומי פעילות עיקריים כמפורט להלן:

 לקוחות .1

 ההעדפה את ולחזק לבסס במטרה', על'אל  המותג לחיזוק פועלת אל על ':על"אל  מותג 

, אפיון אל עלצי המטוסים של  חידוש באמצעות" על"אל  למותג לקוחותיה של וההזדהות

, המיתוג ריעון תהליךהשויםמעה לצרכים של מגוון הלקוחות  מתן, מחודש של חווית הלקוח

 הוסע מועדון לחברי מגוות ערך והצעת על אל לקוחות על המוצר השפעת של ממוקדת בחיה

 אל. לפרטים אודות עדכון תכית צבירת ומימוש קודות מועדון הוסע המתמיד של המתמיד

 .לעיל 2.7.4 סעיף ראו, על

 וקטת אל על לשיפור  :המטוסים צי חידושאל הלקוח, מיישמת  חווייתבמסגרת הפעולות ש

מטוסים חדשים  16 אל עלתכית הצטיידות במטוסים רחבי גוף במסגרתה רכשה וחכרה  על

מדגם דרימלייר שהיו מטוס רחב גוף, כאשר מטוסים אלה מחליפים שי ציי מטוסים 

לבצע תכית מקיפה לחידוש ושדרוג  אל על). בוסף, החליטה 747-400 -ו ER767-300וותיקים (

. כמו כן, ER777-200ומדגם בואיג  737-800מדגם בואיג  לאל עפים המטוס בצי מטוסי 

 בחלק הותקה אשר), Wi Fi( אל עלמערכת איטרט אלחוטי במטוסי  אל עלהשיקה 

 .וספים במטוסים בהדרגתיות ותותקן ממטוסיה

לעיל; לפרטים אודות עסקת  2.12, ראו סעיף אל עלאודות צי המטוסים של  לפרטים

 סעיף ראו, אל עללעיל; לפרטים אודות חידוש ושדרוג פים מטוסי  2.24ף ההצטיידות, ראו סעי

 .לעיל 2.5

  לשיפור משמעותי של החוויה הדיגיטלית, תוך פיתוח  פועלת אל על הדיגיטלית: החוויהשדרוג

ביה מלאכותית, שיאפשרו הגדלת הכסות ושדרוג  ותרותיות, מבוססייכולות שיווקיות וש

 פועלתבמסגרת זו, . והתאמה אישית בהתאם לצרכי הלקוחות חווית הלקוח בדגש על וחות

לקוחות היוקרה דגש על ) תוך באתר האיטרט ובאפליקציהחווית המשתמש (לשיפור  אל על

בתחום  אל עלעילות לפרטים אודות פוהמועדון כליבת העשייה הדיגיטלית הקמעואית. 

 לעיל. 2.7.3הדיגיטל, ראו סעיף 
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  ות של הגברתאמרואה את לקוחות היוקרה  אל על :העסקיים והלקוחות היוקרה לקוחותה

וכן את הלקוחות העסקיים כקהל יעד משמעותי ובהתאם מבצעת פעולות שוות שמטרתן 

מעה לצרכיו הייחודיים, בין  תתול ביותר הגבוהה ברמה שירות חוויית זה למגזר להעיק

, אלה לקוחות, מתן יחס אישי וקיום קשר הדוק עם אל עלהיתר, באמצעות חידוש צי מטוסי 

מתן הטבות במסגרת מועדון הוסע ו אל עלהתאמת לוח הזמים, הרחבת רשת התיבים של 

 .המתמיד

 תפעול .2

 ית מיישמת אל על :התייעלותית תכים ארגוכמו  .לעיל כמתואר" 2021"אופק  - מקיפה פ

במטוסי דרימלייר חדשים וההוצאה משירות של שי ציי  כן, יישום תכית ההצטיידות

חסכון יכר בהפעלה  אל עללמיבה תכית ההצטיידות  יישוםכמו כן, . מטוסים וותיקים

חסכון תבטא, בין היתר, בצמצום בצריכת הדלק, מובתחזוקה השוטפת של המטוסים, אשר 

בוסף, במסגרת ההתייעלות בהוצאות האחזקה של המטוסים ושיפור הדיוק המבצעי. 

של תחזוקה יחידות התהליכי העבודה בכלל לפעול לשיפור להמשיך  אל עלהתפעולית, בכוות 

ייצור מפעל ביית שקיעה במ אל על(שיפוץ, אחזקה, לוגיסטיקה ופעילות בתי המלאכה).  אל על

(שירות לוסע)  "ןשל הלוגיסטי המרכז כן"מ ותמשל  המזוןמפעל  ואלייועבר מזון חדש אשר 

החדש צפוי לשפר את התהליכים הלוגיסטיים  לעיל, המפעל 2.18.1בסעיף  כמתואר. על אלשל 

 והתפעוליים ולהביא להתייעלות תפעולית בתחום המזון והשירות לוסע. 

 :החברה פועלת לחיזוק אמון לקוחותיה לקיום שגרת פעילות מבצעית תוך  פעילות מבצעית

הגבוהה ביותר וכן תוך שאיפה לשיפור הדיוק  ברמהשמירה על בטיחות בטיסה ובטחון 

כי במסגרת היערכות החברה לעמידה במגבלות החלות  יצויןבצעי והמצויות התפעולית. המ

ושאים שוים, כגון תקופות מוחה  המסדיר ברגולציה[תיקון  FTL -עליה מכוח תקות ה 

התאמות שוות בפעילותה  2018שת  במהלךוכד'], ביצעה החברה  מיימאלית בין טיסות

זה, שיוי מערכי התכון והשליטה  ובכללדיוק המבצעי, שמטרתן, בין היתר, שיפור ה

המבצעיים. מימושה של תכית ההצטיידות במטוסים רחבי גוף והוצאה משירות של ציי 

 כצי ER777-200 -ו  787 –וכן הפעלת ציי ה  747-400 -ו ER767-300המטוסים מדגם בואיג 

ת איתה למימוש מטרות אלו. אחוד בהיבט של איוש הטיסות על ידי טייסים, משמשת תשתי

 (א) לעיל. 2.23.2, ראו סעיף FTL -לפרטים אודות תקות ה

 :ות ודיגיטליזציה תפעוליתולוגיות מתקדמות בתהליכי  חדשהחברה פועלת לשילוב טכ

העבודה המרכזיים ובכלל זה, בכל הוגע ליהול התפעול המבצעי, אחזקת המטוסים (לרבות 

 ת תחזוקת המטוסים) והכת המטוס לטיסה. מלאי החלפים ויהול שרשר

 מסחר .3

 תיבים עיבוית  על אל: והרחבת רשת התיבים הגדולה והמגוופועלת לשימור וביסוס רשת ה

התיבים ביעדי הליבה, תוך חתירה ליציבות ופיתוח לוח אל/מ ישראל וכן פועלת לעיבוי רשת 

הזמים. השיפורים עשים מתוך התייחסות לצרכי הלקוחות, התאמת השעות לקהל היעד, 

כמו וכן יעילות תפעולית ליצולת מירבית של המטוסים.  המשךמיקסום החיבוריות לטיסות 

וזאת הן בפעילות  ר, בתיבי פאילהרחבת ופיתוח פעילות חברת הבת סאן דו על אלכן, פועלת 

פועלת להמשך פיתוח הסכמי  על אלמכירה לסיטואי תיירות והן בקווים סדירים ועותיים. 

וההסכמים המסחריים עם חברות תעופה בילאומיות, לשם הגדלת רשת  משותףהקוד 

דשים . לפרטים אודות הקווים החעל אלהתיבים וכן להתאמת והגדלת חיבוריות לרשת תיבי 

 לעיל. 2.5, ראו סעיף להשיקעל  אלשבכוות 
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 :וסעים סות מפעילות הטסתסותיה באמצעות פתיחת  אל על הגדלת הכפועלת להגדלת הכ

, 737 - ו  777-200ERמדגם המטוסים ציי תצורת שיויתיבים חדשים, עיבוי תיבים קיימים, 

שיפור יכולת יהול ההכסות באמצעות פיתוח תשתית מדעית, מסחרית וטכולוגית מתקדמת 

וכן הצעת מוצרים משלימים ישירים ומוצרים משלימים עקיפים, אשר ותת מעה לצרכי 

 . אל עלהלקוחות על פי העדפותיהם ובמקביל תורמת להגדלת הכסות 

חברת הבת סאן דור באמצעות הרחבת היעדים  להרחיב את פעילות אל עלבוסף, בכוות 

לטיסות סדירות ליעדי ופש ובאמצעות מכירה של חבילות ופש (טיסה ומלון). כמו כן, פועלת 

ואפליקציית  אל עלהחברה להגדלת היקף המכירות הישירות באמצעות אתר האיטרט של 

  המובייל. 

 וי מודל הת הפעלת באמצעות המחרהשיה רחב ככל  על :חדשה טיסות מתכות לתת מעמ

להתאים את  אל עלהמשיכה , 2018האפשר ללקוחות השוים על פי העדפותיהם, במהלך שת 

 -ו Unbundlingלמודלים ההוגים באירופה ובטיסות הפים בארה"ב ( ההמחרהמודל 

Branded Fares אל עלאת הטיסות ליעדי  אל על, מפעילה 2018) והחל מחודש אוקטובר 

ה במתכות חדשה, במסגרתה יתת ללקוח במחלקת תיירים אפשרות בחירה בין באירופ

החליטה  אל על. םשלושה סוגים שוים של הצעות ערך שמותאמות לצרכי הלקוחות השוי

במזרח הרחוק ובדרום אפריקה  אל עללהרחיב את מתכות הטיסות האמורה גם ליעדי 

  . 2019השי לשת  לטיסות שתפעיל החברה ליעדים אלה החל מהרבעון

 :וסע המתמידוע צמיחה משמעותי של  מועדון מועדון הוסע המתמיד מהווה מוכן  אל עלה

פלטפורמה חשובה לשימור אמות הוסעים. החברה תמשיך לפתח את פעילות המועדון כמוע 

צמיחה משמעותי בשים הבאות, תוך יצירת מקורות הכסה וספים. במסגרת מימוש התכית 

עם מוסדות  2018במהלך שת  אל עלסטרטגית של מועדון הוסע המתמיד, התקשרה הא

לעיל), כאשר בהתאם למטרות העסקיות  2.7.4פיסיים בהסכמים חדשים (כמתואר בסעיף 

את המודל העסקי בהסכם עם כאל  אל עלושל המועדון לשים הבאות, שיתה  אל עלשל 

יורחבו גם למקורות הכסה וספים מעבר לעמלת  אל על, כך שמקורות ההכסה של ודיירס

שותפות בדמי הכרטיס, אשראי צרכי ועמלת מט"ח. כמו  שהיםהמחזור כפי שהייתה עד כה, 

להרחיב את שיתופי הפעולה של מועדון הוסע המתמיד עם גופים מובילים  אל עלכן, בכוות 

יסים והצרכות, על מת להמשיך ולחזק את הערך למחזיקי בתחומי התיירות, הפאי, הפ

, צפוי להיכס לתוקף עדכון לתכית צבירת ומימוש 2019באפריל  1הכרטיס. בוסף, ביום 

קודות המועדון, כאשר עדכון התכית בוגע להרחבת אפשרויות מימוש הקודות יכס לתוקף 

  . 2019ביולי  1ביום 

 וסעים ומכירות שיווקמתאימה את עצמה למגמה העולמית של גידול בשיווק ישיר  אל על :ל

להחליף את  אל עלשל כרטיסי טיסה באמצעות אתר האיטרט והמובייל ובמסגרת זו, בכוות 

ההזמות של אתר האיטרט של החברה וכן להשיק יוזמות שוות בתחום הדיגיטל לשם מוע 

בתחום זה, ראו  אל עלרטים אודות פעילות אלה. לפ ערוציםשדרוג חווית הרכישה באמצעות 

  . לעיל 2.7.3סעיף 

 סות הגדלתים  אל על :מטען הובלת מפעילות הכציאל הטסת המטעפועלת למימוש פוט

בגחון מטוסי הוסעים, בעיקר כתוצאה מתוספת משמעותית של קיבולת המטעים במטוסי 

 הדרימלייר וצמיחת פעילות מטוסי הוסעים. 

 סות הגדלתוספות מפעילויות הכ: תמשיך בפעילותה בפיתוח חברת הבת "קוקפיט",  אל על

באמצעות חבירה והשקעה בסטרטאפים וספים בתחום התעופה והתיירות וכן באמצעות 
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הרחבת השותפויות עם חברות בילאומיות, כשמטרת העל היא להיחשף למוצרים חדשיים 

  תפיה האסטרטגיים.ובקרב שו אל עלבתחום ולהטמיעם במערכות 

, אשר פועלות ובורשטיין"מ תמלהרחבת פעילותן של חברות הבות,  אל עלכן, פועלת  כמו

  .לעיל 2.19.1 סעיף ראו, אל עלבתחום המזון. לפרטים אודות חברות הבות של 

 אשים ותהליכים .4

, וממוקד וביצירת ארגון מלוכד, מקצועי משאב האושילהמשיך ולהשקיע בפיתוח הבכוות אל על 

, בחברה הבייים יבדרג למהליםבתחום היהול  עודיותיי הכשרה תכיות גיבוש על ידי היתר, בין

מצויות. תגמול ותמרוץ  יישום המשךוכן  , שיפור סביבת העבודהאל עלעידוד מצויות בקרב עובדי 

תמשיך לפעול לחיבור העובדים למותג ולחברת אל על וכן תמשיך לבסס הון אושי  אל עלבוסף, 

תמשיך לפעול ליצירת  אל עלאיכותי מקצועי תוך יצירת דור מהיגות בכל הדרגים הרלווטיים. 

תרבות ארגוית המבוססת על אחדות, מטרות ואיטרסים משותפים, תוך שדרוג והעצמת היכולות 

 מערכתלשיפור ב פועלת אל על יצירת סביבת עבודה יעילה ומתקדמת.האושיות, באמצעות 

אל , בין היתר, לאחר שים של התמודדות, חתם הסכם עבודה חדש עם טייסי עובדיה עם היחסים

. כן יצוין, כי לטייסיםאפשר יעילות וגמישות בתפעול למול אורחות חיים ותכון מיטבי מ, אשר על

וציגות העובדים משא ומתן בדבר חתימה על הסכם  אל עללים כון למועד פרסום הדוח, מה

  קיבוצי חדש.

רבה בהתגייסות  עצמה מחויבת לקהילה שבה היא פועלת ולסביבה ומייחסת חשיבותאל על רואה 

 .בתחומי האחריות התאגידית השוים עשייהלהמשיך ב אל עללקידומן ולטיפוחן ובכוות 

הים מידע צופה פי עתיד  הוהתוצאות הצפויות כתוצאה מיישומ האסטרטגיתהתוכית אופן יישום 

ביחס לסביבת הפעילות של אל על כהגדרתו בחוק יירות ערך, ומבוסס על החות, הערכות ותחזיות 

. אפשרות יישומםהעסקית שלה, העשויות להשתות, כולן או חלקן, מעת לעת, ובכך להשפיע על 

כולן או חלקן, עשויות שלא להתממש כאמור, להתממש באופן חלקי בלבד או לפיכך, התוצאות בפועל, 

להיות שוות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות, הגזרות או המשתמעות ממידע זה, זאת בין היתר, 

כאמור או  פעולותלמועד הדוח אין כל וודאות בדבר מתכותן של  כאשר כון להלןמהסיבות המפורטות 

  .אישורים רגולטוריים שויםבין השאר בשל הצורך ב יכולת ביצוען,

במצב הגיאופוליטי, הכלכלי והבטחוי  עלול להיות מושפע משיוייםהיעדים האסטרגיים יישום 

באזור, אשר עלול להשפיע הן על היכולת לבצע טיסות ליעדים מסוימים והן על מחירי הדלק הסילוי 

עשוי להיות מותה  היעדים האסטרטגיים. כמו כן, יישום אל עלהמהווה מרכיב מהותי בהוצאות 

. בוסף, הוראות רגולטוריות, הצטיידותקיום מקורות כספיים אותים למימוש החלטות פיתוח וב

פעולות ברשת התיבים ובצי המטוסים ו , החרפת התחרותאל עלבתקיים שמירת יחסי עבודה 

  .הצפי להתפתחות בשה הקרובהו גייםהיעדים האסטרטיכולת מימוש להשפיע על עשויות 
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  3 פרק

  "מבע ליסיג כפיים גלובל

 מידע כללי על תחום הפעילות 3.1

 מבה תחום הפעילות והשיויים החלים בו 3.1.1

חברות  ,וביחד עם החברות הבות שלהקבוצת גלובל כפיים ליסיג בע"מ (גלובל כפיים ליסיג בע"מ,  3.1.1.1

"גלובל , להלן: פיהן-אשר היא ההית על והאמויות ייעודיות שהיא מאחדת בדוחותיה הכספיים

והחכרתם לחברות תעופה בעולם  מטען ומטוסימסחריים ), עוסקת ברכישת מטוסי וסעים ליסיג"

אמריקה, ובדרום צפון בועד הדו"ח, לקוחותיה של החברה מצויים כון למ מכירתם, כמפורט להלן.ו/או 

(אשר  מכירת חלקי חילוף של מטוסים של פעילות ובל ליסיגגלל, בוסף .אוסטרליהואסיה אירופה, 

להמשיך בפעילות זו לאחר  גלובל ליסיגאין בכוות היה זיחה בראי גלובל ליסיג). כון למועד זה 

 .שתושלם מכירת המלאי הקיים

מחזקות את טייתן לגוון את הצטיידותן במטוסים גם באמצעות חכירת חברות התעופה בעולם  3.1.1.2

זאת וסף על  -בין אם לתקופות זמן ביויות עד ארוכות ובין אם לתקופות זמן קצרות יותר  -מטוסים 

  רכישת מטוסים על ידן.

חלק  .העסקהבדרך כלל קיים מתאם בין רמת סיכון האשראי של החוכר לתשואה המגולמת בתאי 

) Sale &Leaseback(אחר של החוכרים הים חברות המעדיפות למכור את מטוסיהן ולחוכרם בחזרה 

  מטעמים שוים, כמתואר להלן. 

חכירת מטוסים על פי רכישתם משתים מחוכר לחוכר והעיקריים שבהם הים: להעדפת השיקולים 

עלות הפעלה  :כגון ,ולים כלכליים, מצב הזילות ואפשרויות המימון של החוכר; (ב) שיק1(א) מבה הון

(דמי חכירה חודשיים) קבועה וידועה מראש; (ג) תקופת הפעלה של המטוס הרצויה לחוכר; (ד) טרול 

  .סיכון ערך שיורי של המטוס; (ה) שיקולי מס

 יםם מתוצרת מערבית) הרכשיבשים האחרוות הולך וגדל אחוז המטוסים החדשים (מטוסים סילוי 3.1.1.3

הולך ידי חברות תעופה -ישירות על יםהמטוסים הרכששאחוז בעוד , די חברות החכרהי-ישירות על

העלייה בהיקף המחכירים בשוק, בצד זמיות הולכת וגדלה למקורות מימון לפעילות אותם  .וקטן

מחכירים, תומכת בהמשך מגמה זו של עלייה באחוז המטוסים המוחכרים לחברות תעופה לעומת היקף 

 .להלן 3.1.6וסעיף  לעיל 1.6 סעיףלפרטים ראו  המטוסים הרכשים על ידם.

 מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 3.1.2

רלווטיות וחשיבות למערכת הרגולציה החלה על חברת התעופה  היש ,בתחום החכרת מטוסים 3.1.2.1

  אגרות בקשר אליו. ההחוכרת את המטוס, לרבות בקשר עם הפעלת המטוס, אחזקתו, רישומו ותשלום 

בתקות כן כי על החוכר לעמוד בכל הדרישות ה"ל, ו,קבעגלובל ליסיג בהסכמי ההחכרה בהם קשורה 

בתקות רשויות אירופאיות. כן דרשים החוכרים להתחייב לקיים או ו/) FAAרשות התעופה בארה"ב (

, בהם התקותתחזוקתם, ביצוע , במטוסים את הוראות יצרי המטוסים בין היתר בוגע לשיפורים

רשות התעופה אי עמידה בתקות . , וכך גם לגבי מועי המטוס בכל הוגע לתחזוקתםקרקוע וכיו"ב

מועת, ברוב המקרים, מהחוכר אפשרות שימוש  שויות אירופאיותבתקות רו/או ) FAAבארה"ב (

                                                             
יחייב את החוכר לכלול את  2019 שת בתחילת לתוקף כס אשר IFRS-16 חשבואי תקןזה יצוין כי  בהקשר   1

 שיקוליו על לרעהלהשפיע  הדבר עלולמבחית החוכר  כאשרהכס (המטוס) וההתחייבות בגיו במאזיו, 
 . אחרות תחליפיות עסקאות פי על חכירה עסקת בהעדפת
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במטוס. בוסף, הסכמי החכירה מחייבים את החוכר לשאת בכל העלויות ה"ל ולשמור על המטוס קי 

  . מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או חוב הובע או הקשור בהפעלתו לאורך כל תקופת החכירה

הם רשומות זכויות הבעלות וזכויות וספות (כגון שעבודים) מרשמי כלי טיס שבהעולם קיימים במדיות  3.1.2.2

בכלי הטיס. כל מטוס יכול להיות רשום רק במרשם במדיה אחת ודרש תיאום בין רשויות המרשם 

השוות להעברתו למרשם במדיה אחרת. קיימת חשיבות רבה לרישום המטוס במרשם הכון ובצורה 

אז  - )החכירה החוז תהפר(כגון  מצבי משברבמטוס בעל הזכויות הקיייות לצורך הגה כוה וזאת 

  .להשיבו לבעליםעל מת דרש לקוט צעדים 

זכויות שוות שיעבודים ורישום  וגיבשה וסח של אמה בושא 2ועידת קייפטאוןהתכסה  2001בשת  3.1.2.3

במרץ  1אשר כסה לתוקפה ביום  בפרט,כלי תחבורה בילאומיים בכלל ומטוסים ל בוגעאשר קיימות 

2006 .  

והפרוטוקולים שקבעו בעקבותיה היבו שלוש החלטות אופרטיביות: (א) הקמת גוף בילאומי, האמה 

על כלי התחבורה הרלווטים; (ב)  והזכויותמוכר, במדיות החברות בו אשר יהל רישום של השעבודים 

רחב של תרופות במצבים של הפרת ההסכם מגוון רה שכאלו העקה לותי הלוואות לרכישת כלי תחבו

בין היתר, תרופות זמיות עד להכרעה סופית במחלוקת בים  -שבגיו הוטלו השעבודים על כלי הטיס 

, אשר יגבר על רישומי וזכויות לבין הלווים; (ג) הקמת מרשם אלקטרוי בילאומי לאותם שעבודים

ם של המדיות שיצטרפו לאמה, כך שיתן יהיה לקבוע קדימויות שעבודים וזכויות במרשמים מקומיי

בהקשר זה יצוין כי יכולת האכיפה של התרופות ושים במישור הבילאומי בכל הקשור לשעבודים אלו. 

האמורות בעת סיום ההסכם ו/או של תחולת מרשמי השעבודים והזכויות כפופה כמובן לשאלה האם 

לאמה וכן אישררה את תחולתה במסגרת חקיקה מקומית  המדיה בה רשום המטוס הצטרפה

 .  ספציפית

 סעיף ראו ,גלובל ליסיגלפרטים בדבר רגולציה בתחום איכות הסביבה בקשר עם תחום הפעילות של  3.1.2.4

  להלן. 3.14

   שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 3.1.3

ת בקבוצהתפתח זה פעילות כאשר תחום , שה 30 -כפעילה בתחום החכרת המטוסים קבוצת כפיים  3.1.3.1

  . 1993במיוחד מאז שת  גלובל ליסיג

 שלבמסגרת הרכוש הקבוע צי מטוסים קיים  ,קבוצת גלובל ליסיגבבעלות "ח, הדו פרסום למועדכון  3.1.3.2

  .מטוסי וסעים 9

צי המטוסים אשר בבעלות גלובל ליסיג ולשיויים במצבת של גלובל ליסיג,  רכושר הייצולפרטים בדבר 

 תהתקשרויוו ליסיג גלובל לקוחות אודות פרטיםל .להלן 3.9-ו 3.8פים סעיצי המטוסים ועלותם, ראו 

  .הכספיים לדוחות ד22ביאור  וראח "הדוועד למועד פרסום  2018 בשתהפעילות  בתחום

  בשווקים של תחום הפעילות או שיויים במאפייי הלקוחות שלוהתפתחויות  3.1.4

 .הגלובאליומהמצב הכלכלי  מטוסים מושפע באופן ישיר מהמצב הכללי בתחום התעופההתחום החכרת 

  .לעיל  1.6.1 סעיףראו  וספיםלפרטים 

                                                             
2    Convention on International Interests in Mobile Equipment, and the Protocol on Matters Specific 

to Aircraft Equipment, UNIDROIT 2001. 
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  : 82013סקירה של תחום התעופה מתוי יאט"א שפורסמו בדצמבר 

 %3.9-מיליארד דולר (שמהווה כ 32.3צפוי העף לרשום רווח קי של  2018בשת  - רווחיות העף

 2017מיליארד דולר בשת  37.7, המהווה ירידה לא מבוטלת לעומת רווח קי של מההכסות הצפויות)

ברווחיות לסך לעלייה הצפי הוא , 2019מההכסות באותה שה). בכל הוגע לשת  5.0%-(אשר היווה כ

יתן לראות כי העף בסופו של יום,  מההכסות הצפויות). 4.0%-מיליארד דולר (שיהווה כ 35.5-של כ

  רווחיות חזקה.ו הכסות ממשיך לייצר

מרשים למדי גם בשת בקצב המשיך לגדול הצמיחה של הטסת וסעים אחוז  - שוק הטסת הוסעים

מהשיעור שהוערך בתחילה אך מוך משיעור הצמיחה ה זו (שיעור גבוה בש 6.1%על וצפוי לעמוד  2018

 .2018מיליארד וסעים בשת  4.3-), המשקף מספר וסעים של כ2017בשת  7.3%, שעמד על 2017לשת 

וסעים צפוי לעלות, זאת בין היתר בעקבות הוספת אשר מקבלים המחירי הטיסות צפויים לרדת והערך 

מספר הוסעים צפוי הטיסות. בין ערים והגברת תדירות יעדי טיסה חדשים, הוספת קווים חדשים 

, 2019מיליארד בשת  4.6-, כאשר הצפי הוא להיקף וסעים של כ2019להמשיך ולעלות גם בשת 

  .5.6%-של כ 2019המשקף שיעור צמיחה של הטסת וסעים בשת 

, 2017-ו 2016השים , עלו מחירי הדלק במהלך 2015הגעתם לשפל במהלך שת לאחר  - מחירי הדלק

לשיאים  עדיין ותרו מוכים יחסיתרשמו תודתיות. בשורה התחתוה, מחירי הדלק  2018ובשת 

מעלויות התפעול  23.5%-הוצאה ממוצעת של כ היווהדלק  עלויות 2018בשת . שרשמו בשים קודמות

מעלויות התפעול של  24.2%-עלויות אלו צפויות להוות הוצאה ממוצעת של כ, ושל חברות התעופה

 .2019חברות התעופה בשת 

  :רווחיות חברות התעופה לפי חלוקה לאזורים

  2018אומדן ביצוע לשת   אזור
  (מיליארדי דולר)

  2019תחזית רווח לשת 
  (מיליארדי דולר)

  16.6  14.7  צפון אמריקה

  7.4  7.5  אירופה

  10.4  9.6  אסיה

  0.8  0.6  המזרח התיכון

  0.7  0.4  אמריקה הלטיית

  )0.3(  )0.4(  אפריקה

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום 3.1.5

, מים: (א) זיהוי כון של החוכר ויציבותו הכלכלית הפעילות גורמי ההצלחה הקריטיים בתחוםבין 

מסוימים, והחכרתם  מטוסים לדגמילאורך כל תקופת החכירה; (ב) קיומו של שוק טוב למטוסים, או 

 מטוס למחכיר; (ג)ההחזרה מוקדמת של במקרה של חכירה או הבמועד סיום תקופת או מכירתם 

; , לרבות קיומו של היקף מסויים של הון עצמילצורך רכישת מטוסיםובתאים וחים אפשרויות מימון 

  .השיווק גורמיו המטוסים יצריות, החכרה אחרות חברות, תעופהחברות קשרים עם  ה ופיתוח(ד) שמיר

  חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של התחום 3.1.6

העיקריים  חסמי הכיסה .גבוהים כיסה בחסמי המאופיין תחום היו המטוסים החכרת תחוםככלל, 

הים, בראש ובראשוה, המקצועות, הידע והקשרים הדרשים להפעלת התחום, לרבות עם  זהלתחום 

                                                             
Econ-https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-בכתובת:  ראו   3

 report.pdf-2018-year-end-Industry-the-of-ormancePerf-Economic-Performance/IATA.  
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ועם חברות החכרה אחרות  תעופה בילאומיות חברות עם, המטוסים יצריות עםמממים, גורמים 

עם  יחד .בהיקפים גדולים חיצוי ואפשרויות מימון היקף מסויים של הון עצמי ים. בוסף, דרשבעולם

בשים האחרוות התרבו אמצעי המימון בשוק התעופה העולמי ובשל כך ולמרות חסמי הכיסה זאת, 

האמורים, כסו חברות חדשות לתחום זה, ויכרת בעיקר התרחבות מהירה בהיקף הפעילות בתחום 

מצד בקים ומחכירים שמקורם בסין, אשר הפכו לשחקים משמעותיים בתעשייה ואשר כיסתם 

. בצד זאת 4ת הסביבה העסקית ואת היכולת להשיג תשואות גבוהות למאתגרות יותרלתחום הופכת א

להחכרת מטוסים לחברות תעופה גדולות בעלות סיכון מוך, המגביר את ון מוגבר בשוק יכר גם תיאב

  .לעיל 1.6.4 סעיף ראהלפרטים וספים  התחרות ובפרט בסגמט זה.

כך העובדה שמדובר בהתקשרויות ארוכות טווח, ובע מ בתחום הפעילותהעיקרי  ם היציאהחס

לסיום ההתקשרות (שלא על בסיס של הפרת החוכר את הוראות הסכם החכירה) שהאפשרות היחידה 

, ולעיתים עם חבילת המימון כאשר מדובר במימון המטוס, בכפוף להסכם חכירה מתמשך מכירת היה

Non Recourse.  

  ושיויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות  3.1.7

החוכר שהיו חברת התעופה המפעילה את  ידי-עלהיא רכישתם החלופה העיקרית לחכירת מטוסים 

מגמה של מעבר מרכישה של צי בעולם קיימת , במיוחד בשי העשורים האחרוים, . באופן כלליהמטוס

במועד הרכישה  , הןSale & Lease-backהמטוסים לחכירת מטוסים וכן מגמה של ביצוע עסקאות 

. השיקולים המכריעים של חברות התעופה בעיין המקורית של המטוס והן לאחר מספר שות הפעלה

  .לעיל 3.1.1-ו 1.6.4 סעיפים ראולפרטים וספים . זה הים בעיקר ושאי מימון וזילות

  מבה התחרות בתחום הפעילות  3.1.8

מתחרותיה העיקריות הין חברות קיימת תחרות רבה כאשר פוה, גלובל ליסיג בפלח השוק שאליו 

, מהן מספר חברות עק עתירות הון וכן מוסדות בסדר גודל דומה או גדולות ממה, הפועלות בעולם

  להלן. 3.5 סעיףלפרטים וספים ראו  מימון ובקים

  או של מתחרותיה. גלובל ליסיגאין משמעות למיקומה הגיאוגרפי של 

  מוצרים ושירותים 3.2

 מבה עסקת רכישת מטוס והחכרתו 3.2.1

באחת מהחלופות הבאות: (א)  בדרך כלל בתחום הליסיג עשותגלובל ליסיג  מבצעת אותןהעסקאות 

רכישת מלוא הזכויות של עסקת החכרה קיימת, תוך שהקבוצה כסת בעלי המחכיר הקיים לצורך 

רכיביה, לרבות רכישת המטוס, החכרתו לחוכר הקיים אך תוך השגה עצמאית של העסקה, על כל 

רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה או (ב)  ;מקורות מימון לרכישת המטוס

התקשרות בעסקה לרכישה והחכרה של מטוס למוכר המטוס החל  - )Sale & Lease-backהמוכרת (

כון למועד הדו"ח, כל עסקאותיה של . משלביה הראשוים, לרבות השגת מקורות מימון לעסקה

בהחכרה חוזרת  בוסף עוסקת גלובל ליסיג. 5"הקבוצה מבוצעות במסגרת של "החכרה תפעולית יבשה

                                                             
 bcde-https://www.ft.com/content/33a53748-, בכתובת:Financial Times-ה מאתר בעיין כתבה ראו   4

b25f8adaa111-9836-11e7; :ובכתובת -how-https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis
452268-global-gained-lessors-aircraft-chinas/.   

מספקת לחוכר את המטוס בלבד, כאשר הפעלת המטוס, תחזוקת המטוס, לרבות שירותי  גלובל ליסיג ,קרי    5
 ובעיקר; גלובל ליסיגטיפול תקופתיים, ביטוח וכיו"ב הים באחריותו ועל חשבוו של החוכר ובפיקוח 

 חברת של בבעלות שהיה לאחר משומש מטוס של החכרה: קרי; המטוס של" השי החיים"מחזור  במסגרת
(א) 3.2.2ראו גם סעיף . אחר לגורם הוחכר או טיסה שעות וביצע אחרת מטוסים החכרת חברת או אחרת תעופה
 להלן.
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מכירת מטוסים, לרבות בדרך של מכירת מטוס במהלך ובהחכרתם הסתיימה  מטוסים שתקופת של

   .עסקת החכרה קיימת

) Trustsלובל ליסיג בתחום החכרת המטוסים בוצעו באמצעות אמויות (גכל העסקאות הקיימות של 

 חברות ייעודיותאו באמצעות אשר גלובל ליסיג היה ההית על פיהן, , הרשומות בארה"ב או באירלד

מטוס הכלל במסגרת עסקה שכזו היו בבעלותו של  . כלליסיג מאחדת בדוחותיה הכספיים שגלובל

העסקה הרלווטים לאותו מטוס; קרי: אמות או תאגיד פרד כאמור לעיל, אשר היו צד למסמכי 

לעיין המימון כי אין בהתקשרות החברה  יודגש הסכם הרכישה, הסכם ההחכרה והסכם המימון.

  של החברה, אם וככל שקיימת. ממחוייבותהוע לגר היעודית

שימוש במגון התקשרות מיוחד זה מבוצע ממספר טעמים עיקריים: (א) הפרדה בין עסקאות 

המטוסים השוות ותיחום של כל מרכיבי העסקה תחת ישות משפטית אחת ופרדת מן העסקאות 

לאפשרות לממן את המטוס בוגע האחרות של קבוצת גלובל ליסיג (לעיין זה משמעות רבה במיוחד 

(ב)  -שהמימון להן יתן לישות המשפטית הפרדת ולא לגלובל ליסיג); וכן Non Recourseבמימון 

בעלות זרה במטוסים וחה יותר ומתאימה יותר לביצוען של העסקאות מול  -שיקולי "דגל וחות" 

ולם; (ג) לגבי מטוסים המופעלים חוכרים זרים והפעלת המטוסים על ידם במדיות שוות ברחבי הע

הרגולציה הפדראלית בארה"ב איה מאפשרת רישום כלי טיס בארה"ב מקום שבעליו איו  -בארה"ב 

אשר אושררה רק בחלק ממדיות  לעיל) 3.1.2.3 סעיףקייפטאון (ראה (ד) אמת  -אזרח ארה"ב; וכן 

  וקף האמה כאמור. העולם ואשר לקבוצה איטרס לבצע עסקאות אשר מקבלות הגה מת

  כל עסקה של רכישת מטוס והחכרתו בויה משלושה דבכים עיקריים:

, כאשר קבוצת גלובל ליסיג ומחירו (פיזי ומשפטי) איתור מטוס מתאים לרכישה מבחית מצבו  )א(

, דהייו, במצבו הטכי והמכי כפי שהוא ובמיקומו בעת As-Is Where-Isרוכשת את המטוס 

  ;הרכישהביצוע עסקת 

 איתור חוכר מתאים;  )ב(

 איתור מקורות מימון לרכישת המטוס.  )ג(

תוך הישעות יחסית שואפת לבצע את עסקאות הרכישה של המטוסים בהון עצמי מוך גלובל ליסיג 

קבלת הלוואות ממוסדות פיסים בארץ ובחו"ל כגד בטחוות, בין על ידי מימון חיצויים,  על מקורות

ובין על ידי  פי הסכם החכירה-המטוס, דמי החכירה ויתר זכויות החברה על לרבות יצירת שעבוד על

  באמצעות הפקת אגרות חוב.גיוס 

  תאי החכירה 3.2.2

  פי רוב בתאים דומים, אשר עיקרם כדלהלן:-החכרת המטוסים בבעלות עשית על

ידי גלובל ליסיג -תחילת פעילותה וכן כון למועד הדו"ח, כל המטוסים מוחכרים עלמאז   )א(

בחכירה תפעולית. חכירה תפעולית (להבדיל ממימוית) מתאפיית בעיקר בכך שלחוכר אין 

מוך משמעותית  -אופציה בסוף תקופת החכירה לרכוש את המטוס במחיר "הזדמות" (הייו 

כירה קבעת כך שבסופה המטוס עדיין בר שימוש ובר ערך בידי ממחיר השוק) וכן תקופת הח

המחכיר. לפיכך, הסיכון מצד אחד והסיכוי מצד שי, ביחס לערך המטוס במהלך ותום תקופת 

  החכירה, משוייכים לבעליו.

בכל ההסכמים, דמי החכירה הים קבועים, על בסיס תקופתי והם משולמים כון למועד הדו"ח,   )ב(

 באופן חודשי.מראש 
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דמי החכירה הקבועים בהסכם החכירה וכל תשלום אחר לפי הסכם החכירה הים ככלל,   )ג(

בסכום "טו"; הייו, מיסים, הוצאות ותשלומים אחרים הדרשים בגין ביצוע תשלום דמי 

החכירה לגלובל ליסיג מגולמים ואים מופחתים מדמי החכירה. בהקשר זה, החוכר מתחייב 

גלובל ליסיג בגין תשלומים ל ליסיג בגין כל חבות או הוצאת מס אשר תיגרם ללשפות את גלוב

 ו/או הוצאות אלו אשר יושתו עליה.

לשאת בכל העלויות וההוצאות הדרשות בקשר עם הפעלת ו/או השימוש הוא שמחוייב החוכר   )ד(

ים פי התאים שקבע-על 6לבטח את המטוס בכל סוגי הביטוח המקובליםבמטוס (ובכלל זה, 

) בפוליסת Loss Payeeהים המוטבים ( ממןהגוף המאו /המחכיר וכשבהסכם החכירה עימו 

המסירה ) וכן לשאת בכל הסיכוים בקשר עם ההפעלה והשימוש במטוס החל ממועד הביטוח

 .ועד למועד החזרתו אל גלובל ליסיג

ובאחריות  רלווטי לתפעל את המטוס בתקופת החכירה בהתאם להוראות כל דיןאחראי החוכר   )ה(

כן, החוכר -כמו החוכר ועל חשבוו להשיג את כל הרישיוות וההיתרים הדרשים ולחדשם.

אחראי לתחזוקה כוה ומתאימה של המטוס ומועיו לרבות שיפוצם, ובכלל זה לכל תיקון או 

   זק שגרם למטוס בקשר עם הפעלתו וגלובל ליסיג איה אחראית לכל אלו בתקופת החכירה.

וכן מגון של פיקוח על תחזוקת המטוס לגלובל ליסיג קיים מגון של דיווח בדרך כלל,   )ו(

במהלך תקופת . במידה וידה-גלובל ליסיג או השכרים עלידי אשי המקצוע של -והמועים על

דרשים במטוס שיויים, תיקוים ושיפורים כתוצאה מהחיות או הלים של רשויות החכירה 

לובל ליסיג גמשתתפת החוכר אחראי על ביצועם. בחלק מן המקרים, התעופה ו/או היצרן, 

 . שמרא תחשיב קבועל בהתאםבהוצאות אלו, 

חוכרי משה איו רשאי להעיק ו/או להעביר את זכויותיו בהסכם החכירה, מלבד להחוכר   )ז(

כן, -ידי גלובל ליסיג. כמו-מורשים אם צויו בהסכם החכירה או אשר אושרו לאחר מכן על

 .החוכר איו רשאי לשעבד את זכויותיו במטוס, ללא הסכמת גלובל ליסיג

איו רשאי לקזז מדמי החכירה כל סכום שהוא, לרבות בגין תביעות שכגד, אי שימוש החוכר   )ח(

 במטוס וכיו"ב.

ידי -איו רשאי לבצע שיויים ו/או תוספות במטוסים אלא אם אלה אושרו מראש על החוכר  )ט(

(למעט מקרים מסוימים בהם מוסכם מראש כי שיויים מסוימים, בדרך כלל  גלובל ליסיג

ובכל מקרה של  בהיקף ובאופן שאים מהותיים, אים כרוכים בהסכמת גלובל ליסיג מראש)

אלו, הם יוותרו בבעלותה של גלובל ליסיג יחד עם המטוסים ביצוע שיויים ו/או תוספות כ

(לעיתים יתת לחוכר האפשרות, על חשבוו, להשבת המצב לקדמותו  בסוף תקופת החכירה

  .קודם להשבת המטוס לגלובל ליסיג)

לעיתים קיימת בהסכם החכירה אופציה לחוכר, לרכוש את המטוס מהמחכיר בסיום תקופת   )י(

  ., כפי שמוסכם מראש בין הצדדיםבמחיר שוק או במחיר גבוה יותר החכירה או במהלכה,

קיימת בהסכם החכירה אופציה לחוכר להאריך את תקופת החכירה, בהודעה מראש, לעיתים   )יא(

   .בתמורה לתשלום דמי חכירה קבועים מראש או שיקבעו לפי המצב בשוק בעת ההארכה

                                                             
, (Contingent)וסף על הביטוחים שעל החוכר לערוך, לקבוצת גלובל ליסיג קיים ביטוח מסוג "רובד מותה"    6

פי הסכם החכירה -וזאת כהגה וספת לקבוצת גלובל ליסיג במקרים בהם יתברר, כי הביטוחים הדרשים על
  יסיג.  אותם רכש החוכר, או היה צריך לרכוש, לא מכסים בפועל את קבוצת גלובל ל
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מעבר ליתר התרופות להן זכאי ידי החוכר במהלך תקופת החכירה, -הפרת הסכם חכירה על  )יב(

בהתאם  לא פוגעת בזכותו של המחכיר לדמי החכירה בגין תקופת החכירה שותרההמחכיר, 

  .למגון הקבוע לכך בהסכם החכירה

, במרבית ועדהסכמי החכירה ותן החוכר ייפוי כח בלתי חוזר לגלובל ליסיג אשר  במרבית  )יג(

ידי כך להחזיר את החזקה המשפטית -לבטל את רישום המטוס במדיה הרשומה ועל המדיות,

יחד עם זאת יצוין כי  ידי החוכר.-במטוס לידי גלובל ליסיג במקרה של הפרת ההסכם על

לעיתים היכולת לאכוף ייפוי כוח זה היה מוגבלת ויכולת האכיפה משתה בהתאם לסביבה 

 .המשפטית במדיה בה רשום המטוס

לגוף המממן של עסקת רכישת  ,פי רוב-על ,המטוס, דמי החכירה ותקבולי הביטוח משועבדים  )יד(

קדון כספי יבטוחות לתשלום דמי החכירה (פלגלובל ליסיג המטוס. בחלק מהעסקאות יתות 

, ככל שקיימים כאלו ,) להלן)ז(כמפורט בס"ק (ט או מכתבי אשראי). כספי רזרבות לשיפוץ

 .כבטוחה עשויים לשמש אף הם

להחזיר את המטוס בתום תקופת ההחכרה בתאי החזרה מיימליים הקבועים  החוכר מחוייב  )טו(

או בפוטציאל חיים שוה מכך). בוסף, בחלק מן  7בהסכם (למשל במצב של "חצי חיים"

ההסכמים, בתום תקופת ההחכרה ישה התחשבות כספית ביחס למצב המטוס בתחילת 

 .תקופת ההחכרה

רזרבות כספים שישמשו כבידי גלובל ליסיג החוכר להפקיד דרש בחלק מהסכמי החכירה   )טז(

לעיתים חלף כספי רזרבות מעמיד החוכר ( במהלך תקופת החכירההמטוס, על רכיביו, לשיפוץ 

בהתאם לכך, החוכר מפקיד מידי חודש בידי המחכיר כספים . בידי גלובל ליסיג מכתבי אשראי)

הטיסה ומספר החיתות שביצע המטוס במהלך תקופה קלדרית מסוימת  (כפוקציה של שעות

או לפי סכום קבוע לחודש שקבע בהסכם). לאחר ביצוע ו/ ,ובהתאם לתעריף שקבע בהסכם

עבודות השיפוץ ברכיב הרלווטי, משוחררים הכספים שצברו אצל המחכיר בגין אותו פריט 

בגין הרכיב הספציפי (כך שהעלות העודפת, אם בגובה עלות השיפוץ ולא יותר מהסכום שצבר 

משתתפת גלובל ליסיג ישה, חלה על החוכר). עם זאת, קיימות לעיתים הוראות בהסכם לפיהן 

גלובל ליסיג . ההפקדות של הרזרבות ה"ל בידי ישהבחלק מהעלות הוספת כאמור, אם 

 לעיין בהתאם, קצר זמן או ארוך לזמן בהתחייבויות ליסיג גלובלבדוחות הכספים של  כלולות

רזרבות בלתי כספי ככל שקיימת בסוף תקופת החכירה יתרת הכספיים).  לדוחות 18 ביאור (ראו

מגון שכזה  קיים"ח, הדו פרסום למועד. כון 8ליסיג גלובלמוצלת, היא ותרת בידי 

מכתבי אשראי  גלובל ליסיג, ולקוח וסף העמיד ל9)מטוסים 2(בגין  לקוחות שיעם בעסקאות 

 גלובל קבוצתשל  יםמהותי לקוחות מוגדריםכל אותם הלקוחות  מטוסים המוחכרים לו). 2(בגין 

  .ליסיג

ליסיג, בחלק מהסכמי  ידי החוכר, קיימת לגלובל-של אי תשלום דמי החכירה עלבסיבות   )יז(

מימון העסקאות, אפשרות לדחות (להקפיא) את תקופת החזר הקרן ולשלם את הריבית בלבד 

בכפוף לעמידת גלובל ליסיג בתאים הקבועים בהסכם  ,חודשים 6-ל 3שבין  לתקופה") ("גרייס

ר בוגע ההלוואה. ביתר ההלוואות קיימת לגלובל ליסיג זכות אשר לפיה אירוע הפרה של החוכ

                                                             
בהתאם להוראות היצרן ו/או הרגלוטורים הרלווטיים, גוף המטוס ו/או המכלולים העיקריים בו (כדוגמת    7

מועים וכי הסע), דרשים לעמוד בביקורות ו/או שיפוצים תקופתיים מהותיים. המוח "חצי חיים" בהקשר 
לעיל של הרכיב הרלווטי בין האפשרי בהתאם להוראות כאמור  הביצועמתוך סך  50%זה, משמעו, 

  הביקורת/השיפוץ המהותיים האחרוים לבין הביקורת/השיפוץ המהותיים הבאים של אותו רכיב.     
 ללא בספרים המטוסעלות  יתרת תומעודכ רשמת, רזרבות החוכר משלם בהם במקרים גם כי יצוין זה בהקשר   8

  .כאמור הרזרבות של בקיומן התחשבות
אחד מהמטוסים ה"ל החל ממועד הארכת הסכם החכירה הוחלט על הפסקת תשלום הרזרבות באופן שוטף  לגבי   9

, ומועיו המטוס מצב פי על הצדדים בין התחשבות תיערך החכירה תקופת בתום כאשרמאותו מועד והלאה, 
 והרזרבות שצברו עד למועד בו הוארך הסכם החכירה ישמשו לטובת החוכר בהתחשבות זו. 
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 גלובל ליסיגאל מול הבק המממן, כל עוד  גלובל ליסיגלתשלום לא יהווה אירוע הפרה של 

 חודשים, כפי שקבע בהסכם ההלוואה. 6משלמת את פרעוות ההלוואה, וזאת לתקופה של עד 

  סיום הסכמים ומכירת מטוסים 3.2.3

כמה או עם החזרת מטוסים עם סיום הסכם חכירה בתום תקופת החכירה החוזית או סיום מוקדם בהס

להחכיר את המטוס מחדש באפשרות גלובל ליסיג , החכירה כתוצאה מהפרת הסכםגלובל ליסיג ל

  .ולגורם אחר או למכר

 (או הפסד) תמורת המכירה (טו מעלויות מכירה) ביכוי העלות המופחתת של המטוס, מהווה רווח

אחרות. תמורת המכירה כוללת  הוצאות/בסעיף הכסות והפסד הרווח עלממכירת מטוס, ומוצגת בדוח 

, אשר לא וצלו ליום המכירה, (טז) לעיל)3.2.2(ראו סעיף  יתרת הפקדות חוכרים עבור שיפוץ מטוסים

  במידה וקיימות.

  בשוק גלובל ליסיגחלקה של  3.2.4

מית על  גלובל ליסיגו העולמי של החכרת מטוסים איו מהותיבכלל השוק גלובל ליסיג חלקה של 

  .חברות החכרת מטוסים בסדר גודל קטן

  לקוחות  3.3

, British Airwaysארבעה לקוחות מהותיים כדלקמן: לקבוצת גלובל ליסיג תלות בכון למועד הדו"ח,  3.3.1

Vistara ,Virgin Australia ו-Tame EP , תאשר שיעור דמי החכירה ששולמו על ידי כל אחד מהם בש

מהכסות  20%, והכסות אחד מהם היוו מעל 10%מכלל הכסות גלובל ליסיג בשה זו היווה מעל  2018

  .2018גלובל ליסיג בשת 

עם חוכרים מהותיים  ולמועד פרסומו של גלובל ליסיג כון למועד הדו"חהתקשרויות בדבר לפרטים 

ד 22ביאורים  ראו 2016-2018מלקוחותיה המהותיים בשים  ליסיגגלובל  הכסותהתפלגות אלו ובדבר 

, Tame EP -אשר הוחכר ל 330-200לפרטים אודות מכירת מטוס האיירבוס . הכספיים לדוחותה 22-ו

הכספיים, כון  לדוחות )ג2ד(12 בביאור כאמורהכספיים.  לדוחות )ג2ד(12 ביאור ראולאחר מועד הדוח, 

לאיתור חוכר חלופי וגלובל ליסיג פועלת  למועד פרסום הדו"ח אחד ממטוסי גלובל ליסיג איו מוחכר

 מיועד חוכר עם  2017ובמבר בחודש שחתם חכירה שהסכם לאחרלמכירה, וזאת  יווקולמטוס ו/או לש

 .חוכר אותו של הפיסי מצבו בשל וזאת, המטוס למסירת קודם, בוטל

תאי התקשרות שהים התקשרות גלובל ליסיג עם לקוחותיה המהותיים, עשית במתכות דומה וב 3.3.2

 לעיל. 3.2.2 סעיףבדומים במהותם, כמפורט 

 20%עולה על גלובל ליסיג כי ללקוחה המהותי ביותר, הייו שחלקו בהכסות גלובל ליסיג סבורה,  3.3.3

ח אחד), אין מאפייים ו/או סיכוי שוק מיוחדים השוים באופן מהותי מכלל לקו -(כון למועד הדו"ח 

קלע אחד מהלקוחות המהותיים של גלובל ליסיג י, היה וגלובל ליסיגלהערכת . לקוחותיה המהותיים

להיות לדבר השפעה מהותית לרעה על התוצאות  החכירה עלול פר את הסכמיילקשיים כספיים או 

  .גלובל ליסיגהעסקיות של 

  שיווק והפצה  3.4

קשרים עם חברות תעופה, ברוקרים (מתווכים בעסקאות רכישה והחכרה של מטוסים לגלובל ליסיג 

הגדולות שבהן, וכן עם מוסדות מימון  לרבותועם חברות אחרות הפועלות בעף,  )ולעיתים גם במימום
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גמעבר לקשרים אלה, מבצעת בארץ ובחו"ל.  קיםובורות  גלובל ליסיפעילויות שיווק גם באמצעות צי

  אתרי איטרט ופרסומים מקצועיים. שיווק וספים בייהם

מסוימים אשר אבדם ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות  תלות בציורות שיווק גלובל ליסיגאין ל

  של גלובל ליסיג.

  תחרות 3.5

היו שוק מבוזר יחסית ובעולם קיימות עשרות חברות העוסקות בהחכרת החכרת המטוסים שוק 

-חברות מחזיקות יותר מ 60-מטוסים, מהן מספר חברות עק עתירות הון וכן מוסדות מימון ובקים. כ

מסך הצי העולמי אשר מוחכר  80%-המחכירים הגדולים ביותר מחזיקים בכ 20מטוסים ומוערך כי  25

החכרה תפעולית. וסף לחברות האמורות קיימות בתחום הפעילות חברות רבות אשר מחכירות ב

  ומממות, כל אחת, מספר מצומצם יותר של מטוסים.

לעיל, ריבוי אמצעי המימון בשוק התעופה העולמי בשים האחרוות הביאה לכיסת  3.1.6כאמור בסעיף 

ת מהירה בהיקף הפעילות בתחום מצד בקים חברות חדשות בתחום, כאשר יכרת בעיקר התרחבו

כמות מטוסים משמעותית בזמן קצר יחסית כחלק  ותרוכש אשר, ומחכירים שמקורם בסין

. חלק מן מהמקובללשוק, לעיתים במחירים המשקפים תשואות מוכות  כיסהמאסטרטגיה של 

  בעולם. החוכריםהחברות הסייות הצליחו תוך זמן קצר להתברג במקום גבוה יחסית בין 

עשרות עד מית עם חברות החכרת המטוסים הקטות יותר, המחכירות  גלובל ליסיג, היאלהערכת 

  מטוסים.

תורמת לגמישות ויעילות צוות מצומצם המתמחה בתחום,  שגלובל ליסיג פועלת באמצעותהעובדה 

 יצרה עם מממיםשגלובל ליסיג הקשרים בוסף, גישות למקורות מימון ובקבלת ההחלטות. 

שלגלובל ליסיג  מאפשרים לסיים את הליכי גיוס המימון לרכישת המטוסים באופן מהיר. העובדה

מממים בארץ, מהווה יתרון וסף, היות והחוכרים מעדיפים, ולעיתים גורמים עם  קשרי עבודה טובים

  אף דורשים, שהמימון לרכישת המטוס יגיע מגוף שאיו מממן את החוכר.

  זמותצבר ה 3.6

של  הקיימים חכרההפי הסכמי ה-על החכרת מטוסיםמדמי  יםהצפוי התקבוליםלמועד הדו"ח, כון 

מסתכמים  ,)מבלי להתייחס לאופציות לחוכרים להארכת תקופות ההחכרה שטרם מומשו( גלובל ליסיג

  :להלן הפירוט לפי תקופות. 10ראלפי דול 118,795 בסך

  סה"כ  

 (באלפי דולר)

   1רבעון 

  (באלפי דולר) 

  2רבעון 

  (באלפי דולר) 

  3רבעון  

  (באלפי דולר) 

   4רבעון 

  (באלפי דולר) 

 6,846 6,846 6,846  7,242 27,780 2019שת 

  27,346 2020שת 

 26,924 2021שת 

  18,323  2022שת 

                                                             
מיליון דולר להם זכאית גלובל ליסיג במסגרת הסכם,  6.5-אים כוללים סך של כ שלעיל הצפויים התקבולים   10

ריך הדוח חתם . כמו כן, לאחר תא330-200, להקדמת סיום החכרתו של מטוס איירבוס 2018מחודש דצמבר 
  .הכספיים בדוחות) 2(ד12ראו ביאור  וספיםוהושלם הסכם למכירת מטוס זה. לפרטים 
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עד  2023שת 
2025  

18,422   

 118,795 סה"כ

  . להלן פירוט לפי תקופות:11אלפי דולר 207,211, הסתכמו תקבולים אלו בסך של 2019 במרץ 7 ליום כון

  סה"כ  

 (באלפי דולר)

3/19-5/19  

  (באלפי דולר) 

6/19-8/19  

  (באלפי דולר) 

9/19-11/19  

  (באלפי דולר) 

12/19-2/20  

  (באלפי דולר) 

3/19-2/20 25,756 5,218  6,846 6,846 6,846 

3/20-2/21 27,328  

3/21-2/22 26,300 

3/22-2/23  16,627  

  16,196  2025 עד 3/23

 207,112 סה"כ

 מקבלת ובע"ח הדו למועד ההזמות לצבר ביחס"ח הדו פרסום למועד סמוךההזמות  בצבר קיטוןה

   .אלו מועדים שי ביןדמי חכירה 

מובהר, כי התוים המפורטים בטבלאות לעיל מתבססים על תאי הסכמי החכירה הקיימים כפי 

שהם כון למועד הדו"ח ולמועד פרסום הדו"ח. תוים אלו עשויים להשתות, בין היתר, כתוצאה 

מביטול או הפרה של הסכמי חכירה ו/או שיוי במצבם הכלכלי של החוכרים באופן שלא יוכלו לשאת 

  החכירה (לרבות אך לא רק, כיסתם להליכי פשיטת רגל, כיוס כסים וכיו"ב).  בדמי

של גלובל ליסיג  הקיימים חכרההפי הסכמי ה-על החכרת מטוסיםמדמי  יםהצפוי התקבוליםלהלן 

בדצמבר  31כון ליום  ,)מבלי להתייחס לאופציות לחוכרים להארכת תקופות ההחכרה שטרם מומשו(

  :דולר אלפי 162,323של , ואשר הסתכמו לסך 2017

  סה"כ  

 (באלפי דולר)

   1רבעון 

  (באלפי דולר) 

  2רבעון 

  (באלפי דולר) 

  3רבעון  

  (באלפי דולר) 

   4רבעון 

  (באלפי דולר) 

 8,923 8,923 9,744  9,945 37,535 2018שת 

  33,323 2019שת 

 27,538 2020שת 

  26,924  2021שת 

עד  2022שת 
2025  

37,003   

 162,323 סה"כ

                                                             
 .לעיל 10"ש ה ראו   11
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 162,323מדמי החכירה בסך של  הצפויים התקבולים הסתכמו 2017בדצמבר  31ליום  כוןכאמור לעיל, 

), לעומת 2018בדצמבר  ) 31כון ליום ואילך 2019הקיים בתקבולים הצפויים לשים הקיטון דולר.  אלפי

ממימוש שי מטוסי ) iובע בעיקרו (, 2017בדצמבר  31היקף התקבולים ה"ל כפי שהיה צפוי כון ליום 

 לדוחות ב)2(ד12ביאור  ראו וספיםלפרטים  .2018בחודש יוי  330-200ומטוס איירבוס  737-800בואיג 

, מטוס אשר 330-200 איירבוסם להקדמת סיום החכרתו של מטוס הסכעל  מחתימה) ii( -ו; הכספיים

  . הכספיים לדוחות )ג2ד(12 ביאורלפרטים ראו  הדוח.מומש לאחר תאריך 

 פרסומו למועד ועד"ח הדו תקופת במהלך ליסיג גלובל ידי על מטוסים מימושי אודות פיםוס לפרטים

  הכספיים. לדוחות )2(ד12ביאור  ראו

  עותיות 3.7

  .מושפעות מעותיותאין גלובל ליסיג הכסות 

  כושר ייצור 3.8

, כל המטוסים שבבעלות גלובל ליסיג ובמסגרת הרכוש הקבוע מוחכרים "חהדו פרסום למועד כון

מדגם  מטוס בחלק מהמקרים יותר ממטוס אחד מוחכר לאותו חוכר), להוציאלחוכרים שוים (כאשר 

330-300A  בעבר לחברת  הוחכראשרTransAsia  חתםוהסכם להחכרתו מחדש ללקוח חדש, אשר 

 )ג2ד(12. לפרטים אודות המטוס כאמור ראו ביאור 2018 פברואר בחודש, בוטל 2017בחודש ובמבר 

  לדוחות הכספיים.

  רכוש קבוע 3.9

(שהיו צי המטוסים להחכרה) המשמשים גלובל ליסיג להלן תיאור הרכוש הקבוע המהותי של   

  :בתחום החכרת המטוסיםלפעילותה 

היו הרכוש הקבוע העיקרי של פעילותה, והוא כולל מטוסי גלובל ליסיג קבוצת צי המטוסים של 

  . בלבד  , Airbusכון למועד פרסום דו"ח זה מתוצרת וסעים מסחריים

מטוסים, זאת לעומת  10מה, כון למועד הדו"ח, הקבוע במסגרת הרכוש המטוסים של גלובל ליסיג צי 

  , בהתאמה. 2016בדצמבר  31וליום  2017בדצמבר  31מטוסים כון ליום  14-מטוסים ו 13צי מטוסים של 

"כ סה מטען ולמטוסי שה 25-כ של כלכליים חיים"כ סה וסעים למטוסי, בתעשייה למקובל בהתאם

   .למטוסים כלכלי שווי ותר הכלכליים החיים בתום כי יצוין. שה 30-כ של כלכליים חיים
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  כון למועד הדו"ח: גלובל ליסיגאשר בבעלות במסגרת הרכוש הקבוע פרטים בדבר צי המטוסים  להלן 3.9.1

  סוג המטוס
  כמות
  שת ייצור  מטוסים

  איירבוס
319-100  1  2005  
320-2004  2001 ,2002 ,2015 ,2016  
321-200  1  2006  
330-200   1  2012  
330-300  1  2010  
330-300 *  1  2000 

    9  "כסה

 כאשר, Thomas Cookהתעופה  לחברת) גלובל ליסיגמטוס זה מוחכר בחכירה משותפת (המוהלת על ידי  *

 לכך ובהתאם המטוס במועי הזכויות בעל היו השותף ואילו המטוס בגוף הזכויות בעלת היה גלובל ליסיג

  .החכירה מהסכם התמורה חלוקת מתבצעת

, אלוהפחתת עלות המטוסים ולשיעור הפחת המוכה בגין  בדברליסיג  גלובלהחשבואית של  למדייות

 מטוסישל  המופחתת עלותם ויתרת עלותם בדבר לפרטים. הכספיים לדוחות ה12-ו ),2(ח2 ביאורים ראו

  הכספיים. לדוחותג 12 ביאור, ראו ליסיג לובלג

של המטוסים  12בחה גלובל ליסיג את סכום בר ההשבה 2018בספטמבר  30-ו 2018במרץ  31 בימים

  . הכספיים לדוחות )2ו(12 ביאורוספים ראו  םיבהם זוהו סימים לאפשרות של ירידת ערך. לפרט

, שווי השוק לפי מחירוים מקובלים לערכי מטוסים הפויים למכירה מיידית, ללא 2018במרץ  31ליום 

") של מטוס אחד מצי המטוסים הוכחי השוק שווי(להלן: " Current Market Value -חוזה חכירה 

כת ביצעה גלובל ליסיג הער 2018במרץ  31ליום  .של גלובל ליסיג היה מוך מיתרת עלותו המופחתת

שווי של המטוס האמור לצורך בחית ירידת ערך ומצא כי סכום בר ההשבה של מטוס זה גבוה משוויו 

  בספרי החברה ובהתאם לא רשמה החברה הפרשה לירידת ערך באותו מועד. 

מצי המטוסים של גלובל ליסיג היה  מטוסים שישה של, שווי השוק הוכחי 2018בספטמבר  30ליום  

דולר, כאשר יתרת עלותם המופחתת  מיליון 197.0-כ של בסךמוך מיתרת עלותם המופחתת והסתכם 

 2018בספטמבר  30 ליום דולר. מיליון 208.5-כ שלשל מטוסים אלו כון למועד האמור עמדה על סך 

 לצורך, כאמור המטוסים ששת של שווי הערכת) חיצוי שווי מעריך באמצעות( ליסיג גלובל ביצעה

אחד מהמטוסים (צי מטוסים מאותו  כל של ההשבה בר סכום כי מצא. המטוסים ערך ירידת בחית

מוחכר למועד  איוש 330-300מטוס איירבוס  עבורעסקה) גבוה משווים בספרי החברה למעט -דגם פר

לירידת ערך  ההפרש 2018בספטמבר  30ליום  גלובל ליסיגבדוחותיה הכספיים של  םרש ובגי, הדוח

סכום בר ההשבה של מטוס זה קבע בהתאם לאידיקציות בשוק למימוש  .מיליון דולר 1-כ לבסך ש

  .מיידי של המטוס

 על עמדה 2018בדצמבר  31גלובל ליסיג ליום  ם שהיו בבעלותמטוסיה 10המופחתת של  העלות יתרת

בדצמבר  31אלה לפי שווי השוק הוכחי הסתכם ליום  מטוסים 10דולר. ערכם של  מיליון 298.2-כ של סך

                                                             
לבין  ,ביכוי עלויות מכירה (שווי השוק הוכחי) הוגן של המטוסיםהשווי הסכום בר ההשבה היו הגבוה מבין   12

את תזרימי המזומים העתידיים של  קבוצת גלובל ליסיגשווי השימוש בהם. בהערכת שווי השימוש, אומדת 

אותו המטוס לתום תקופת השימוש, ומכה אותם לערכם הוכחי, תוך שימוש בשיעורי יכיון המשקפים את ערך 

שיפורט להלן, במקרה של הערכת  כפי.הזמן של הכסף ואת הסיכוים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה

 מיידי למימוש בשוק לאידיקציות בהתאם קבע המטוס של ההשבה בר סכום, 330-300שווי למטוס איירבוס 

  .המטוס של
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 בדוחות) 4(ג4 בביאור כאמור, ליסיגגלובל בהתאם למדייות  ליון דולר.מי 297.7-כ של בסך 2018

היו קיימים  לא, ועד למועד פרסום הדוח 2018בספטמבר  30ליום הערכת השווי  מועדמאז , הכספיים

 בכך אין גלובל ליסיג להערכת ולכן השווי הערכותסימים לאפשרות של ירידת ערך למטוסים שוא 

   .השווי הערכת מסקות את לשות כדי

   :ועד למועד פרסומו ח"בשת הדוליסיג גלובל להלן פרטים בדבר שיוי בצי המטוסים של  3.9.2

  מטוס
  

  כמות
 

  חוכר
 

  מועד
 

 בקשר פעולות
  למטוס

 

פעולות בקשר 
  למימון

 ביאור
 בדוחות
 הכספיים

  :מימושי מטוסים

 1  330-200  איירבוס
Virgin 

Atlantic  

יוי 
2018  

 מימוש
 59-לכ בתמורה
 דולר מיליון
 4.2 הון(רווח 
  .)דולר מיליון

 בקשר ההלוואה
 פרעה למטוס

 בפירעון מוקדם
חודש דצמבר ב

2017. 
  )2(ד12

  2  737-800  בואיג
Korean 

Air  

בקשר  ההלוואות
למטוסים פרעו 

 מוקדם בפרעון
 מיליון 9-כ של בסך
בחודש יוי  דולר
2018. 

  Tame  1  330-200  איירבוס
 פברואר

2019  

 מימוש
-לכ בתמורה

 מיליון 21.8
והותרת  דולר

רזרבות בסך 
מיליון  8-של כ

דולר בידי 
 גלובל ליסיג

עם סיום  יחד(
הסכם החכירה 

 של צפוי רווח -
 מיליון 6-כ

  .)דולר

בקשר  ההלוואה
 הלמטוס פרע

 מוקדם בפרעון
 9.6-כ של בסך

 דולר מיליון
 .2019 פברוארב

 ,)2(ד12

  )5(ה16

  

  ועלותם לפי תקופות: גלובל ליסיגם בדבר השיויים במצבת צי המטוסים של להלן פרטי 3.9.3

  2018  2017  2016  2015  2014  

  453,157  413,846  500,281  455,894  485,716  לתחילת התקופה

  28,998  101,449  100,288  78,787  -   שרכשו בתקופה

  )68,309(  )15,014(  )131,992(  )48,965(  *)92,472(  שמכרו בתקופה

סווגו כזמיים 

  למכירה

-  -  )12,683(  -  -  

  413,846  500,281  455,894  485,716  393,438  לתום התקופה

  18  15  16  14  13  לתחילת התקופה
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  1  2  2  2  -  שרכשו בתקופה

  )4(  )1(  )2(  )3(  )3(  שמכרו בתקופה

שסווגו כזמיים 

  למכירה

-  -  )2(  -  -  

  15  16  14  13  10  לתום התקופה

  לדוחות הכספיים. )2(ד12 ביאור ראהלפרטים (*)   

  הון אושי 3.10

ושירותי הההלה והיהול הדרשים לצורך פעילותה מסופקים לה  איה מעסיקה עובדיםגלובל ליסיג  3.10.1

 חודשל עד בתוקף יהולה. הסכם בייהן הקיים יהול שירותי למתןבמסגרת הסכם החברה ידי -על

  .הכספיים לדוחות ג82ביאור  ראו וספים לפרטים .2020 אוקטובר

. לפרטים חאליו"ר דירקטוריון ממר שלמה  שירותי ליסיג גלובלמקבלת  2012 בובמבר 1מיום  החל 3.10.2

 הכספיים.  לדוחות )3(ב28 ביאור ורא

ייעוץ וטיפול בושאים טכיים/תחזוקתיים הקשורים לצי  שירותי ליסיג גלובל מקבלת, כן כמו 3.10.3

 .המעיק שירותים אלו במשרדי החברה ישראלי שירותים ותן עם הסכם לפי, המטוסים ולמלאי שלה

 .סלסקי סידי מר, ליסיג גלובל"ל במכ מהותית תלותליסיג  לגלובל 3.10.4

  .הכספיים לדוחות )3(ב28 ביאור ראו, ליסיג גלובלב לדירקטוריםבדבר גמול  לפרטים 3.10.5

  הון חוזר 3.11

כון למועד הדו"ח, דמי החכירה גבים מהלקוחות מידי חודש מראש. חלק מהחוכרים הפקידו פקדוות 

  .כספיים או תו ערבויות בקאיות להבטחת התשלומים

 12.1-בסך של כגירעון בהון החוזר  גלובל ליסיג, לפי דוחות מאוחדים ופרדים, ל2018בדצמבר  31ליום 

מיליון  39.3-בסך של כהחוזר מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לגירעון בהון  6.8-מיליון דולר ושל כ

. יתרות 2017בדצמבר  31מיליון דולר לפי דוחות מאוחדים ופרדים, בהתאמה, ליום  36.0-דולר ושל כ

לקביעת  בהתאםאותם המועדים.מיליון ל 12 של אלו לא כוללות פקדוות בקאיים לא שוטפים בסך

לפרטים  ליסיג. בגלובלדירקטוריון גלובל ליסיג, אין בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית זילות 

  .לדוח הדירקטוריון 4.3 סעיףוספים ראו 

  מימון 3.12

  כללי 3.12.1

גלובל ליסיג ממומת מהוה העצמי ומהון זר הכולל הלוואות מתאגידים בקאיים בארץ פעילות 

, כאשר ההון הזר ועד, הרשומות למסחר בבורסה (סדרה ב') וכן באמצעות סדרת אגרות חובובחו"ל 

 בעיקרו, לממן את רכישת מטוסי קבוצת גלובל ליסיג.

ידי -ומות בהלוואות דולריות לזמן ארוך עלעסקאות רכישת המטוסים של גלובל ליסיג ממ ככלל,

-70%כלל בין  בדרךע  העסקהישראלים ו/או בקים בחו"ל. שיעור המימון הבקאי בתחילת בקים 

-כמערך המטוס (כאשר ממוצע שיעור זה לגבי העסקאות הקיימות כון למועד הדו"ח עומד על  90%
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 ובמקריםעיה העצמיים של גלובל ליסיג מאמצ תומכאשר היתרה ממ מערך המטוס בתחילתן), 70%

   .פי הסכמי החכירה הקיימים עימם-ידי החוכרים על-שמשולמים על מפקדוותמסוימים גם 

  אין מובטחות בבטוחות ו/או בשעבודים כלשהם. שהפיקה גלובל ליסיג (סדרה ב') אגרות החוב 

על המממן  גורםל )סדרה ב' לאגרות החובלהבטחת קיום התחייבויותיה של גלובל ליסיג (פרט  ןכבטחו

(דמי  פי הסכם החכירה-לע כספיםהמטוסים, הזכויות ל פי הסכמי המימון, משעבדת גלובל ליסיג את

וכן את  זכויות הביטוחפי הסכם החכירה), -החכירה, הפקדות מהחוכר (ככל שישן) ויתר הזכויות על

   .הזכויות בתאגידים המחזיקים במטוסים אלה

ו/או ההלוואות הים עם  ראיםאל מול בקים ישראליים האשהמימון הקיימים לגלובל ליסיג בהסכמי 

למועד פרסום  כון) ואים מוגבלים רק לפירעון מהכסים המשועבדים. Recourse( לחברהזכות חזרה 

 לפירעון רק מוגבלים ואים) Recourse( לחברה חזרה זכות עם היןגם הלוואות מבקים זרים  ,הדוח

   .המשועבדים מהכסים

הסתכמה  2018בדצמבר  31הבלתי מסולקת של ההלוואות אותן טלה גלובל ליסיג כון ליום היתרה 

, 2017בדצמבר  31מיליון דולר כון ליום  170.4-מיליון דולר, זאת בהשוואה לסך של כ 127.0 -בסך של כ

   .Recourseלמועדים אלו כל ההלוואות הין הלוואות 

   .שר לחברה הפקת יירות ערך וספיםאשר מאפ 2017ביולי  4תשקיף מדף בתוקף מיום  לגלובל ליסיג

  ; דירוגאגרות חוב 3.12.2

  הכספיים. לדוחות 17 ביאור ראו ולדירוג של גלובל ליסיג החוב לאגרות בקשר פרטיםל
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  הלוואות בדבר פרטים 3.12.3

סדרה (לא כולל אגרות חוב ( ליסיג גלובל תלקבוצ הועמדו אשר ההלוואות בדבר פרטים להלן  )א(

(מטבע האשראי של כל  2018בדצמבר  31) כמפורט לעיל) ואשר הין בתוקף כון ליום ב'

 ההלוואות להלן היו בדולר ארה"ב): 

מאפייי המלווה 
  ופרטי הלוואות

שוא ההלוואות 
  והביטחוות להן 

  

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
(באלפי 
  )דולר

יתרת עלות 
המטוסים   

 31ליום 
 בדצמבר

(באלפי  2018
  )דולר

 סוג
הריבית 

)1(   

תדירות 
  פירעון

מועד 
פירעון 
  סופי

יתרת 
 "בלון" 
(באלפי 
  )דולר

 ותהלווא
 יםמבק
 זרים

Recourse    

  -  2024  חודשי   משתה  A  330-200 1 x A  27,615  72,533בק 

  -  2022  חודשי   משתה  B  321-200 1 x A  7,555  21,711בק 

הלוואות 
מבקים 

ישראליים 
Recourse   

 בק א' 

320-200A x 2  
)2),(3(  

18,780  57,861  
  משתה

  חודשי
2022  -  

330-200A x 1   
)2(),6(  

2019  9,105  

320-200A x 2  
)4(  

  חודשי  73,649  33,276
2021 ,
2022  

19,765  

  -   2023  חודשי  משתה  319-100A 1 x  4,917  9,758  בק ב' 

   330-300A 1 x  בק ג'
)5( 

  21,240  2023  חודשי  משתה  53,000  34,905

  

(לא כולל אגרות חוב (סדרה  ליסיג גלובל לקבוצת הועמדו אשר ההלוואות בדבר פרטים להלן  )ב(

(מטבע האשראי של כל ההלוואות  2019 במרץ 7ואשר הין בתוקף כון ליום ב') כמפורט לעיל) 

  להלן היו בדולר ארה"ב):

מאפייי המלווה 
  ופרטי הלוואות

שוא ההלוואות 
  והביטחוות להן 

  

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
(באלפי 

  דולר)

יתרת עלות 
המטוסים   

 31ליום 
 בדצמבר

(באלפי  2018
  דולר)

סוג 
הריבית 

)1(   

תדירות 
  פירעון

מועד 
פירעון 
  סופי

יתרת 
 "בלון" 
(באלפי 

  דולר)

 ותהלווא
 יםמבק
 זרים

Recourse    

  -  2024  חודשי  משתה   A  330-200 1 x A  26,413  72,533בק 

  -  2022  חודשי  משתה   B  321-200 1 x A  7,232  21,711בק 

הלוואות 
מבקים 

ישראליים 
Recourse   

 בק א' 

320-200A x 2  
)3(  

8,600  27,936  
  משתה

  -  2022  חודשי

320-200A x 2  
)4(  

  חודשי  73,649  32,256
2021 ,
2022  

19,765  

  -   2023  חודשי  משתה  319-100A 1 x  4,750  9,758  בק ב' 



  
  

 103 - א
 

מאפייי המלווה 
  ופרטי הלוואות

שוא ההלוואות 
  והביטחוות להן 

  

סך 
יתרה 
בלתי 

 מסולקת 
(באלפי 

  דולר)

יתרת עלות 
המטוסים   

 31ליום 
 בדצמבר

(באלפי  2018
  דולר)

סוג 
הריבית 

)1(   

תדירות 
  פירעון

מועד 
פירעון 
  סופי

יתרת 
 "בלון" 
(באלפי 

  דולר)

   330-300A 1 x  בק ג'
)5( 

  21,240  2023  חודשי  משתה  53,000  34,253

למועד   .בריבית משתה ושאות ריבית של ליבור לחודש בתוספת מרווח משוקלל ההלוואות )1( 

 שלממוצע  בשיעורמרווח זה היו ) 2019במרץ  7על ידי גלובל ליסיג ( ולמועד פרסום הדוחהדוח 

במרץ  7על ידי גלובל ליסיג ( ולמועד פרסום הדוח הדוח למועד. בהתאמה, 2.49%ושל  2.48%

 , בהתאמה.לשה 2.49%-ו 2.51% היו לחודש הליבור שיעור, )2019

הלוואות חלק מבין הבטוחות השוות המשועבדות להבטחת  Cross Collateralמגון קיים  )2( 

 מבק זה.שתקבלו 

מסגרת  הלוואה הקיימת מבק זה,גלובל ליסיג, בוסף על הל (וכן למועד פרסומו) הדוחלמועד  )3( 

אשר  דולר מיליון 6 של בסך (אשר איה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) מוצלת בלתיאשראי 

  'בלון'. כהלוואת תועמד היא האשראי מסגרת ותימשך ככל. 2019עד לחודש יוי יתת ליצול 

, מסגרת זה מבק הקיימת ההלוואה על בוסף, גלובל ליסיגל(וכן למועד פרסומו)  הדוחלמועד  )4( 

 דולר מיליון 20.3-כ של בסךה כלולה במצבת ההלוואות לעיל) מוצלת (אשר אי בלתי אשראי

מסגרת האשראי היא תועמד כהלוואת  ותימשך ככל. 2019ובמבר חודש אשר יתת ליצול עד ל

 'בלון'.

מיליון דולר מסך ההלוואה שיטלה מבק  35.-סך של כ גלובל ליסיגפרעה  2018 מרץבחודש  )5( 

גלובל ליסיג בפרעון פרעה  2018בוסף בחודש דצמבר ישראלי לצורך מימון רכישת המטוס. 

 בהתאם כי יצוין כן של ההלוואה האמורה. 'בלוןה'וספים מיתרת  מיליון דולר 3סך של  מוקדם

לא הסכם חכירה למטוס  בה היעדר תקופההוארכה ה, הבק עם ולהסכמות ההלוואה להסכם

 .2019עד לחודש דצמבר , אל מול הבק המממן גלובל ליסיגיהווה אירוע הפרה של 

הקדמת מועד ל הסכם על גלובל ליסיג שחתמה לאחרהדוח,  מועד, לאחר 2019פברואר בחודש  )6( 

) 2019(מטוס אשר גם מומש בסוף חודש פברואר  330-200מטוס איירבוס  שלסיום החכירה 

הכספיים, פרעה גלובל ליסיג בפרעון מוקדם את יתרת ההלוואה  לדוחות) 3(ד12בביאור  כאמור

 מיליון דולר אשר טלה גלובל ליסיג לצורך מימון רכישת המטוס.   9.6-של כבסך 

  הכספיים. לדוחות 16 רביאו, ראו הלוואות בדבר וספים לפרטים

ביכוי פרעון הלוואות אשר  החכרת מטוסיםלהלן פרטים בדבר תזרים עתידי מהכסות   )ג(

בדצמבר   ,31כון ליום 13))סדרה ב'(באלפי דולר) (כולל אגרות החוב ( גלובל ליסיגהועמדו ל

, לפי התקופות המפורטות להלן, בקשר עם מימון המטוסים המוחכרים הקיימים של 2018

 בגים צפויים להתקבל תקבולים אלה, לפי תקופות: למועד זה גלובל ליסיג 

  

                                                             
לדוחות  17 ביאורב') של גלובל ליסיג ראו  סדרה( וריבית קרן החוב אגרות פירעון מועדי יתרת בדבר לפרטים   13

גלובל ליסיג אין מובטחות בבטוחה כלשהי או בעסקה  שלהכספיים. בהקשר זה יצוין כי אגרות החוב (סדרה ב') 
  ספציפית.
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תקבולים   
צפויים 
מדמי 
  *חכירה

פרעון קרן 
הלוואות, 
ללא פרעון 
 **הלוואות
  "בלון"

פרעון 
ריבית 
 הלוואות

***  

תזרים טו 
לפי פרעון 
הלוואות 

  "בלון"

פרעון 
יתרת קרן 
הלוואות 

  "בלון"

תזרים טו 
לאחר פירעון 

יתרת קרן 
הלוואות 

  ****"בלון"

סה"כ 
פרעון 
קרן 

  הלוואות

 32,688 )13,483( 9,105 )4,378( 8,575 23,583 27,780  2019 שת

 23,528 )3,274( - )3,274( 7,092 23,528 27,346  2020 שת

 43,568 )22,545( 19,765 )2,780( 5,901 23,803 26,924  2021 שת

 19,152 )4,721( - )4,721( 3,892 19,152 18,323  2022 שת

 2023 שת
  ואילך

18,422 16,417 3,674 )1,669( 47,828 )49,497( 64,245 

 183,181 )93,520( 76,698 )16,822( 29,134 106,483 118,795  "כסה

  
  

 דצמבר מחודשבמסגרת הסכם,  גלובל ליסיגמיליון דולר להם זכאית  6.5-כ של סך כוללים אים שלעיל הצפויים התקבולים *

. לפרטים וספים ראו 2019 פברואר חודש בסוף מומש אשר מטוס, 330-200, להקדמת סיום החכרתו של מטוס איירבוס 2018

    .מוחכר, איו 330-300, מסוג איירבוס גלובל ליסיגיצוין כי כון למועד זה אחד ממטוסי  כןהכספיים.  ) בדוחות2(ד12ביאור 

  ').ב(סדרה  החוב אגרות את גם, היתר בין, כולל"הלוואות"  המוח, זו בטבלה **

כאמור לעיל, כון למועד פרסום הדו"ח כלל ההלוואות הקיימות (למעט אגרות החוב (סדרה ב')) הין בריבית משתה.  ***

התוים בדבר היקף פירעוות הריבית מבוססים על רמת הריבית ההוגה כיום. מטבע הדברים, שיעורי ריבית אלו עשויים 

  בית בגין ההלוואות. להשתות ולהשפיע על ההיקף הצפוי של פירעוות הרי

הלוואת "בלון" הועמדה לצורך מימון עסקת רכישה ספציפית, כאשר מועד פירעון הלוואת ה"בלון" תואם למועד סיום  כל**** 

פי מחירוי המטוסים המקובלים -תקופת החכירה בקשר לאותה רכישה (למעט במקרים של הארכת/חידוש חוזה חכירה). על

ווי המטוס הצפוי בתום תקופת החכירה עולה על יתרת הההלוואה אשר עומדת כגדו. על סמך בעף, כון למועד הדו"ח, ש

שבמועד הצפוי לפירעון הלוואות ה"בלון" יהיה באפשרותה  ליסיג גלובליסיוה עד היום בתחום, כון למועד הדו"ח מעריכה 

המטוסים, מהתמורה שתבע כתוצאה  לממן את יתרתן באמצעות הלוואות חדשות שתתקבלה בעקבות החכרה מחדש של

   ממכירתם או ממקורותיה העצמיים, לפי העין.

בתקופות לעיל מבוססים, בין היתר, על  יצוין, כי התוים הוגעים לתקבולים הצפויים מדמי החכירה

החוכרים. לאור האמור, אין ודאות, כי המידע ה"ל אכן  לביןגלובל ליסיג  קבוצתהסכמי חכירה בין 

 לפייתממש בפועל וזאת בין היתר, בשל התרחשותם של אירועים כדוגמת ביטול הסכמי החכירה 

פי -ידי החוכרים או שיויים בדמי החכירה על-הגיעם לסיום או לחילופין הפרת הסכמים אלה על

 בסעיףהתקיימותם של יתר גורמי הסיכון המפורטים  הסכמי חכירה אלו וזאת מבלי לגרוע מאפשרות

וכן קבלת  המטוסים ממימוש תמורה באמצעות הבלון הלוואות את לפרוע גלובל ליסיג יכולת. להלן 5.7

 האומדים על מבוססת אשר, ערך יירות בחוק כהגדרתו, עתיד פי צופה מידע היההלוואות חדשות, 

וכן יכולת קבוצת גלובל ליסיג לקבל הלוואות  מטוסים של עתידיים למחירים בשוק המקובלים

  בעתיד, בהתאמה.

 ישראליים מגבלות והתחייבויות כלפי בקים 3.12.4

, בקים בישראל שלושה, שתקבלו ממטוסים למימון רכישת Recourse הלוואותהבטחת פירעון  לצורך 3.12.4.1

הסכמי החכירה והזכויות הובעות מהם, שיעבדה גלובל ליסיג לטובת בקים אלו את המטוסים, את 

   את תמורות הביטוח וכן את הזכויות בתאגידים או באמויות המחזיקות במטוסים אלה.

 )ב1(ז16ביאור  , ראוחהדו פרסום ולמועד) למועד הדוח LTV( לבטחוותעמידה ביחס ההלוואות  לעיין

  . הכספיים דוחותל
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 כמפורטהבקים הישראלים,  כלפי אמות מידה פיסיותליסיג  גלובלל, 2018 בדצמבר 31ליום  כון 3.12.4.2

 עומדת,  חהדו" פרסום לתאריך. כון לתאריך הדוח וכן למועד הסמוך הכספיים לדוחות )2(ז16 בביאור

  האחרות כלפי הבקים המממים.  התיותהו ההסכמות, הפיסיות המידה אמות בכל ליסיג גלובל

 בלווהקבע כי שיויים בשליטה , ליסיג לגלובלזכות חזרה  עםליסיג  גלובלהלוואות שטלה ה כלב 3.12.4.3

דורשים אישור מראש של הגוף המממן. אי קבלת הסכמת הגוף המממן מהווה הפרה יסודית של הסכם 

 ההלוואה, אשר עלולה להביא לדרישת הגוף המממן להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי. 

  כלפי מחזיקי אגרות החוב ליסיג גלובלוהתחייבויות שטלה  מגבלות 3.12.6

שהפיקה  ')ב(סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי ליסיג גלובל שטלה והתחייבויות מגבלות בדבר לפרטים

 הכספיים. לדוחות 17 ביאור ראה, גלובל ליסיג

  גיוס ממקורות וספים 3.12.7

, בשה הקרובה לא יידרש גיוס ממקורות וספים לצורך כיסוי תפעול עסקיה גלובל ליסיגלהערכת 

להמשיך  גלובל ליסיגלהלן (מסגרות אשראי). ואולם, בכוות  3.12.8 סעיףבהשוטפים, למעט כמפורט 

כחלק  ,ולגייס הלוואות לצורך רכישת מטוסים וספים והחכרתם, כפי שהגה עד היום, כמתואר לעיל

  .ליך מימוה של עסקה לרכישת מטוסבלתי פרד מתה

  מסגרות אשראי  3.12.8

 ליסיג מסגרות אשראי גלובלל"ח הדו פרסום למועד הסמוך ולתאריך 2017בדצמבר  31ליום  כון

 מבק החברה טלה אשר ארוך לזמן מהלוואה כחלקמיליון דולר  6של  בסךאשראי מסגרת ) iכדלקמן: (

) מסגרת אשראי בסך iiלדוחות הכספיים; ( )2(ה16ביאור  וכן לעיל 3.12.3 בסעיף) 3( הערהישראלי, ראה 

) 4( הערהישראלי, ראה  מבק החברה טלה אשר ארוך לזמן מהלוואותדולר כחלק  מיליון 20.3-כשל 

ליסיג כסים חופשיים משעבוד  לגלובלהכספיים.   לדוחות )4(ה16ביאור  וכן לעיל 3.12.3 בסעיף

 גלובל בבעלות אשר מטוסים בעיקר כולליםהיתים למימוש כבטחוות לאשראי וסף. כסים אלה 

  ויתרות מזומים ופקדוות בבקים.  ליסיג

   מיסוי 3.13

  הכספיים. לדוחות 21 ביאורראו  לפרטים

  איכות הסביבה 3.14

בעולם מגבלות שוות על הפעילות התעופתית שמטרתן לצמצם ולהגביל את מפגעי הרעש  קיימות

ופליטת גזים מפעילות תעופה. כפועל יוצא, בארצות מסוימות קיימות תקות בדבר איסור על הפעלת 

מטוסים שאים עומדים במגבלות ה"ל. מגבלות אלה עלולות לפגוע ביכולת למכור ולהחכיר מחדש 

 או לחייב השקעות וספות בהתאמתם למגבלות.גלובל ליסיג קר ישים) המצאים ברשות מטוסים (בעי

עלות השקעות אלו, אם תהייה, חלקת ברוב המקרים בין החוכרים לגלובל ליסיג בהתאם להסכמים 

  .להלן 5.7 סעיף, ראו עפיכסיכון  על ביצוע טיסות לפרטים בדבר מגבלות רעש ואיכות הסביבהשבייהן. 

  הסכמים מהותיים 3.15

 ד22ביאור  וכן לעיל 3.3 סעיףלפרטים ראו  .המהותיים לקוחותיה עםגלובל ליסיג החכירה של  הסכמי 3.15.1

  .הכספיים לדוחות
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  .לעיל 3.13.3 -ו 3.13.1 פיםסעי ראו לפרטים. ללקוחות המוחכרים המטוסים לרכישת המימון הסכמי 3.15.2

. 2015 אוגוסט בחודש שהוארך כפי, 2010 באוגוסט 29 מיום החברה לביןליסיג  גלובלהיהול בין  הסכם 3.15.3

וכן הודעת כפיים לחברה בדבר הפחתת דמי היהול החל מחודש יולי  היהול הסכם אודות לפרטים

 הכספיים.  לדוחות ג28 ביאור ראו 2017

 הכספיים.  לדוחות ה28ביאור  משרה. לפרטים ראולושאי  וביטוחשיפוי  למתןליסיג  גלובל התחייבות 3.15.4

 .2015בובמבר  24גלובל ליסיג לבין האמן לאגרות החוב (סדרה ב') מיום  ביןשטר אמות  3.15.5

  יעדים ואסטרטגיה עסקית  3.16

ולהרחיב את מאגר הלקוחות שלה, פעילותה בתחום החכרת המטוסים להמשיך בגלובל ליסיג בכוות 

תוך יצול והרחבת קשריה עם גורמים מממים להשאת רווחיה, וזאת במתכות עסקאות החכרת 

עוקבת אחר גלובל ליסיג לשם כך  .לעיל 3.2.2 סעיףבוכמפורט בגלובל ליסיג המטוסים שעשו עד כה 

בודקת כל עסקה בתחום ובל ליסיג גל. , לרבות הזדמויות לרכישת מטוסיםהזדמויות עסקיות בתחום

החוקים והרגולציות החלים במקום מושבו של החוכר ו/או בהתאם לרמת הסיכון שבה מבחית החוכר, 

סוג המטוס, השוק העתידי שלו ואפשרויות המימוש שלו. כאשר מאובחת  מקום רישומו של המטוס,

והרווחיות הצפויה של העסקה , בדק הדבך המימוי מבחית היקף ועלות פוטציאלית,עסקה 

עתידה לבצע עסקאות חדשות של רכישת מטוסים ועסקאות החכרה חדשות  גלובל ליסיג .בכללותה

, וזאת בצד המשך יישומה חדשים מטוסים של רכישה עסקאותשל  ביצועבוחת , כאשר היא גם בהתאם

מתקדם (בדרך כלל מטוס שותרה של האסטרטגיה למכירת עסקאות בהן הגיע המטוס למחזור חיים 

  .לו תקופת החכרה וספת אחת בלבד לכל היותר)

 צפי להתפתחות בשה הקרובה 3.17

ועד למועד פרסום הדו"ח מכרה גלובל ליסיג מספר מטוסים, רובם מטוסים שותרה  2018במהלך שת 

  להם תקופת החכרה וספת אחת בלבד לכל היותר, ובהתאם ירד גיל הצי הממוצע.

ג  תבכווכאשר מקור ההון החכרת המטוסיםלהרחיב את פעילותה בתחום להמשיך וגלובל ליסי ,

גלובל העצמי לביצוען של עסקאות ליסיג חדשות יהיה בין היתר מתוך יתרות המזומים הקיימות של 

, הכוללות יתרות כספים שתקבלו אגב מימושי מטוסים במהלך השה החולפת וכספים שתקבלו ליסיג

 האחרוות השתיים במהלך). 2017(יולי  לציבורלראשוה  ליסיגרת הפקת מיותיה של גלובל במסג

 2018-ו 2017-בואף מכרה  דולר מיליון 77-כ של בסך) ביצעה גלובל ליסיג עסקאות רכישה 2018-ו 2017(

 לבצע ליסיג גלובל מתכתהשה הקרובה  במהלךבתוקף).  חכירה הסכם עם(מטוס  קיימות עסקאות

  דולר. מיליון 200-כ של משוער בהיקףעסקאות לרכישת מטוסים 

יירות ערך המבוסס על יסיוה של  בחוק כהגדרתו עתיד פי צופה מידע הה לעיל הצפי התממשות

גלובל ליסיג בתחום הפעילות והיכרותה את שוקי היעד. התממשות הצפי לעיל תלויה בחלקה 

בגורמים שאים בשליטת גלובל ליסיג, כגון זמיות מקורות מימון חיצויים והיקף המימון, אישור 

לכלי העולמי בכלל ולפיכך עלולים של רשויות רגולטוריות, מצב שוק התעופה בפרט וכן מהמצב הכ

  שלא להתקיים, להתקיים באופן חלקי או להתקיים במועדים מאוחרים יותר.
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  4רק פ

   פעילויות וספות

 
  כללי 4.1

פעילותם תוצאות תאגידים וספים.  יג, לחברה אחזקות בשמלבד אחזקותיה באל על ובגלובל ליסי

בדבר דיווח  הכספיים לדוחות ב28אור יבבבדוחות הכספיים של החברה  ותכלולשל תאגידים אלה 

  .תחת הכותרת "אחרים" מגזרי

או  "כפי תחזוקהוקה (שותפות מוגבלת) (להלן: "בכפי תחזהחזקה מלאה  פעילויות אלו כוללות

) בע"מ, 2005, כפי תחזוקה (תהכללי פה(כאשר השות תמוגבל שותפה ) בה החברה"השותפות"

חברת קיו איי אס ישראל בע"מ (להלן: מ 50%- בהחזקה  ; וכןמוחזקת במלואה על ידי החברה)

"QAS"(.  

    כפי תחזוקה 4.2

, אשר החברה מחזיקה בכל הזכויות בה, במישרין ובעקיפיןת מוגבלת תחזוקה היה שותפוכפי  4.2.1

 .יללע 4.1- ו 1.1.1.5יפים כמתואר בסע

בבסיס וסף של חיל האוויר  תובלה לבצע עבודות תחזוקה למטוסי השותפותהחלה  2008 בשת 4.2.2

או  "התעשייה האווירית"לישראל בע"מ ( ה האוויריתיכקבלן משה של התעשיבדרום הארץ, 

 חתם(אשר  שדח בהסכם ףהוחל, 2017ביוי  30ההסכם הקודם, שהיה בתוקף עד ליום . )"אתע""

 2021בדצמבר  31) שתקופתו היה עד ליום 2017מבר בספט 1יום חל מותוקפו ה 2017 אוגוסט בחודש

יתה האופציה להאריך את ההסכם לתקופה או לתקופות וספות שמשכן  שייה האוויריתכאשר לתע

סיום מתן  וויריתשייה האתע) שים (כן יצוין כי ככל ומשרד הבטחון ידרוש מה5הכולל יהיה עד חמש (

תהיה רשאית לסיים את ההסכם עם  האווירית התעשייהם, ההסכהשירותים טרם תום תקופת 

השותפות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת שקבעה בהסכם). בהתאם להסכם החדש, היקף ההכסות 

 מועדש"ח (במוחים כון ל 52,000,000- הצפוי לשותפות בתקופת ההסכם מסתכם לסך של כ

ברובה למדד עלות העבודה בעף ה ורה צמוד, כאשר התמ)2017אוגוסט בהסכם החדש ( קשרותההת

במחיר קבוע מראש בהתאם להיקף וסוג  משולמתמדד המחירים לצרכן). התמורה הצח"א ובחלקה ל

ת בסך בקאי ערבות העמידה וקהחזכפי ת עובדי השותפות שיועסקו לצורך מתן השירותים לתע"א.

 כן יצוין כי .פרויקט זהלגבי לקיום התחייבויותיה לטובת התעשייה האווירית  דולר וןליימ 0.3 של

של שלוש קט זה, לתחזוקת מועים, לתקופה חתם הסכם משה בקשר עם פרוי 2018בחודש מאי 

  . ש"ח לשה מיליון 0.7- רכה לשתיים וספות, וזאת בהיקף שתי של כעם אופציית האשים 

כקבלן  ה השותפותבמסגרתו מעיק, התע"אבהסכם עם השותפות  הרהתקש 2013ביולי  28ביום  4.2.3

טוסים לאימון מתקדם מדגם משה של התעשייה האווירית, שירותי אחזקה בבסיס חיל האוויר למ

M-346I  יצרן)Alenia Aermacchi) (על ידי  אשר תוחזקואת מטוסי העיט  החליפולביא), אשר  מטוסי

שים תקופת  3.5שים, מתוכן  23.5ההסכם היו לתקופה של  .לעיל 4.2.2 השותפות כאמור בסעיף

רותים עם ) למתן השי2016ביואר  1שים (החל מיום  20- ו )2012ביולי  1(אשר החלה ביום  התארגות

טחון יודיע על רצוו לסיים השירותים טרם ים הראשוים בישראל (ככל ומשרד הבמסירת המטוסי

, בכפוף ותהשותפרית תהיה רשאית לסיים את ההסכם עם יושייה האותום תקופת ההסכם, התע

 למתן הודעה מוקדמת שקבעה בהסכם).

וי , היקף ההכסות הצפעם חתימתו קריות שקבעו בוולתכולות העבודה העי בהתאם להסכם

"ח (כאשר התמורה צמודה ברובה למדד ש 600,000,000- בתקופת ההסכם מסתכם לסך של כ שותפותל
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והשותפות ייתכן  בהתאם להסכםכאשר , ף הצח"א ובחלקה למדד המחירים לצרכן)עבודה בעעלות ה

במחיר קבוע  ולמהש. התמורה ם וסףתן תשלובגין יי לביצוע תכולות עבודה וספות אשר תידרש

תקופת השירותים.  חודש במשךבמחיר קבוע מראש לכל  ולמתשמגות וש לתקופת ההתארמרא

לגרור תשלום של  אי עמידה בהם עלולהשירות מסוימים, אשר  מוד ביעדיהתחייבה לע השותפות

  קסות שקבעו בהסכם. 

, התעשייה האווירית לביןשותפות המקורית בין ההסתיימה תקופת ההסכם  2015במאי  31ביום  4.2.4

החל  וסי העיט של חיל האווירתחזוקה למטהשותפות כקבלן משה לביצוע עבודות פעלה  במסגרתו

תוך קיטון בהיקף  2015בדצמבר  31ועד ליום  2015ביוי  1ההסכם הוארך מיום  .2005י מחודש יו

, החלה החל מאותו מועדתת התמורה בהתאם. השירותים היתים לפי צרכי משרד הבטחון, והפח

ת ולהזמ בהתאם עיט מטוסי ספרמלמסוימים תחזוקה  שירותיהשותפות להעיק למשרד הבטחון 

שירותים בקשר עם מטוסי העיט היתים  2018והחל מחודש מרץ מעת לעת  אשר חודשו ,עבודה

שהיה בתוקף עד  ת עבודההזמ(באמצעות  בגין חלק מהמטוסים באופן ישיר למשרד הביטחוןכאמור 

  מטוסי העיט. חלק מ רכש אשר דרך מתן שירותים כקבלן משה של גורםהן ) ו2019 ביוי 30ליום 

י מחזור ההכסות השת בסיס חיל האוויר בדרום הארץ.ים במוקמוקה ממשרדי המטה של כפי תחז 4.2.5

של החברה בכפי תחזוקה איו  קעההיקף ההשדולר.  מיליון 13.1 - היו כ 2018 של כפי תחזוקה לשת

  מהותי לקבוצה.

הם בעלי מקצועות טכיים תעופתיים או מקצועות הסמוכים  כפי תחזוקה רובם ככולם של עובדי 4.2.6

ם תושבי באר שבע יעובדים המועסקים הת המרכזית של כפי תחזוקה. מרבית הים בפעילוותומכ

 .והדרום

 היה  2017בדצמבר  31ובהשוואה ליום  2018בדצמבר  31ליום של כפי תחזוקה  עובדיםמצבת ה

   :כמפורט להלן

   2017 בדצמבר 31

  

 שם היחידה 2018בדצמבר  31

 ההלה 2 2

 ומהלה תפעול 184 189

 סה"כ  186 191

הסכמים אלה,  חודשי בהתאם לתפקיד העובד. על פיר שכ תחזוקה הים לפי בכפיה העסקההסכמי 

פות בגין עבודה בשעות וספות, בהתאם למספר שעות עבודתם, תוספת בגין העובדים זכאים לתוס

  . משמרותובגין עבודה ב ות ובחגיםתעבודה בשב

 ISOלתקן האיכות ,  AS 9100ללתקן איכות לתעופה וחלתקים ידי מכון ה ה מוסמכת עלכפי תחזוק 4.2.7

פי תקן יהול  ובעלת הסמכה על ISO 14001פי תקן  , בעלת הסמכה של איכות הסביבה על9001

ל משרד הביטחון לרמת אבטחת . כפי תחזוקה היה גם ספק מאושר שOSHA 18001בטיחות וגהות 

עיקריים של תחרים הל להתחרות על פרויקטים דומים בעתיד. המ. לכפי תחזוקה פוטציאSאיכות 

אלטל טכולוגיסטיקה ו ,ווירית, קבוצת אלביט ותאגידים בשליטתןים התעשייה האוקה הכפי תחז

 .בע"מ
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4.3 QAS  

4.3.1 QAS  ה חברהת היעוסקת במתן שירותוהיא  1996שהוקמה בשג. תבי קרקע לחברות תעופה ב"

QAS ותרים  50%לות החברה, כאשר בבע 50% מוחזקתידי עלמוחזקים הSwissport 

Internationalהה, שמלי תעופה רבים בעולם. ילאומית העוסקת במתן שירותי קרקע בחברה בי 

ות התעופה (להלן: רשות שדפי הרשאה של  מועקים על QASשירותי הקרקע אותם מספקת  4.3.2

 Rampה (רחב פיקוח ); (ב) שירותיPassenger Servicesרות לוסע (שיוכוללים: (א)  ")רש"ת"

Supervision Services(ג) ;( שיר) ותים מבצעיים; (ד) שירותי מטעןCargo Services (ה) שירותים ;(

  למטוסי מהלים בטיסות פרטיות.

ה שא. ההרת"ידי רש על QAS - מכוח הרשאה שיתה לשית בעף שרותי הקרקע ע QASפעילות 

 QASשאה, תאם להרבה .ם)בייה QAS- (ו יםזכיילשלושה הקרקע יתה למתן שירותי הוכחית 

, ובלבד שסכום זה הרשאהב המוגדריםרש"ת דמי הרשאה בשיעור קבוע ממחזור השירותים למת משל

היו  למתן שירותי קרקעהוכחי ההרשאה  החוז וזה.לא יפחת מדמי הרשאה מיימאליים שקבעו בח

  .וספים ודשיםח 28- ב ההרשאה ופתתק להארכת אופציה ישה ת"לרש כאשר, 2023ם שת תול עד

למתן הרשאה למתן  2016שפרסמה רש"ת ביואר מכרז פומבי ל כחי היו בהתאםהו ההרשאה חוזה

התעופה הפים ארציים והבילאומיים ובשדות  גוריון- שירותי קרקע וליווי וסעים במל התעופה בן

ות המקומ כו בשיים אשר יזהזכיי תאם לתאי המכרז,רש"ת. בהופעלים על ידי ומהמוהלים 

לזוכה במקום השלישי תיתן וו שירותים גם בשדה התעופה רמון אשר בתמע עיקוים במכרז יהראש

שת במהלך  ה במקום השלישי.יתה הזוכה QASהצעת אופציה למתן שירותים בשדה התעופה רמון. 

צות רות להקאפשול QAS למתן השירותים על ידי בוגעלרש"ת  QASת בין וקהתעוררה מחל 2017

. ן על מת לספק את שירותי הקרקע בהתאם להסכם ההרשאהרמו התעופה שדהשטחים ב QAS- ל

 מחקה בהסכמת הצדדים 2017ובמבר בין הצדדים התהל דין ודברים אשר הפך להליך משפטי, וב

זה, על פי שיקול  יןיבעות להגשת תביעה מחודשת זכעומדת ה QAS- ל,QASהתביעה שהגישה 

שדה התעופה בפעילות בכל הוגע ל .רמון עופההת בשדהבמצב השטחים  ככל שיחול שיוי ,דעתה

משדות התעופה התעופתית הפעילות ברת העצפויה להיות מושלמת  2019במרץ  31 עד ליוםרמון, 

רשאית להעיק תהיה  QASמכרז לתאי ה אםבהת כי כן יצוין .לשדה התעופה רמוןעובדה ואילת 

היום, וזאת עם פתיחת הטרמיל  ה עדההרשא חוזיממה לפי שירותי ליווי לוסעים, אשר מעו 

 ובמסגרתן התבקש ביטולהאחרות  הזוכותל ידי שתי ע אשר הוגשו ליותעתירות מה ללית.לתעופה כ

ח המכרז, עם וסעים לפי וסליווי ל תייק שירולהעQAS בהתאם, תוכל ודחו במכרז  זהשל תאי 

צפוי  QASולמיטב ידיעת קמה א בהל לתעופה כללית מצהטרמי .פתיחת הטרמיל לתעופה כללית

  . 2019עון השי לשת רבמהלך הן רשמי בלהיפתח באופ

 רבים, חברות תעופה (שכר) בילאומיות, מות חברות תעופה סדירות זרות QASלקוחות  לע 4.3.3

  .ב"גתים את הפוקד הליםמ יוסמפעילי מטמ

ה ישחמב כון למועד זה, ,יקהבחלקים שווים, המחז בשיתוף עם רשת מלוות דן, שותפות,, QAS - ל 4.3.4

ההרשאה של  חוזה). 3(בטרמיל  V.I.Pקליי מתוכם הים טר עהארבבתב"ג, כאשר טרקליי אירוח 

ציה פאויתה רש"ת שר לכא ,2019 דצמברלחודש עד קבע במקור טרקליי האירוח  רש"ת להפעלת

לרש"ת ספח  QASבין חתם  2018בחודש פברואר  .חודשים וספים 36 - להארכת תקופה ההרשאה ב

חודשים וספים  36- רשאה הוארכה באופציה ותקופת ההבמסגרתו מומשה ה לחוזה ההרשאה כאמור

סף לין וטרק עלתפוההרשאה להקמת  QAS- ). בוסף, במסגרת זו יתה ל2022(עד לחודש דצמבר 

 אחד (מצדה) מור,מתוך הטרקליים כא .2018וסט פועל החל מחודש אוג טרקליןה, והחדשה E בזרוע



  
 

 110 - א 

 

לתעופה  ילטרמלעיל, ה 4.3.2יף (כאמור בסע חת הטרמיל לתעופה כלליתאמור להיסגר עם פתי

 . )2019השי לשת עון מהלך הרבאופן רשמי בהיפתח בכללית צפוי ל

4.3.5 QAS יהמ מפעילה 9001,2000פי דרישות ותקן איכויות  עלאיכות  קרתב ולערכת ISO. ש בחוד

עברה  2017מרץ בחודש  כאמור. ISO- רת בקשר עם תקן הבהצלחה ביקו QASעברה  2016ובמבר 

QAS ת ביקורתא IATA Safety Audit for Ground Operations ISAGO)( עופהשל ארגון הת 

  .בהצלחה ),IATAיאט"א ( העולמי

ע. מחסום הכיסה ומקצועות הים גורמי ההצלחה בתחום שירותי הקרקי, אמיות איכותשירות  4.3.6

רשאה מתאימה בתב"ג, הים הצורך בקבלת ה 1הקרקע, הטרקליים והמסעדותבעף שרותי קרי העי

  . בלת הרשאה כאמורועמידה בתאי הסף לק מרש"ת

ירותים באופן ליתן את השעופה ברות התח ולתן שלכתן שירותי קרקע היא ית למהחלופה העיקרי 4.3.7

בתב"ג בתחום מתן פועלות  QASלבד השירותים או חלקם. מ) לגבי מלוא Self Handlingעצמאי (

ין כיום הרשאה . לאל על אירוהדליגאו GHI- אופר תעופהל שהןחברות וספות שתי שירותי הקרקע, 

 טיסותיה.עבור ת עצמי רורק בשי תים שלישיים והיא עוסקלצדדלמתן שירותי קרקע 

משרה  של חיםבמו(הסתכמו למשרות  ובדים שמוחי שעות העבודה שלהםעמעסיקה  QASברת ח 4.3.8

  :כדלקמן )מלאה

  2017בדצמבר  31

  

 חידהשם הי 2018 בדצמבר 31

 ה ומהלי יחידותההל 19  16

 עובדים 714 560

 סה"כ  733 576

בפועל בהתאם לתפקיד  שעות עבודהתשלום על פי ו כר חודשי אבהסכמי העסקה שקבע QAS - ב

שעות וספות, בהתאם למספר גין עבודה בות בהעובדים זכאים לתוספהעובד. על פי הסכמים אלה, 

יצוין כי בחודש ובמבר . משמרותבגין עבודה בו ות ובחגיםה בשבתשעות עבודתם, תוספת בגין עבוד

  עובדיה. ל QASההלת  חתם הסכם עבודה קיבוצי בין 2017

 48%- כ לעומת( 49%- היו כ 2018 תבשQAS השוק של  תח .גבוהה ף זה היהרמת התחרות בע 4.3.9

    .)מספר וסעים (במוחי )2017בשת 

 .לקבוצה הותיאיו מ QAS - החברה בהיקף ההשקעה של  4.3.10

 

                                                             
 .3ל י קפה בטרמישי בת QASהפעילה  2017עד לחודש אוקטובר   1
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  5רק פ

  תיאור עסקי התאגיד הוגעים לפעילות החברה בכללותה

  
   הון אושי 5.1

 גלובל ליסיג על ידי החכרת מטוסיםבהחברה עוסק כיום, לצד פעילויות מטה רגילות, בעיקר מטה 

 השירותים לגלובל ליסיג יתים על סמך הסכם יהול בין הצדדים בטיפול בתאגידים המוחזקים.ו

   גלובל ליסיג איה מעסיקה עובדים. .הכספיים) חותלדו ג28אור יב(ראו 

  מצבת העובדים 5.1.1

כל עובדים.  9 עמד על, 2017בדצמבר  31וליום  2018בדצמבר  31ליום כון חברה בהעובדים  מספר

  מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים.החברה עובדי 

 4פרק ראו  -  וכפי תחזוקה  QAS טים בדבר עובדילפר .לעיל 2פרק ראו  - לפרטים בדבר עובדי אל על 

  לעיל.

  ההלה בכירהושאי משרה ו 5.1.2

 לחלק ד' לדו"ח (פרטים וספים על התאגיד). 26לפרטים בדבר ושאי המשרה בחברה, ראו תקה 

 ד' לדו"ח (פרטים וספים על התאגיד).לחלק  21תקה בכמפורט כאים לתאים ז ושאי המשרה

  .הכספיים לדוחות א28ביאור עסקה של מכ"ל החברה מר רון ציוי ראו הההסכם דבר ב לפירוט

"ח לחלק ד' לדו 21בחברה משולמים גמולים כמפורט בתקה ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטורים 

  הכספיים. לדוחות )1(ב28אור יבראו גם (פרטים וספים על התאגיד). 

ת תגמול מעודכת לושאי משרה בחברה. דייוית מללאישרה האסיפה הכ 2016בדצמבר  29ביום 

תקן בעיין זימון מראו דיווח מיידי  העדכי למסמך המדייות. 2017במאי  3מדייות זו עודכה ביום 

 ). 2017-01-029701(מס' אסמכתא:  2017באפריל  2אסיפה כללית מיום 

  לושאי משרההקצאת אופציות  5.1.3

לעובדים וושאי משרה  כתבי אופציות 320,000 , של2013 ברלפרטים אודות הקצאה, בחודש ובמ 5.1.3.1

 .לדוחות הכספיים )א2(ד23ביאור ראו בחברה, 

ביאור למכ"ל החברה, ראו  כתבי אופציות 250,000, של 2014לפרטים אודות הקצאה, בחודש יואר  5.1.3.2

 לדוחות הכספיים.  )א1(ד23

ופציות, לעובדים וושאי תבי אכ 330,000, של 2017לפרטים אודות הקצאה, בחודשים אפריל ומאי  5.1.3.3

 ם.ילדוחות הכספי )ב2(ד23ביאור משרה בחברה, ראו 

ביאור כתבי אופציות למכ"ל החברה, ראו  240,000, של 2017לפרטים אודות הקצאה, בחודש מאי  5.1.3.4

 .םידוחות הכספי )ב1(ד23
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   החברה מימון 5.2

  כללי 5.2.1

 אלוכוללות את  2018דצמבר ב 31 ליוםרה המאוחד של החבהכלולות בדוח ואגרות החוב ההלוואות 

 - לפרטים בדבר מימון אל על . (כפי תחזוקה לא טלה הלוואות) שטלו החברה, אל על וגלובל ליסיג

  לעיל. 3ראו פרק  - ליסיג  לפרטים בדבר מימון גלובל לעיל. 2ראו פרק 

אגרות חוב  ת שלסדרה אח חכון למועד הדו"פעילות החברה ממומת מהוה העצמי ומהון זר הכולל 

מלבד אגרות החוב לעיל, בהתאם, לחברה אין הלוואות מבקים. . למסחר בבורסה(סדרה ז') הרשומה 

  . כון למועד הדוח וכן למועד פרסומו, אין לחברה הלוואות וספות

 פרויקטיםד מהאחר לבקשעשייה האווירית תחזוקה כלפי הת החברה ערבה לקיום התחייבויות כפי

לא  לכךלמועד פרסום הדו"ח. מעבר  בתוקף כון ההי זות , ללא הגבלה בסכום. ערבו)לעיל 4פרק  (ראו

  העמידה החברה ערבויות לטובת החברות הבות.

 א16 אוריבהריבית ראו שעורי ועסקאות לגידור חלויות שוטפות , הריביתבדבר שיעורי לפרטים 

  ים.לדוחות הכספי ה24ר אויבו

  חוב ; אגרותהחברה שקיףת 5.2.2

 תוכל ), מכוחו 2018-01-109210(מס' אסמכתא:  2018במבר בו 29 ךושא תאריף שקיף מדתלחברה 

   וספים. הפיק מיות, אגרות חוב ויירות ערךל החברה

לדוח  14- ו 13 סעיפיםראה של החברה וכן לדירוגן  (סדרה ז') סדרת אגרות החובפרטים בדבר ל

   .פייםהכס לדוחות 17 אוריובהדירקטוריון 

  מחזיקי אגרות החובכלפי  יבויותוהתחי תומגבל 5.2.3

 (סדרה ז'), אשר בות החאגרו מחזיקילהלן פירוט לעיין עמידה באמות מידה פיסיות שיתו כלפי 

  :ותרה במחזור כון למועד הדוח ולמועד פרסומוהיה סדרת אגרות החוב היחידה ש

 ס דרשחי 2018בר בדצמ 31 ליום אמות מידה פיסיות

פיסי טו של  בחו ךסס יח
 החברה לשווי החזקות החברה

 75%לא יעלה על  28.5%

יחס הון עצמי של החברה לסך 
 15%- א ירד מל   71.3%כסי החברה

  

  הלוואות ואגרות חוב כאמור.ההלוואות, אגרות חוב וחלויות שוטפות של  - " פיסי חוב"

השקעות לזמן קצר מזומים, ושווי ם יזומביכוי: מ ולח סובדו פיסיב חו - " טו פיסי חוב"

  פיקדוות. ו

חר האחרוים שקדמו למועד י המסימ 30 - מחירי הסגירה בלפי ממוצע  -  אל על(א)  - " החזקות שווי"

לפי  -  גלובל ליסיג; (ב) הרבעויים או השתיים הרלווטיים) החברה אישור דוחותהבדיקה (מועד 

; ק (א) לעילס"כאמור בהבדיקה חר האחרוים שקדמו למועד מסי הימ 30 - בגירה מחירי הסממוצע 

לחברה שמורה כאשר הון העצמי (בהתאם לשיעור החזקת החברה) לפי  -  וכפי תחזוקה  QAS(ג) 

כמפורט בשטר האמות  , הכלכות שווי של מעריך שווי חיצויעל פי הער ויין יחושבוכי ש הזכות

  לאגרות החוב.
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ומדת החברה בכל אמות ע ,חבסמוך למועד פרסום הדו" כספי וכןכון למועד הדו"ח על המצב ה

   .מחזיקי אגרות החובחייבויותיה כלפי המידה הפיסיות, התיות אחרות והת

  החזקות שעבוד 5.2.4

  חופשיות משעבוד. כל החזקות החברה פרסום הדו"ח, ח וכן למועד "הדולמועד  כון

  כלפי מממים תווהתחייבוי מגבלות 5.2.5

  אין לחברה הלוואות מגורמים מממים, להוציא אגרות החוב (סדרה ז').יל, כאמור לע 5.2.5.1

(לרבות כלפי  שלהן כלפי המממיםסיג ל ליבגלועל ו של אלויות גבלות וההתחייבלפרטים בדבר המ 5.2.5.2

 ., בהתאמהלעיל 3.12 - ו 2.20, ראו סעיפים ל ליסיג)גלובמחזיקי אגרות החוב של 

  איאשר תמסגרו 5.2.6

 ות. אשר אין מוצל לא מהותי,מסגרות אשראי לזמן קצר בבקים בארץ בהיקף  לחברה

  הון חוזר 5.2.7

ף כן סעיו לעילבגלובל ליסיג)  הון חוזר (לגבי 3.11- והון חוזר באל על) גרעון בלגבי ( 2.18.5ם סעיפיראו 

חוזר  וגירעון בהון ("סולו") חברהה דוחות הפרדים שלבי חיובלגבי הון חוזר  הדירקטוריוןח לדו 4.3

  בדוחות המאוחדים של החברה.

  )וגלובל ליסיג להקבוצה (למעט אל ע מיסוי 5.3

 החברה לים עלמס החדיי ה 5.3.1

  הכספיים. לדוחות ד21אור יבראו 

   שומות המס 5.3.2

 31 מס ליוםר לצרכי הפסד צבולחברה , חשבות כסופיות. 2013 עד וכולל שת שומות המס של החברה

 צר עד ליוםסחירים שובוסף, לחברה הפסד ריאלי מיירות ערך דולר.  מיליון 49- של כ 2018בדצמבר 

, חשבות 2013עד וכולל שת  QASשומות המס של . רהבלהע ןסד הוהפוכן  2005בדצמבר  31

   כסופיות.

   ותייםהסכמים מה 5.4

 .2014 בספטמבר 23מיום החוב (סדרה ז') אמות בין החברה לאמן לאגרות ר שט 5.4.1

  . לעיל 2.24 ראו סעיף -  של אל עלהסכמים מהותיים  5.4.2

 .לעיל 3.15ראו סעיף  -  ליסיגל הסכמים מהותיים של גלוב 5.4.3

 .לעיל 4ראו פרק  -   טחוןיולמשרד הב תעשייה האוויריתחזוקה לפי תכבין  כמיםסה 5.4.4

  . לעיל 4 קראו פר - מרשות שדות התעופה  QAS - לאה שי הרהסכמ 5.4.5

  לחלק ד' לדו"ח (פרטים וספים על התאגיד). 22ראו תקה  -  י עייןהסכמים עם בעל 5.4.6
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  הליכים משפטיים 5.5

   הכספיים. וחותלד ב20ר אויבראו  - אל על ים גד משפטי הליכים

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 5.6

 ות הבותרבין החב. בתחום התעופהות ארבע חברקה במחזי היה כאמור חברת החזקות והיאהחברה 

חברת תעופה, חברת  - כל אחת מהן עוסקת בתחום משה אחר כאשר מהותיים,  יחסי גומלין לא

כל אחת ם. צבאיי וסיםקת מטחזות שירותי קרקע למטוסים וחברת תהחכרת מטוסים, חבר

 אלום כספיים בחברות שאבייעה מהחברה איה משקמהחברות הבות מתממת באופן עצמאי כך ש

  להן הלוואות.  ואיה מעמידה

(להוציא גלובל ליסיג אשר איה מעסיקה  באמצעות ההלת אותה חברהמוהלת ת כל חברה ב

 מחציתהחברה ממה את כל או שר אה, כון שלוריוהדירקט ת על ידי עובדי החברה)עובדים ומוהל

או  תיאפקטיבו ושולטת בהן שליטה בות אל רותבחב) (להוציא דירקטורים חיצוייםהדירקטורים 

  ות כך. מצעבא , בהתאמה,משותפת

, בשים לב בצד זאת, החברה בוחת אפשרויות להגדלת שיעור החזקותיה בחברות הבות הקיימות

מעת לעת השקעה בחברות וספות בתחום התעופה, ואולם רה, בת החבוח כן לתאי השוק הקיימים.

  ירות מוכה. דיחסית ובתתבוצעה בהיקפים קטים  יה,שתעש השקעות אלו ככל

החברה עומדת כון למועד הפיקה החברה בבורסה.  אותןמאגרות חוב בלבד  מורכב כיוםחוב החברה 

סך  .החובטלה כלפי מחזיקי אגרות  תהואות יסיהפ מרווחים משמעותיים באמות המידההדו"ח ב

ליעד  ,2016, החל משת הגיעביאו את החברה לוב השל החחוב החברה סולו ולוחות הסילוקין 

ודמי היהול מגלובל ליסיג יכסו את הוצאות  QASהכסותיה מכפי תחזוקה,  פיושהציבה לעצמה ול

, ככל על ומגלובל ליסיג ם מאליידדבשדי כך ,של החברהההלה והכלליות אות הוהוצ המימון

ת ק, להשקעות בפעילויות וספות ולחלויוףמת המבין היתר להקטת ר יוכלו לשמש שיחולקו,

  .תדיבידדים לבעלי המיו

  גורמי סיכוןדיון ב 5.7

ידי גורמים על ת הקבוצה בדומה לשאר חברות הפועלות בתחום התעופה הבילאומי, מושפעת פעילו

 סיכוןם לגרום לשיויים מהותיים ברווחיותה (לחיוב או לשלילה). גורמי היכוליהיים ופימים חיצוי

  ם: יקריים ההעי

  סיכוי מאקרו 5.7.1

  עילות טרורבטחויים או פ ,ייםמדי םרועייא 5.7.1.1

ן מיידי, לרעה, על רועים מדייים או בטחויים או פיגועי טרור בעולם או באיזור משפיעים, באופיא

והיקף  הקבוצהל מצבה הכלכלי שמחירי הדס"ל ועל שליכים על ען ומטם ומוסעילת הביקוש להוב

- יים, גיאוכתוצאה מאירועים בטחו הצהקבותיגרם פגיעה בהכסות  היו כי כוןהסי. פעילותה

  שראל או במדית היעד. פוליטיים, בי

 ייםים מדמשברין לטרור על התעופה הבילאומית וכ לפעולות טרור בין לאומיות, לאיומיבוסף, 

ל הביקוש לתובלת עה עית לרהשפעה מייד (לרבות כאלה המשפיעים על עלייה קיצוית במחירי הפט)
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ם השפעה שלילית על עף החכרת המטוסים ובכלל כך בעקבותיה עלולה להיות ג רים ומטען, אשוסע

  העסקיות. יהעל פעילות הקבוצה ותוצאות

  ה לסיכוי מטבעיפחש 5.7.1.2

הן במטבע חוץ או בהצמדה אליו (בעיקר דולר של ארה"ב).  הקבוצהל שתיה הוצאוה ועיקר הכסותי

הוצאות  ,עם הוצאות השכר השוטפות רו של השקל ביחס לדולר בקשליה בערכה לעחשופ הקבוצה

 ויות לעובדיםייבהתח, בעיקר בגין וכן בגין התחייבויות מאזיות הקובות בשקלים תפעוליות וספות

את ההוצאות במוחים דולריים  מגדיל דולריחס לל ב. ייסוף של השקז') ואגרות החוב (סדרה

ת אומים) ם (ללא השפעה על תזרים המזלרייוכן מגדיל במוחים דו ההקבוצהשוטפות של 

 ם יחסי עובד מעביד. סיו בשל הקבוצההתחייבויות 

רליג, יורו, רד ץ אחרים (שטלמטבעות חו חלקית הגה פימית טבעיתבאל על וסף על כך, קיימת 

ם מהיקף התשלומי  גבוהלים התקבוהיקף  בשל היותל על הוצאות במטבעות אלו. ת ולאות היזא ,)ו'כו

  . יקר מול היורו)מול אותם מטבעות (בע קיתלח וצרת לאל על חשיפה החוץ, טבעותבמ

 וכןהדירקטוריון  דו"חל 6.2.2סעיף מטבע ראו לסיכוי חשיפה מדייות אל על בושא לפרטים בדבר 

  .פייםסהכ תדוחול ד24אור יב

  במצב הכלכלי שיויים 5.7.1.3

עים סלית המשפיעים על הביקוש להובלת והכלכישים לשיויים בפעילות ות רגעפי התעופה והתייר

של עף התעופה, הכולל מרכיב גבוה של הוצאות קבועות, מקשה על יישום  ומטען. מבה ההוצאות

ות של האטה בפעילות בתקופ קצר.ווח הבט לשיויים בביקוש הקבוצהיצע של תהליכי התאמה של הה

לא ה ולת ועובדים וציוד הטיסר עודף קיבוצ וירית,והביקוש לתובלה אקטן  הכלכלית מסיבות שוות

המשתקפת  הקבוצההרעה במצב הכלכלי של  עלולה להיווצראה מכך, מוצלים במלואם. כתוצ

  בתוצאות העסקיות שלה.

פעילות החכרת . בתחום התעופה כלליהצב מר מהישי באופן תמושפע החכרת המטוסיםת פעילו

שווקים ב חוסר יציבות ת בשווקים הפיסיים.לכליפעות בשל חוסר יציבות כה להשהמטוסים חשופ

 2009ובתחילת שת  2008יים בשת המשבר הכלכלי שפקד את השווקים הפיס יים, דוגמתהפיס

קבוצה, בין היתר, להביא ל: ות הלפעי ה עללרע עשוי להשפיע ,גוש האירואת  קדשפהכלכלי  המשברו

שוי ע ) קיטון בביקושי לקוחות אשרבים; (מטוסצע מימון עסקאות החכרת לת לב(א) צמצום היכו

 ,ידי הגורמים המממים- ) הקשחת מדייות העמדת האשראי עלג( - ; וכןחכירהדמי הלירידה בלהביא 

. בכל טחוות בהלוואות חדשותיבלתר ולה יגדו ולדרישה מוןלעליה בעלויות המיאשר עשויה להביא 

וצא ל יסות הקבוצה והתחייבויותיה, וכפועל הכם יש כדי להשפיע לרעה עאמוריאחד מהאירועים ה

   יות.גם על תוצאותיה הכספ

  איתי טבע והתפרצות מגפות 5.7.1.4

ף ברצגיעה גפה וכדומה, עלולים לגרום לפגורמים חיצויים, כגון פגעי טבע, שריפה ורעידת אדמה, מ

וסעים ת ההשפעה שלילית על תועע ות טבואסו . כמו כן, להתפרצות מגפותהקבוצהה של לותיפע

חברות ם על התוצאות העסקיות של יות בעלי השפעה שלילית גלה ך עלוליםלאזורי האסון ולפיכ

ה עלול פגיעה כאמור. וסים של הקבוצהחברות המות על חוכרי המטעל תעופה בעולם ובכלל אל על ו

 צה.הקבו בהתחייבויותיהם כלפי וחות הקבוצה שלא לעמודללק וםגרל
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  ת רי ריביולשעחשיפה  5.7.1.5

  רי ריבית משתיםויפה לשעשח

וכן  מתאגידים בקאייםלטווח ארוך צעות אשראי השקעותיה באמאת מרבית ת מממהקבוצה 

  . באמצעות אגרות חוב

הן בריבית  של אל על ותאווההלמ חלקר. ם בדולמרבית פיקדוותיה היהלוואותיה של אל על ו

ועל  על הוצאות המימון של אל על שפעהריבית יכולה להיות הרי הבשע םלשיויימשתה ולפיכך 

אל הלוואות שוטלת החלק מ ,סיכון זההחשיפה לגורם  הקטין אתעל מת ל. שלההמזומים  זריםת

 גזרים םייפכס יםבמכשיר בהשקעה הצורך את אל על תחבווכן  הין בריבית קבועהעל 

)Derivatives (תוצר החשיפה להקטי חשיפה  לע אלה בדבר הפעולות שביצע רטים. לפהשה מפלהג

לדוחות  ה24 אוריבוספים ראו לפרטים  .ירקטוריוןח הדלדו" 6.2.3ראו סעיף ים משת לשערי ריבית

   הכספיים.

כיום . ואג"ח דולריותת ווואבהלמים וההשקעות של החברה ממו סיגבבעלות גלובל ליהמטוסים 

האג"ח עט קיימות למה לוואותל הה(כל לוואות בריבית משתהעות המרבית המימון עשה באמצ

בשיעורי הריבית עלולים להשפיע על עלויות  מהותיים שיויים. בהתאם, ועה)יבית קבהיו ברשהקיים 

מדייות גידור  יסיגבל ללולג. הרווח שלת שולי השוי לצמצם אר ען אשבאופגלובל ליסיג של המימון 

 ה24 ראויבלדו"ח הדירקטוריון וכן  6.2.3 יףעסלפרטים וספים ראו . להראי שריבית לגבי תיק האש

   .הכספיים דוחותל

5.7.2 פים עסיכויםי  

  ירי דלק סילוי למטוסיםמח 5.7.2.1

דות חדות. וירי. מחירי הדס"ל תוים לתווא של מוביל ותי בהוצאות התפעוליב מההדס"ל הוא מרכ

במחירי עקב שיוי או תודות מהותיות  מושפעת באופן משמעותי עשויה להיות הקבוצהרווחיות 

יות זו יכולה להשתות . מדיהויהחז כת הדס"לבפעולות לגידור חלק מתצרו טתקו אל עלהדס"ל. 

במצב  ה להעמדת פיקדוות משועבדיםהדרישעקב  תזרימיתחשיפה  קבוצהת לקיימ .בהתאם לסיבות

 . עקב משקלו הגבוה של הדס"ל בהוצאותבו שערוך עסקאות ההגה הוא שלילי בסכומים מהותיים

ועל  אל עלול של פעת התעל הוצאור הדס"ל משפיעה לרעה מחיב יהעל, כל על אלהתפעול של 

לעיל. לפרטים בדבר מדייות הגידור והפעולות  2.17.1ף סעי ראו ם. לפרטיהתוצאות העסקיות שלה

 ג24אור יבלדוח הדירקטוריון וכן  6.2.1ף דלק ראו סעייוי במחירי הלהגה מפי ש אל עלעה שביצ

  ות הכספיים.וחלד

מצבן של חברות ם בכך שהיא מרעה את סיהמטורת ל החכגם ע שליליתי הדלק השפעה ריחמב הלעליי

ות התעופה הבוצה.ות הקעל לקוחמ  

 תחרות 5.7.2.2

עודף קיבולת. כיסתן של חברות , המחריפה בתקופות של עף התעופה מאופיין ברמת תחרות גבוהה

וספות לשוק, לרבות כ וספי ים סדיריםיסת מובילתעופה הישראלי או הגדלת קיבולתק ושם לזרים 

לים ישראליים מובי כן מיוישוק ו, כיסת מובילים ישראלים וספים לים קיימיםזר ליםובישל מ

 Low Costל חברות שכר וחברות עים והמטען), כיסתן שוספים כמובילים קובים (בתחום הוס

 גורמים סעים ומטעןוי חומתת ישראליות וספות בשיוות הפעלה לחברויר מתןווספות לשוק, 

י הובלת ירמח רמתרידה בלי רםגועודף קיבולת, היוצר  התעופה בישראל, מצב ףת בעחרופת התלהחר
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 ף ולפג על לאלהקטין את חלקה של עלול ווסעים ומטעןאל ת של וע בתוצאות העסקיובפעילות הע

ות תעופה חדשות ברח ן שלהאחרוות, עם כיסת . מגמה זו של החרפה בתחרות התעצמה בשיםעל

ים סעיפ פרטים ראולי (לשר פועלות בשוק הישראויות של חברות תעופה אירוהתדהקיבולת והגדלת 

השפיע לרעה על חברות  אשר ,Low Costחברות  של וקשה בתח גידולובכלל זה,  לעיל) 2.9.3- ו 2.2.10

 ידול בפעילותן שליתן לגל ישוחד דגש מי. גבוהות יותרהתעופה הוותיקות בעלות מבה עלויות ייצור 

שוק הישראלי לות ב, אשר פועבעולםות התעופה הגדולות החברות בשלוש ברית הזרותה תעופחברות ה

שראלית (לרבות דיי התחרות וסס על רגולציה שאיה יתוך שיתוף פעולה תפעולי ומסחרי, המב

ופי פעולה מסחריים יתוששות וגים ורכימשותף, מיזהסכמי קוד להן הוהגים באירופה) המאפשרת 

ין "שמיים פתוחים" ב הופהתעמי לרבות הסכם בהסכמים בילאומיים, שיויי ן,ו כמכ ותיים.משמע

   .ל פעילותה של הקבוצהיע עלהשפעלול , בלבין ארה" בין ישראל ןכוישראל לבין האיחוד האירופי 

  ויריוכמוביל א אל עלהחלטות ממשלתיות בושאי תעופה ורישוי של  5.7.2.3

שיון הפעלה ירטור בתחומי התעופה (כדוגמת ולמהרגרישיון  מותית בקבלת אל על תה שללופעי

 ת ומפוקחים על ידי רשותשיון מכון בדק), אשר תאיהם קבעים על פי הוראות חוק ותקויור ויריתאו

אף ו , יכולתה לבצע את משימותיהאל עלמעמדה של עשויים להשפיע על התעופה האזרחית ולפיכך 

  .תעה על תוצאותיה הכספיולר עיפלהש

מותים בכך שהבעלות קו לה שהוע הטיס ירי וזכויותוכמוביל אוה של אל על פעלהה תורישיו

ות קים במיבדבר זהות המחזיאי קיום הוראות ראלים. העיקרית והשליטה המעשית יהיו בידי יש

 על ידי המדיה. לה קותמועובזכויות הטיס ה אל על שיוות ההפעלה שליהחברה עלול לפגוע בר

  יות הקבועות גבוהה העלובבו מעף ות בפעיל 5.7.2.4

וכים ושולי הרווח מבאופן יחסי ות הוא גבוה שבו מבה העלויות הקבוע תעופהאל על פועלת בעף ה

יר על פן ישי. לפיכך, שיויים לא גדולים ברמת ההכסות או ההוצאות עלולים להשפיע באובאופן יחס

  .בקבוצהסד הפ או חקיומו של רוו

   טיסות פעלתה לע יבהבסהאיכות רעש ו מגבלות 5.7.2.5

ולכל  אל עלטסה  םאליה/םתב"ג או במלי תעופה אחרים מהות בפעילהשעות שיוי במגבלות על כל ל

עלולה להיות  ,אחריםרמים ואו גאיסור על הפעלת מטוסים בשל גורמי זיהום, רעש  ה וספת אומגבל

   .קיותת העסצאוהתול ובהתאם גם ע אל עלל ש ולעפאופן הת השפעה מהותית על

ם (בעיקר גלובל ליסיג למכור ולהחכיר מטוסי תה שלבעולם עלולות לפגוע גם ביכול דומות מגבלות

 דבר אשר עשוי לייקר, למגבלותהשקעות וספות בהתאמתם ה באו לחייב הותישים) המצאים ברש

אות בעסק גיסגלובל לישל ווח הרווח רת מן איולהקטאת העלויות הכרוכות בעסקת החכרת מטוס 

   .לעיל 3.14סעיף ראו ספים ים ו. לפרטימיםמסובכדאיותן במקרים  ו ואף לפגועאל

  פגיעה בבטיחות טיסה או בטחון טיסה 5.7.2.6

סדרי בטחון בהתאם להוראות הגורם הממלכתי  אל עלורך שמירה על בטחון הטיסה מקיימת צל

 ידי- בעות עלקות הההחית ואת ההוראו עלאל מקיימת  יסההט תבטיחוהמוסמך. לצורך שמירה על 

ו/או  אל עלת התעופה האזרחית. לפגיעה בטיסות יצרן ורשויות ההגורמים הרלווטיים, לרבות הח

בבטיחות כשל טחון טיסה ו/או יו/או בעובדיה, עקב אירוע הקשור בב ה ו/או במתקיהבלקוחותי

 יטין, אבדןמועה בב פגיעק , בין השארעלאל פעילות  על רעהלותית טיסה, עלולה להיות השפעה מה

  .ותת משפטייעותבל אל עלהכסות ולקוחות וחשיפת 
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   ה העולמימצב עף התעופ 5.7.2.7

ת גבוהה ברגישות יחסי י, המאופייןו עף התעופה הבילאומה בה פועלת הקבוצה היהסביב

באי  ) וכןזה 5.7 להלן בסעיףיל ולע ראולהשפעותיהם של סיכוים כלליים החלים על חברות תעופה (

מטוסים  ביקוש והיצע של ים ומטען, הגורמים לעודפיוירית של וסעהאו ף התובלהיציבות בהיק

ם הפוגעיבמשברים כלכליים  מידי פעם,כן, מאופיין העף  כמו .שאים תואמים את קצב היצור שלהם

  ת המטוסים. החכר תבפעילולקוחות הקבוצה  המות על חברות תעופה ברחבי העולםב

 העלול והעולמי ל י בתחום התעופהבאופן ישיר מהמצב הכלל תמטוסים מושפעהחכרת ה פעילות

 פעילות. ההשפעה על כן על קצב גידולוהחכרת המטוסים ו פעילותפעה שלילית גם על להיות הש

רידה לילהביא ירידה בביקוש להחכרת מטוסים, דבר שיש בו כדי לגרום ל החכרת המטוסים עלולה

אי ול ,(או במכירתם) רתםוסים שתקופת החכרתם הסתיימה או לקשיים בהחכהחכירה לגבי מט בדמי

  פי הסכמי החכירה.- חייבויותיהם עלמידת לקוחות בהתע

  עולמיהצע בשוק המטוסים עודף הי 5.7.2.8

 אותם גובה דמי החכירהגובה שפיע על מחירי המטוסים ועל עודף היצע בשוק המטוסים העולמי מ

. י המטוס השויםבה המחיר אותו יכולה לגבות הקבוצה בגין חלקועל גו בגין החכרת מטוסיה ההקבוצ

ר מחדש ו/או למכור ל להשפיע לרעה על יכולתה של הקבוצה להחכיע של מטוסים עלועודף היצ

כתוצאה ממשבר  מוחכר ת החזרה מוקדמת של מטוסרה או בעיחכ מישל הסכעם סיומם מטוסים 

  .יהלקוחותבקרב מי מ

 רגולציה תעופתית 5.7.2.9

ין השאר ומתווה הפעילות תלויים ב ויכולתה להרחיב את היקף הפעילות אל עלה של פעילות

ת בישראל ובעולם. העדר רישוי מתאים, אי עמידה ם רגולטוריים שוים היתים על ידי רשויובאישורי

ים בילאל עלאומיים או מקומיים עלולים להביא לעלייה בהוצאות בתק ,חיתות ת ועיצומים, סולק

  . אל עלהפעילות של ואף לפגיעה ברצף  אל עלית מול מתחרותיה של תחרות

 לחברתאודות ההיתר אשר יתן לפרטים  .לעיל 2.23.2ראו סעיף  גולטורייםהסדרים רבדבר ם לפרטי

, ותישראליבתיב טיסה קצר העובר מעל למדיות אשר חברות תעופה ס לטו   (Air India)אידיה אייר

  לעיל.   2.9.3שות לטוס מעליהן, ראו סעיף אל על, אין מור ובכללן

וכות וצאות בלתי צפויות, לייקר את העלויות הכרוף את הקבוצה להיויים דומים, עשויים לחשש

בוצה מעסקאות אלו, דבר שיש בו בכדי בעסקאות החכרת מטוסים ולהקטין את מרווח הרווח של הק

  ת של הקבוצה. יוה הכספלהשפיע על תוצאותי

  קיה החשבואית החלים על חכירת מטוסיםשיויים בת 5.7.2.10

פעה אי בהסכמי חכירה תפעולית, עשויה להיות השס לטיפול החשבוויים בתקיה חשבואית ביחלשי

הדבר להשפיע על שיקוליו בהעדפת עסקת הן על החוכר והן על המחכיר, כאשר מבחית החוכר עשוי 

עשוי הדבר לגרום לשיויים בדוחות  הקבוצהי פיות אחרות, ולגבחליאות תקחכירה על פי עס

 (ככל והתקיה בגלובל ליסיג ה פיסיותעמידה באמות מידו/או שיויים שישפיעו על  הכספיים

 IFRS-16 חשבואי תקן .של הסכמי החכירה האמורים) בספרים החדשה תחייב שיוי באופן הרישום

וכר לכלול את הכס (המטוס) וההתחייבות בגיו חייב את החי 2019 שת בתחילת לתוקף כס אשר

 פי על חכירה עסקת בהעדפת שיקוליו על רעהללהשפיע  הדבר עלולהחוכר מבחית  כאשרבמאזיו, 

  .אחרות יפיותתחל עסקאות
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 כוים ייחודים לקבוצהסי 5.7.3

  עלויות שמירת בטחון טיסה 5.7.3.1

הוצאות ) 97.5%ב (ושאת ברוממשלה הלפיה מעודכת  החלטת ממשלה ההתקבל 2013בשת 

ם הגורמים בהידברות ע מצויה כיום עלאל ן כי יצוישל חברות התעופה הישראליות. טחון יבה

ות המדיה בהוצאות הביטחון כאמור, לתקופה החל וטיים לצורך הסדרת השתתפהרגולטוריים הרלו

אי קיום , אל עלהטיסה של חון ות ביטי שיעור השתתפות המדיה בהוצאלשיו. 2020ביואר  1מיום 

אירועים  תיאלץ לקוט בהם (עקב על אלטחון שי הבאמצע בהיקף שיוייםהחלטת הממשלה במלואה, 

או כלשהו סיק או להגביל טיסותיה ליעד תאלץ להפ על אלסיוות פיגוע) וכן אם יביטחויים או עקב 

ולים להיות השפעה מהותית על ון, עליעדים וספים מטעמי בטחלותה ללא תוכל להרחיב את פעי

  .הקבוצההעיסקיות של התוצאות 

   פיסיות יותבהתעמידה  ואי י זילות, סיכואית אשרלקבלמגבלות  5.7.3.2

ועלויות המימון הן רכיב , מטוסיםכישת רל תה, לרבותפעילו מימון לצורךוטלת  והקבוצהמאחר 

 העל עסקישלילית השפעה  לקבוצה המימוןבעלות המימון ובזמיות יקרות מהותי בהוצאותיה, להתי

ת גיוס ההון לולים להביא לקשיים ביכולאשראי ע מצוקתוכן העדר בטחוות מספיקים  ורווחיותה.

  בעיות זילות. וקבלת אשראי ול

ן יתרת ותי האשראי לטווח ארוך לשמור על יחס ביטחוות הולם בילק מחחייבה כלפי הקבוצה הת

וזאת וכן לעמידה באמות מידה פיסיות  הםות המשועבדים לביטחוהאשראי הבלתי מסולקת ל

  . כם והסכםכל הסוע בבהתאם לקב

מיידי  ןפירעודרוש לאו לותן אשראי אחר בק שטלה הקבוצה כוללים זכות לכן, הסכמי הלוואה  כמו

מצב ים סבירים, אירע שיוי לרעה בפי קריטריועל , ואם לדעת מלווהאותו מ אשראישל יתרת ה

ן או ופן המסכ, באןשלה ו/או ביחסים הפיסייםהחברה הלווה בעסקיה של ספי, בפעילותה ו/או הכ

קיים  ות של אל על,צוין כי לגבי חלק מההלוואי .למלווהההחזר של האשראי  העלול לסכן את יכולת

   על ידי בקים שוים. גם מגון פירעון מיידי צולב בין הלוואות אשר מועקות

בר ם תועהן א, לפיומלווים אחרים ת התחייבויות של הקבוצה לטובת מוסדות בקאייםקיימו בוסף,

אישור  ללא או יבוצע מיזוג כלשהיבדרך ו/או חברות בות שלה) הלווה (תה השליטה בחברה או תש

  שראי. המלווים רשאים לדרוש פירעון מיידי של יתרות האיהיו מלווים, מאת ה

ן הפיסיות, שקבעו בהסכמי האשראי, לרבות בגי וההתיות המידהבאמות החברה הלווה אי עמידת 

 לווהוואות שטלה ההעמדה לפירעון מיידי של הלל, עלולים לגרום הביטחוותהשוק של שווי דה בירי

הגורמים לחילופין, עשויים  של הקבוצה. מצבהלהשפיע לרעה על  בכךו אותותי ההלוו ידיעל 

התממשותו של סיכון  קבוצה לביטחוות הקיימים כבר בידיהם.מצד ה המממים לדרוש תוספות

יות בהגיע מועד את התחייבויותיה הפיסוע לפר של הלווה הרלווטית הע ביכולתלפגו עלולהזילות 

 .וספיםמימון למטוסים , וכן לגייס לרבות התחייבויות בגין רכישת או חכירת מטוסים ,פירעון

  הכספיים. לדוחותז 24ביאור  ו, ראעל ידי אל על ילותון הזלפרטים בדבר יהול סיכ

   רת ידע ארגוייהול המשאב האושי ושמיעבודה,  דיי ,באל עליחסי עבודה  5.7.3.3

וירי גורמת להפסד הכסה ופגיעה באמון ותה במוביל אעילות עקב עיצומים או שביהפסקה בפ

ושיפור  אל עלהתייעלות שכים לות הגוברת מחייבים מאמצים מתמב בעף והתחרהלקוחות. המצ
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עם  , בהזדהות של העובדיםבאל עלהעבודה  חסייציבות ביהשירות לציבור הלקוחות. אלה מותים ב

  .החברהוף פעולה והבה עם ובכוות לשית אל על

ם (בדגש על עובדים ם מספר העובדילא מן המע כי הליכי התייעלות הכוללים שיויים מביים, צמצו

 עהפגילגרום לובטווח המיידי  אל עלבהעבודה  עלולים לפגוע ביחסי השכר,לויות קטת עקבועים) וה

על התוצאות  השפעה מהותית לרעהלהיות  העלול. לאמור על לארוך יותר במויטין של בטווח הא

דדות עם יות והתמוסקהזדמויות ע אותה השה ולאחריה. כמו כן, ייתכן קושי ביצולהעסקיות ב

   .ת בהסכמי עבודהמגבלו שיויים עקב

ים אחרים העובדים הבכירים ועובדהמועסקים בישראל, למעט אל על ובדי העבודה של עתאי 

ם בהסכמים אישיים, מוסדרים בהסכמים קיבוציים מיוחדים החתמים, מפעם לפעם, בין המועסקי

תחת ם ובדילעת, על ידי הההלה. העסקת ע סתדרות וכן בהלים המפורסמים, מעתלבין ה אל על

 . אחראדם קיים בכוח אדם ייס עובדים חדשים ו/או להחליף כוח ל היכולת לגקשה עהסכמי עבודה מ

עובדים היוצר תלות באותם עובדים, והיעדר מערכות ליהול ושימור הידע ו/או  קרבבריכוז המידע 

   ן ידע ולפגוע ברציפות העבודה.עלול להוביל לאובד ,מערכות קיימותהיעדר שימוש ב

  יכים משפטיים הלו דיי תחרות, ציה שאיה תעופתיתולרג 5.7.3.4

עלול להיפגע כושר  ,ואופן יישומם םי התחרות בישראל ובין דיי התחרות בעולין דילאור הפערים ב

וכן עלולה להיות לכך השפעה שלילית על התוצאות  ,אל עלהתחרות של המובילים הישראלים ובהם 

יזוגים, רכישות מקיומם של וכח  ל מתחדדתת של אל עהתחרו בכושר יעההפג .אל עלסקיות של הע

  צים בעף התעופה העולמי.ובריתות תעופה הפו

ראו סעיף  מוופוליןושא , לרבות באל עלעל פעילותה של  התחרות השפעת דייבדבר  לפרטים וספים

  לעיל. 2.23.2

 ותכתובע ןהכיר בהתבקש לשבית המשפט ה ותובכללם תובע היה צד להליכים משפטיים, אל על

יתן להעריכם, ולא תמיד א מהותיים, שלחיובה בסכומים להביא ל ותאשר עלול ת בישראלוייצוגי

יות צאות הליכים אלה עלולה להלתו .עקב כך אל עלהפרשה בדוחות הכספיים של  םבגיערכה מיד ת

  .ללעי 2.26 ראו סעיף לפרטים הם.עקב תוצאותי הקבוצההשפעה מהותית על 

 םדות תעופה אחריבים וציוד בתב"ג ושתב"ג ומגבלות משאמויציפאלי של ד מעמ 5.7.3.5

ט של עיריית לוד. אם תמומש העברת תב"ג לתחום השיפוט לעת בחן צירוף תב"ג לשטח השיפומעת 

עד כה לא שולמו) גדול הוצאות אל על (עקב תשלומי ארוה שת מקומית כלשהי, עלולות לל רשוש

פה שדות תעובו/או בלות משאבים בתב"ג מגכמו כן,  שלה. ל התוצאות העסקיותלרעה עוהדבר ישפיע 

    .יעילה התפעולבו/או  אל עלשל  צמיחהב לפגוע עלוליםאחרים 

5.7.3.6 ה המיוחדת באל עליית המגבלות עקב הוראות מסוימות בממדי  

התפעול  גמישותמצמצמות את שעל אל על לקיים,  לגבי שמירת קיבולת הטסה מיימלית ההוראות

. השיפוי בסיבות אלה אל על לכסים החיויים, כהגדרתם בתקון ביחס בות מכבידותומטילות חו

ברות על פי חוק הח מדיההסמכות  מכוחבוסף, . אל עלאת כל ההוצאות של  סותכללא עלול ש

 לע באל למדיה חיוי סאיטר עלהכרזה ( הממשלתיות החברות צו 2004ת שפורסם ב ,הממשלתיות

מתואר כ, לאל על בקשר יחיו איטרס למדיה כי הקובע, 2004- "התשס"מ), בע אללישר אוויר תיבי

   .עילל 2.23.14בסעיף 



  
 

 121 - א 

 

  בספקתלות  5.7.3.7

כאשר בשוק יצרית משמעותית  וס""איירב חברתהים מתוצרת  בבעלות גלובל ליסיגהמטוסים 

וצה או לחברות עלולה לגרום לקבוס איירב אוהפסקת פעילותה של בואיג . "בואיג"חברת  - וספת 

  וכרות מטוסים מהקבוצה קשיי תפעול.שח

שיי איג". הפסקת פעילות של בואיג תגרום לקת "בורהם מתוצרת חב אל עלכל המטוסים שבשרות 

  כה הדסית.וגע לתמיתלות מהותית בבואיג הן בוגע לחלפים והן ב לאל עלתפעול זמיים. 

ר חלקם מסרו וחלקם שא, 787יג אבוה מטוסיצי וכן  אל על שבבעלות 777-200ER הבואיג צי מטוסי

לשת הראשון ועד לרבעון  2019מהרבעון השי לשת  להתקופה הח במהלך לאל עללהימסר תוכים מ

 זה מועים יצרןב מהותית תלות קיימת לאל על". רויס רולסועים מתוצרת חברת "במ יםמצויד, 2020

   .אלו למועים פיםחל ואספקתהשוטפת אחזקה ל וגעה בכל

"אמדאוס".  הזמות, יהול הטיסה ובידוק היה מערכתלביצוע  אל עלשל ממוחשבת ה מערכתה

תלות  לאל על. תפעול זמיים גרום לקשייתתוך הפרת ההסכם אמדאוס  שלחד צדדית הפסקת פעילות 

  אי המושבים בטיסותיה. הול מלע לילביצוע הזמות והן בוג הן בוגע מהותית באמדאוס

מכלל רכישות כמות הדלק שלה  30%- כ פזה אל על מהחברה לאספקת דלק רכש 2018במהלך שת 

 בספק תלות צורלי לולחברת פז עמ הרכישות היקףסבורה כי  אל עלתה שה (בישראל ובחו"ל). ובא

פרטים וספים, ראו ל "ג.בבת יסילו דלק לאספקת יידיותומ מתאימות חלופות תהייה שלא ככל, זה

  לעיל. 2.17.1ף סעי

  תב"ג)בפעילות סדירה במל הבית ( תלות 5.7.3.8

תב"ג יבוש בפעילות הסדירה של הבית בתב"ג. לכן, להפרעה או ש מתבצעות במל אל על פעילויותרב 

 דות התעופה המרכזיים בהםיים במדייות מתן אישורי ההמראה והחיתה (סלוטים) בשו/או לשיו

  .אל עלות מהותית לרעה על פעיל, עלולה להיות השפעה לאל עת פועל

לק חל 2.21.2ראו סעיף  2014 יוארב 21 מיוםהתחבורה והבטיחות בדרכים  שר תהחלטבדבר  לפרטים

  .2014ברה לשת דוח התקופתי של החא' ל

 עול שלת התפעל יכול השפעה מהותיתות להי עלולהבתב"ג שעות הפעילות משמעותי וסף בלשיוי 

  .של הקבוצה כספיותועל תוצאותיה האל על 

 יסות בשבת ובמועדי ישראל ט 5.7.3.9

לבין  אל עלם בין די ישראל. לפרטים אודות הסיכועואיה מבצעת טיסות וסעים בשבת ובמ ל עלא

ע לטיסות בשבת אי קיום ההבות בוג לעיל. 2.11רה על השבת ראו סעיף הרבים לשמי תעדציגי ו

ר כסוך עם מגזר לקוחות זה, אשלהביא לס עלולא זה, בוש אל על וי מדייותאו שישראל ובמועדי י

   עקב קיום חרם צרכים. הצהקבולהיות לו השפעה על תוצאות  עלולה

  ע מערכות מידע ואבטחת מיד, סייבר 5.7.3.10

תבססים על מערכות מידע , הפעילות העסקית והשירות היתן על ידה מאל עלשל  התפעול השוטף

 בשים האחרוות. של החברה אשר חלק מהמערכות והתשתיות הן פיתוח עצמי ,םתוי גריומא

אל  של המידע כותממער חלקהטכולוגיות, עם זאת  תיוחלק ממערכות המידע והתשתגה אל על שדר

 לאל על .תןלהחלפ אל על של העבודה בתכית כללות לא שלהן החיים מחזור בסוף ותהמצא על
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המשיכה  2018לך שת הכי במ ,יצויןחשב הראשי. של כשל כולל בחדר המלמקרה  ובבוי מחשימתקן ג

רה של גורמים בלתי מורשים למערכות ולרשתות ילחוות התגברות במתקפות הסייבר, כולל חד אל על

  להלי החברה הרלווטיים.  בהתאם וכן בושא החוק להוראות בהתאם ופעלה

אל  ידול במתקפות סייבר כלפיבסיכון הובע גם מג גידול אוררות איומי הסייבר בעולם ולהתגבלאור 

 אל על(שלהערכת ללת ות כוימדיבשה ישקעתה בתחום הגת הסייבר וכן גה את אל על, הגבירה על

בושא אבטחת מידע כמעה לגידול בסיכון הובע ממתקפות סייבר, זאת במטרה היה אפקטיבית) 

 התקפות, הגילוי וזיהוי מייבר בעתיד, לרבות גקפות סודד ולטרל מתלהתמ אל עלכולת את י לשפר

באופן שוטף, כל זאת תוך  ההדרכות ותרגילים לכל דרגי החברוכן  ששותעל המערכות, תגובה והתאו

במהלך שת  אל עלבתחום הסייבר, מיתה  אל על. כחלק מהשקעות קבלת סיוע ממומחים חיצויים

קט מהלת פרוי ןוכ )DPO(ה על הגת הפרטיות ממו ,דע והגת סייבר בכיראבטחת מי הלמ 2018

משמעותית אל על בה יהרח 2018. כמו כן, בשת דיגיטל ומחשוב תבחטיב  - GDPRת הפרטיות וגה

תרגולים ביצוע בטחה, אאת פעילותה בתחום אבטחת המידע, כולל השקעות בכלים וסקרי 

והגת  ם העוסק באבטחת מידעהעובדיוות כן הגדילה את צומדייות, הלים ועון וההכשרות, ר

יס סזיהוי והגדרה של איום הייחוס בסייבר כב לות רחבת שלפעי אל עלעה צבי בוסף,סייבר. 

והפרישה הבילאומית שלה,  אל עללתוכית עבודה רב שתית. לאור מורכבות מערכות המידע של 

לים להביא להשבתת שר עלוא אל עלות המידע של ילות מערכים בפעקיים סיכון לתקלות ושיבוש

  מים.מסויכה מספקת שלהן לפרקי זמן יויות או העדר תמרכות חימע

מערכות מידע וזרימת המידע לרבות  מבוססת על גלובל ליסיגת ופעילליסיג,  בלבכל הוגע לגלו

 לאיומי ל ליסיגגלובשופה וי. משכך, חבחלקה הארי על בסיס אלקטרהקשר עם לקוחותיה מבוצעת 

 להביא וייםעשאשר ככל ויצליחו   )רכותבלתי מורשים למע של גורמים חדירה(כגון  ייברסקפות והת

על  גלובל ליסיגלצורך כך מקפידה  .במויטין ופגיעה הכסות ובדןא כגון ועקיפים ישירים לזקים

וכן פועלת  ת סייברבע ממתקפול בסיכון הולגידוכמעה  והמערכות ידעחיזוק ושא אבטחת המ

  בקשר עסקי.ה והגורמים עמם היא מצאת ת אל מול לקוחותיהלים והוראות שוות בתקשוריישום ל

 פגיעה במויטין 5.7.3.11

כי היה בעלת מויטין חזק ומשמעותי בשוק התעופה הישראלי. פגיעה ביהול המותג  מעריכהאל על 

וביל לפגיעה לים להד עלורועי סייבר ועומבצעי, איעבודה, דיוק וכן סוגיות כגון יחסי  עלאל של 

 .כספיות עקב כךובתוצאותיה ה על אלבמויטין של 

  ון של חוכריםעטן וחדלות פירהקבוצה; פיזור לקוחות קות תלות בלקוח 5.7.3.12

. ד מהם מהותי מאודמהותיים, אחלקוחות בארבעה תלות  ת גלובל ליסיגכון למועד הדו"ח לקבוצ

אחד  של ו/או כיסה גלובל ליסיגשל אחרים תיה הידי לקוחו- ו עלידם ו/א- לסכם החכירה עהפרת ה

בתוצאותיה  יוע באופן מהותכי חדלות פירעון עלולה לפגלהלי גלובל ליסיגמלקוחות או יותר 

 . גלובל ליסיג ו/או של הקבוצההכספיות של 

ספקי שירותים, שוות ול רשויות תעופהוקים לפיהם חובות החוכר לבוסף, במספר מדיות קיימים ח

תו. לפיכך, ם חכורים ובין אם הם בבעלוו חוכר, בין אם המטוסים המופעלים על ידי אותם על הרובצי

עלולה להידרש לשלם את חובות החוכר או  גלובל ליסיגאמור, כרגל של חוכר  במקרה של פשיטת

  ק כאמור.י רשות או ספיעוכב על ידס במידה והוא חלקם על מת לשחרר את המטו
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   וסיםירידה בערכי מט 5.7.3.13

הותית בערכי יות של הקבוצה. ירידה מעל התוצאות הכספ המטוס בעת מימושו השפעה רבהלערך 

מהווה כמו כן אמת מידה פיסית כלפי  ליסיגגלובל . הון החברה ןום לירידה בהומטוסים עלולה לגר

 שלערכו . בוסף, יסיגל גלובל לש חובהאגרות וכלפי מחזיקי  ובל ליסיגגלהבקים המממים את 

ידי - המטוסים עלקים המממים את רכישת לצורך בטחוות לבוס משמש, בין היתר, כמרכיב המט

מטוסים בשווקים הבילאומיים, עלולה לגרום, בוסף להשפעה על  ל, ירידת ערך שהקבוצה. לפיכך

למעט בעסקאות ( לווטייםבמקרים הר יםוצה, גם לדרישה מצד המלווהתוצאות הכספיות של הקב

Non-Recourseוס. ת המטלביצוע רכישוקדם של המימון שהעמידו לפירעון מ) , ככל וקיימות

  הקבוצה לביטחוות קיימים. מצד לחילופין, עשויים המלווים לדרוש תוספות

 שיויים בחקיקת המס החלה על חברות הקבוצה ובפרשות ויישום אותה חקיקה 5.7.3.14

מס חוקים ואמות מס. רשויות היישום כרוך בפרשות וב בוצההק חברותהמס של  חבויותישוב ח

אשר עי וובהתאם לייעוץ המקצערכות הקבוצה לפי הבתה ה מהצה באופן שועשויות לחייב את הקבו

כן, שיויים בשיעורי מס חברות יכולים להשפיע - טיים. כמווואת החוקים והאמות הרלקיבלה, 

וז הפסדים, שיעור ההכרה ת, קיזך גם שיויים לגבי פח. כקבוצהשלילית על רווחיות הבצורה 

 .שלומי הקבוצה והוצאותיה השוטפותעל ת ר שלו השפעהוכל רכיב אח מימוןוצאות בה

  רצמו אחריות 5.7.3.15

של המטוסים שהיא מחכירה. בעלות זו חושפת את קבוצת גלובל ליסיג היה הבעלים  לובל ליסיגג

היה מבוטחת וספת  יגבל ליסגלומודד עם סיכון זה להתמת  גין אחריות מוצר. עללתביעות ב

 רוכשת ביטוחי "רובד מותה" גלובל ליסיגף, בוס של החוכרים.ליסות הביטוח התעופתיות בפו

  . לעיל(ד) 3.2.2בסעיף  ורטכמפ

כוים וסיעפיים י מאקרו, סיכוים פי טיבם (סיכועל שתוארו לעיל,  ןהסיכוגורמי פילוח של  טבלה הבאה מוצגב

הקבוצה בכללותה קי שפעתם על עסהמידת פי על , קבוצההלת אשר דורגו בהתאם להערכות ההוצה), מיוחדים לקבו

 - ית וקטוקבעה בהתחשב בהסתברות להתרחשות  קבוצההרכת הע ה.השפעה גדולה, בי ,בדבר דירוג הסיכון

  רוע.בוצה אם יתרחש האיהאירוע ומידת הזק שעלול להיגרם לק

פעילות  כון עלההשפעה של גורם הסידת מי

  בכללותה הקבוצה

  יםסיכו

    גדולה  ביוית  קטה

      אקרוי מסיכו  

    X ייםיים או פע, אירועים מדיטרורות ילביטחו  

  X    י מטבעחשיפה לסיכו  

  X     וייםבמצב הכלכלישי  

  X    י טבע והתפרצות מגפותאית  

  X    רי ריביתולשע חשיפה   

      פייםים סיכוע  

    X   י הדלק המחיריסילו  

    X  תחרות  

    X  ושאי תעוהחלל על כמוביל ל אפה ורישוי שטות ממשלתיות ב
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פעילות  כון עלההשפעה של גורם הסידת מי

  בכללותה הקבוצה

  יםסיכו

    גדולה  ביוית  קטה

  אווירי

  X   ף בו מבויות הקבועות גבוההעלה פעילות בע  

  X     יכות הסביבה על הפעלת טיסותרעש ואמגבלות   

    X  טחון הטיסהפגיעה בבטיחות הטיסה או בבי  

    X   ףהתעופה העולמימצב ע  

    X  צע בשוק המטוסים העולמי ודף היע  

  X    תרגולציה תעופתי  

X      השויים בתקיאית הח ילים על חכירת מטוסיםהחשבו  

      ודיים לקבוצהייח יםסיכו  

  X    עלויות שמירת ביטחון הטיסה  

  X    זילותמגבלות לקבלת אשראי ייות ואי עמידה ב , סיכוהת

סיותפי  

    X  י ,י עבודה באל עליחסושי עבודה דייהול המשאב הא ,

  ושמירת ידע ארגוי

    X  ה תעופתי רגולציהי תחרות, תשאיהליכים משפטייםו די   

X     מעמד מתב"ג יותב"ג ומגבלות משאבים וציוד ב ציפאלי של

  ושדות תעופה אחרים

X      ה  מגבלות עקב הוראותיית המדית מיוחדהמסוימות במ

  באל על

  X     בספקתלות  

X      מל הביתתלותבפעילות סדירה ב   

X    ישראלועדי טיסות בשבת ומ   

    X  ע ואבטחת מידעמערכות מידר, סייב  

  X   ןייטפגיעה במו  

    X   הקבוצה; פיזור לקוחות קטן וחדלות פירעון תלות בלקוחות

   של חוכרים

    X  מטוסיםי כירידה בער   

X  ת בפרשות המס החלה על חברות הקבוצה ובחקיק שיויים   

  ויישום אותה חקיקה

X     אחריות מוצר  

  



  

 

 

 

 
 

     

 

 'בחלק 

 דוח הדירקטוריון

 על מצב ענייני התאגיד



   

"מבע אחזקות כנפיים  
  2018בדצמבר  31דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום הדוח 

 1 - ב 
 

הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברת כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: 
  .2018בדצמבר  31") לשנה שהסתיימה ביום החברה" או "כנפיים"

החזקות ישירות אשר  4 לכנפיים. התעופה בתחום בישראל הגדולה חזקותהה חברת הינה כנפיים חברת
 :השונים התעופה בתחומי פועלות כולן

  החזקה שיעור  
  35.3% על נתיבי אויר לישראל בע"מאל  -  על אל

  65.8% "מבעליסינגכנפייםגלובל  -  ליסינג גלובל
  100% מוגבלתשותפות-תחזוקהכנפי  -  תחזוקה כנפי

QAS  -  50% "מבעישראל.איי.אסקיו  
     

כנפי תחזוקה  .החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיהכמגזרי פעילות  ותמדווחעל וגלובל ליסינג  אל
  "הקבוצה". גם נוווכל החזקותיה יכ החברה"אחרים". כמדווחות  QAS- ו

 הרווח ניונת. שליטה מקנות שאינן ולזכויות החברה של לבעלים מתייחס הרווח, הכספיים בדוחות
  , אלא אם נאמר אחרת.החברה של לבעלים המיוחס לרווח מתייחסים זה דירקטוריון בדוח המוצגים

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .א

  הדוח םפרסו למועד ועד  8201 שנתב בחברה מהותיים אירועים

 לאחר תאריך הדוח מיליון דולר.  6.1-בתקופת הדוח קיבלה החברה דיבידנדים מחברות מוחזקות בסך של כ
לפרטים נוספים בדבר החלוקות מיליון דולר.  5.0-הוכרזו/התקבלו דיבידנדים מחברות מוחזקות בסך של כ

 הכספיים. ה' לדוחות11- ג' ו11ביאורים כאמור ראו 

 
  פרסמה מעלות  2018במאי  17ביוםS&P  דוח דירוג עדכני של אגרות החוב שהנפיקה החברה לפיו עודכן

 .ilA -ל (-)ilA - דירוג אגרות החוב (סדרה ז') מ
 

  פרסמה מעלות  2018בספטמבר  13ביוםS&P  דוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג החברהilA- 
 ציבה. ועודכנה תחזית הדירוג מחיובית לי

 
 ע.נ ש"ח 40,000,000 של פרטית למשקיעים מסווגים הקצאה החברה השלימה ,2018 אוקטוברב 29 ביום .

, החברה של הקיימת') ז סדרה( חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך החברה של') ז סדרה( חוב אגרות
 לדוחות הכספיים המאוחדים. )1ג(17 נוספים ראו ביאור לפרטים "ח.ש מיליון 42.1- לכ בתמורה
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 ישנתבסיס  לעכנפיים  של העסקית הפעילות תוצאות . 1

חלק החברה בתוצאות החברות מחזקות, תוצאותיה העסקיות של החברה כוללות ומושפעות בעיקר הכחברת 
  והוצאות הנהלה וכלליות.הוצאות מימון נטו  פעילות המטה של החברה כוללת הכנסות מדמי ניהול, המוחזקות, נטו.

  
  כנפיים של העסקיות התוצאות הרכב . 1.1

  
  מוחזקות חברות של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק . 1.2

  
 ניהול מדמי הכנסות . 1.3

  
 נטו, ואחרות מימון ניהול הוצאות . 1.4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

 של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  להלן 1.2סעיף  ראו   8,933 )5,922(  מוחזקות חברות

  להלן 1.3סעיף  ראו  )16%( 3,152 2,647 ניהול מדמי הכנסות

  להלן 1.4סעיף  ראו  )86%(  )13,175(  )1,793( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות

      )1,090(  )5,068(  לשנההפסד 

    בדצמבר 31 ביוםשהסתיימהלשנה 
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

  להלן 3.1.1סעיף  ראו   2,904 )17,806(  *על אל
  להלן 3.1.2סעיף  ראו   )165( 3,581  ליסינג גלובל

    34%   6,194   8,303   אחרים

      8,933   )5,922(  "כסה

 שליליעלותעודףהפחתת לרבות *

    בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  הסבר  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

  הניהול בדמי הפחתה  )22%( 2,330 1,818  ליסינג גלובל
    1%   822   829   אחרים

    )16%(   3,152   2,647   "כסה

    בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

    )13%( )3,146( )2,733( נטו,ואחרות ניהול הוצאות

  להלן 1.4.1סעיף  ראו    )10,029(  940  נטו,מימון )הוצאות( הכנסות
    )86%(  )13,175(  )1,793(  "כסה



"מבע אחזקות כנפיים  
8201בדצמבר  31שהסתיימה ביום דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה הדוח   

 

 3 -  ב
 

  נטו, מימון )הוצאות( הכנסות . 1.4.1

  
 רבעוניהפעילות העסקית של כנפיים על בסיס  תוצאות . 2

 2017- ו 2018התוצאות העסקיות של כנפיים על בסיס רבעוני בשנים  הרכב . 2.1

 
  כנפיים של העסקיות התוצאות הרכב . 2.2

  
  
  
  
  
  
  

    בדצמבר 31 ביוםשהסתיימהלשנה 
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

 ואגרות הלוואה בגין ריבית הוצאות
    )51%( )4,260( )2,074(  חוב

     )4,648( 3,054 שערהפרשי )הוצאות( הכנסות
      - )153( "חשעגידור בגין וצאותה

     )1,382( - חובאגרותסדרות מהחלפת הפסד
    )57%(  261   113   אחרות הכנסות

      )10,029(  940   "כסה

  2 0 1 8    "כסה  

  1 רבעון  2 רבעון  3 רבעון  4 רבעון   2 0 1 8 
  דולר אלפי  

 העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  )13,270(  )1,843(  17,580  )8,389(  ),9225( מוחזקות חברות של

  663   664   659  661  2,647 ניהול מדמי הכנסות

  )592(  324   )1,455(  )70(   )793,1( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות

  )199,13(  )855(  16,784   )7,798(   )068,5( לתקופה(הפסד)  רווח

  
  
         

  2 0 1 7   "כסה 

  1 רבעון  2 רבעון  3 רבעון  4 רבעון   2 0 1 7 

  דולר אלפי 
 העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  )9,543(  9,605   17,663  )8,792(  8,933 מוחזקות חברות של

  913   910   667  662  3,152 ניהול מדמי הכנסות

  )4,058(  )3,415(  )1,378(  )4,324(   )13,175( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות

  )12,688(  7,100   16,952   )12,454(   )1,090( לתקופה(הפסד)  רווח

         

    רביעי רבעון  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

 של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק
  להלן 2.3סעיף  ראו  )5%( )8,792( )8,389(  מוחזקות חברות

  להלן 2.4סעיף  ראו   662 661 ניהול מדמי הכנסות
  להלן 2.5סעיף  ראו  )98%(  )4,324(  )70( נטו,ואחרותמימון ניהול הוצאות
    )37%(  )12,454(  )7,798(  לרבעוןהפסד 
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  מוחזקות חברות של העסקיות בתוצאות כנפיים חלק . 2.3

 

 ניהול מדמי הכנסות . 2.4

  
 נטו, ואחרות מימון ניהול הוצאות . 2.5

  
  

 נטו, מימון )הוצאות( הכנסות . 2.5.1

   

  

  

  

  

  

  

    רביעי רבעון  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

  להלן 3.1.1סעיף  ראו  7%   )10,337( )11,014(  על אל
  להלן 3.1.2סעיף  ראו  239%  210 711  ליסינג גלובל

    42%   1,335   1,899   אחרים

    )4%(  )8,792(  )8,404(  "כסה

 שליליעלותעודףהפחתת לרבות *

    רביעי רבעון  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

     457 456  ליסינג גלובל
      205   205   אחרים

      662   661   "כסה

    רביעי רבעון  
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר  %  דולר אלפי  

    )30%( )1,055( )743( נטו,ואחרות ניהול הוצאות
  להלן 2.5.1סעיף  ראו    )3,269(  673  נטו,מימון )הוצאות( הכנסות

    )98%(  )4,324(  )70(  "כסה

    רביעירבעון 
    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
    %  דולר אלפי  

 ואגרות הלוואה בגין ריבית הוצאות
    )56%( )1,234( )544(  חוב

     )771( 1,164 שערהפרשי(הוצאות)  הכנסות
     )1,382( - חובאגרותסדרות מהחלפת הפסד

    )55%(  118   53   אחרות הכנסות
      )3,269(  673   "כסה
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 דיווח- בר מגזר המהוות מוחזקות חברות של עסקיות תוצאות . 3

. התרומה לרווח מביאה שבבעלותה חברה בכל כנפיים החזקת על מבוסס למגזרים החברה פילוח
 הפחתות תוספתת בוהמוחזק ותברהחכל אחת מ כנפיים בתוצאות העסקיות של של הבחשבון את חלק

  .ניהול מדמי הכנסות ובתוספת) בלבד על אלל מיוחסים( שליליים עלות עודפי

 דיווח- בר כמגזר שנחשבות העיקריות לחברות בקשר פרטים להלן . 3.1

 על אל . 3.1.1

 שליטה(לחברה  .ובהצבעה בהון 35.3% של בשיעור(מוחזקת  בישראל הגדולה התעופה חברת
 'ב4 ביאור ראו, בדוחותיה על אל דוחות את מאחדת והיא על באל") פקטו(שליטה "דה  אפקטיבית

  .)לדוחות הכספיים

  
  :על אל דיווחה עליהם מרכזיים תפעוליים נתונים

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8 
    דור וסאן על אל

  (0.6%)  5,645 5,609 באלפים-קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים)
 (10.2%) 28.5% 25.6% באחוזים - חלק שוק כולל 

  1.6%   22,506  22,859 מליוניםב-)RPKק"מ מוטס ( - נוסע 
   2.5%   26,689  27,343 מליוניםב-)ASKק"מ זמין ( - מושב 

  (0.9%)  84.3%  83.6% באחוזים-)PLFתפוסת נוסעים (
  1.1%   169.3 171.2 באלפים - שעות טיסה 

    בלבד על אל
 1.2%   8.3 8.4 בסנט*-RPK-הכנסה ממוצעת כוללת ל

 (12.2%)  92.0 80.7 באלפים - טון מטען מוטס 
 (5.3%)  498.6 472.0 במיליונים-)RTKק"מ מטען מוטס ( - טון 

RASK  7.5 7.4   1.5%  
CASK  7.97.4  6.9% 
CASK 2.9%  6.05.8 ללא דלק 

     **מטוסים צי
  2  43 45 ביחידות-מספר מטוסים בהפעלה בתום התקופה

  )1.2(  13.7  12.5  בשנים - גיל ממוצע של צי המטוסים בתום התקופה 
  
 

 מרחק בשקלול הנוסעים במספר 1.6%- כ של גידול חל, 2018 בשנת )RPK( על, אל על שהטיסה 
 לטווחים שהטיסות כך, הטיסות בתמהיל שינוי בשל), נוסע קטעי( הנוסעים במספר קיטון אף

 במספר 2.5% של גידול לעומת זאת. לאשתקד ביחסלטווחים קצרים  מהטיסות יותר גדלו ארוכים
) Load Factor( התפוסה שיעור ירדמכך,  כתוצאה. אל על שהטיסה המרחק משוקללי המושבים

 . 0.9%- בכ

 ל הממוצעת ההכנסה -RPK עליית רקע על הכרטיסים מחירי עליית בשל היתר בין, 1.2%- בכ גדלה 
 למושב העלות). RASK( מרחק משוקלל למושב בהכנסה בגידול גם שהתבטאה הדלק מחירי

 והגידול הדלק מחירי עליית רקע על בעיקר, יותר גבוה בשיעור עלתה) CASK( מרחק משוקלל
 .על אל של התפעולית ברווחיות לירידה שהביא דבר, להלן כמפורט השכר בעלות

 בתנועת החדה העלייה בשל, 2017 לשנת בהשוואה 10.2%- בכ ירד ג"בנתב על אל של השוק נתח 
 זרות תעופה חברות שהעמידו המושבים היצע של משמעותית בהגדלה שלוותה ג"בנתב הנוסעים

 כושר מגבלות בשל, דומה בשיעור לגדול יכולת אין על לאל כאשר, וממנה לישראל הטיסות לשוק
 . שלה הייצור

 משוקלל המוטס במטען 5.3%- ו בטונות המוטסת המטען בכמות 12.2% של קיטון חל 2018 בשנת 
  ).RTK( מרחק

  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

  2,904   )17,206( )(לשנהלתקופההחברהבתוצאות על אל של חלקה
  93,622   76,787   )דצמברב 13( התקופה לתום על באל ההשקעה סכום
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 שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה
  בדצמבר 31 ביום

  שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8 
       אל על וסאן דור

  (3.0%)  1,297 1,258 באלפים-קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים)
 (8.0%) 27.2% 25.0% באחוזים - שוק כולל חלק 
 (0.8%) 5,2865,331 מליוניםב-)RPKק"מ מוטס ( - נוסע 

  1.5%   6,291 6,384 מליוניםב-)ASKק"מ זמין ( - מושב 
  (2.3%)  84.7%  82.8% באחוזים-)PLFתפוסת נוסעים (

  (1.8%)  40.3 39.6 באלפים - שעות טיסה 
      אל על בלבד

 (0.2%)  8.3 8.3 בסנט*-RPK-ממוצעת כוללת להכנסה 
 (29.2%)  24.9 17.6 באלפים - טון מטען מוטס 

  (22.1%)  140.3 109.3 במיליונים-)RTKק"מ מטען מוטס ( - טון 
RASK  7.57.7 (2.6%)  
CASK  8.18.0  1.0%  
CASK (3.0%) 6.26.4 ללא דלק  

 
  .חליפין בשערי שינויובנטרולבלבדסדירותבטיסותנלוותוהכנסותנוסעים הכנסות*

 בבעלות וחכורים.–** כללי צי מטוסי אל על
 .אחדלכיווןטיסהשובר -  נוסע קטע

Revenue Passenger Kilometer - RPK-המוטס המרחק כפול בתשלוםהנוסעיםמספר.  
Available Seat Kilometer - ASK-המוטס המרחק כפול למכירהשהוצעוהמושביםמספר.  
(Passenger Load Factor) PLF-נוסעיםתפוסת.RPK/ASK.  
Revenue Ton Kilometer - RTK-המוטס המרחק כפול בתשלום מוטסמטעןשלבטונותהמשקל .  

Revenue per Available Seat Kilometer – RASK-חלקי הכנסות ASK     
Cost per Available Seat Kilometer – CASK- חלקיהוצאות ASK     

 

 המקביל הרבעון לעומת 3%- בכ אל על שהטיסה הנוסעים מספר קטן, 2018 לשנת הרביעי ברבעון 
זאת בשל שינוי בתמהיל  0.48%- במספר הנוסעים משוקלל מרחק חל קיטון של כ ואילו אשתקד

 היצע. אשתקד המקבילה התקופה לעומת רחוקים ליעדים יותר שטסה, אל עלהטיסות של 
 בשיעור) Load Factorולכן ירד שיעור התפוסה ( 1.5%- גדל בכ ASK)( מרחק משוקלל המושבים

 .2.3% של

 ל הממוצעת ההכנסה -RPK ג"בנתב התחרות החרפת בשל בעיקר, 0.2%- בכ קטנה. 

 מרחק משוקלל למושב ההכנסה )RASK (המקבילה המקבילה התקופה לעומת 2.6%- בכ קטנה 
), CASK( 1%- בכ עלתה מרחק משוקלל למושב העלות כאשרבשל התחרות החריפה,  אשתקד

 .ל"הדס מחירי עליית בגין בעיקר

 אל  של היכולת והיעדר ג"בנתב בתנועה הגידול רקע על 8%- בכ ירד בתקופה אל על של השוק נתח
 שלה. הייצור כושר מגבלת בשל, שיעורים באותם לגדול על

 במטען 22.1%- ו בטונות המוטס המטען בכמות 29.2% של קיטון חל 2018 לשנת הרביעי ברבעון 
  ).RTK( מרחק משוקלל המוטס

  :עונתיות

 שיוצאים ישראל תושבי של גדולה תנועה. שיא בתקופות ומתמקדת מעונתיות מושפעת על אל פעילות
 לישראל הנכנסים תיירים של גדולה ותנועה, החגים ובתקופות הקיץ בעונות בעיקר מתרחשת ל"לחו

  . המקור במדינות חופשות או נוצריים או יהודיים חגים ולקראת הקיץ בעונות מתרחשת
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   ועד מועד פרסום הדוח 8201 בשנת על באל עיקריים אירועים

 להוצאות ביחס) 23.0%- כ של גידול( דולר מיליון 96.6- בכ 2018 בשנת גדלואל על  של ל"הדס הוצאות 
 בתוצאות השינוי ל ידיע בחלקה קוזזה אשר, ל"הדס במחירי מעלייה כתוצאה בעיקר וזאת 2017 בשנת

 בשעות העליה אף על וזאתאל על,  מטוסי ידי על הנצרכת הדלק בכמות ירידה ועל ידי ל"הדס גידור עסקאות
 שלהם הדלק צריכת אשראל על,  בצי 787-9 מטוסי מספר מהגדלת בעיקר הנובע דבר, המשוקללות הטיסה
  . יותר יעילה

  
  הטבלה שלהלן משקפת את השפעת הוצאות הדס"ל על תוצאות אל על, לרבות השפעת עסקאות הגידור:

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 הפרש 2 0 1 81027 
  מיליוני דולר  

  111.0   435.5  546.5  הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור)
       

  )14.4(  )8.7(  )23.1(  השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד
       

  96.6   426.8  523.4  סה"כ הוצאות דס"ל (לרבות השפעת הגידור)
       

  )9.6(  256.9 247.3  "ל שנצרכה (במיליוני גלונים)דס כמות
       

  

 
לתקופה של שלושה חודשים       

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 הפרש 2 0 1 81027 
  מיליוני דולר  

  9.6   114.5  124.1  הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור)
       

  5.0   )6.3(  )1.3(  השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד
       

  14.6   108.2  122.8  (לרבות השפעת הגידור)סה"כ הוצאות דס"ל 
       

  )5.5(  61.1 55.6  כמות דס"ל שנצרכה (במיליוני גלונים)
       

מכשירים  להלן. לפרטים נוספים בגין השפעת 6.2.1סעיף  ו, ראלפרטים נוספים באשר לגידור מחירי הדס"ל
 לדוחות הכספיים. ג'24ביאור  ונגזרים על הדוחות הכספיים, ראפיננסיים 

 
  נחתם הסכם בין אל על ובין נציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה 2018באוקטובר  29ביום ,

, ועד 2018בנובמבר  1המבטא את ההסכמות שהושגו בין אל על לטייסיה, שתחולנה במהלך התקופה מיום 
 ) לדוחות הכספיים.1יא(19. לפרטים ראו ביאור 2024באוקטובר  31ליום 

 
  לפרטים ראו 787במהלך תקופת הדוח ולאחריו המשיכה אל על ביישום תוכנית ההצטיידות במטוסי בואינג .

שבבעלות  787לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר הלוואות שניטלו בקשר עם מטוסי בואינג  א)1ד(12ביאור 
-747ומנועים בציי  בואינג לדוחות הכספיים. לפרטים אודות יציאה משירות של מטוסי ב'16 ראו ביאור אל על

 לדוחות הכספיים. ג)1ד(12ראו ביאור  767-300ER-ו 400
 

  במהלך תקופת הדוח ולאחריו החליט דירקטוריון אל על על מתכונת חדשה בטיסות ליעדים באירופה וכן
 חדשה ליעדי אל על למזרח הרחוק ודרום אפריקה. אישר דירקטוריון אל על את הרחבת המתכונת ה

 
  לפרטים בדבר התקשרויות לעניין הנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון הנוסע המתמיד

 ) לדוחות הכספיים. 2א(22של אל על ראו ביאור 
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  :בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה על אל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

 מנוסעים הכנסות. 2017 בשנת להכנסות ביחס דולר מיליון 45.0- בכ 2018 בשנת גדלו מהפעלה ההכנסות  2%   2,096,998   2,141,993   מהפעלה הכנסות
 מיליון 10.7- בכ 2018 לשנת ההכנסות הקטנת לאחר וזאת דולר מיליון 53.6- כ של גידול, 2.9%- בכ גדלו
"), IFRS 15" או" התקן(" IFRS 15 בינלאומי כספי דיווח תקן של השנה לראשונה מיישום כתוצאה, דולר

 שנעשה כפי ההפעלה הוצאות במסגרת הוצאה רישום חלף הכנסה כקיטון נזקפו לנוסעים םיפיצוי פיו על
 מהגידול נובע הגידולמיליון דולר.  64.3- השינוי האמור, הכנסות הנוסעים גדלו בכ בנטרול. 2017 בשנת

 שערי של חיובית מהשפעה וכן מ"ק- לנוסע בתשואה מעלייה, אל על שהטיסה) RPK( מ"ק -  הנוסע בכמות
  . לדולר ביחס אל על של המכר מעסקאות חלק מבוצעות בהם במטבעות החליפין

  
 לאחר וזאת 2017ההכנסות ממטען בשנת  לעומת, דולר מיליון 7.6- כ, 5.0%- בכ קטנו ממטען הכנסות
 הכנסות פיו עלהנ"ל,  התקן מיישום כתוצאה דולר מיליון 5.4- כ של בסך המדווחת בשנה ההכנסות הגדלת
 לחברות התשלום, וכנגד ברוטו כהכנסה נרשמות זרות חברות ידי על המוטסים טיסה קטעי בגין ממטען

השינוי האמור, ההכנסות  בנטרול. כהכנסה נטו אל על של חלקה נרשם בעבר ואילו כהוצאה נרשם זרות
 למרות וזאת המוטסת בכמות וירידה מ"ק- לטון בתשואה מירידה כתוצאהמיליון דולר,  13- ממטען קטנו בכ

  .החליפין שערי של חיובית השפעה
  

. בנטרול השפעת 2017בשנת  להוצאות ביחס דולר מיליון 111.1- בכ 2018 בשנת גדלו ההפעלה הוצאות  6%   )1,748,660(  )1,859,794(  הפעלה הוצאות
IFRS 15  ,מהסיבות הבאות:  דולר מיליון 116.5- בכ ההוצאות גדלו, כמוסבר לעיל בסעיף הכנסות  

 עילל כמפורט, דולר מיליון 96.6- כ של בסך גדלו הסילוני הדלק הוצאות . 
 חכורים מטוסים 4 הפעלת בשל בעיקר, דולר מיליון 28.3- כ של בסך גדלו מטוסים חכירת הוצאות 

 . ההצטיידות לתוכנית בהתאם ,השנה במהלך 787-9 מדגם חדשים
 787-9 מדגם חדשים מטוסים 3 של הפעלתם למרות דולר מיליון 11.7- כ של בסך קטנו הפחת הוצאות 

 ודחיית 2017 בשנת 747-400- ה ממטוסי חלק של משירות הוצאתם בשל וזאת אל על בבעלות אשר
 . 2019 שנת של הרביעי לרבעון זה מדגםשאר המטוסים  של משירות הוצאתם

 עדכון שכר המינימום  בשל, בעיקר דולר מיליון 12.6- כ של בסך גדלו להפעלה המיוחסות השכר הוצאות
 ובשל הסכמי שכר שייושמו במהלך השנה.

 דולר מיליון 16.3- כ של בסך השומה פקיד עם פשרה הסכם בגין חריגה הוצאה הוכרה 2017 בשנת . 
 בפעילות הגידול רקע על בעיקר נבעה בהוצאות הגידול יתרת.  
 

          

   )19%(  348,338 282,199 גולמירווח
         

 בהוצאות מגידול ברובו הנובע, 2017 לשנת בהשוואה דולר מיליון 5.9- כ של גידול חל המכירה בהוצאות  3%   )209,096(  )214,984(  מכירה הוצאות
  .אל על בהכנסות מהגידול כתוצאה ההפצה

 להפרשה בעיקר המיוחס, 2017 לשנת בהשוואה דולר מיליון 5.0- כ של גידול חל וכלליות הנהלה בהוצאות  4%   )113,536(  )118,536(  וכלליות הנהלה הוצאות
  .מקצועי ייעוץ בגין בהוצאות ולגידול משפטיות תביעות בגין
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    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

מדגם האחד , מטוסים שני ממכירת הון רווחי וכללו, דולר מיליון 14.0- בכ הסתכמו נטו, אחרות הכנסות  328%   3,271   14,001   אחרות הכנסות
 בגין ביטוח תקבולי וכן מנועים 6 מכירת, אל עלבצי  םאת שירות מושסיי 747-400והשני מדגם  767-300

 .   הכספיים לדוחות )ג1ד(12 בביאורכאמורמשימוששיצא300-767מדגםמטוס
          

    )74%(  28,977   )37,230(  תפעולי(הפסד)  רווח

 בשנת דולר מיליון 20.5- לכ בהשוואה 2018 בשנת דולר מיליון 28.8- בכ הסתכמו נטו, המימון הוצאות  40%   )20,502(  )28,753(  נטו, מימון הוצאות
 2017 לשנת ביחס השנה פני על אל על של ההלוואות במצבת מהגידול נובע בעלויות הגידול. 2017

  .הממוצע הליבור ריבית בשיעור מעלייה וכן אל על שרכשה 9-787 בואינג מדגם מטוסים 3 ממימון כתוצאה
(הפסדי)  ברווחי על אל חלק

 כלולותחברות
)1,675(   243      

        

  
 על מסים לפני(הפסד)  רווח

 הכנסה
)67,748(   8,718      

 3.0- כ בסך ההכנסה על מיסים הוצאות לעומת דולר מיליון 15.6- בכ ההסתכמ 2018 בשנת המס הטבת    )3,048(  15,581   )הכנסה עלמסים ( מס הטבת
 מיסים לפני לרווח בהשוואה, המדווחת בתקופה מסים לפני ההפסד בשל וזאת 2017 בשנת דולר מיליון

 .אשתקדהמקבילהבתקופה
          

      5,670   )52,167(  לשנה(הפסד)  רווח
        

    

  

  :בדצמבר 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה על אל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

. אשתקד המקבילה לתקופה ביחס דולר מיליון 18.9- בכ המדווחת בתקופה קטנו מהפעלה ההכנסות  )4%(  512,315   493,438   מהפעלה הכנסות
 ירידה – IFRS 15 יישום השפעת בנטרול( דולר מיליון 7.6- כ של קיטון, 1.7%- בכ קטנו מנוסעים הכנסות

 בשיעור ומירידה אל על שהטיסה) RPK( מ"ק- בנוסע קלה מירידה נובע הקיטון). דולר מיליון 6.5- כשל 
 בהם במטבעות החליפין שערי של שלילית מהשפעה וכןהחרפת התחרות  בשל מ"ק- לנוסע התשואה
 דולר מיליון 9.4- בכ קטנו, ממטענים ההכנסות. לדולר ביחס, אל על של המכר מעסקות חלק מבוצעות

 מקיטון כתוצאה) דולר מיליון 10.5- כירידה של  – IFRS 15 יישום השפעת בנטרול) (21.9% - של כ ירידה(
  .מ"ק- לטון בתשואה ומירידה המטענים בכמות
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    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

 זה קיטון. אשתקד המקבילה לתקופה ביחס דולר מיליון 20.6- בכ המדווחת בתקופה קטנו ההפעלה הוצאות  )4%(  )465,340(  )444,692(  הפעלה הוצאות
 פקיד עם פשרה הסכם בגין 2017 בשנת שנרשמהמיליון דולר  16.3חריגה בסך  מהוצאה בעיקר נובע

 להפעלה המיוחסות השכר ובהוצאות התחזוקה בהוצאות ומקיטון אויר צוות ל"אש לתשלומי בקשר שומה
 בהוצאות גידול חל מנגד). אשתקד המקבילה התקופה לעומת לדולר ביחס השקל היחלשות בשל בעיקר(

 9.8בסך של  מטוסים חכירת ובהוצאות ,עילל כמפורט ,דולר מיליון 14.6- כ של בסך) ל"דס( הסילוני הדלק
 ברבעון מטוסים שני לעומת 787-9 מדגםחדשים  חכורים מטוסים 4 הפעלת בשל בעיקרמיליון דולר, 

היציאה משירות של  תוכניתמיליון דולר לאור  4.2הפחת קטנו בסך של  הוצאות. קודמת שנה של הרביעי
   .747-400מטוסים מדגם 

          

   4%   46,975 48,746 גולמירווח
  
  
  
  

       

   )1%(  )52,413(  )51,990(  מכירה הוצאות

   1%   )30,922(  )31,067(  וכלליות הנהלה הוצאות

   )58%(  3,227   1,373   אחרות הכנסות
        

  
    )1%(  )33,133(  )32,938(  תפעוליהפסד 

 בתקופה דולר מיליון 5.8- לכ בהשוואה דולר מיליון 7.4- בכ הסתכמו המדווחת בתקופה נטו, המימון הוצאות  27%   )5,829(  )7,421(  נטו, מימון הוצאות
 מטוסים 3 קבלת עקב עלאל  של ההלוואות במצבת מהגידול נובע בעלויות הגידול. אשתקד המקבילה

, הל נמסרו וטרם שנרכשו מטוסים על מקדמות בגין הלוואות ומקבלת, אל על שרכשה 787-9 מדגם חדשים
  . הליבור ריבית בשיעור מעליה וכן

 (הפסדי) ברווחי על אל חלק
 כלולותחברות

)1,105(   805      

          

    9%   )38,157(  )41,464(  הכנסה על מסים לפני הפסד

    16%   8,444   9,815   מס הטבת
          

    7%   )29,713(  )31,649(  לרבעוןהפסד 
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 ליסינג גלובל . 3.1.2

 65.8% של בשיעור(מוחזקת  בעולם תעופה לחברותההחכרה התפעולית של מטוסים  בתחום עוסקת
 .)ובהצבעה בהון

  
  

  ועד מועד פרסום הדוח 8201עיקריים בגלובל ליסינג בשנת  אירועים

  בסךמוקדם מלא את יתרת אגרות חוב סדרה א'  בפרעון גלובל ליסינגפרעה  2018 בינואר 1ביום 
  מוקדם). פרעוןמיליון דולר (לרבות ריבית וקנס  25- של כ

 עסקה למכירת שלושה מטוסים יחד עם הסכמי  גלובל ליסינגהשלימה  2018 יוני חודש סוףב
 גלובל ליסינגמיליון דולר. כתוצאה ממכירת שלושת המטוסים הכירה  59- לכ בתמורההחכרתם 

  מיליון דולר.  4.2- הון בסך של כ ברווח

  פרסמה מעלות  2018 ספטמברב 13ביוםS&P  ואגרות החוב  גלובל ליסינגדוח דירוג עדכני של
גלובל אושרר דירוג  כן כמו. ilA - ל (-)ilA - ') מבדירוג אגרות החוב (סדרה  הועלהשהנפיקה לפיו 

   .חיובית ליציבהמדירוג התחזית  ועודכנה (-)ilA ליסינג

 330-200עסקה למכירתו של מטוס איירבוס  גלובל ליסינגהשלימה  2019בפברואר  28 וםבי ,
 המוקדמת השבתו על, 2018דצמבר  בחודשאשר לגביו הגיעה להסכמות עם חוכר המטוס, 

 עם וההסכמות המטוס ממימוש כתוצאה. לפיצוי בתמורה ההחזר בתנאי ושינוי גלובל ליסינגל
 הכספיים יהבדוחות דולר מיליון 6- כ של בסך ברווח להכיר גלובל ליסינג עתידה, כאמור החוכר
  . 2019הראשון של שנת  לרבעון

 בהתאם למדיניות חלוקת גלובל ליסינג, הכריזה , לאחר תאריך הדוח2019 במרץ 7 ביום ,
אלפי דולר לפי  2,720, על חלוקת דיבידנד בסך של גלובל ליסינגדיבידנדים שאימץ דירקטוריון 

, ויום 2019במרץ  17- ש"ח ע.נ.. יום האקס נקבע ל 0.001סנט לכל מניה רגילה בת  2.248
  .2019במרץ  25- התשלום נקבע ל

לבחון עסקאות נוספות לרכישת והחכרת מטוסים להגדלת צי המטוסים  גלובל ליסינגבמקביל, ממשיכה 
יתרות  גלובל ליסינג, ברשות של גלובל ליסינג תיה הפנויים. למועד פרסום הדוחשלה בהתאם למקורו

 26.3- מיליון דולר (לרבות מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ 72.2- מזומנים ופקדונות בסך של כ
  מיליון דולר).

  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

  1,975   5,399  )לשנה(לתקופההחברהבתוצאותגלובל ליסינג של חלקה
  65,536  68,117  )דצמברב 13(התקופהלתוםליסינגבגלובל ההשקעה סכום
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  :בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה ליסינג גלובל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

נובע בעיקר מקיטון בהיקף הצי וירידה בהכנסות מדמי  2017 שנת לעומת 2018 בשנת בהכנסות הקיטון  )10%(  42,367   37,973   מהפעלה הכנסות
  החכירה כדלקמן:

 ושלושה  2018בסוף חודש יוני  מומשו מטוסים שלושה, מטוסים שישהומימושם של  החכרתם סיום
  .2017 שנת של השנייה במחציתהרבעון השני ו בסוף נוספים מטוסים

 האחד החל מרבעון יותר נמוכים חכירה בדמי מטוסים שני שללתוקף של הסכמי הארכת חכירה  כניסה ,
 .2018והשני מרבעון ראשון  2017רביעי 

  

אשר נרכשו בחודש  מטוסים שני מהחכרתדמי חכירה שנבעו בהקיטון בהכנסות כאמור לעיל קוזז בחלקו 
  .2017נובמבר 

  
 כתוצאהבהוצאות הפחת  מירידה בעיקרונובע  2017 שנת לעומת 2018 בשנת ההפעלה בהוצאות הקיטון  )3%(  )22,719(  )21,936(  הפעלה הוצאות

. הקיטון בהוצאות ההפעלה קוזז בחלקו לעיל כמפורט גלובל ליסינג של המטוסים צי במצבת מהשינויים
 ממימוש כתוצאה המלאי בעלות, מגידול דולר מיליון 1 של בסך מנועים מלאי ערך לירידת הפרשה מרישום

הקשורות בשימור ותחזוקת מטוס  בהוצאותומגידול  767-300 בואינג מטוס גופי שני של החילוף חלקי יתרת
  ומטוס נוסף אשר היה ללא הסכם חכירה בחלק מהתקופה ונמכר.חכירההסכםללא

          

    )18%(  19,648   16,037   גולמי רווח
         

נובע בעיקר מהפחתת דמי הניהול  2017לעומת שנת  2018בשנת  וכלליות ההנהלה בהוצאות הקיטון  )26%(  )4,211(  )3,100(  וכלליות הנהלה הוצאות
, מירידה )2017אלפי דולר לרבעון החל מהרבעון השלישי לשנת  250(ירידה של  חברההמשולמים ל

וירידה בשירותים  2017בהוצאות יעוץ מבעל השליטה בגלובל ליסינג שההסכם עמו פקע בחודש דצמבר 
  שניתנו לגלובל ליסינג בקשר למטוס ללא הסכם חכירה.

 

 מטוסיםשלושה  ממימוש נבע אשר דולר מיליון 4.2- כ של בסך הון רווח גלובל ליסינג רשמה 2018 שנתב     )8,105(  3,163   אחרות )הוצאות( הכנסות
-330ירבוס יבהוצאות הפרשה לירידת ערך מטוס א ובחלק קוזז ילרווח ההון כאמור לע .2018יוני  בחודש

  מיליון דולר. 1- בסך של כ 300
  

-330ירבוס ימיליון דולר בקשר למטוס א 7.8- כ בסך שלאחרות  ותהוצא גלובל ליסינג רשמה 2017 שנתב
 3.3- של כ בסךהון  יברווח קוזזו אשרמיליון דולר,  6.2- בסך של כ רכוש קבוע לירידת ערך ותהפרשכן ו 300

החכרתו  הפסקתמיליון דולר בקשר ל 2.7- מטוסים והכנסות אחרות בסך של כ ארבעה ממימושמיליון דולר 
 .319-100 איירבוס למטוס שיוחסוח מהפקדות חוכרים עודפות ורוו330-200מטוס איירבוסשל

          

      7,332   16,100   תפעולי רווח
נטילת מימון בנקאי  בעקבות הלוואות על ריבית בהוצאות גידולמ בעיקרו נבע נטובהוצאות המימון  הגידול  3%   )8,760(  )9,044(  נטו, מימון הוצאות

שערוך מכשירים פיננסיים ב ןבהכנסות מימון אשר מקור מקיטוןו 2017לצורך רכישת מטוסים בחודש נובמבר 
אשר נבעו מאגרות חוב סדרה א' השקליות אשר נפרעו במלואן  , בקיזוז קיטון בהוצאות הפרשי שערנגזרים

תוצאה מפרעון מלא של אגרות חוב סדרה א' וקיטון בהוצאות ריבית על אגרות חוב כ 2018בחודש ינואר 
 כאמור לעיל.
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    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

 מסים לפני(הפסד)  רווח
  הכנסה על

 7,056  
  

)1,428(  
  

     
  

(מסים על  מס הטבת
 הכנסה)

)1,616(   535      

          

      )893(  5,440   לשנה(הפסד)  רווח
        

EBITDA  37,525  35,607  5%  ב הגידול -EBITDA ומקיטון בהוצאות הנהלה , נטו אחרות הכנסותמיליון דולר ב 6- כ של גידולנובע בעיקר מ
  .לעילכמפורטבקיטון בהכנסותהמקוזזיםוכלליות

       

) בעקבות מלאי ערך לירידת הפרשה בנטרולהגולמי ( ברווחנובע בעיקר מקיטון  הקיטוןלאמור לעיל,  בהתאם  )31%( 7,100  4,898   *מס לפני מתואם רווח
  ., בקיזוז ירידה בהוצאות הנהלה וכלליותירידה בצי המטוסים

  
  .הון קרן והפשרת') א(סדרה  שקליות חוב אגרות על שערהפרשי,הוגןלשווינגזריםפיננסיםמכשיריםשערוכי,מלאי ערך מירידותהפסדים,אחרותהוצאות/הכנסותבנטרולמסלפנירווח*

  

 

  :בדצמבר 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה הבאות העסקיות התוצאות על דיווחה ליסינג גלובל

    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

 שני ממימוש בעיקרנובע  אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2018 לשנת הרביעי הרבעון בהכנסות קיטון  )20%(  10,063   8,051   מהפעלה הכנסות
 2017(האחד החל מרבעון רביעי  מטוסים שני של החכרתם תקופת והארכת 2018בסוף חודש יוני  מטוסים

דמי בהקיטון בהכנסות כאמור לעיל קוזז בחלקו  .יותר נמוכים חכירה בדמי) 2018והשני מרבעון ראשון 
  .2017אשר נרכשו בחודש נובמבר  מטוסים שני מהחכרתחכירה שנבעו 

מקיטון  בעיקרולעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע  2018לשנת  רביעיה רבעוןב ההפעלה בהוצאות קיטון  )27%(  )5,161(  )3,748(  הפעלה הוצאות
, לעילההכנסות  בסעיףכמפורט  גלובל ליסינגבמצבת צי המטוסים של  מהשינויים כתוצאהבהוצאות הפחת 

בסוף חודש  מומש והואאשר תקופת החכרתו קוצרה  330-200ומהפסקת הפחתתו של מטוס איירבוס 
  ) לדוחות הכספיים.3ד(9כמפורט בביאור  2019 פברואר

          

  )12%( 4,902 4,303 גולמירווח
         

 בעיקרולעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע  2018לשנת  רביעיה רבעוןב וכלליות ההנהלה בהוצאות קיטון  )30%(  )1,049(  )730(  וכלליות הנהלה הוצאות
  .והיעוץמירידה בהיקף פעילות נותני השירותים 

 

 מטוסל בקשר דולר מיליון 1.4- כ של בסך חרותא הוצאות גלובל ליסינג רשמה 2017לשנת  הרביעי ברבעון  -    )189(  -    אחרותהוצאות 
אשר נבעו מהפשרת רזרבות בקשר  דולר מיליון 1.2- כ של בסך אחרות כנסות, בקיזוז ה330-300איירבוס 

 שתקופת החכרתו הוארכה. 100-319למטוס איירבוס
          

    )3%(  3,664   3,573   תפעולי רווח
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    שינוי  2 0 1 7  2 0 1 8  
  הסבר %  דולראלפי דולראלפי 

בעיקרו  נבע אשתקד המקביל הרבעוןלעומת  2018 לשנת הרביעי ברבעון נטובהוצאות המימון  קיטוןה  )33%(  )3,261(  )2,180(  נטו, מימון הוצאות
 2018מלא של אגרות חוב סדרה א' בחודש ינואר  מפרעון כתוצאהבהוצאות הריבית על אגרות החוב  קיטוןמ

שערוך מכשירים פיננסיים ב ןבהכנסות מימון אשר מקור קיטון בקיזוזכאמור,  הפרעון בגין"קנס" לרבות 
 נגזרים.

          

 על מסים לפני רווח
  הכנסה

 1,393  
  

 403  
  

 246%  
  

  

  273%  )84( )313( הכנסהעלמסים
          

    239%   319   1,080   לרבעון רווח
        

EBITDA  7,229  8,644 )16%(  ב הקיטון -EBITDA בהוצאות בקיטון המקוזזמיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה,  2- כ של קיטוןנובע בעיקר מ 
 .לעילכמפורטוכלליותהנהלה

      
    5%  1,588  1,660   *מס לפני מתואם רווח

  

  .הון קרן והפשרת') א(סדרה  שקליות חוב אגרות על שער הפרשי, הוגן לשווי נגזרים פיננסים מכשירים שערוכי, מלאי ערך מירידות הפסדים, אחרות הוצאות/הכנסות בנטרול מס לפני רווח* 
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 המימון ומקורות הכספי המצב . 4

 הכספי המצב . 4.1

  
 כנפיים של עיקריים מזומנים תזרימי . 4.2

, שלה מוחזקות חברות ידי עלהמזומנים של כנפיים מושפע, בין היתר, מדיבידנדים המחולקים  תזרים
מפרעון  מהשקעות, ,בהן החזקותיההנובעים מפעולות מימוש  מתקבולים ,הןמ המתקבלים ניהול מדמי

  .ומדיבידנדים שהחברה מחלקת חדש חוב כספי מגיוסו בגינן הריבית הוצאות לרבותהתחייבויות קיימות 

  *:בנות מחברות לדיבידנדים בנוגע מידע

  
 על אל

 גלובל
  ליסינג

 חברות
  "כסה  נוספות

  דולר אלפי  
        :בשנתשהתקבלו דיבידנדים

2018  - -  6,140   6,140  
2017  3,556 15,000   5,455   24,011  
2016  12,070 -  4,678   16,748  

       
לאחר  הוכרזו/שהתקבלו דיבידנדים

  5,010   3,220   1,790 - פרסומומועדתקופת הדוח ועד 
       

 31רווחים ראויים לחלוקה ליום  יתרת
    מהותי לא  78,707 אין  8201בדצמבר 

       
    אין ** אין משאביםהעברת על מגבלות

  .הבנות מהחברות שהתקבלו בדיבידנדיםהחברהשללחלקהמתייחסיםבטבלה הסכומים  *
 .הכספייםלדוחות'ה17-ו)2(ז16 ביאורים ראו  **

  
  

  

  בדצמבר 31 ליום  
  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  

    כנפייםשלנזיליםאמצעיםעלפיננסיותהתחייבויות עודף
  47,396   48,611  כנפייםשלפיננסיות התחייבויות

  )11,844(  )20,364(  כנפיים של נזילים אמצעים בניכוי
  35,522   28,247   כנפיים של נזילים אמצעים על פיננסיות התחייבויות עודף

      
  701   722   פיננסיות התחייבויות על שנצברה ריבית
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 :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  ליסינג ובגלובל על באל, חברהבכספיות עיקריות  תנועות . 4.2.1

  

  

 

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  חוב פיננסי  נזילים
אמצעים 
  נזילים נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                     פתיחה יתרת

  78,880    )259,186(  338,066   2,995   -    2,995   18,743   )56,226(  37,483   89,820  )195,924( *285,744   4,808   )7,036(  11,844   שוטף נטו פיננסי חוב

  )605,161(  )641,985(  36,824   -    -    -   )187,566( )199,566(  12,000  )377,235( )402,059(  *24,824   )40,360(  )40,360(  -    שוטף לא נטו פיננסי חוב

  )526,281(  )901,171(  374,890   2,995   -    2,995  )206,309( )255,792(  49,483  )287,415( )597,983(  310,568   )35,552(  )47,396(  11,844  נטופיננסי חוב סך
                                

ומימוש כתבי  מניות הנפקת
  2,515   -    2,515   -    -   - - - - 2,500  - 2,500 15 - 15 אופציה למניות

והנפקת  הלוואות נטילת
  -    )549,870(  549,870   -    -    -    -    -    -    -   )538,575(  538,575   -    )11,295(  11,295   אגרות חוב

  -    267,608  )267,608(  -    -    -    -    72,484   )72,484(  -    189,037  )189,037(  -    6,087   )6,087(  חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )39,586(  -    )39,586(  -    -    -    )11,792(  -    )11,792(  )25,079(  -    )25,079(  )2,715(  -    )2,715(  חוב ואגרות
  3,741   -    3,741   )3,140(  -    )3,140(  -    -    -    741   -    741   6,140   -    6,140   דיבידנד תקבולי

  380   -    380   )449(  -   )449( )1,818( - )1,818( -  - - 2,647 - 2,647 ניהולדמי(תשלומי) תקבולי
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  151,257   -    151,257   3,108   -    3,108  35,106   -    35,106   115,567   -    115,567   )2,524(  -    )2,524(  שוטפת

  )484,292(  -   )484,292(  )59(  -   )59( 32,224 - 32,224 )516,457(  - )516,457( - - - השקעהפעילותלאחר תזרים

  2,383   )311(  2,694   -    -   - 2,383 - 2,383 -  )311( 311 - - - מימוןפעילותמאחר תזרים

  )4,701(  359   )5,060(  )154(  -    )154(  19   19   -    )8,308(  )3,508(  )4,655(  3,742   3,993   )251(  תזרימיות לא התאמות

                     סגירה יתרת

  )84,221(  )334,241(  250,020   2,301   -   2,301 )11,594( )32,696( 21,102 )86,911( )293,164( *206,253 11,983 )8,381( 20,364 שוטףנטופיננסי חוב

  )810,363(  )849,144(  38,781   -    -    -   )138,593( )150,593(  12,000  )631,540( )658,321(  *26,781   )40,230(  )40,230(  -   שוטףלאנטופיננסי חוב

  )894,584(  )1,183,385(  288,801   2,301   -    2,301  )150,187( )183,289(  33,102  )718,451( )951,485(  233,034   )28,247(  )48,611(  20,364  נטופיננסי חוב סך

                    
 .הסגירה ביתרת דולר מיליון 34- וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 30- באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *
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 :2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה ליסינג ובגלובל על באל, בחברה עיקריות כספיות תנועות . 4.2.2

  הכל סך  והתאמות למאוחד השלמה  ליסינג גלובל  על אל  החברה 

 
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו
אמצעים 

  נזילים
חוב 

  פיננסי

אמצעים 
נזילים 

  נטו

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

                      פתיחה יתרת

  22,519  )235,368(  257,887   1,443   -    1,443   )21,318(  )44,684(  **23,366   30,735  )180,899( *211,634   11,659   )9,785(  21,444   שוטף נטו פיננסי חוב

 )637,938( )666,761(  38,823   173   12,173   )12,000( )163,347( )192,901(  **29,554  )405,255( )426,524(  *21,269   )59,509(  )59,509(  -    שוטף לא נטו פיננסי חוב

 )605,419( )902,129(  296,710   1,616   12,173   )10,557( )184,665( )237,585(  52,920  )374,520( )607,423(  232,903   )47,850(  )69,294(  21,444  נטופיננסי חוב סך
                                

ומימוש כתבי  מניות הנפקת
  26,738   -    26,738   -    -   - 24,722 - 24,722 2,000  -   2,000 16 - 16 אופציה למניות

והנפקת  הלוואות נטילת
  -   )172,630(  172,630   -    -    -    -    )98,380(  98,380   -    )74,250(  74,250   -    -    -    אגרות חוב

  -    187,122  )187,122(  -    )185(  185   -    89,290   )83,290(  -    87,198   )87,198(  -    16,819   )16,819(  חוב ואגרות הלוואות פרעון
 הלוואות ריבית תשלומי
  )33,160(  -    )33,160(  29   -    29   )9,334(  -    )9,334(  )19,139(  -    )19,139(  )4,716(  -    )4,716(  חוב ואגרות

  -    -    -    -    )12,000(  12,000   -    -    -    -    -    -    -    12,000   )12,000(  ליסינג מגלובל הלוואה פרעון
-  ריבית(תשלומי)  תקבולי

  -    -    -    -    -   - 216 - 216 -  -   - )216( - )216( ליסינגמגלובלהלוואה 
  3,638   -    3,638   )21,511(  -    )21,511(  -    -    -    1,138   -    1,138   24,011   -    24,011   דיבידנד תקבולי
  )16,456(  -    )16,456(  18,507   -    18,507   )15,000(  -    )15,000(  )9,935(  -    )9,935(  )10,028(  -    )10,028(  דיבידנד תשלומי

  380   -    380   )442(  -    )442(  )2,330(  -    )2,330(  -    -    -    3,152   -    3,152   ניהול דמי(תשלומי)  תקבולי
 גלובל מניות ממימוש תמורה
  8,250   -    8,250   -    -    -    -    -    -    -    -    -    8,250   -    8,250   ליסינג
 פעילות(ל) מ אחר תזרים

  338,771   -    338,771   4,519   -   4,519 34,606 - 34,606 301,971  -   301,971 )2,325( - )2,325(  שוטפת

 )249,455(  -   )249,455(  )45(  -   )45( )58,956( - )58,956( )190,454(  -   )190,454( - - - השקעהפעילותלאחר תזרים

  7,549   -    7,549   -    -    -    7,549   -    7,549   -    -    -    -    -    -    מימון פעילותמ אחר תזרים

  )7,117(  )13,534(  6,417   322   12   310   )3,117(  )3,117(  -    1,524   )3,508(  5,032   )5,846(  )6,921(  1,075  תזרימיותלאהתאמות

                      סגירה יתרת

  78,880   )259,186(  338,066   2,995   -   2,995 18,743 )56,226( 37,483 89,820 )195,924( *285,744 4,808 )7,036( 11,844 שוטףנטופיננסי חוב

 )605,161( )641,985(  36,824   -    -    -   )187,566( )199,566(  12,000  )377,235( )402,059(  *24,824   )40,360(  )40,360(  -   שוטףלאנטופיננסי חוב

 )526,281( )901,171(  374,890   2,995   -    2,995  )206,309( )255,792(  49,483  )287,415( )597,983(  310,568   )35,552(  )47,396(  11,844  נטופיננסי חוב סך

                    
 .הסגירה ביתרת דולר מיליון 30- וכ הפתיחה ביתרת דולר מיליון 28- באל על כוללים מזומנים המוגבלים בשימוש בסך של כ הנזילים האמצעים יתרות  *

 מיליון דולר ביתרת הפתיחה. 7- כ של בסךבשימושהמוגבליםמזומניםכולליםליסינגבגלובלהנזיליםהאמצעיםיתרות  **
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 החוזר בהון גירעון . 4.3

דירקטוריון החברה קבע כי לא קיימת בעיית נזילות בחברה על אף הנתון לפיו בדוחות המאוחדים למועד 
מיליון דולר (יצוין כי מקור הגירעון בהון החוזר נובע  595.9ישנו גירעון בהון החוזר בסך של הדוח 

 של בהון הגירעונות הסתכמו 2018 דצמברב 31מדוחותיהן הכספיים של אל על וגלובל ליסינג אשר ליום 
 אינהרנטיים אלו בהון גירעונות. בהתאמה, דולר מיליון 12.1- מיליון דולר וכ 598- לכ"ל הנ החברות
בין היתר לאור העובדה כי בדוחות הנפרדים של החברה ("סולו") ישנו הון ), וזאת החברות לפעילות

מיליון דולר. לפיכך, לא קיימים בתאגיד "סימני אזהרה" כמשמעות המונח  11- חוזר חיובי בסך של כ
   בתקנות ניירות ערך.

 
 החברה של לבעלים מיוחס הון . 4.4

- לכ בהשוואה דולר מיליון 124.0- בכ הסתכם 2018 שנת לסוף החברה של לבעלים המיוחס ההון סך
בקרנות  ירידהמומיליון דולר  5- בסך של כ מהפסד בעיקר נבע בהון קיטוןה. אשתקד דולר מיליון 127.8

של תקן  לראשונהמצטברת בגין יישום  השפעהמ בעיקר המקוזזיםמיליון דולר,  13.1- ההון בסך של כ
 הנובע דולר מיליון 0.6- כ של בגידול מיליון דולר, 13.2- של כ בסך IFRS 15דיווח כספי בינלאומי 

 תשלום עסקאות בגין הון בקרן דולר מיליון 0.4- כ של גידולו על אל של בת בחברת מניות מהנפקת
  .מניות מבוסס

  
 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  .ב

 כנפיים . 5

 לכנפיים מתייחס זה בסעיף הדיווח

 השוק סיכוני תיאור . 5.1

 השקל מול הדולר של החליפין בשערי לשינויים חשיפה . 5.1.1

 שקליות חוב רותסדרת אג לחברה''ח. בש הן הוצאותיה עיקר ואילו בדולרהן  החברהעיקר הכנסותיה של 
השקל גורם לגידול  ייסוף, ובנוסף הוצאות השכר ועיקר הוצאות הנהלה וכלליות הן בש''ח. (סדרה ז')
ובהתחייבויותיה השקליות במונחי דולר ופיחות השקל מקטין אותן. ההוצאות  החברהבהוצאות 

  ) אינן תזרימיות. החוב אגרותהשקליות (בעיקר  התחייבויותיהוההכנסות מהפרשי השער משערוך 
  

בעסקאות הגנה מול בנקים בארץ. לעת  מעת החברההקטנת החשיפה לסיכוני השוק, מתקשרת  לצורך
על ידי הבנקים מסגרות סיכון מאושרות לביצוע עסקאות בנגזרים. במקרה של  לחברהלצורך כך הועמדו 

 החברהחריגה מהמסגרות, בעיקר כתוצאה מפיחות של שער החליפין של השקל מול הדולר, עשויה 
  להידרש להעמיד בטחונות לבנקים.

  
  .הלןל 5.2.1ף ראו סעי החשיפההצעדים הננקטים להקטנת  בדבר

  
 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות . 5.2

 וכן מדיניות ביצוע על הפיקוח. החברהידי דירקטוריון - על נקבעת, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות
 הועדה ידי על מבוצע, כאמור המאושרת המדיניות במסגרת החברה של וגידור הגנה עסקאות אישור
 דירקטוריון מקבל לרבעון אחת .החברה דירקטוריון ידי על לכך הוסמכה אשר, שוק וסיכוני כספים לניהול

  .המאושרת למדיניות והשוואתן וגידור הגנה עסקאות של בפועל ביצוע על דיווח החברה
  

 של לפרטיו. בחברהעל ניהול סיכוני שוק  האחראיבן מנחם, הינו  ערן מר"ל הכספים של החברה, סמנכ
  ).התאגיד על נוספים(פרטים  התקופתיח "לדו 'ד לחלק 'א26 סעיף ראו, מנחם בן ערן מר

  
 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 5.2.1

 את בוחנת היא שבה הבאים קלנדריים הרבעונים 5 עבור תחזית עורכת החברהמדיניות החברה,  לפי
 פועלת החברה. מטבע סוג אותו לפי הצפויים המקורות מול אל, מטבע סוגי לפי, הצפויות ההתחייבויות

 דולריים מקורות מול אל דולריות(התחייבויות  ברוטו מינימאלי התחייבויות כיסוי באחוז לעמוד
, 50% - 3 רבעון, 65% - 2 רבעון, 80% - 1 רבעון: הבא) שקליים מקורות מול אל שקליות והתחייבויות

  .20% - 5 ורבעון 35% - 4 רבעון
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  "ח:שע לפי, ולמועד פרסומו הדוח למועד החברה של ברוטו ההתחייבויות כיסוי תחזית להלן
  

  רבעון
 כיסוי אחוז

 מדיניותלפי

  בדולר ברוטו התחייבות "חבשברוטוהתחייבות

 כיסוי אחוז
 מינימאלי

לא  סכום
  מכוסה 

  "ח)שבאלפי(
 כיסוי אחוז

  מינימאלי

 לא סכום
  מכוסה 

  )דולר באלפי(
Q1-2019 80% 100% - 100%  -  
Q2-2019  65% 100% - 100%  -  
Q3-2019  50% 100% - 100%  -  
Q4-2019  35% 100% - 100%  -  
Q1-2020 20% 100% - 100%  -  

  
 חברה במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור שער חליפין שקל/דולרה מחזיקהלמועד הדוח ולמועד פרסומו 

 .מיליון דולר 2.7- בהיקף של כ
  

 החברה של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 5.3

 2018בדצמבר  31ליום לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר  רגישות . 5.3.1

  מהשינויים(הפסד)  רווח    מהשינויים(הפסד)  רווח  

  סעיף
      עליה

  10%- ב
      עליה

  הוגן שווי  5%- ב
     ירידה

  5%- ב
      ירידה

  10%- ב
  דולר אלפי  

  1,177   557   10,590 )504( )963( מזומנים ושווי מזומנים
  296   140   2,668 )127( )243( קצר לזמן פקדונות

  3   1   26 )1( )2( חובה ויתרות חייבים
  )5,344(  )2,531(  )48,096( 2,290 4,372 )חלויות(כולל  חוב אגרות

 הטבות בגין התחייבויות
  )35(  )16(  )311( 15 28  עובדים
  )97(  )46(  )869(  41   79  זכות ויתרות זכאים

 שלא מכשירים הכל סך
  )4,000(  )1,895(  )35,992(  1,714  3,271   הגנה למטרות

        

לגידור  פורוורד עסקאות
  289   136   )4(  )126(  )239( דולר- שער חליפין שקל

  )711,3(  )759,1(  )996,35(  588,1  032,3   הכל סך
  

 על אל . 6

 השוק סיכוני תיאור . 6.1

 שינויים במחירי הדלק הסילוני (דס"ל)ל חשיפה . 6.1.1

 נוקטת על אל. רווחיותה על ומשפיעות על אל של התפעול בהוצאות מרכזי מרכיב מהוות ל"הדס הוצאות
  הדירקטוריון להלן. לדוח 6.2.1בסעיף כמפורט  החשיפה להקטנת הגנה בצעדי

  
 השקל מול הדולר של החליפין בשערי לשינויים חשיפה . 6.1.2

 אל עלל. השל וההצגה הפעילות מטבע שהינו, ב"ארה בדולר הינן אל על של והוצאותיה הכנסותיה עיקר
 בשער שינוי, לכך בהתאם. בארץ מקומיים לספקים ותשלומים השכר הוצאות שעיקרן שקליות הוצאות

 להקטנת הגנה בצעדי נוקטת אל על. השקליות ההוצאות של הדולרי הערך על משפיע לדולר ביחס השקל
אל  של השקליות המאזניות יתרות על השפעה החליפין בשער לשינויים, בנוסף. להלן כמפורט, החשיפה

 ברווח בהכנסה או בהוצאה להתבטא עשויים אשר, ארוך לטווח לעובדים התחייבויות בשל בעיקר, על
  . ההתחייבויות לסילוק הנדרש הדולרי המזומנים תזרים של בהקטנה או בהגדלה וכן, והפסד
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 הריבית בשיעורי לשינויים חשיפה . 6.1.3

 אלמשתנים. הסיכון מנוהל ע"י חשופה לסיכון תזרים בגין ריבית הנובע מהלוואות בשיעורי ריבית  על אל
באמצעות שמירה על יחס מתאים בין הלוואות בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה, וכן על ידי  על

שימוש בנגזרי ריבית. פעולות הגידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאימן לתחזיות בדבר שיעור 
ופטימאלית נעשית על ידי התאמת תמהיל הריבית והסיכון המגודר הרצוי. הבטחת אסטרטגיית גידור א

  הלוואות החברה וביצוע הגנות "גב אל גב" מול לוחות הסילוקין של הלוואות קיימות.

 ארוך לזמן ההלוואות במסגרת חשיפה . 6.1.4

 של השוק שווי בין מינימאלי ביחס לעמידה על אל נדרשת, ההלוואות מהסכמי חלק להוראות בהתאם
עומדת ביחס הנדרש.  על אלהדוח  למועד. אלו במטוסים מובטחות אשר ההלוואות יתרת לבין המטוסים

 של מידי לפירעון להידרש עלולה היא בהעדרם אשר תנאים מספר לקיים נדרשת על אל, כן כמו
 של השוק בשווי מתרחשים אשר מהשינויים נובעת זה בנושא שוק לסיכוני על אל חשיפת. ההלוואות

 .8201 בדצמבר 31 ליוםהכספיים  לדוחות א)1(ז16 ביאור ונוספים, ראלפרטים . בעולם מטוסים

 המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, לניהולם האחראי, שוק סיכוני בניהול על אל מדיניות . 6.2

ומפקח על יישום המדיניות  אל עלאחראי לאישור מדיניות ניהול סיכוני השוק של  אל עלדירקטוריון 
. הדירקטוריון אחראי על הגדרת המדיניות ועדכונה. של אל על באמצעות וועדה לניהול סיכוני שוק

לחרוג מיישום  אל עלהוועדה מבקרת את יישום המדיניות ובסמכותה לתת הנחיות/אישורים להנהלת 
). של אל על מנכ"ל הכספיםהמדיניות בהתאם להתפתחויות שונות (ועדה זו מקבלת דוח חודשי מס

אחראי לקבלת ההחלטות באשר לביצוע עסקאות הגידור בפועל בהתאם למדיניות  אל עלמנכ"ל 
  ולהנחיות הוועדה.

  
מספקת שירותים לפעילות העסקית, מאפשרת גישה לשווקים פיננסיים  אל עלחטיבת הכספים של 

באמצעות  אל עלם הקשורים לפעילויות מקומיים ובינלאומיים, מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפיננסיי
  דוחות פנימיים המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם. 

  
מיועדים כמכשירים מגדרים בחשבונאות  אל על, מכשיריה הנגזרים של 2018בדצמבר  31נכון ליום 

ת הגידור. במסגרת במועד ההתקשרות בעסק אל עלגידור תזרים מזומנים. יחסי הגידור מתועדים בידי 
התיעוד, מזוהים המכשיר המגדר, הפריט המגודר, הסיכון המגודר, אסטרטגית הגידור המיושמת, 

  אל על.ונבחנת מידת ההתאמה של האסטרטגיה למדיניות הגידור של 
  

 "לדס גידור מדיניות . 6.2.1

 בביאורמבצעת עסקאות פיננסיות להגנה מפני שינויים במחירי הדס"ל, בהתאם למדיניות כמוסבר  על אל
  .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  ג'24

  
 הנאמד בהיקף, ל"הדס מחירי גידור לצורך, התקשרויות מספר אל עלל היו, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון
 הצפויה מהצריכה 17%- כ אל על גידרה, בנוסף. הבאים החודשים 12- ל הצפויה מהתצרוכת 46%- בכ

 של שלילי סכום הינו 2018 בדצמבר 31 ליום ל"הדס גידור מכשירי סך של נטו ההוגן השווי. 2020 לשנת
  . דולר מיליון 30- כ

 28%- הקרובים וכהחודשים ה 12- ל 57%- כ של בהיקף מגודרת אל על, הדוח לפרסום הסמוך במועד
  . 2020 לשנת

  
 המדיניות לעניין. מגדרים כמכשירים ההגנה עסקאות את ומייעדת גידור חשבונאות מיישמת אל על

  .2018 בדצמבר 31 ליום השנתיים הכספיים לדוחות ג'24 ביאור ורא זה לעניין החשבונאית
  

 לדוח 10.1 סעיף וראעל המצב הכספי,  הדוח תאריך לאחר ל"הדס במחירי שחלו שינויים בדבר לפרטים
  .להלן הדירקטוריון
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 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 6.2.2

- ל 75%מאפשרת לה לגדר את חשיפתה התזרימית הצפויה לשקל, בהיקף של עד  אל עלמדיניותה של 
 31. נכון ליום ת אל עלהחודשים הקרובים. היקף הגידור בפועל ייקבע על פי שיקול דעתה של הנהל 12

. החל 2019בממוצע מהחשיפה התזרימית הצפויה לשקל בשנת  22% - , החברה גידרה כ2018בדצמבר 
מדיניות הגידור באופן שנקבעו שיעורי גידור מינימליים לגידור החשיפה התזרימית עודכנה  2019משנת 

, באופן מתגלגל 7-9לחודשים  15% - ו 4-6לחודשים  30%החודשים הקרובים,  3- ל 40%הצפויה לשקל: 
  מדי חודש. 

  
 על עומד הקרובים החודשים 12- ל התזרימית השקלית החשיפה גידור שיעור, דוחה פרסום למועד סמוך

  .הצפויה מהחשיפה 20%- כ
  

 ריבית גידור מדיניות . 6.2.3

- מגדרת את חשיפתה התזרימית לשער ריבית ה על אל, על אלבהתאם למדיניות גידור הריבית של 
Libor  מהיקף החשיפה הכוללת לאופק של עד  50%(חשיפה הנובעת מהלוואות החברה) בהיקף של עד

  שנים. 5- עודכנה מדיניות הגידור כך שאופק הגידור אינו מוגבל עוד ל 2019שנים. החל משנת  5
  

 45%- וכ משתנה בריבית הם על אל שקיבלה ההלוואות מיתרת 55%- כ, הדוח לפרסום הסמוך במועד
  . שנים 12- כ עד של לתקופה קבועה בריבית הם וואותההל מיתרת

  
 על אל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 6.3

  "להדס במחירי לשינויים"ל הדס גידור רגישות . 6.3.1

 למועד בסמוך( הבאים החודשים 12 של תקופה פני על ל"הדס הוצאות רגישות את המציגה טבלה להלן
 למועד בסמוך הידוע העקום פי על הצפויים העתידיים השוק למחירי ביחס), הכספיים הדוחות פרסום
, המשתנים יתר שכל בהנחה( אל על להערכת ובהתאם הצפויה הפעילות לרמת בהתאם, הדוח פרסום
 על הגידור השפעת את וכן), זה במועד מהצפוי שינוי ללא יוותרו, הספקים ומרווחי הצריכה כמות ביניהם

  .ההוצאה
  

שינוי במחיר השוק  
החודשים  12- הממוצע ב

הבאים ביחס למחיר במועד 
של  הסמוך לפרסום הדוח

  סנט/גלון) 195(  אל על

היקף ההשפעה על 
ההוצאה לפני השפעת 

 ליוני(מ               גידור    
  דולר)

שיעור הגידור על 
- ההוצאה החזויה ל

  החודשים הבאים 12

ההשפעה על   היקף 
ההוצאה אחרי השפעת 

               גידור 
  דולר) ליוני(מ

25% 120 

57%  

59  
10% 48 24  

)10%( )48( )28(  
)25%( )120( )67(  

  

 לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר  רגישות . 6.3.2

 במועד( הבאים החודשים 12 של תקופה פני על השקליות ההוצאות רגישות את המציגה טבלה להלן
 בהתאם, זה למועד נכון הצפויים העתידיים השוק למחירי ביחס), הכספיים הדוחות לפרסום הסמוך
 ההוצאות היקף ביניהם המשתנים יתר שכל בהנחה( אל על להערכת ובהתאם הצפויה הפעילות לרמת

  .ההוצאה על הגידור השפעת את וכן), זה במועד מהצפוי שינוי ללא יוותרו השקליות
  

- ב  הממוצע  ח"בשע שינוי
  ביחס הבאים החודשים 12

 הסמוך במועד ח"לשע
    של אל על הדוח לפרסום

  )לדולר ח"ש 3.62(

 של הדולרי בערך השינוי
 לפני השקליות ההוצאות

       גידור השפעת
  דולר) ליוני(מ

 הגידור שיעור
- ל החזויה מהחשיפה

  הבאים החודשים 12

 של הדולרי בערך השינוי
 אחרי השקליות ההוצאות

               גידור
  דולר) ליוני(מ

10% )50( 
20%  

)40(  
)10%( 61 49  

  
 ירידה או לעליה מביאה הייתה 2018 בדצמבר 31 ליום החליפין בשער 10% של עליה או ירידה, בנוסף

  . דולר מיליון 3.5- כ של בסך השקליות בהתחייבויות
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  בריבית לשינויים רגישות . 6.3.3

 למועד בסמוך( הבאים החודשים 12 של תקופה פני על הריבית הוצאות רגישות את המציגה טבלה להלן
  .הריבית סיכון ניהול בדבר אל על פעולות השפעת לרבות) הכספיים הדוחות פרסום

  
 Libor-ה ריביתשיעור ב שינוי

 הבאים החודשים 12- ב הממוצע
 סמוך Libor הריבית לשיעור ביחס

 של אל על הדוח פרסום למועד
)2.64%(  

 שיעור או/ו הממוצע הגידור שיעור
 קבועה בריבית האשראי

 12- ל החזויה מהחשיפה
  הבאים החודשים

ההשפעה על ההוצאה   היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50% 

45%  

8.4  
10% 1.3  

)10%( )3.7(  
)50%( )5.0(  

  
  
 ליסינג גלובל . 7

 השוק סיכוני תיאור . 7.1

 השקל מול הדולר של החליפין בשערי לשינויים חשיפה . 7.1.1

  החברה למטבע חוץ הינה זניחה. חשיפתהדוח על המצב הכספי  למועד
  

 הריבית בשיעורי לשינויים חשיפה . 7.1.2

בריבית משתנה של ליבור לחודש בתוספת מרווח.  הינו, ליסינג גלובלשנטלה  מהאשראי מהותי חלק
בתחום החכרת המטוסים, הינן בדולרים בסכומים קבועים, לפיכך חשופה  ליסינג גלובלהכנסותיה של 

הריבית היה  ששיעור, בהנחה 2018בדצמבר  31 ליוםלשינויים בשער הליבור של הדולר.  ליסינג גלובל
 קטןהיה גלובל ליסינג  שללפני מס השנתי  הרווחבועים), (ושאר הפרמטרים היו נשארים ק 75%- גדל ב

  מיליון דולר.  2.4- ב
  

  .להלן 7.2.2 סעיףבדבר צעדי הגנה להקטנת החשיפה ראו 
  

 מטוסים לרכישת הלוואות במסגרת חשיפה . 7.1.3

 גלובללהוראות חלק מהסכמי ההלוואות (הלוואות מבנקים בארץ, אשר בעלות זכות חזרה ל בהתאם
השוק של המטוסים  לשווי ההלוואות יתרתבין  ילעמידה ביחס מינימאל ליסינג גלובל נדרשת) ליסינג

 תדרש ליסינג גלובל. במצב של ירידה חדה בשווי השוק של המטוסים, אלו הלוואות במסגרת המובטחים
  להשלמת בטחונות או עלולה להידרש לפירעון חלקי מיידי של ההלוואות.

  
  .הכספיים לדוחות )ב1(ז16 ביאורנוספים ראו  לפרטים

  
 ומימוש הפיקוח אמצעילניהולם,  האחראיגלובל ליסינג בניהול סיכוני שוק,  מדיניות . 7.2

 המדיניות

 ביצועה על והפיקוח ליסינג גלובל דירקטוריון ידי על נקבעת השוק סיכוני בניהול ליסינג גלובל מדיניות
  . ידיו על הוא אף מבוצע

מתייחס בפועל לסוגיות של ניהול סיכוני שוק אחת לרבעון, בעת הדיון בדוחות  ליסינג גלובל דירקטוריון
  הכספיים, וכן באופן נקודתי בעת דיון בעסקת מימון ו/או החכרה חדשה ו/או גיוס אגרות חוב.

  
, מר ערן בן מנחם, הינו האחראי על ניהול סיכוני שוק בגלובל ליסינג. ליסינג גלובל"ל הכספים של סמנכ

  ).התאגיד על נוספים(פרטים  התקופתי "חלדו 'ד לחלקא' 26 סעיף ראו, מנחם בן ערן מר של לפרטיו
  

 דולר/שקל חליפין שער גידור מדיניות . 7.2.1

 החוב ואגרות ההלוואות מיתרת 100%- ש כך הגנה עסקאות לבצע יש מטבעית חשיפה ונוצרת במידה
  . בדולרים יהיו, האשראי תיק כלל מתוך) בשקלים קצר לזמן והשקעות פיקדונות בניכוי(התחייבויות  נטו

  .בדולרים הינו ליסינג גלובל של נטו האשראי תיק כלל, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
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 ריבית גידור מדיניות . 7.2.2

 שהוחלפה ריבית, קבועה בריביתמתיק האשראי יהיה  25%, לפחות ליסינג גלובלדיניות למ בהתאם
(להלן:  משרתות הן אותן ההלוואות של בריבית השינויים את תואמות שההכנסות או לקבועה ממשתנה

  "). ריבית מוגנת"
  

של הריבית  IRSעל עקום  Callהגנה מסוג אופציות  אותעסק ליסינג גלובלביצעה  2017דצמבר  בחודש
 גידור לצורך, ליסינג גלובלשנים, בהתאם לתקופת הלוואת ה'בלון' שנטלה  4הדולרית לתקופה של 

מיליון דולר שניטלו בחודש נובמבר  37.6- מיליון דולר מתוך הלוואות בסך של כ 20 של סך עבור ריבית
אופציות כאמור פקעו ה 2018. בחודש דצמבר 320-200למימון רכישת שני מטוסי איירבוס  2017

 ליסינג גלובללאלפי דולר. למועד הדוח ולמועד פרסומו אין  281- סך של כ ליסינג גלובלובתמורה קיבלה 
  מכשירים פיננסיים לגידור ריבית.

  
 בהיקף', א סדרה"ח אג יתרת אתמלא,  מוקדם בפרעון ליסינג גלובל פרעה 2018 ינואר בחודש כי יצוין
 אשר היחידות הינן' ב סדרה החוב אגרות פרסומוולמועד  הדוח שלמועד כך, דולר מיליון 23.2- כ של

  .ליסינג גלובל של האשראי בתיק קבועה ריבית נושאות
  

הינו  ליסינג גלובלהאשראי של  מתיק, בהתאמה, 33%- וכ 31%- כ, הדוח פרסום ולמועד הדוח למועד
  בריבית מוגנת. 

  
 ליסינג גלובל של רגישות ניתוחי בדבר דיווח . 7.3

 בריבית לשינויים רגישות . 7.3.1

 12-הממוצע ב Liborשינוי בריבית 
החודשים הבאים ביחס לשיעור 

סמוך למועד פרסום  Liborהריבית 
  של גלובל ליסינג הדוח

 שיעורשיעור הגידור הממוצע ו/או 
האשראי בריבית קבועה הממוצע 

 12- ל הממוצעת האשראי יתרתמ
  החודשים הבאים

ההוצאה ההשפעה על   היקף 
אחרי השפעת גידור          

  דולר) ליוני(מ
50% 

33%  

 1.3  
10% 0.3  

)10%( )0.3(  
)50%( )1.3(  

  
  

 תאגידי ממשל של שונים בהיבטים גילוי הוראות  .ג

 בתאגיד הפנימי המבקר בדבר גילוי . 8

 בתנאים ועמידה הפנימי המבקר פרטי

 "ח.רו, שפירא דניאלהמבקר:  שם

  .2012 בפברואר 14כהונתו:  תחילת

 של קרוב אינו), הפנימי כמבקר(למעט  בחברה משרה נושא אינו, בחברה עניין בעל אינו הפנימי המבקר
 תפקיד בתאגיד ממלא לא הפנימי המבקר. מטעמו מי או המבקר החשבון רואה אינו וכן מאלה אחד כל

 תפקיד לתאגיד מחוץ ממלא לא הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב. הפנימית הביקורת על נוסף
 .פנימי כמבקר תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור עלול או היוצר

 המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים. :העסקתו מעמד

למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי הינו בעל משרד רו"ח המתמחה בביקורת  :אחרים תפקידים
 .פנים

 בניסיונו, המקצועית בהכשרתו בהתחשב נעשה הפנימי המבקר של מינויוהמבקר הפנימי:  מינוי
 וכן, החברה של פנימי כמבקר לשמש כשיר הוא כי ובהצהרתו בישראל ציבוריות חברות בביקורת
 החברה של ולגודלה, לדין בהתאם פנימי מבקר על המוטלים ולתפקידים לסמכויות, לחובות בהתייחס

 .פעילותה והיקף
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  יו"ר הדירקטוריון של החברה. :הפנימי המבקר על הממונה זהות

תוכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לוועדת  :הפנימי המבקר של העבודה תוכנית
הערכת סיכונים בחברה שערך המבקר הפנימי. ועדת  סקרהביקורת של החברה והיא מבוססת על 

הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן מחליטה על המלצה 
של המבקר  המלצותיולאישור התוכנית כאשר השיקולים שמנחים את וועדת הביקורת הינם, בין היתר, 

 התוכנית. שחלפו בשנים הנושאים נבחנו שבה דירותהתוכן  הנושאים חשיבות, הביקורת צרכיהפנימי, 
 .החברה דירקטוריון לאישור מובאת הסופית

והחברה מדווחת במאוחד, הנושאים בתוכנית ביקורת הפנים  מאחרשל תאגידים מוחזקים:  ביקורת
מתייחסים לחברות המוחזקות בשליטתה של החברה, ובהתבסס על קיומה של ביקורת פנים עצמאית 

 בגלובל הפנים מבקרכבאל על ובגלובל ליסינג (מבקר הפנים משמש במקביל למינויו בחברה, גם 
  ).ליסינג

העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם היקף ואופי תוכנית  :העסקה היקף
, שעות 332היקף של ל הסתכמה 2018העבודה לשנת  תוכניתכדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית. 

בחברות מוחזקות (לא כולל ביקורת הפנים המבוצעת על ידי המבקר בגלובל ליסינג באופן  230מתוכן 
  . נפרד)

בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי הוא ערך את הביקורת על פי תקנים  :הפנימית הביקורת עריכת
"חוק  - (להלן  1992 - (ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 4מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף 

(ב) לחוק 146הביקורת הפנימית"). למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 
  לחוק הביקורת הפנימית.  8, ובהוראות סעיף 1999- תשנ"טההחברות, 

למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מתמיד לכל מערכות המידע של החברה, לרבות גישה  :למידע גישה
  .1992 - לחוק הביקורת הפנימית , התשנ"ב  9לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף 

 סיכונים סקרהגיש המבקר  2018בשנת  - רת מועדי הגשת דוחות הביקודין וחשבון המבקר הפנימי: 
דוחות הביקורת הוגשו בכתב בסמוך לאחר סיום עריכתם (בימים ו הסיכונים סקרדוחות ביקורת.  ושני

) לידי יו"ר דירקטוריון החברה, המנהל הכללי, ליו"ר ועדת ביקורת וחברי 1.11.18- ו 23.8.18, 15.4.18
  . בהתאמה, 6.11.18- ו 6.11.18, 10.5.18הוועדה. ועדת הביקורת דנה בדוחות אלו בימים 

עסקאות שלבעל עניין  כולןלחוק החברות ( 270עסקאות כאמור בסעיף  מספר אושרובתקופת הדיווח 
 ותוכנית היותבחברה עניין אישי באישורן ואשר סווגו על ידי ועדת הביקורת כעסקאות שאינן חריגות). 

 העסקאות הנ"ל.  את המבקר בחן לא, עניין בעלי עסקאות של בחינה כללה לא 2019 לשנת הביקורת

לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו  :הדירקטוריון הערכת
 סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

התקשרותו מול החברה בשנת  במסגרת ושכרו של המבקר הפנימי בגין השירותים שניתנו על יד :תגמול
 המבקר ידי על שהושקעו לשעות בהתאםש"ח (בתוספת מע"מ),  אלפי 64- כהשווה ל, הסתכם לסך 2018

על הפעלת שיקול דעתו המקצועי, וזאת,  . לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי לא משפיעהפנימי
  בו הוא מבצע את מלאכת ביקורת הפנים בחברה. בין היתר, בשים לב להתרשמות הדירקטוריון מהאופן
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 המבקר החשבון רואה שכר בדבר גילוי . 9

מאוחדות מהותיות לרואי החשבון בריטמן אלמגור זהר  וחברותלהלן הוצאות שכר הטרחה של החברה 
  רותי מס ושירותים נוספים שניתנו על ידם:יושות' בגין ביקורת וש

  2017טרחה  שכר  2018טרחה  שכר  

  
 ביקורת שירותי

  אחרים שירותים  ומס
 ביקורת שירותי

  *אחרים שירותים  ומס
  

  שעות
 באלפי
  שעות  דולר

 באלפי
  שעות  דולר

 באלפי
  שעות  דולר

 באלפי
  דולר

  -    -    52   1,410 13 51 53 1,327  **החברה
  

 :מהותיותמאוחדות חברות
             

  -    -    542   10,547 - - 662 12,338  על אל

  38   337   50   1,175 - - 39 1,070  ליסינג גלובל
    

ליסינג הינם  גלובלחברה ולל 2017- ו 2018ים "שירותים אחרים" בטבלה לעיל שניתנו בשנ  *
  בעבור שירותי ייעוץ מס אשר רובם הינם שירותים בעלי אופי מיוחד וחד פעמי.

  תחזוקה כנפי כולל  **

  
לדעתו הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה  אשרחברה  כלשכר הטרחה אושר ע"י דירקטוריון 

  והיקפי הפעילות שלה.

 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .ד

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר עיקריים אירועים . 10

 "להדס במחירי שחלו שינויים . 10.1

 בהם לשווקים בהתאם המשוקלל) ספקים ומרווחי אגרות לפני( ל"הדס של השוק מחיר, הדוח למועד נכון
 זה מחיר של אל על הדוח לאישור הסמוך למועד נכון ואילו לגלון סנט 161.5- כ היה, ל"דס אל על רוכשת

 בקירוב 24%- כ מהווה ל"הדס עבור ההוצאה כי, לציין יש. 21%- כ של עליה, לגלון סנט 195.0- כ הינו
 תוצאותיה על מהותית השפעה להיות עשויה במחיר לשינויים ולפיכך, אל על של ההכנסות ממחזור

 לשינויי בהתאם יקבע ל"הדס מחירי גידור מכשירי של ההוגן השווי ערך, במקביל. של אל על הכספיות
 במועד. כאמור מהעסקאות חלק בגין ההתחשבנות מסיום וכן הדוח מועד מאז שהתרחשו המחירים

 לשנת 28%- כו קרוביםה החודשים 12- ל 57%- כ של בהיקף מגודרת אל על, הדוח לפרסום הסמוך
2020. 

 דולר- שער החליפין שקלב שחלו שינויים . 10.2

, לציין יש. הדוח למועד ביחס 3.9%- בכ השקל מול הדולר שער ירד הכספי הדוח לפרסום הסמוך במועד
 החליפין לשערי בהתאם תיקבע הבא הרבעון של העסקיות התוצאות על החליפין שערי של ההשפעה כי

     ).2019 במרץ 31( ובסופו בכללותו הרבעון במהלך בפועל שיהיו

 על דעתם בחוות הלב תשומת את החברה של החשבון רואי מפנים שאליהם הנושאים . 11
 הכספיים הדוחות

 ראולתובענות ייצוגיות אלו  על אלוחשיפה של  על אלהחשיפה לאישור תובענות ייצוגיות כנגד  לפירוט
  הכספיים. לדוחות ב'20ביאור 
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 שווי הערכות בדבר גילוי  .ה

 מוחזקות בחברות שבוצעובדבר הערכות שווי  פרטים . 12

 באל על ושבוצע שווי תוהערכ . 12.1

 להלן יובאו, 1970 - ל"התש) ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות) ט(ב8 לתקנה בהתאם
 בספטמבר 30 ליום אל על ידי על הוכנה אשרשל אל על  המטוסים צי של השווי הערכת בדבר פרטים
  .          2016 במרץ 31 וליום 2017 במרץ 31 ליום, 2017 בדצמבר 31 ליום, 2018

 מיליוני 1,403- כ של בסך השימוש שווי את אל על העריכה, 2018 בספטמבר 30 ליום הכספיים בדוחות
 לשנת השנתיים הכספיים לדוחות חושב אשר השימוש משווי דולר מיליון 545- בכ הגבוה סכום, דולר

). 2018 מרץ( עת באותה אל על בידי שהיו וההערכות ההנחות בסיס על"),  הקודמת ההערכה(" 2017
 ואחד בבעלות שלושה( 787-9 מדגם, מטוסים ארבעה כניסת של תוצאה הינה השימוש בשווי העלייה

 לשירות נכנסו אשר זה מדגם החכורים המטוסים לשני מעבר וזאת, 2018 בספטמבר 30 יום עד) חכור
 וזאת, שנים 25- כ, ארוכה שירות תקופת בעלי הינם אשר, הקודמת השווי בהערכת ונכללו 2017 בשנת

, בנוסף. 2019 בשנת להסתיים צפויה אל על בשירות שפעילותם 747- ו 767 מדגם למטוסים בהשוואה
 אל עלו במידה כי, יצוין. תרומתם על לחיוב המשפיעה רבה תפעולית יעילות בעלי הינם 787- ה מטוסי
 המזומנים תזרימי את גם, מטוסיה מצי לנבוע הצפוי המזומנים תזרים בחישוב, בחשבון מביאה הייתה

 שווי צפוי היה, 2018 בספטמבר 30 ליום נכון לשירות נכנסו טרם אשר 787 מדגם המטוסים עשרת בגין
 הקיים המטוסים צי של בתרומה מירידה לרעה הושפע השימוש שווי, מנגד. יותר גבוה להיות השימוש

 ההיוון בשיעור מעליה, התחרות והחרפת הדלק מחירי עליית בשל בעיקר, 2017 בדצמבר 31 למועד
 שווי חישוב( הזמן חלוף עקב, אל עלל מזומנים להניב צפויים אלו מטוסים בה התקופה ומהתקצרות

  ).וסגורה סופית זמן לתקופת הינו השימוש

 D.C.F  )Discounted cashבשיטת המטוסים צי של ערך ירידת לבחינת שבוצעו העבודות ריכוז להלן
flow ((במליוני דולר) "נכסים ערך ירידת" 36' מס חשבונאי דיווח לתקן בהתאם:  

מועד ההערכהעבודה שבוצעה
 של השימוש שווי
 המטוסים צי

 העלות יתרת
 צי של המופחתת

 המטוסים

על      אל של  המטוסים צי של ערך ירידת בחינת
.1830.09  )   חכורים מטוסים 10 בתוספת בבעלות מטוסים 27(  1,403 1,268  

 אל על     של  המטוסים צי של ערך ירידת בחינת
.1731.12  )   חכורים מטוסים 14 בתוספת בבעלות מטוסים 26(  858  844  

 אל על     של  המטוסים צי של ערך ירידת בחינת
  936  1,048 31.3.17  )   חכורים מטוסים 10 בתוספת בבעלות מטוסים 28(

 אל על     של  המטוסים צי של ערך ירידת בחינת
  994  1,380 31.3.16  )   חכורים מטוסים 10 בתוספת בבעלות מטוסים 29(

 השימוש שווי לעומת 2017 בדצמבר 31 ליום שחושב השימוש שווי בין, ההשבה בר בסכום הירידה
 מהתגברות כתוצאה, המטוסים צי של בתרומה מירידה בעיקר נבעה, 2017 במרץ 31 ליום שחושב

 אשר אל על של הקבועות בהוצאות ומעליה הסילוני הדלק במחיר מעליה, תקופה באותה התחרות
 קיים היה אשר ולמידע להנחות ביחס אלו וכל, לדולר ביחס השקל התחזקות בשל, הפעילות על מועמסות

 על חושב ההשבה בר והסכום היות, לכך בנוסף. 2017 במרץ 31 ליום ההערכה ביצוע בעת אל עלב
 ביצוע לאחר יחסית קצר זמן משירות לצאת צפויים היו בחלקם אשר, מועד לאותו הקיימים המטוסים

, 2017 בדצמבר 31 ליום השימוש שווי חישוב ביצוע למועד שנכון לב ובשים הקודמת השווי הערכת
 לירידה מובנה באופן מביאה, הזמן ציר על התקדמות, 787-9 מדגם מטוסים שני רק לשירות נכנסו

 לירידה מכך וכתוצאה, משירות יציאתם למועד עד מטוסים מאותם לנבוע הצפוי המזומנים בתזרים
  .ההשבה בר סכום של מובנית

), WACCולתחשיב מחיר ההון המשוקלל של אל על ( 2018 נובמברב 20להערכת השווי המלאה מיום 
(מס'  2018 נובמברב 21כפי שפורסם ביום  2018 ספטמברב 30ליום  על אלשל  תקופתיראו דוח 

  כלל בדוח זה על דרך ההפניה.) הנ2018-01-111447אסמכתא: 
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 ליסינג בגלובל שבוצעו שווי הערכות . 12.2

בדבר השוואה של עלותם המופחתת של המטוסים אשר התקיימו לגביהם סימנים לירידת ערך  לפרטים
, לעומת שווי השוק הנוכחי שלהם (ערכם של המטוסים לפי הלןהשווי ל בהערכותמטוסים כמתואר 

 Current Marketלמכירה מיידית ללא חוזה חכירה, קרימחירונים מקובלים לערכי מטוסים הפנויים 
Value (3.9.1 סעיף ראו, הקבוצה בבעלות אשר המטוסים כלל לגבי כאמור השוואה בדבר פרטים וכן 
  .התאגיד עסקי תיאור דוח - ' א לחלק

  
 המצוי המטוסים מצי חלק של השווי הערכות בדבר פרטים להלן, הדיווח לתקנותב(ט) 8 לתקנה בהתאם

  במסגרת הרכוש הקבוע (באלפי דולר): ליסינג גלובל של בבעלותה
  

 2018במרץ  31שווי ליום  הערכת . 12.2.1

למטוס  פרט גלובל ליסינג של המטוסים בציי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018 מרץב 31ליום 
את סכום בר ההשבה של המטוס ונמצא כי הוא  גלובל ליסינג, בהתאם לכך בחנה 330-200איירבוס 

עולה לכדי הערכת שווי מהותית.  אינה שבוצעה השווי הערכת. דעולה על עלותו המופחתת לאותו מוע
 30שנלקחו בהערכת השווי הינן דומות לאלו שנלקחו בהערכת שווי המטוס שבוצעה ליום  ההנחות

. יצוין כי בחודש המטוס של להחכרתו הסכם פרט להקטנת שיעור ההיוון עקב חתימת 2017בספטמבר 
לדוחות  )ב2ד(12 (לפרטים ראו ביאור מטוסים שלושה למימוש עסקה במסגרת המטוס נמכר 2018יוני 

  הכספיים). 
  

 2018 ספטמברב 30שווי ליום  הערכת . 12.2.2

 עבודה שבוצעה
מועד 

 ההערכה
תקינה 
 שיטת עבודה רלוונטית

- סכום בר
 השבה

שווי 
 *בספרים

שיעור 
היוון דמי 

 חכירה

שיעור 
היוון ערך 

 שייר
בחינת ירידת ערך 

השקעה של צי 
 6המטוסים (

 10מתוך 
 מטוסים)

30.9.18 

תקן 
חשבונאות 

, 36מספר 
ירידת ערך 

נכסים

Discounted 
cash flow 

(DCF) 
220,421 484208,  

7.08%-
8.75% 

7.04%-
7.17% 

  

 סוג המטוסים חברה
מספר 

 השבה-ברסכום  המטוסים
שווי 

 הפרש *בספרים

Off-Lease A330-300153,00054,004)1,004(  

Tame A330-200131,64029,9251,715 

Virgin Australia A330-200179,65173,9445,707 

British Airways A321-200125,11722,1123,005 
British Airways A320-200 2 31,013 28,499 2,514 

  6220,421208,484 סה"כ

  .עד הערכת השווי טרם ביצוע הפחתה לירידת ערךוערך בספרים למ *

  .PricewaterhouseCoopersהשווי הוכנה על ידי קסלמן וקסלמן  הערכת

 בספטמבר 30ליום  ליסינג גלובלראו דוח רבעוני של  2018 נובמברב 12להערכת השווי המלאה מיום 
) הנכלל בדוח זה על 2018-01-102505(מס' אסמכתא:  2018 נובמברב 12כפי שפורסם ביום  2018

  דרך ההפניה.
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 מידע על אגרות החוב של החברה –ייעודי למחזיקי אגרות החוב  גילוי  .ו

 "חש באלפי, )1(החברה שהנפיקה החוב אגרות נתוני ריכוז . 13

  :הערות

  . כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר הנאמנות. החוב אגרותהחברה עומדת בכל תנאי  ) 1( 
  חוב סדרה ז' תשלומים שנתיים.  אגרות ) 2( 
 תשלומים חצי שנתיים.  ) 3( 
 אגרות החוב אינן צמודות.  ) 4( 
 מהותיות.  הסדר השל החברה הינ (סדרה ז') אגרות החוב ) 5( 
לתיאור עילות לפירעון מיידי, אירועים אשר התרחשותם תביא  ,לגבי עמידה באמות מידה פיננסיותלפירוט מובטחות בבטוחות כלשהן.  אינן(סדרה ז')  באגרות החו ) 6( 

- ו) 1(ג17 ביאוריםו לגידול בשיעור הריבית המשולמת (לרבות ירידה בדירוג), מגבלה על חלוקת דיבידנד ותנאים לפירעון מוקדם של אגרות החוב על ידי החברה, רא
 . הכספיים לדוחות ה'17

 ת רכש חליפין של סדרות אגרות חוב. הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה.והסדרה הנ"ל באמצעות הצעל ש הרחבהנעשתה  אלו יםבמועד ) 7( 
(סדרה  חוב אגרות סדרת הרחבת בדרך של החברה') של זש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  40,000,000הקצאה פרטית של  החברההשלימה  2018 אוקטוברב 23 ביום ) 8( 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים )1ג(17 לפרטים נוספים ראו ביאור .בטבלה מתייחסים לכל הסדרההנתונים  .החברה של הקיימת') ז
  

 נזילות בעיית על להצביע כדי זה בגירעון אין כי קבע החברה דירקטוריון כאשר, החוזר בהון גרעון קיים 2018 דצמברב 31 ליום החברה של המאוחדים דוחותייה פי על
  לעיל. 4.3 סעיף ראו לפרטים .בחברה

   
  

 2018 בדצמבר31ליוםנתונים

  
 ליום נתונים

 פרסום
  הדוח

 יתרת תשלום מועדי
 למועד )3(וריבית )2(קרן

    הדוח פרסום

 סדרה

 מועד
 הנפקה
 מקורית

.נ. ע
 במועד

 ההנפקה
.נ. ע יתרת

 שבמחזור

 סכום
 הריבית
 שנצברה
 בספרים

 ערך
 בספרים

 יתרת של
  "חהאג

 שווי
 בורסאי

  

.נ ע יתרת
 שבמחזור

 שיעור
 הריבית
  הנאמנות חברת פרטי  עד  -מהחל (קבוע)

      ' ז

)4) (5 (

)6(  

 ספטמבר
2014 

72,000  

173,297  2,708   182,041   180,264  

  

173,297  6.25%  

 קרן
1.10.19  

 ריבית
1.4.19  

1.10.24  
  "מבע נאמנויות נבו פז רזניק

, 14 חרוצים יד. רזניק יוסי: אחראי
  03-6389200' טל"א.  ת

 ספטמבר
2016)7( 

67,050  

 דצמבר
2017)7( 

33,845  

 אוקטובר
2018)8( 

40,000  
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 החוב אגרות דירוג אודות פרטים . 14

 סדרה

 שם
 חברה
 מדרגת

 דירוג
 שנקבע
 במועד
 הנפקת
 הסדרה

 ליום דירוג
 דצמברב 31

2018 

 דירוג
 ליום

 פרסום
 הדוח

 מתן תאריך
 דירוג

 העדכני
 פרסום ליום

  הדוח

 מועד שבין בתקופה נוספים דירוגים
 הדירוג לבין המקורי ההנפקה
  הדוח פרסום ליום העדכני

  דירוג  תאריך

  ilA- ilA ilA 10/2018  מעלות  'ז

05/2018 ,09/2018 ,
10/2018  

ilA 

11/2014 ,11/2015 ,
08/2016 ,11/2016 ,
10/2017 ,11/2017  

ilA- 

  
דוח דירוג עדכני של אגרות החוב שהנפיקה החברה לפיו עודכן  S&Pפרסמה מעלות  2018במאי  17ביום 

(מספר  2018 מאיב 17 מיום מיידי. לדוח הדירוג, ראו דיווח ilA - ל (-)ilA - דירוג אגרות החוב (סדרה ז') מ
הודיעה  2018באוקטובר  23. כן יצוין כי ביום ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל) 2018-15-049423אסמכתא 

בדרך של  2018באוקטובר  29מעלות על מתן הדירוג האמור גם לאגרות חוב (סדרה ז') נוספות שהונפקו ביום 
-2018(מספר אסמכתא:  2018באוקטובר  23של החברה מיום  מיידיהרחבת הסדרה כאמור לעיל, ראו דיווח 

  דרך ההפניה. ), הנכלל בדוח זה על15-099288

 (-)ilAדוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג החברה  S&Pפרסמה מעלות  2018בספטמבר  13ביום 
 .ilAועודכנה תחזית הדירוג מחיובית ליציבה, וכן אושרר דירוג אגרות החוב (סדרה ז') בדירוג 

  

  

  

  

  

    
  ציוני רונן  חנאלשלמה

  כללי מנהל  הדירקטוריון"ריו
    

    2019 רץבמ 19
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 "מבע אחזקות כנפיים של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי דוח
  ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  בדבר

  1970-"להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות בתקנותב (ג) 9 לסעיף בהתאם
  

 31וחברות בנות שלה (להלן ביחד "החברה") ליום  "מבע אחזקות כנפייםרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת  ביקרנו
 פנימית בקרה לקיום אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון. הבאה בפסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי. 2018בדצמבר 

 לתאריך התקופתי לדוח המצורפת כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי דיווח על אפקטיבית
  .ביקורתנו על בהתבסס החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי על דעה לחוות היא אחריותנו"ל. הנ
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי  104בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  רכיבי
) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על 1"). רכיבים אלה הינם: (104תיקוניו (להלן "תקן ביקורת בקרה פנימית על דיווח כספי", על 

 בחברת טיסה כרטיסי ממכירת נוסעים הכנסות על בקרות) 2מערכות מידע; ( עלובקרות כלליות תהליך עריכה סגירה של דיווח כספי 
 רכוש על בקרות) 4; (על אל בחברת המתמיד הנוסע מועדון על בקרות) 3"); (על אל"מ (להלן "חברת בע לישראל אויר נתיבי על אל

) 6; (על אל בחברת דלק הוצאות על בקרות) 5"מ; (בע ליסינג כנפיים גלובל ובחברת על אל בחברת וחלפים מנועים, מטוסים -קבוע
(כל אלה יחד מכונים  על אל בחברת בישראל לעובדים הטבות על בקרות) 7; (על אל בחברת בישראל לעובדים שכר הוצאות על בקרות

  להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").
  

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי  מאיתנוזה נדרש פי תקן -. על104את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  ערכנו
הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו 

שה מהותית ברכיבי כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חול
הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, 
לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 

, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו הבקרה המבוקרים
מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה 

ון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו  מספקת בסיס נאות שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשב
  לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

  
, כן כמו. מוטעית הצגה לגלות או למנוע שלא עשויים, בפרט מתוכה ורכיבים, בכלל כספי דיווח על פנימית בקרה, מובנות מגבלות בשל

 בגלל מתאימות לבלתי תהפוכנה שבקרות לסיכון חשופה כלשהי נוכחית ותאפקטיבי הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת
  .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת או בנסיבות שינויים

  
 31, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום לדעתנו

  . 2018בדצמבר 
   

 2017 -ו 2018בדצמבר  31לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים גם, בהתאם  ביקרנו
, כלל חוות דעת בלתי 2019 במרץ 19שלנו, מיום  והדוח 2018בדצמבר  31ה שהסתיימה ביום אחת משלוש השנים בתקופ ולכל

ה תוחשיפ על אלמסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב בדבר החשיפה של אל על לאישור תובענות ייצוגיות כנגד 
  לתובענות ייצוגיות אלו, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים. 

  
  'ושות זהר אלמגור בריטמן

  חשבון רואי
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

  
 2019, במרץ 19תל אביב 
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  כנפיים אחזקות בע"מ

  
 2018בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן  "מבע אחזקות כנפייםאת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של  ביקרנו

הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה  ואת 2017-ו
לחוות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
  

, מכלל הנכסים המאוחדים 0.3%-וכ 0.3%-כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא
מכלל ההכנסות  1%-וכ 1.1%-כ ,0.9%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן, בהתאמה, 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים 

כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות -, בהתאמה. כמו2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31המאוחדות לשנים שהסתיימו ביום 
-אלפי דולר וכ 15,492-כ של לסך הסתכמה 2017-ו 2018בדצמבר  31, אשר ההשקעה בהן לימים המאזניכלולות על בסיס השווי 

-כ של לסך הסתכם, 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31אלפי דולר בהתאמה, והחלק בתוצאותיהן לשנים שהסתיימו בימים  16,508
אלפי דולר, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון  4,259-אלפי דולר וכ 944-אלפי דולר, כ 820

שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל 
  האחרים.

  
את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה  ערכנו

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  מאיתנו. על פי תקנים אלה נדרש 1973-חשבון), התשל"ג
ת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקור

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 
ת רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחו

  לחוות דעתנו.
  

, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לדעתנו
תוצאות פעולותיהן, השינויים  ואת 2017-ו 2018בדצמבר  31המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות הבנות שלה לימים 

 כספי דיווח לתקני בהתאם, 2018בדצמבר  31בהון ותזרימי המזומנים המאוחדים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .2010 -"עהתש) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), IFRS( בינלאומיים

  
 של החשיפה בדבר המאוחדים הכספיים לדוחות' ב20בביאור נים את תשומת הלב לאמור לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפ מבלי

  .אלו ייצוגיות לתובענות וחשיפתה על אל כנגד ייצוגיות תובענות לאישור על אל
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו,  104גם, בהתאם לתקן ביקורת  ביקרנו
חוות דעת בלתי  כלל 2019 במרץ 19שלנו מיום  והדוח 2018,בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

  אפקטיבי. מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן 
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2019, במרץ 19תל אביב, 
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  בע"מ כנפיים אחזקות
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  

 בדצמבר 31ליום    

  0 1 8 2  0 1 7 2   
 אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 279,300   226,814  5 מזומנים ושווי מזומנים

  58,766   23,206   6  לזמן קצר והשקעותפקדונות 
   184,787    173,298   7  וחייבים אחרים לקוחות

 12,924   895  24  מכשירים פיננסים נגזרים
 22,853  23,096  8 הוצאות מראש

 17,437  16,783  9 מלאי
   

    

 576,067  464,092   שוטפים נכסים"כ סה

    
    

    נכסים לא שוטפים
 36,824  38,781  6 פקדונות לזמן ארוך 

  26,546   26,413   10  ארוך לזמן השקעות
 1,566,326  1,862,090  12  ונכסים בלתי מוחשיים רכוש קבוע

  5,366   795   24 מכשירים פיננסים נגזרים
 7,732  7,141  8 הוצאות מראש

  71,558   67,865   19  לעובדים הטבות בגין נכסים
  

 
    

 1,714,352  2,003,085    שוטפים לא נכסים"כ סה
  

     

 2,290,419  2,467,177    נכסים"כ סה

     
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  .מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה
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  בע"מ כנפיים אחזקות
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  

  בדצמבר 31ליום    

  0 1 8 2  0 1 7 2  
  אלפי דולר אלפי דולר ביאור 

        והון  התחייבויות
        

        התחייבויות שוטפות
  259,186   334,241   16,  17  אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות

  176,506   159,441     רותיםיספקים ונותני ש
  91,996   103,770   14  זכאים ויתרות זכות

  39,006   18,553   20  הפרשות
  -   22,034  24  נגזרים פיננסיים מכשירים

  116,410   110,617   19  התחייבויות בגין הטבות לעובדים
  363,219   311,353   15  הכנסות מראש

        

  1,046,323   1,060,009     שוטפות התחייבויות"כ סה

        
        שוטפות לאהתחייבויות 

  544,958   758,279   16  ואחרים בנקאיים תאגידיםהלוואות מ
  97,027   90,865   17  חוב אגרות

  87,349   79,086   19  לעובדים הטבות בגין התחייבות
  -    10,747  24  נגזרים פיננסיים מכשירים

  5,736   12,883   14  ארוך לזמן זכות יתרות
  99,787   86,094   21  מסים נדחים  התחייבויות

  34,775   32,409   15  מראש הכנסות
  33,120   28,728   18  מטוסים חוכרי של הפקדות

        

  902,752   1,099,091     שוטפות לא התחייבויות"כ סה

        
      23  הון

  5,285   5,300     הון מניות
  45,955   33,955     הון וקרנות פרמיה
  )1,054(  )1,054(   החברה ידי על המוחזקות מניות

  77,594   85,770      עודפים

  127,780   123,971     החברה מניות לבעלי המיוחס הון
        

  213,564   184,106     שאינן מקנות שליטה  זכויות

  341,344   308,077     "כ הון סה
      

        

  2,290,419   2,467,177     "כ התחייבויות והון סה

        
    
    
  
  
  

      

 מנחם בן ערן ציוני רונן  חנאל שלמה

 כספים"ל סמנכ נהל כללימ יו"ר הדירקטוריון

  
  .2019 מרץב 19: הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  
  
  .מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה
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  בע"מ כנפיים אחזקות
  רווח והפסדה מאוחדים על דוחות

  

 בדצמבר 31ביום  סתיימההלשנה ש   

  0 1 8 2 0 1 7 2  0 1 6 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר ביאור 
          

  2,110,841   2,152,850   2,193,245   א25  מהפעלההכנסות 

  )1,680,108(  )1,799,013(  )1,889,632(  ב25  הפעלההוצאות 

          

  430,733   373,837   303,613     רווח גולמי

          
  )192,565(  )209,096(  )214,984(  ג25  הוצאות מכירה

  )103,594(  )119,207(  )123,135(  ד25  הוצאות הנהלה וכלליות

  1,278   )4,834(  17,164   ה25  (הוצאות) אחרות, נטו כנסותה

          

    )320,955(  )333,137(  )294,881(  
       

          
  135,852   40,700   )17,342(    רגילות מפעולות(הפסד)  רווח

          
  )45,104(  )48,117(  )44,273(  ו25  הוצאות מימון

  3,537   8,877   7,410   ז25  הכנסות מימון

  )41,567(  )39,240(  )36,863(    נטו, מימון הוצאות

          
 השווי שיטת לפי המטופלותברווחי חברות  החברהחלק 

  8,594   3,170   3,450     , נטו ממסהמאזני

          
  102,879   4,630   )50,755(    הכנסה עללפני מסים (הפסד) רווח 

          

  )13,696(  )2,782(  13,785   21  )מסים על הכנסה( מס הטבת

          

  89,183   1,848   )36,970(    לשנה(הפסד) רווח 

          
          

          :ל מיוחס
  36,761   )1,090(  )5,068(     החברה מניות בעלי

  52,422   2,938   )31,902(    שאינן מקנות שליטה  זכויות

    )36,970(   1,848   89,183  

          
"ח ע.נ. ש 1(הפסד) למניה רגילה אחת (בדולר) בת  רווח

         החברההמיוחס לבעלי מניות 

 2.29  )0.07( )0.31(  א26 (הפסד) למניה בסיסי רווח
  

 2.25  )0.07(  )0.31(  ב26  (הפסד) למניה מדולל רווח

          
המניות (באלפים)  מספרהממוצע המשוקלל של 

         (הפסד) למניה הרווחששימש בחישוב 

 16,020  16,060  16,119    בסיסי
  

 16,317  16,060  16,119    מדולל

          
    
    

  
 
  .מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה
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  כנפיים אחזקות בע"מ
  הכולל הרווחדוחות מאוחדים על 

 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
 0 1 82  0 1 7 2  0 1 6 2 

 דולראלפי  אלפי דולר אלפי דולר 
      

 89,183   1,848  )36,970(  שנהל (הפסד) רווח

     
     רווח (הפסד) כולל אחר:

     
     :הפסד או לרווח בעתיד יסווגו לא אשר סכומים

 )9,527( )1,920( 2,928   ממס נטו, מוגדרת הטבה של מחדש מדידות בגין )הפסד( רווח

     

       :הפסד או לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים

 47,874  )4,664( )37,235( ממס נטורווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים, 

  -   177   )1,109(  ערך זמן, נטו ממס -בגין גידור תזרימי מזומנים ) הפסד( רווח

 435  2,174  )1,386( חוץ תיופעילו תרגום שער בגין הפרשי

    

 38,782  )4,233( )36,802( לשנהרווח (הפסד) כולל אחר 
 

   

     

 127,965  )2,385( )73,772( לשנה(הפסד) כולל  רווחסה"כ 

    
    
    
    

    "כ רווח (הפסד) כולל לשנה מיוחס ל:סה
    

 50,568  )2,703( )18,190( החברה מניות בעלי

 77,397  318  )55,582( שליטה מקנות שאינן זכויות

        

  )73,772( )2,385(  127,965 

     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה
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  כנפיים אחזקות בע"מ
  השינויים בהוןדוחות מאוחדים על 

 
 2018דצמברב31שהסתיימה ביוםשנהל  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
 –מזומנים 
  ערך זמן

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  
 

  341,344   213,564   77,594   )4,390(  683   1,143   957   62  5,263   )1,054(  42,237   5,285   2018 בינואר 1יתרה ליום 
                          

מצטברת בגין יישום תקן  השפעה
  IFRS 15)1(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   13,244   24,273   37,517דיווח כספי בינלאומי

לאחר  2018בינואר  1יתרה ליום 
השפעה מצטברת בגין יישום תקן 

  IFRS 15  5,285   42,237  )1,054(   5,263  62   957   1,143   683  )4,390(   90,838   237,837   378,861כספי בינלאומי דיווח
                          

  )36,970(  )31,902(  )5,068(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   שנההפסד ל

  )36,802(  )23,680(  -   1,060   -   -   )645(  )392(  )13,145(  -   -   -   אחר כולל) הפסד( רווח

  )73,772(  )55,582(  )5,068(  1,060   -   -   )645(  )392(  )13,145(  -   -   -   שנהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   

                          

 חברה של בת בחברת מניות הנפקת
  -   -   -   -   מאוחדת

 -  
 -  649    -   -   -   1,851   2,500  

  15   -   -   -   )31(  -   -   -   -   -   31   15  )2(למניות כתבי אופציה  מימוש

  473   -   -   -   473   -   -   -   -   -   -   -   מניות מבוסס תשלום

   15   31   -   -   -   -   649   442   -   -   1,851   2,988  
                          

                          

  308,077   184,106   85,770   )3,330(  1,125   1,792   312   )330(  )7,882(  )1,054(  42,268   5,300   2018 בדצמבר 31סה"כ הון ליום 
                          

  .א3 ביאור ראו  )1(
  .ב23ביאור  ראו  )2(

  
  
 

  הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות 
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  כנפיים אחזקות בע"מ
  (המשך) דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
 2017דצמברב31שהסתיימה ביוםשנהל  

  
הון 
 קרנות הון  מניות

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
 –מזומנים 
  ערך זמן

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  
 

  324,671   183,774   88,712   )3,686(  180   2,169   )74(  -   7,166   )1,054(  42,215   5,269   2017 בינואר 1יתרה ליום 

                         
  1,848   2,938   )1,090(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   שנהל(הפסד)  רווח

  )4,233(  )2,620(  -   )704(  -   -   1,031   62   )2,002(  -   -   -   אחר כולל) הפסד( רווח

  )2,385(  318   )1,090(  )704(  -   -   1,031   62   )2002(  -   -   -   שנהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל
                   

                          

  )10,028(  -   )10,028(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   ששולם דיבידנד
  )6,428(  )6,428(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   לזכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד
 מאוחדת בת בחברת מניות הנפקת
  32,972   34,531   -   -   -   )1,658(  -   -   99   -   -   -   מניות מכר בשילוב
 חברה של בת בחברת מניות הנפקת

  2,001   1,369   -   -   -   632   -   -   -   -   -   -   מאוחדת
  16   -   -   -   )22(  -   -   -   -   -   22   16  כתבי אופציה למניות מימוש

  525   -   -   -   525   -   -   -   -   -   -   -   מניות מבוסס תשלום

   16   22   -   99   -   -  )1,026(   503   -  )10,028(   29,472   19,058  
                          

                          

  341,344   213,564   77,594   )4,390(  683   1,143   957   62  5,263   )1,054(  42,237   5,285   2017 בדצמבר 31סה"כ הון ליום 
                          

  
  
  
  
  
  
 

  הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  כנפיים אחזקות בע"מ
  (המשך) דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
 2016דצמברב31שהסתיימה ביוםשנהל  

  קרנות הון  הון מניות  

מניות 
המוחזקות 

על ידי 
  החברה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
לגידור 
תזרימי 
  מזומנים*

קרן הון 
בגין הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

  חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין 

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין  נטו

 הטבה
  עודפים  מוגדרת

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

 אלפי דולר  
  

  219,957   126,077   57,685   )378(  160   218   )255(  )9,947(  )1,054(  42,197   5,254   2016 בינואר 1יתרה ליום 

                       
  89,183   52,422   36,761   -   -   -   -   -   -   -   -   שנהל רווח

  38,782   24,975   -   )3,335(  -   -   177   16,965   -   -   -   אחר כולל(הפסד)  רווח

  127,965   77,397   36,761   )3,335(  -   -   177   16,965   -   -   -   שנהסה"כ רווח (הפסד) כולל ל

                  
                        

  )5,734(  -   )5,734(  -   -   -   -   -   -   -   -   ששולם דיבידנד
  )21,460(  )21,460(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   שליטה מקנות שאינן לזכויות דיבידנד
  3,890   1,760   -   27   -   1,951   4   148   -   -   -   מאוחדת חברה של מניות מכירת
  15   -   -   -   )18(  -   -   -   -   18   15  למניות אופציה כתבי מימוש

  38   -   -   -   38   -   -   -   -   -   -   מניות מבוסס תשלום

   15   18   -   148   4   1,951   20   27  )5,734(  )19,700(  )23,251(  

        
  

              

                        

  324,671   183,774   88,712   )3,686(  180   2,169   )74(  7,166   )1,054(  42,215   5,269   2016 בדצמבר 31סה"כ הון ליום 

                        
    
    
    
    
    

  
  

  הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  כנפיים אחזקות בע"מ
  על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  

 בדצמבר 31ביום שהסתיימה  לשנה 

 0 1 8 2  0 1 7 2  0 1 6 2 

 אלפי דולר אלפי דולר דולראלפי  
        

        פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
  89,183   1,848   )36,970(  לשנה(הפסד) רווח 

  196,649   307,809   152,758   נספח א' -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

        
  285,832   309,657   115,788   נטו, שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים

        
        פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

  )252,290(   )256,266(   )512,934(   רכוש קבוע (כולל תשלומים על חשבון מטוסים ושיפוצי מנוע כלליים) ותרכיש
  51,636   23,272   42,832  בועתמורה ממימוש רכוש ק

  )12,926(  )16,461(  )13,360(  מוחשי לאהשקעה ברכוש 
  42,060   )2,818(  30,030   בפקדונות שינוי

  -   -   1,650   פדיון ניירות ערך סחירים
 שלשל חברות כלולות והשקעות במיזמים הנמדדים בשווי הוגן  ממכירת תמורה
 מאוחדת חברה

)830(  -   2,078  

        
  )169,442(  )252,273(  )452,612(  נטו, לפעילות השקעה ששימשומזומנים 

        
        (ל)פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

  )367(  -   )11,514(  הלוואות גיוס הוצאות בגין תשלום
  210,027   135,418   550,089   ומאחרים בנקאיים תאגידיםקבלת הלוואות מ

  )233,849(  )166,743(  )232,378(  ומאחרים בנקאיים תאגידיםרעון הלוואות מיפ
  -   37,212   11,295   אגרות חוב  הנפקת
  )25,813(  )28,226(  )35,230(  אגרות חוב  פירעון
  )149(  7,874   311   (ירידה) באשראי לזמן קצר, נטו עליה

  )579(  1,806   -   חוב אגרות קרן על הגנה עסקת בגין התחשבנות
  8,139   5,743   2,383   נטו, מטוסים חוכרי של בהפקדות שינוי

  48   16   15   כתבי אופציה למניותמימוש 
  -   26,722   2,500   בנות בחברות מניות הנפקת

  3,890   8,250   -   מכירת מניות לבעלי הזכויות שאינות מקנות שליטה בחברה מאוחדת
  )21,459(  )6,428(  -   שליטה מקנות שאינן לזכויות ששולם דיבידנד
  )5,734(  )10,028(  -   החברה של לבעלים ששולם דיבידנד

       
  )65,846(  11,616   287,471   נטומפעילות (ששימשו לפעילות) מימון,  שנבעומזומנים 

       
        

  )618(  4,103   )3,133(  חוץ במטבע המוחזקות מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת
        

        
  49,926   73,103   )52,486(  במזומנים ושווי מזומנים, נטו (ירידה) עליה

        
  156,271   206,197   279,300   השניתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

        
  206,197   279,300   226,814   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

        
    

  
  
  
  
  
  
  .מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה
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  אחזקות בע"מכנפיים 
  (המשך) על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  

 בדצמבר 31ביום שהסתיימה  לשנה 

 0 1 8 2  0 1 7 2  0 1 6 2 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
        

     -נספח א' 
        

        :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
תצרוכת ציוד ופחת והפחתות (כולל גריעות אביזרים, רכיבים שיצאו משימוש 

  215,897   194,721   172,812   מתכלה)
  13,008   1,515   )14,172(  מסים נדחים, נטו 

  )8,947(  39,904   )25,573(  הטבות לעובדים ובהפרשות שלעליה (ירידה) בהתחייבויות ב
  )7,663(  )7,286(  )11,832(  הון ממימוש רכוש קבוע, נטו רווחי
  )190(  )2,883(  )514(  )אחר כולל רווח דרך(שאינו  בנגזרים שינוי

  )1,164(  -   -   מאוחדת חברה של כלולה חברהרווח הון ממכירת 
  477   )4,781(  2,979   הפסד ברווח שהוכרו נטו מימון(הכנסות)  הוצאות
  1,652   8,691   )3,331(  חוב אגרות(שחיקת)  שערוך

  )1,263(  -   -   הלוואה של מוקדם מפירעון רווח
  )1,890(  )1,110(  -   חכירה דמי פקדון מחילוט רווח

  2,952   1,382   -   הפסד מהחלפת סדרות אגרות חוב
  )5,915(  )770(  670   אחרים שינויים

        
        והתחייבויות:שינויים בסעיפי רכוש 

  )12,794(  )12,034(  9,947   בלקוחות וחייבים אחרים )עליה( ירידה
  )1,964(  )4,245(  )1,098(  עליה בהוצאות מראש
  )1,415(  3,944   )944(  ירידה (עליה) במלאי

  )13,895(  48,929   30,430   זכאיםעליה (ירידה) בספקים ו
  19,763   41,832   )6,616(  בהכנסות מראש (ירידה) עליה

   152,758  307,809   196,649  
        

        

        

        

        

, שהתקבלו יםודיבידנד ששולמו ריבית, מיסים ותקבולי שלומית –ב'  נספח
  1 המסווגים בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת

      

      
  34,033   33,189   39,568   ריבית תשלומי

      
  1,707   2,802   4,140   ריבית תקבולי

      
  386   464   950   *מס תשלומי

      
  2,682   3,638   3,741   תקבולי דיבידנד

        

  עודפות הוצאות בגין מקדמות בעיקר  *

  
  
  
  
  
 
  
  
  .מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדיםלדוחות הכספיים  יםביאורה

                                                     
מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים  קבוצהה 1

 אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת.



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ים לדוחות הכספייםביאור

  

 12 -ג 
  

  כללי  -  1 ביאור
  

הונפקה  1993. בחודש נובמבר 1980בחודש מאי  בישראל") התאגדה החברה" -אחזקות בע"מ (להלן  כנפיים  .א
 של והנפרע המונפק המניות מהון 35.3%-בכ החזקה הינן החברה של פעילויותיה עיקרהחברה לראשונה לציבור. 

בהובלה אווירית של בעיקר בתחום  פועלתה") על"אל  -"מ (להלן בע לישראל אויר נתיבי על אל התעופה חברת
מהון המניות המונפק והנפרע של חברת גלובל כנפיים  65.8%-החזקה בכ וכן ,נוסעים ומטען בין ישראל למדינות חוץ

"גלובל ליסינג") העוסקת בהחכרות תפעוליות של מטוסים. החברה והחברות המוחזקות שלה  -ליסינג בע"מ (להלן 
 יוגדרו להלן "הקבוצה".

חברה והחברות המוחזקות שלה יוגדרו להלן ה .'ב4 אורבי ראוהשליטה האפקטיבית של החברה באל על,  יןלענ
  קבוצה".ה"
  

 .'ד11-ו ג'11 םיראו ביאור מוחזקות חברותמ יםקבלת דיבידנדלעניין   .ב
 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

  
 ותקנות ניירות ערך )IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  .א

  
")  IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן

 דוחותהתאם לתקנות ניירות ערך (וב, (IASB)להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  פרשנויותו
  ").כספיים דוחות"תקנות  -(להלן  2010-"עהתש), שנתיים כספיים

  
 חוץמטבע     .ב

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה ) 1(

  
כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית ו החברההדוחות הכספיים של 

"מטבע הפעילות"). למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב  -(להלן  בעיקר דולר - תופועל ןבה ה
 שהוא בדולר מוצגים החברה משל שונה פעילות מטבע לה אשרהכספי של כל אחת מחברות הקבוצה, 

  מוצגים בדולר.  הקבוצה. הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה של הפעילות מטבע
  

  תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות ) 2(
  

בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 
"מטבע חוץ") נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.  -הפעילות של אותה חברה (להלן 

שבתוקף לאותו , פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין דיווח תקופת כל תוםב
כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד -מועד. פריטים לא

  רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו. דוחהפרשי שער מוכרים ב כספי.-ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא
  

  מדולרתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה  ) 3(
  

לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, לרבות מוניטין ועודפי 
עלות מיוחסים, מוצגים עפ"י שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים 

, מוכרים ברווח הכולל האחר הפרשי התרגום המתייחסים .לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח
לרווח או הפסד במועד מימוש פעילות החוץ בגינה  יסווגוו, במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ"

נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת מימוש חלקי של פעילות החוץ הכרוך באיבוד שליטה או במעבר מהשקעה 
  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני לנכס פיננסי.

  
  וחות כספיים מאוחדיםד    .ג

  
 כללי ) 1(

 
ושל ישויות, הנשלטות  ההחברהדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של 

חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה או שיש , במישרין או בעקיפין. החברהעל ידי 
לה זכויות, לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן 

  )'ב4ביאור תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת, לרבות באמצעות שליטה אפקטיבית (ראו 
  חברתיות.-ות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הביןלצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקא
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  דוחות כספיים מאוחדים (המשך)    .ג
  
  שליטה מקנות שאינן זכויות ) 2(

 
בנכסים נטו, למעט מוניטין, של חברות בנות שאוחדו, מוצג בנפרד  שאינן מקנות שליטהזכויות החלק 

כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף  שאינן מקנות שליטהזכויות במסגרת ההון של הקבוצה. 
בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת  שאינן מקנות שליטהזכויות להלן) וכן את חלקן של  ראוהעסקים (

  וף העסקים.לאחר מועד ציר
  

לזכויות שאינן מקנות שליטה, העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה  המתייחסים מאוחדות חברות הפסדי
בהון של החברה המאוחדת, מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויביותיהם ומיכולתם של 

  אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.
  

 בחברה הקבוצה מהשקעת חלק מימוש שעניינן, שליטה מקנות שאינן הזכויות בעלי עם קאותעס של תוצאות
  .האם החברה של לבעלים המיוחס להון נזקפות, בה השליטה נשמרת כאשר, מאוחדת

  
 משותפות ועסקאות תהשקעות בחברות כלולו    .ד

  
השפעה מהותית היא הכוח  .בה שולטת אינה אךהשפעה מהותית, לקבוצה קיימת  בהחברה כלולה הינה ישות 

בבחינת קיומה של  .הכלולה החברהלהשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של 
השפעה מהותית, מובאים בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות 

  הישות המוחזקת.
  

 שימוש תוך אלה כספיים בדוחות נכללים משותפות ועסקאות כלולות חברות של ייבויותוההתח הנכסים, התוצאות
 על בדוח נכללות משותפות ועסקאות כלולות בחברות השקעות, המאזני השווי שיטת פי על. המאזני השווי בשיטת
 לרבות, נטו בנכסים הקבוצה של בחלקה הרכישה לאחר שאירעו לשינויים המותאמת בעלות המאוחד הכספי המצב
    .המשותפת העסקה או הכלולה החברה של בערכה, וחלה במידה, ערך ירידת בניכוי, הון קרנות

  
הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. ירידת 

נים העתידיים הצפויים מההשקעה הושפעו ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומ
  לרעה.

  
  מזומנים ושווי מזומנים    .ה

  
 וכן פקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה מיידיתמזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות בבנקים הניתנים למשיכה 

  שלושה חודשים.שימוש בהם, ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על ל ו/או יעוד מוגדר
 סעיף במסגרת מסווגים במועד ההשקעה עולה על שלושה חודשים ואינו עולה על שנה ,פירעונם מועד אשר פקדונות
  לזמן קצר. והשקעות פקדונות

  
  אחרים וחייבים לקוחות    .ו

  
נבחנים בתום כל תקופת דיווח, לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך. ירידת ערך כאמור  קבוצהלקוחות ה

מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד או יותר, הושפעו לרעה סיכויי הגבייה של חוב 
 יב או אי עמידה בתשלומים שוטפים.הלקוח. ראיות אלו עשויות לכלול, בין היתר, קשיים פיננסיים משמעותיים של החי

  
לא מבצעת  קבוצה. ההפרשה מחושבת באופן ספציפי (הרושמת הקבוצה הפרשה לחוב מסופק בעת ירידת ערך,

, של החלק האחרון 2018בינואר  1. אי לכך, לא היתה השפעה מהותית ליישום ביום הפרשה כללית מטעמי מהותיות
, "מכשירים פיננסיים", הדן בנושא ירידות ערך של נכסים פיננסיים). כאשר IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי  של

  כנגד ההפרשה. נמחק החובגבייה באופן סופי, -חובות אינם בריה, כי קבוצהמעריכה ה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  מלאי    .ז
  

 הזמן הוא התפעולי התפעולי הרגיל של הקבוצה. המחזור המחזורמלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך 
  .מזומנים לשווי או למזומנים שלהם המימוש לבין המלאי פריטי של הרכישה בין שחולף

  
 התפעולי המחזורמלאי חלקי חילוף של מטוסים  לענייןחודשים,  12 הינומעריכה כי המחזור התפעולי  הקבוצה

שנים. עקב כך, פריטים המיוחסים לפעילות זאת, המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופת מחזור  3עד  מוערך
  .השוטפים הנכסים במסגרת כלוליםהחודשים הקרובים  12במהלך  אותפעולי זה 

  
שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, וכן עלויות  מלאי מוצג בסכום הנמוך מבין עלותו ושווי מימוש נטו

 למלאי סיווג של במקרה. אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים. העלות נקבעת לפי עלות מזוהה
  .הסיווג למועד מתקבלות אשר נטו מימוש לשווי לאינדיקציות בהתאם נקבעת העלות, קבוע רכוש מסעיף

  
 ואומדן להשלמה העלויות אומדן בניכוי הרגיל העסקים במהלך המכירה מחיר אומדן את מייצג נטו מימוש שווי

  .המכירה לביצוע הדרושות העלויות
  

  רכוש קבוע    .ח
  
  כללי   ) 1(
  

  אל על, -קבוע של הקבוצה כולל בעיקר את מטוסי הקבוצה (מטוסים המופעלים בשירות הקבוצה הרכוש ה
חלפים ואביזרים , לרבות רזרביים, מנועיםגלובל ליסינג) וציוד הטיס שלה (כגון  -מטוסים המוחכרים לאחרים 

מחשוב.  ציוד, ריהוט ווכיו"ב). בנוסף לאלו, הרכוש הקבוע כולל את בנייני הקבוצה ומתקניה, ציוד תחבורה
קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת הרכוש הפריטי 

  ערך שנצברו, אם קיימים כאלה.
  

  קבוע רכוששל  הפחתה   ) 2(
  

 ומנועיהם הקבוצה מטוסי של הפחתה  .א
  

גוף המטוס ורכיב אשר עיקרם  – מופחתים תוך הפרדה לרכיבים בעלי עלות משמעותית על אלמטוסי 
עלות שיפוץ כללי ("אוברול") של מנוע מטוס, המכונה "פוטנציאל". גוף המטוס מופחת בקו ישר על 
פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו תוך הבאה בחשבון של ערך השייר הצפוי בתום התקופה, 

 אל, צפוי להסתיים השימוש של על אל תוס הצפוי למועד בו, על פי הערכת הנהלבהתאם לערך המט
באותו מטוס. פוטנציאל המנוע מופחת בהתאם לשעות המנוע שבוצעו בפועל ביחס לשעות המנוע  על

  הצפויות עד למועד השיפוץ הבא (או עד מועד היציאה משירות של המנוע, לפי העניין).
  

בהוצאות  אל עלבהסכמי שיפוץ מנועים בעלי אופי ביטוחי, מכירה  אל עלבמקרים בהם התקשרה 
(שאינן פחת) על פי המוגדר בהסכמי הביטוח, ועלות השיפוץ הכללי הינה על חשבון המבטח. במקרים 
אלו, רכיב הפוטנציאל אינו מופחת, כך שהרכיב הנפרד הוא ערך השייר הצפוי שלו בתום תקופת 

  וש החזויה של המנוע.השימ
  

שנים. ערכי השייר, שיטות הפחת ואורך החיים  25-ל 20מופחתים על פני תקופה שבין  אל עלמטוסי 
באופן שוטף. שינויים באומדנים אלה מטופלים בדרך של  אל עלהשימושיים נסקרים בידי הנהלת 

 ביאור ו, רא767-300-ו 747-400מדגמים  בואינג "מכאן ולהבא". לעניין יציאתם משירות של מטוסי
  .להלן )ג1ד(12
  

י תקופת ההחכרה המינימלית (ללא תקופות אופציה נמטוסים המוחכרים לאחרים מופחתים על פ
להארכה) או תקופת השימוש המשוערת על פי שיטת הקו הישר עד לשווי המימוש החזוי (ערך שייר) 

. יחד עם שוטף באופן פחתיםמו אינם החכרה הסכם תחת שאינם מטוסים( בהתאם התקופהלתום 
זאת בתום כל תקופת הדיווח בוחנת הקבוצה האם קיימים סימנים המצביעים כי ערך מטוסים אלה 

שיעורי הפחת השנתי  לגבי .להלן) )5(ח2ביאור בבספרים עולה מעל סכום בר ההשבה שלהם כאמור 
ראו המוחכרים לאחרים על ידי גלובל ליסינג  המטוסיםהממוצע בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת, 

  .ה'12ביאור 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  רכוש קבוע (המשך)    .ח
  

  (המשך) קבוע רכוששל  הפחתה ) 2(
  

 ומנועיהם (המשך) הקבוצה מטוסי של הפחתה  .א
  

 באופן הקבוצה חברותת וערכי השייר, שיטות הפחת ואורך החיים השימושיים נסקרים בידי הנהל
  אלה מטופלים בדרך של "מכאן ולהבא". באומדנים. שינויים שוטף

  
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של נכס נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים 

של הנכס במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח והפסד.  בספריםערכו  ממכירתו לבין
במקרה שהקבוצה מחזיקה בבטחונות והפקדות להבטחת תשלומי דמי החכירה וביצוע עבודות שיפוץ 

נותרו בידי הקבוצה לתום תקופת ההחכרה, מתווספת לסכום  אשרלמועד המכירה, יתרת ההפקדות 
  התמורה.

  
 מוחשיים בלתי סיםכונ אחר קבוע רכוש של הפחתה  .ב

  
מופחת בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים הצפויים  קבוצהיתרת הרכוש הקבוע האחר של ה

לנכסים השונים, או במקרה של שיפורים במושכר, לתקופה הקצרה מבין אורך החיים השימושיים 
  לבין יתרת תקופת השכירות של אותו נכס.

  
 הקבוצה בשירות םמטוסי של הותחזוק הקמה עלויות   ) 3(

  
כוללת את כל העלויות הנדרשות לרכישת המטוס, לרבות עלויות בשירות הקבוצה  המופעליםעלות המטוסים 

, במידה קבוצהלאחר קליטת המטוס תיזקפנה לעלות מטוסי ה על אלקליטה. עלויות נוספות בהן נושאת 
במספר תקופות (תוספת או שדרוג משמעותיים בביצועי המטוס או  קבוצהומהוות נכס אשר ישמש את ה

  בצורתו). עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לדוח הרווח והפסד במועד התהוותן.
  

  וחלפים אביזרים ) 4(
  

) נקבעת לפי שיטת ממוצע Consumablesעלותם של חלפים ואביזרים מתכלים ומתכלים ברי תיקון (
הפרשה שוטפת לירידת ערך של  אל עלבעת ניפוקם. בנוסף, מבצעת משוקלל נע, והיא מוכרת כהוצאה 

  לעניין זה. האותם חלפים, בהתאם למדיניות
  

), מוכרים על פי עלותם בפועל, ומופחתים בהתאם לאורך החיים של Rotablesחלפים ואביזרים סריאליים (
ם על פני יתרת אורך החיים הצי אליו הם משויכים. אביזרים וחלפים שאינם מיוחסים לצי מסוים, מופחתי

  .אל עלהממוצעת של כלל ציי המטוסים של 
  

  ואמידת סכום בר ההשבה קבוצהה מטוסי של ערך לירידת בחינה ) 5(
  

 האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של ציי קבוצהבתום כל תקופת דיווח, בוחנת ה
 ביחס עדכניים תרומה נתוני של בחינה, היתר בין, כוללת ערך לירידת הבחינה .קבוצהה המטוסים של

כפי שבאים לידי ביטוי בתחזיות העדכניות של  לחישוב סכום בר ההשבה קודמות בעבודות ששימשו לנתונים
 המתפרסמים שלהם המחירון מחירי לבין המטוסים ציי של בספרים הערך בין ההפרש של וסקירה קבוצהה

לקבוע האם יש צורך  מנת עלהשבה של הצי -. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום ברשנה חצי מדי
  להכיר בירידת ערך ומה סכומה. 

  
מטוסים של  ייכי תזרימי המזומנים החיוביים הנובעים מצ, סבורה על אל הנהלתלגבי מטוסי אל על  כייצוין 

, טסים על אלרים. זאת, מאחר וציי המטוסים של המזומנים של ציים אח בתזרימיאינם בלתי תלויים  על אל
במקרים רבים לאותם יעדים אליהם טסים מטוסים מציים אחרים ולכן הינם ברובם תחליפיים ובכל מקרה 

 ידי על המוחכרים מטוסים לגביכמכלול.  על אלאותה מנהלת  על אלמהווים כולם חלק מרשת הנתיבים של 
עת עבור קיבוץ של ציי בחינת סכומים ברי השבה של מטוסים ביחס לעלותם המופחתת מתבצ ליסינג גלובל

  .ביותר הקטנה המזומנים מניבת יחידת את מהווה אשר, בנפרד חוכר כל עבורמטוסים (מטוסים מאותו דגם) 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

 רכוש קבוע (המשך)    .ח
  

  ואמידת סכום בר ההשבה (המשך) הקבוצה מטוסי של ערך לירידת בחינה ) 5(
  

השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הצי לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי השימוש, אומדת -סכום בר
 ם) וממימושחזויה(תרומה  במטוסים מהשימושאת תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע  קבוצהה

בתום תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעור היוון המשקף את הסיכון התפעולי 
  .הקבוצה חברותשל ציי המטוסים המבוסס על שיעור ההיוון המשוקלל של 

  
 בספרים, הערך בספריםמזומנים) נאמד כנמוך מערכו -ההשבה של נכס (או של יחידה מניבה-כאשר סכום בר

ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית -מזומנים) מופחת לסכום בר-או של היחידה מניבהשל הנכס (
  כהוצאה בדוח רווח והפסד.

  
של הנכס (או של היחידה  בספריםכאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך 

של הנכס (או  בספריםמערכו  ההשבה העדכני, אך לא יותר-מזומנים) מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר-מניבה
מזומנים) שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול -של היחידה מניבה

  הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח והפסד.
  

  )נגזרים מכשיריםנכסים פיננסיים (שאינם     .ט
  
  כללי  )1(
  

בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים  מוכרים נגזרים שאינםנכסים פיננסיים 
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות החוזיים של המכשיר. 

עסקה, למעט אותם נכסים פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי 
עסקה בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח שוויים ההוגן. עלויות 

  או הפסד.
  

  לאחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.
  
  סיווג נכסים פיננסיים  )2(
  

  התנאים הבאים:מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני 
  

 המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן  
  התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
  

  ושיטת הריבית האפקטיביתנכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת   ) 3(
  

עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי 
קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו 

  הפרשה להפסד כלשהי.בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין 
  

שיטת הריבית האפקטיבית הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה 
  ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.

  
ושווי מזומנים, לקוחות, פקדונות, חייבים אחרים ויתרות חובה לזמן ארוך של הקבוצה נמדדים  מזומנים

  לות מופחתת. בע
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
 

  (המשך) )נגזרים מכשיריםנכסים פיננסיים (שאינם   .ט
  
  פיננסיים נכסים ערך ירידת  ) 4(
  

הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה 
האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר משמעותית בסיכון 

הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך 
החודשים הקרובים. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי  12-לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק הפסדי האשראי 
  כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.

  
  פיננסיים נכסים של גריעה  ) 5(
  

כס הפיננסי, או כאשר הקבוצה גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנ
  הקבוצה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי. 

  
בעת גריעת נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין התמורה 

  שהתקבלה או שאמורה להתקבל מוכר ברווח או הפסד. 
  

  )נגזרים פיננסייםמכשירים  םידי הקבוצה (שאינ-כשירים הוניים שהונפקו עלהתחייבויות פיננסיות ומ  .י
  
  סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ) 1(

  
התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני 

  פיננסית ומכשיר הוני.בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות 
  
  יםהוני יםמכשיר ) 2(
  

מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים 
הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת 

  מכשירים אלו.
  

ההון של הקבוצה מוכרת ומופחתת ישירות בהון. לא מוכר כל רווח או הפסד  רכישה עצמית של מכשירי
  ברכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מכשירי ההון של הקבוצה.

  
  התחייבויות פיננסיות ) 3(
  

  התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
 .התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 ת פיננסיות בעלות מופחתת.התחייבויו 
  

  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה 
  כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

  
רווח והפסד מוצגות לפי שווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כלשהם התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 

הנובעים משינויים בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד. הרווח או ההפסד נטו שנזקף לרווח או הפסד מגלם 
  בתוכו ריבית ששולמה על ההתחייבויות הפיננסיות ונכלל בדוח רווח או הפסד.
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  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -  2ביאור 
  

  (המשך) )נגזרים פיננסייםמכשירים  םידי הקבוצה (שאינ-התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על  .י
  
  התחייבויות פיננסיות (המשך) ) 3(
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
  

הפסד, מוכרות לראשונה בשווי הוגן יתר ההתחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או 
לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת 

  תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
  

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת 
ל פני תקופת האשראי הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן הוצאות ריבית ע

מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית 
  לערכה בספרים, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.

  
  גריעה של התחייבויות פיננסיות ) 4(

  
הקבוצה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, מבוטלת או פוקעת. 
  ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד.

  
  שינוי תנאים של התחייבויות פיננסיות ) 5(

  
תנאים מהווה "שינוי תנאים מהותי" הקבוצה האם שינוי ה , בוחנתת הקבוצהיוהתחייבו יתנאיב בעת שינוי

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, על ידי בחינה כמותית המבוססת על תזרימי המזומנים הצפויים בגין 
ההתחייבות בתנאיה החדשים, וכן על ידי בחינה איכותית המבוססת, בין היתר, על גורמים כגון תנאי 

  לוקה וגורמים נוספים.ההצמדה של ההתחייבות, אופן סי
  

מחדש את ההתחייבות לפי הקבוצה  תמדוד שינוי התנאים זוהה כשינוי לא מהותיאם לאחר הבחינה כאמור, 
 ייזקףתזרימי המזומנים החדשים כשהם מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי. השינוי בסכום החוב 

טופל כנטילת חוב הוא יר כשינוי תנאים מהותי, שינוי התנאים הוכ אם לרווח והפסד במועד שינוי התנאים.
הקבוצה  תגרעיתרת החוב של הקבוצה למועד השינוי. בהתאם לכך, באותו מועד,  תפרעחדש באמצעותו 

בהתחייבות פיננסית חדשה על פי שוויה ההוגן  תכיראת ההתחייבות הפיננסית בהתאם לתנאיה הקודמים, ו
ל יתרת החוב ערב השינוי, לבין השווי ההוגן של ההתחייבות לאותו מועד. ההפרש בין הערך בספרים ש

בדוח על הרווח או הפסד של הקבוצה. עלויות עסקה המיוחסות  כרווח/הפסד יוכרבהתאם לתנאים החדשים, 
  אף הן בדוח על הרווח או הפסד. יוכרובמישרין לשינוי התנאים, 

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור    .יא

  
 נימטבע חוץ ולסיכו ,הסילוני הדלק למחירישימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לצמצם חשיפה  העוש הקבוצה
  ריבית. 

  
ועל כן לכניסתו ), IFRS )2013 9, מיישמת הקבוצה ביישום מוקדם את תקן דיווח כספי בינלאומי 2015משנת  החל

  המחייבת לתוקף של התקן המלא אין השפעה על המדיניות החשבונאית של החברה בעניין גידורים. 
  

  חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
  

רווח ה על דוחשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים נגזרים המיועדים לגידור תזרימי מזומנים מוכרים תחילה ב
רווח והפסד, כאשר העסקה החזויה המגודרת נרשמת ה על, ולאחר מכן נזקפים לדוח )קבוצההכולל האחר (ובהון ה

 על דוח, במועד זקיפתן של תוצאות עסקת הגידור לבפרטרווח והפסד (לדוגמה רכישת דלק סילוני). ה עלבדוח 
תוצאות עסקאות גידור להגנה  אילורווח והפסד נזקפות תוצאות עסקאות גידור הדס"ל לסעיף הוצאות ההפעלה, וה

(הוצאות השכר לסעיפי  המגודרות ההוצאות לסיווג בהתאםרווח והפסד ה עלדוח הלסעיפי  ותשל שע"ח נזקפ
  ההוצאות התפעוליות והוצאות ריבית והפרשי שער לסעיף מימון). 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

 (המשך) אות גידורמכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונ    .יא
  

  (המשך) חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
  

בשווי ההוגן של רכיב הזמן בגין  שינוייםשימוש בערכן הפנימי בלבד, אזי  תוךידי אופציות נעשה  עלכאשר הגידור 
לרווח והפסד  ולרווח כולל אחר (ויוצגו בדוח על השינויים בהון בקרן הון נפרדת) ויסווג םאף ה פואותן אופציות ייזק

  עם קרות העסקה המגודרת, או, בתנאים מסוימים, קודם לכן. 
  

לגדר את השתנות מחירי הדלק הסילוני רק בגין סיכון  על אל, רשאית IFRS 9-ל בהתאם הגידור הוראות פי על
זאת ועוד, בדיקות אפקטיביות הגידור נעשות על ידי  .ומר הגלם (נפט גולמי), לדוגמהספציפי של השתנות מחיר ח

   מבחן עקרוני המבוסס על "יחסים כלכליים", כאשר הערכת אפקטיביות הגידור נעשית בצורה פרוספקטיבית.
  

  גידור כלכלי (לא מוכרים כגידור חשבונאי)ל המשמשים נגזרים
  

כמכשירים מגדרים מהבחינה החשבונאית הוכרו בדוחות הכספיים בשווי  הוכרוא מכשירים פיננסיים נגזרים אשר ל
 הרווח סעיפי באותםרווח והפסד, ה על דוחהוגן, באופן שההפרשים בשווי ההוגן בכל תקופת דיווח נזקפו מידית ל

 שכר(הפעלה,  כאמור מגדרים כמכשירים יועדו אשר הנגזרים המכשירים על וההפסדים הרווחים שנזקפו כפי והפסד
  ).ומימון

  
  בסיס ההכרה בהכנסות וייחוס עמלות לסוכנים     .יב

  
מכירות כרטיסי טיסה, נכללות כהכנסות מראש, עד למועד ההטסה, בו נזקפות ההכנסות לדוח רווח והפסד.  ) 1(

, בעוד שמכירת כרטיסי אל עלהכנסות מהטסת נוסעים כוללות גם הכנסות בהן מתן השירות מבוצע על ידי 
ם הכנסות הנובעות הטיסה בוצעה בידי חברות תעופה אחרות. כמו כן, ההכנסות מהטסת נוסעים כוללות ג

מהסכמי שיתוף פעולה עם חברות תעופה אחרות. במקרים אלו, כאשר מתן השירות מבוצע על ידי חברות 
גובה את  אל על, ההכנסות מוצגות בנטו, כלומר אל עלהתעופה האחרות, בעוד שהמכירה בוצעה על ידי 

לקה, ומכירה בהכנסה בגין התקבולים הנובעים מהטסת הנוסעים, מעבירה לחברת התעופה האחרת את ח
ההפרש ביניהם בלבד. הכנסות מהטסת מטענים מוכרות בברוטו, כלומר המכירה ללקוח מוכרת כהכנסה 
בסכומה המלא ואילו התשלום לחברת התעופה האחרת מוכר כהוצאה, מכיוון שבעסקאות אלה, להבדיל 

מבוצעים על ידי חברות תעופה ספק עיקרי גם עבור קטעי טיסה ה אל עלמתחום הטסת הנוסעים, מהווה 
  אחרות. 

  
, במסגרת מועדון הנוסע ללקוחותיה נקודות טיסה אל עלאשר במסגרתן מעניקה  ,מכירות של כרטיסי טיסה ) 2(

אותן ניתן להמיר לטיסות (או למוצרים אחרים) במועד מאוחר יותר, מופרדות למחויבויות ביצוע,  המתמיד,
תוך הקצאת התשלום המתקבל מהלקוח לרכיב ההטסה ולרכיב הנקודות, בהתבסס על מחיר המכירה 

. התמורה המיוחסת לנקודות המועדון תוכר אל עלהתיאורטי הנפרד של נקודת הטיסה המוערך על ידי 
עד למועד ההכרה בהכנסה,  .הנקודות מימושתמורת  אל עלהכנסה בעת ביצוע השירות הניתן על ידי כ

  מוכרת ההתחייבות בגין נקודות המועדון כהכנסה מראש.
תמורות ממכירת נקודות מועדון לשותפים עסקיים נכללות ברובן כהכנסות מראש ומוכרות כהכנסה בעת 

  הנקודות. מימושמורת ת אל עלביצוע השירות הניתן על ידי 
  
נכללות בדוחות הכספיים  ,המיוחסות להכנסות שטרם הוכרובגין כרטיסי אשראי  ועמלות מלות לסוכניםע ) 3(

בסעיף "הוצאות מראש", והן תזקפנה כהוצאות מכירה בדוח רווח והפסד, במקביל להכרה בהכנסות 
  .להלן 'א3אור , ראו ביIFRS 15לעניין תקן דיווח כספי בינלאומי  .העמלות שולמו נןבגי מהטיסות

  
 .לתנאיה ובהתאם ההחכרה תקופת בסיס על ישר בקו נזקפות מטוסים של מהחכרה הכנסות ) 4(

  
  .השירות מתן עם והפסד רווח בדוח כהכנסות נזקפות קרקע ושירותי תחזוקה שירותי ממתןההכנסות    ) 5(
  

  .א'3 ביאור, ראו 2018בדבר חוזים עם לקוחות, החל משנת  IFRS 15יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  לעניין
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  הפקדות של חוכרי מטוסים    .יג
  

(רזרבות) בחלק מעסקאות החכירה דורשת הקבוצה פקדונות כספיים כבטוחות לתשלום דמי החכירה ו/או הפקדות 
  שישמשו לשיפוץ המטוס, על רכיביו.

  
בעת קבלתן בפועל ומוצגות במסגרת ההתחייבויות  קבוצהחוכרים לשיפוץ מטוסים מוכרות בספרי ה הפקדות

הופקדו  ןלביצוע עבודות השיפוץ שבגינ הצפוי העיתויהמאזני נקבע בהתאם למשך  ןהשוטפות והלא שוטפות. סיווג
חודשים, ההפקדות יוצגו בדוח על המצב הכספי כהתחייבות  12יצוע השיפוץ עולה על ההפקדות. אם יתרת הזמן לב

משמשות החודשים, ההפקדות יוצגו כהתחייבות שוטפת. הפקדות  12לא שוטפת, ואם יתרת הזמן אינה עולה על 
באותו רכיב,  לשיפוץ מטוס, משוחררות לאחר ביצוע עבודות השיפוץ ברכיב הרלוונטי בגובה עלות השיפוץ הרלוונטי

ולא יותר מהסכום שנצבר בגין הרכיב הספציפי. במקרים של סיום חכירה או הפסקתה לפני המועד החוזי בהסכם 
 המטוס שלהעתידי  החוכר, כן אם אלאלא תגרע את יתרת ההפקדות מהדוח על המצב הכספי  קבוצההחכירה, ה

 פוטנציאל השלמת( העתידיים בשיפוצים קבוצה(בהתאם להסכם החכירה העתידי) לא ידרוש את השתתפות ה
תגרע את יתרת ההפקדות מהדוח על המצב הכספי  קבוצה), ובמקרה זה ההעתידי ההסכם תחילת טרם המטוס

  ותקטין את ערך המטוס בהתאם. ככל וייווצר פער בין הסכומים הנ"ל, סכום זה ייזקף לרווח והפסד.
  

ירה וקיום כלל התחייבויותיו של החוכר מוכרים בספרי כספיים המשמשים כבטוחות לתשלום דמי חכ פקדונות
המאזני נקבע בהתאם  םבעת קבלתם בפועל ומוצגים במסגרת ההתחייבויות השוטפות והלא שוטפות. סיווג קבוצהה

יוצגו בדוח על  פקדונותחודשים, ה 12עולה על  החכירה תקופת סיום מועד כאשר. החכירה תקופת סיום למועד
יוצגו כהתחייבות שוטפת. פקדונות  פקדונותחודשים, ה 12עולה על  ויבות לא שוטפת, ואם אינהמצב הכספי כהתחי

 הסכם הפסקת של במקרהמשוחררים לאחר תום תקופת החכירה, בהתאם לקבוע בהסכם החכירה.  אלוכספיים 
  תוכר כהכנסה ברווח או הפסד.  הפקדוןהמועד החוזי הקבוע בהסכם החכירה, יתרת  טרם חכירה

  
 חכירות    .יד

  
  כללי

  
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים 

  הנגזרים מהבעלות לחוכר. יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.
או  מימוניתבהתאם לתנאי החכירה האם החכירה מהווה חכירה  קבוצהההתקשרות בחכירה, בוחנת ה במועד

  תפעולית.
  

  תפעוליתחכירה 
  

קו ישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה בהם בחכירה מוכרות הוצאות ה, הקבוצה ידי על הנחכרים במטוסים
 קבוצהמשולמים דמי חכירה מופחתים או מוגדלים, מכירה הבתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או 

  בגין דמי החכירה המינימאליים על בסיס קו ישר, על פני תקופת החכירה. החכירהבהוצאות 
  

על ידי הקבוצה מוגדרים תחת החכרה תפעולית. זאת בעיקר כי לחוכר אין אופציה  לאחריםכלל המטוסים המוחכרים 
ת המטוס במחיר "הזדמנות" (היינו מחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק), במועד בסוף תקופת החכירה לרכוש א

מהותי את מלוא   בסכום המהווה באופן  הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים אינו מסתכם  ההתקשרות בחכירה
י הקבוצה. השווי ההוגן של המטוס וכן כי תקופת ההחכרה נקבעת כך שבסופה המטוס עדיין בר שימוש ובר ערך ביד

  לפיכך, הסיכון והסיכוי ביחס לערך המטוס במהלך ובתום תקופת ההחכרה משויך לקבוצה.
  

  .להלן 'ב3 ביאור ראובדבר חכירות,  IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  לעניין
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  הפרשות    .טו
  
  כללי   ) 1(

 
לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשות מוכרות כאשר 

  בעבר, בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
  

לגבי הסכום שיידרש ליישוב  הקבוצה הנהלתהסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של 
תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים  הכספי המצב על הדוחווה במועד המחויבות בה

במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך 
  הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים.

  
להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה  כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי

 (Virtually Certain)הקבוצה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 
  שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

  
  תביעות משפטיות   ) 2(
  

צפוי כי  רשא ,משפטיים והליכים, נכללות הפרשות בגין תביעות IAS 37חשבונאות בינלאומי  תקןבהתאם ל
, בקבוצה הרלוונטית החברה), אשר לדעת הנהלת 50%-(הסתברות מעל ל יידרש בגינן תזרים שלילי

  מקרה.הנסיבות ל בהתאםבהתבסס בין היתר על חוות דעת של יועציה המשפטיים, הן נאותות 
  

משפטיים כנגד חברות הקבוצה,  והליכיםכוללים הפרשות מתאימות לגבי תביעות  הכספייםכן, הדוחות  על
לא תדחנה או תתבטלנה, וזאת למרות סבירות כי  קיימתהחברה הרלוונטית בקבוצה  תאשר לדעת הנהל

  . ידהשהתביעות הנ"ל מוכחשות על 
  

 מסים על הכנסה    .טז
  
  כללי   ) 1(

  
(המחושבים בהתאם להכנסה  הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים

, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות החייבת בתקופת הדוח)
  שנזקפו ישירות להון. 

  
  מסים נדחים   ) 2(

  
חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין 

בעת  הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעור המס הצפוי ערכם בדוחות
מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 

ם . התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכהכספי המצב על הדוח
לצרכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים 
הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני 

  הניתן לניכוי.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 
מוחזקות, מאחר ולהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו הינם בשליטת 

 ןובי השקעה מימוש של בדרך אם בין, בעתיד הנראה לעיןחבות מס  לכדיהקבוצה ואינם צפויים להתהפך 
  .השקעה בגין דיבידנדים חלוקת של בדרך אם

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים 
כנגד התחייבויות מסים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס, ובכוונת 

שומות למס הכנסה ינמחברות הקבוצה  חלקויות המסים על בסיס נטו. הקבוצה לסלק את נכסי והתחייב
  במאוחד, ולפיכך נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים נדחים של אותן חברות מוצגים בקיזוז.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

  תשלומים מבוססי מניות    .יז
  

  הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. שלתשלומים מבוססי מניות לעובדים, המסולקים במכשירים הוניים 
, הבינומידת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל מוד החברה

ציות בין מועד ההבשלה לתום חיי לאור העובדה שהוא מביא בחשבון את האפשרות למימוש מוקדם של האופ
מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול  החברההאופציות. 

  בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות".
  

 הטבות עובדים    .יח
  
 הטבות לאחר סיום העסקה   ) 1(

  
צויי פרישה ופיטורין לרבות מענק פרישה לטייסים ותיקים, הטבות לאחר סיום העסקה כוללות התחייבות לפי

. בנוסף, כוללות הקבוצהפדיון ימי מחלה, מענקי הסתגלות לעובדים בכירים והטבות מסוימות לגמלאי 
ההטבות גם תשלומי פנסיה עבור עובדים מקומיים מסוימים המועסקים בארצות הברית ובאנגליה. הטבות 

  נן בחלקן תכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תכניות להטבה מוגדרת. לאחר סיום העסקה הי קבוצהה
  

 Contribution Planלהפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת ( קבוצההוצאות בגין התחייבות ה
Definedלביצוע  קבוצה) נזקפות לדוח רווח והפסד במועד קבלת שירותי העבודה, בגינם מחויבת ה
  ההפקדה.

  
) נזקפות לדוח רווח והפסד בהתאם לשיטת Defined Benefit Planתכנית להטבה מוגדרת (הוצאות בגין 

), תוך שימוש בהערכות אקטואריות. הערך Projected Unit Credit Methodיחידת הזכאות החזויה (
בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים  קבוצההנוכחי של מחויבות ה

הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הנקובות במטבע בו ישולמו 
  ההטבות בגין התכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של התכנית. 

  
סי התכניות) , עלות הריבית נטו (אחרי קיזוז התשואה על נכקבוצהבהתאם למדיניות החשבונאית של ה

נכללת בדוח על הרווח או הפסד במסגרת הוצאות השכר. רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל 
  האחר במועד היווצרותם ולא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

  
ל נכסי התוכניות נכסי התוכניות השונות (כגון קופה מרכזית לפיצויים) נמדדים בשווי הוגן. הכנסות ריבית ע

נקבעות על בסיס שיעור ההיוון של המחויבויות המתאימות ונזקפות לרווח והפסד כחלק מעלות הריבית נטו. 
ההפרש בין הכנסות הריבית על נכסי התוכניות לבין תשואתם בפועל נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש 

  לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.
  
  לטווח ארוך הטבות עובדים אחרות   ) 2(

  
חודשים מתום  12הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך, הן הטבות אשר צפוי כי תנוצלנה בתקופה העולה על 

  התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה. 
  

הטבות עובדים אחרות כוללות ניצול ופדיון ימי חופשה ומנוחה, מענק לימודים לילדי עובדים וכן מענקי יובל. 
ונמדדות באותו אופן בו נזקפות הטבות לאחר סיום העסקה, ובלבד שרווחים והפסדים  הטבות אלו מוכרות

  אקטואריים בגינן נזקפים לרווח והפסד במועד היווצרותם, חלף לרווח הכולל האחר.
  

  הטבות עובדים לטווח קצר   ) 3(
  

ום השנה חודשים מת 12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן תוך 
  בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד.

  
בגין שכר שוטף. הטבות אלו נזקפות לדוח רווח  קבוצההטבות עובדים לטווח קצר כוללות את התחייבות ה

  והפסד במועד היווצרותן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

 (המשך) הטבות עובדים    .יח
  

  מוקדמת פרישה תכניות בגין הטבות ) 4(
  

מחויבת מבחינה מעשית כלפי העובדים במתן  קבוצההטבות בגין תכניות לפרישה מוקדמת מוכרות כאשר ה
ההטבות, וזאת שלא כנגד שירות עתידי מהותי של אותם עובדים. סכום המחויבות נקבע בהתאם לערכם 

  הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בגין המחויבות. 
  

  למניה רווח    .יט
  

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי 
חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

מתאמת החברה את הרווח או ההפסד, הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למניה 
המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של 

  כל המניות הפוטנציאליות המדללות.
  
  

  תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

  קודמות דיווח תקופות עלאו /ו הנוכחית התקופה על המשפיעים חדשים תקנים  .א
  

  "הכנסות מחוזים עם לקוחות" (להלן: "התקן החדש")  -IFRS 15 דיווח כספי בינלאומי  תקן
  

ואילך, קובע מנגנון  2018לינואר לשנת  1התקן החדש, אשר מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
את  קבוצההנובעות מחוזים עם לקוחות. לאור זאת, בחנה המקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות 

להלן מתוארים השינויים העיקריים  .אופן המדידה והעיתוי של ההכרה בהכנסותיה (ובעלויות העסקה הקשורות)
  כתוצאה מיישום התקן החדש: קבוצהבמדיניות החשבונאית בהכרה בהכנסה של ה

  
  הכנסות בגין אי מימוש כרטיסי טיסה  ) 1(

  
בהכנסות  אל על, בעבר הייתה מכירה "התקן הישן") -(להלן  IAS 18לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם

, על סמך ניסיון העבר, כי הסיכוי למימושם הוא קלוש. אל עלבגין כרטיסי טיסה שלא מומשו במועד בו צפתה 
הטיסה שנוצלו, החל מכירה בהכנסה זו על פני תקופה באופן יחסי לכרטיסי  אל עלבהתאם לתקן החדש, 

ממועד המכירה. משמעות השינוי הינו הקדמת ההכרה בהכנסה בגין כרטיסי טיסה אשר לא צפויים להיות 
  מנוצלים.

  
  פיצויים ללקוחות ) 2(

  
בהתאם לתקן החדש, פיצויים ללקוחות שניתנו עבור אי מתן שירות כמתחייב בחוזה המקורי (לדוגמה 

נסה, בעוד שעל פי התקן הישן, היו מוכרים פיצויים אלה כהוצאה. ביטול/עיכוב טיסה), מוכרות כקיטון הכ
סכום קיטון ההכנסה מבוסס על סכום הפיצוי במזומן או על מחיר המכירה של אותם כרטיסי טיסה חלופיים, 

שלא לקשור בין כרטיס הטיסה המקורי  אל עלבניכוי שיעור אי המימוש הצפוי. משיקולי מהותיות, החליטה 
  וי בעת ייחוס העלויות. לכרטיס הפיצ

  
 עלויות עסקה ) 3(

  
בהתאם לתקן הישן, עמלות המשולמות לסוכנים, הוכרו כהוצאות מראש במועד התהוותן, והופחתו לרווח 
והפסד במועד ההטסה. כמו כן, בהתאם לתקן הישן, עמלות בגין כרטיסי אשראי לא טופלו כעלויות עסקה 

החליטה שלא ליישם את ההקלה  אל עללתקן החדש, ולאור העובדה שועל כן הוכרו כהוצאה מידית. בהתאם 
לפיה ניתן להכיר בעלויות עסקה כהוצאה מידית, עמלות כרטיסי אשראי מטופלות כעלויות עסקה, דהיינו 
נדחות ומוכרות כהוצאה במועד ההטסה ולא במועד התשלום, וכן עמלות הסוכנים ממשיכות להיות מוכרות 

בלבד (ללא שינוי). עוד יצוין, כי עלויות בגין מערכת ההפצה לא מהוות עלויות עסקה  כהוצאה במועד ההטסה
 ועל כן ממשיכות להיות מוכרות כהוצאה מיידית.
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  (המשך) תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

  (המשך) תקנים חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות  .א
  

  (המשך)"הכנסות מחוזים עם לקוחות"  -IFRS 15 כספי בינלאומי דיווח  תקן
  

 (המשך) עלויות עסקה ) 3(
  

בנוסף, עמלות סוכנים אשר יוחסו תחת התקן הישן להתחייבות בגין נקודות מועדון הנוסע המתמיד ועל כן 
דהיינו, ההטסה הוכרו כעלויות נדחות (נכס), מיוחסות בהתאם לתקן החדש למחויבות הביצוע המקורית, 

  המקורית, ולאור זאת לא מוקצות להתחייבות מועדון הנוסע המתמיד.
  

 הכנסות "אינטרליין": ) 4(
  

, אך מבוצע על ידי חברות תעופה אחרות (לדוגמה: טיסות). בהתאם אל עלהנמכר על ידי  בשירותמדובר 
נובעים מכלל העסקה, גבתה את התקבולים ה אל עללתקן הישן, הכנסות אינטרליין הוצגו בנטו, כלומר 

העבירה לחברת התעופה האחרת את חלקה, ורשמה הכנסה בגין ההפרש ביניהם בלבד, היות ועבור הטסת 
אינה מהווה ספק עיקרי עבור קטעי טיסה המבוצעים ע"י חברות זרות. על פי התקן החדש,  אל עלנוסעים 

הטסת מטענים אשר הוצגו גם הן ע"פ אין שינוי באופן רישום ההכנסות מהטסת נוסעים. מאידך, הכנסות מ
התקן הישן בנטו, מוכרות עתה בברוטו, כלומר המכירה ללקוח מוכרת כהכנסה בסכומה המלא ואילו התשלום 
לחברת התעופה האחרת מוכר כהוצאה, מכיוון שבעסקאות אלה בתחום המטענים (להבדיל מתחום הטסת 

  סה המבוצעים על ידי חברות תעופה אחרות. ספק עיקרי גם עבור קטעי טי אל עלהנוסעים), מהווה 
  

להלן סיכום ההשפעה הכמותית כתוצאה מיישום התקן החדש בדרך של זקיפת השפעתו המצטברת בגין תקופות 
העבר ליתרת הפתיחה של העודפים, ללא תיקון מספרי השוואה, בהתאם להוראות המעבר אשר נבחרו על ידי 

  . 2018בינואר  1, וכל זאת ליום קבוצהה
  

  

התחייבות 
 (נכס) עפ"י

IAS 18  

התחייבות 
 (נכס) עפ"י
IFRS 15  

סך הגידול 
(קיטון) 
  בהון 

  מיליוני דולר סעיף מושפע
        

  47.2   246.0   293.2   )1(הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה 
  )1.5(  )15.0(  )16.5(  )2(הוצאות מראש בגין עמלות סוכנים וכרטיסי אשראי 

  3.0   65.1   68.1   זכאים ויתרות זכות לזמן קצר 

  48.7       סה"כ קיטון התחייבויות, נטו

  )11.2(      השפעת מס

 37.5       סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון
       

לבעלי מניות סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון המיוחס 
 13.2       החברה

       

סה"כ השפעה חיובית נטו על ההון המיוחס לזכויות שאינן 
 24.3       מקנות שליטה

       
הקיטון ביתרת ההכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה נובע מהכרה בהכנסה בגין אי מימוש כרטיסי   )1(

הכרה בהכנסה במועד פקיעת התוקף טיסה, בהתאם לקצב המימוש של כרטיסי הטיסה המנוצלים, חלף 
  .לעיל )1א(3 ביאור ושלהם. לפרטים נוספים רא

 
הקיטון בנכס נובע מקיטון ביתרת ההוצאות מראש בגין עמלות סוכנים, אשר מיוחסת ליתרת ההכנסות   )2(

  לעיל. )3א(3 ביאורבמראש אשר הוקטנה כתוצאה מהאמור 
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  (המשך) תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

  (המשך) דיווח קודמותתקנים חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות   .א
  

  (המשך)"הכנסות מחוזים עם לקוחות"  -IFRS 15 דיווח כספי בינלאומי  תקן
  

  השפעת יישום התקן החדש על הדוח על הרווח והפסד של החברה:
  

  
סתיימה ביום הלשנה ש

  2018בדצמבר  31
  מיליוני דולר  סעיף

    
  )10.7(  לעיל) וקיטון בהכנסות נוסעים (פיצוי ללקוחות, רא

     5.4   ))4א(3 ביאור וגידול בהכנסות מטען (רא
  )5.3(   הפעלה סה"כ השפעה על הכנסות

    
  10.7  קיטון בהוצאות הפעלה אחרות

 )5.4(  גידול בהוצאות בגין שירותים (במסגרת הוצאות ההפעלה)
 5.3   סה"כ השפעה על הוצאות ההפעלה 

    

  -    סה"כ השפעה על הרווח והפסד

    
לא קיימות אמות מידה פיננסיות אשר העמידה בהן מושפעת מיישום התקן החדש, וכן אין ליישום התקן  אל עלל

  .אל עלשל  כלשהןהחדש השפעה על התקשרויות 
  

 ןדוחותיה על מהותיות ותהשפע ותלהשפעות האמורות לעיל בגין דוחותיה הכספיים של אל על, לא צפוי מעבר
  .התקן של לראשונה יישום בגין ההקבוצ חברות יתר של הכספיים
  

  
ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם  שפורסמו תקנים  .ב

  השפעה על תקופות עתידיות
  

  "חכירות" (להלן: "התקן"): - IFRS 16 תקן דיווח כספי בינלאומי
  
  כללי ) 1(

  

"חכירות"  IAS 17, מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 2019בינואר  1התקן שייכנס לתוקף החל מיום 
והפרשנויות הנלוות לו, וקובע כי חכירות (בצד החוכר) תטופלנה באופן דומה לרכישת נכס (למעט חכירות 

, באופן בו הערך )קבוצהלתקופה הקצרה משנה ולמעט חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך שאינן מהותיות ל
המהוון של דמי החכירה העתידיים יירשם כ"זכות שימוש בנכס", אשר תיכלל בדוח על המצב הכספי, בסעיף 
הנכסים הלא שוטפים ותופחת לרווח והפסד על פני תקופת החכירה, וזאת כנגד רישום התחייבות פיננסית 

  יבית האפקטיבית.המשקפת הלוואה מהמחכיר, אשר תימדד בעלות מופחתת לפי שיטת הר
  

, וכן חכירות מסוימות נוספות כגון מבנים, לרבות שטח הקמפוס אל עללאור זאת, כל חכירות המטוסים של 
ומטופלים  קבוצהמרשות שדות התעופה, מתקנים ורכבים, אשר חכורים על ידי ה אל עלבנתב"ג החכור על ידי 

כנכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי כיום כחכירות תפעוליות, תוכרנה, בעת יישום התקן החדש, 
  של החברה.המאוחד 
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  (המשך) תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

תקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם   .ב
  (המשך) השפעה על תקופות עתידיות

  
  המשך)"חכירות" ( - IFRS 16 בינלאומיתקן דיווח כספי 

  
  השפעה על הדוח על המצב הכספי ) 2(

  
, וכן על הונה העצמי. קבוצהלהלן פירוט ההשפעות העיקריות הצפויות, על מצבת ההתחייבות והנכסים של ה

במסגרת תכנית ההצטיידות כמפורט  אל עלניתוח זה מביא בחשבון גם הסכמי חכירות אשר נחתמו על ידי 
. כמו כן, מכוח ההקלות 2019במהלך שנת  אל עללהלן, וצפויים להיכנס לשירות על ידי  )א1ד(12 בביאור

  .2019המנויות בהוראות המעבר של התקן לא הובאו בחשבון חכירות אשר תסתיימנה במהלך שנת 
  

  
התחייבות 
  בגין חכירה

נכס בגין 
זכות 
  שימוש

סך גידול/ 
(קיטון) 
  בהון 

  מיליוני דולר סוג החכירות
        

        :2019בינואר  1ליום 
  )4(  425  429  787מטוסים מדגמי בואינג 
  )2(  69  71  737-800מטוסים מדגמי בואינג 

  )16(  130  146  נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל (לרבות "קמפוס אל על")

  )4(  )3.8(  0.2  וביטול יתרות מיצוע אחרים

        
  )26(  620.2  646.2  סה"כ

  6       נדחההשפעת מס 

        

 )20(      סה"כ קיטון בהון
        

  )7(      הון המיוחס לבעלי מניות החברהקיטון בסה"כ 
        

  )13(      הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטהקיטון בסה"כ 

       
       :2019בדצמבר  31ליום 

   887  906  787מטוסים מדגמי בואינג  
   49  51  737-800מטוסים מדגמי בואינג 

    114  133  נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל (לרבות "קמפוס אל על")

   )3.8(  0.2  אחרים
       
  1,090.2  1,046.2   
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  (המשך) תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

להיות להם תקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה   .ב
  (המשך) השפעה על תקופות עתידיות

  
  המשך)"חכירות" ( - IFRS 16 תקן דיווח כספי בינלאומי

  
 השפעה צפויה על הרווח והפסד של החברה ועל הדוח על תזרימי המזומנים ) 3(

 
   :2019לשנת תזרימי המזומנים ו להלן ההשפעות החזויות של יישום התקן על הרווח והפסד

  

  

מטוסים 
מדגם 
בואינג 

737-800  

מטוסים 
 מדגם
 בואינג
787  

נכסי נדל"ן 
 בארץ ובחו"ל

(לרבות קמפוס 
  סה"כאחרים  אלעל)

  דולר מיליוני  

  IAS 17   23   82   22   2   129קיטון בהוצאות חכירה 

  )IFRS 16 )20(  )63( )17(  )2(  )102גידול בהוצאות פחת 

  27   -  5   19   3   סה"כ גידול ברווח התפעולי

  )IFRS 16 )3(  )33(  )9(  -  )45גידול בהוצאות מימון 

  )18(  -  )4(  )14(  -  סה"כ קיטון ברווח לפני מס
  

המיוחס  קיטון ברווח לפני מססה"כ 
  )6.4(    לבעלי מניות החברה

  

המיוחס  קיטון ברווח לפני מססה"כ 
  )11.6(    לזכויות שאינן מקנות שליטה

  

  84  2  13  49  20  מזומנים מפעילות שוטפתגידול בתזרים 

הסכומים כמפורט לעיל אשר הביאו לגידול מפעילות שוטפת, ייזקפו כקיטון תזרים המזומנים מפעילות * 
  מימון.

                     
 מידע נוסף ) 4(

  
  2019בינואר  1שיעורי ההיוון ששימשו לצורך התחשיבים לעיל, עבור חכירות אשר קיימות ליום, 

המימון הרעיוני ברכישת זכות של החוכר (מחיר התיאורטי על מחיר החוב התוספתי  מבוססים
), וזאת נכון למועד היישום לראשונה,  כתלות בסכום החכירה, השימוש בנכס מהמחכיר באשראי מלא

הינו שלהם משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור. לגבי מטוסים אשר מועד תחילת החכירה 
, מחושב שיעור ההיוון על פי שיעור הריבית הגלום בחכירה (שיעור התשואה 2019בינואר  1חר לא

-ל 4%הינו בין המטוסים  עבור). טווח שיעורי ההיוון הפנימי החזוי של המחכיר מעסקת החכירה
 .8.25%-ל 6.65% בין הינון "להנד עבור ההיוון שיעורי וטווח 5.25%

 
 באופן חלקי, כאשר יתרת המחויבות נמדדת למועד המעבר בערך  תיישם את התקן למפרע קבוצהה

הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים למועד המעבר, בעוד שנכס זכות השימוש נמדד בערכו 
המופחת, תוך הנחה, לעניין מדידת הנכס, כי התקן יושם על החכירה מתחילתה. ההשפעה 

, כמפורט קבוצהבר ליתרת העודפים של ההמצטברת של היישום למפרע כאמור תיזקף במועד המע
 לעיל.

  
 אשר חכירות בגין ובנכסים בהתחייבויות להכיר שלא בחרה קבוצהה ,להקלות המנויות בתקן בהתאם 

 ערך בעלות חכירות, כן כמואינו עולה על שנה.  2019בינואר  1) החל מיום אורכן יתרת(או  אורכן
 .כן גם בחשבון הובאו לא, זה לעניין קבוצהה למדיניות בהתאם, נמוך

 
 לא קיימות אמות מידה פיננסיות אשר עמידה בהן עשויה להיות מושפעת מיישום התקן, וכן  אל עלל

  .אל עללא צפוי, כי תהיה ליישום התקן השפעה על התקשרויות כאלו ואחרות של 
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  (המשך) תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו  -  3ביאור 
  

בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם תקנים שפורסמו ואינם   .ב
  (המשך) השפעה על תקופות עתידיות

  

  המשך)"חכירות" ( - IFRS 16 תקן דיווח כספי בינלאומי
  

 (המשך) מידע נוסף ) 4(
  

 הרווח אל על: לפי מדיניות התגמול של באל על לענין השפעת התקן על תגמולים לנושאי משרה ,
(לפני מס) הינו פרמטר משמעותי בקביעת המענק השנתי של נושאי משרה:  אל עלשנתי של נקי הה

סכום מינימלי של רווח נקי מהווה תנאי סף להענקת מענק שנתי ולקבלת תגמול נדחה לטווח ארוך 
 בע כשיעור מהרווח כאמור (ראו ביאורלכל נושאי המשרה וכן המענק השנתי של המנכ"ל והיו"ר נק

בהשוואה  לפני מסלהלן). היות וכמתואר לעיל, יישום התקן החדש צפוי להביא לקיטון הרווח  ד'28
למצב אילולא היה מיושם, עשוי הדבר להשפיע על הקטנת המענקים השנתיים לנושאי משרה ו/או 

ועדת ביקורת  של אל על מדיניות התגמולעל אי עמידה בתנאי הסף למענקים. בהקשר זה יצוין כי לפי 
שינבעו משינויים  אל עלתוצאות הכספיות של ה לערשאית לנטרל השלכות של אל על ותגמול 

 תום שנה רלוונטית.בחשבונאיים, כאשר בהתאם להוראות הסעיף הנ"ל, הדיון בנושא זה יתקיים 
 

  אל מינמיליים העתידיים הצפויים להיות משולמים על ידי הלעניין ביאור חכירות, לרבות דמי החכירה
  .'ג13 ביאור ורא על

  

 שנבחנות החברה(סדרה ז') של  רות החובליישום התקן אין השפעה על אמות המידה הפיננסיות בא ,
  .על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים

  

 מהותיות ותהשפע ותלהשפעות האמורות לעיל בגין דוחותיה הכספיים של אל על, לא צפוי מעבר 
  .התקן של לראשונה יישום בגין הקבוצה חברות יתר של הכספיים ןדוחותיה על

  
  באומדן וודאות לחוסר מפתח וגורמי חשבונאית מדיניות ביישוםדעת  שיקולי  -  4 ביאור

  

  כללי  .א
  

, במקרים הקבוצה חברות תות הנהלו, נדרשלעיל 2בביאור ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת 
של נכסים והתחייבויות  ערכם בקביעת שומשי אשרמסוימים, להפעיל שיקול דעת נרחב בנוגע לאומדנים והנחות 

העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. . האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון הכספיים בדוחות
  התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

  

 חשבונאית מדיניות ביישוםדעת  שיקולי  .ב
  

ההנהלה  להלן), שביצעה סעיף ג' ראו( באומדנים הכרוכים לאלו פרט, םיידעת קריט ילשיקול מתייחס להלן המובא
השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו  הםבתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, ושיש ל

  בדוחות הכספיים.
  

(שליטה  אפקטיביתיחד עם זאת, לחברה שליטה  מזכויות הבעלות וההצבעה באל על, 35.3%לחברה הדוח,  למועד
  דוחותיה."דה פקטו") באל על והיא מאחדת את דוחות אל על ב

  
  :על באל אפקטיבית שליטה של קיומה לעפירוט המאפיינים הנבחנים על ידי החברה, אשר מצביעים  להלן

  
 ).ממחציתן בפחות אם(אף  ההצבעה מזכויות משמעותי בחלק החזקה ) 1(
 .הצבעה זכויות המקנות המניות יתר של הציבור בקרב נרחב פיזור ) 2(
 בפועל המאפשר, המניות בעלי של הכלליות באסיפות בפועל המשתתף ההצבעה מכוח גבוה אחוז לחברה ) 3(

 .הדירקטוריון חברי כל מינוי את
 .המניות מן משמעותי בחלק המחזיק החברה מלבד אחר גורם היעדר ) 4(
 או השפעה רכישתישראל מחזיקה במניית מדינה מיוחדת אשר הוקצתה לה על ידי אל על. בהתאם,  מדינת ) 5(

 באל שליטה המקנה החזקה וכן, )על אל של המונפק המניות מהון ומעלה 5% של(החזקה  על באל מעמד
 נההמדי הסכמת טעונה(אף אם נתקבלה בעבר הסכמה לגבי שיעור ההחזקות, אך לא הסכמה לשליטה)   על

 .ומראש בכתב
 
 ירקטורים(למעט ד על באל דירקטוריםה כל את למנות בפועליש את היכולת  לחברה ,אלו ונסיבות למבחנים בהתאם
  .)חיצוניים
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  (המשך) באומדן וודאות לחוסר מפתח וגורמי חשבונאית מדיניות ביישוםדעת  שיקולי  -  4ביאור 
  

  באומדן וודאות לחוסר מפתח גורמי  .ג
  
  על באל תלויות והתחייבויותהפרשות  ) 1(

  
, כמו גם לקביעת הסבירות כי הן תתממשנה אל על לצורך בחינת החשיפות הנובעות מתביעות שהוגשו כנגד

 אל עלעל חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של  אל עללרעתה, מסתמכת הנהלת 
תצטרך לשאת  אל עלבאשר לנשוא התביעה, בין אם  אל עלמגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של 

את סכום ההפרשה אותו יש לרשום  אל עלבתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה, אומדת הנהלת 
לסכום אשר יידרש  אל עלכלל, אשר מבוסס על האומדן הטוב ביותר של הנהלת בדוחות הכספיים, אם ב

ובכך להשפיע באופן  אל עללסילוק המחויבות. תוצאות ההליכים עלולות להיות שונות מהערכות הנהלת 
  .אל עלמהותי על מצבה הכספי ועל תוצאות פעולותיה של 

  
  .20ביאור  ו, רא2018ר בדצמב 31לפירוט ההפרשות וההתחייבויות התלויות ליום 

  
  הטבות עובדים באל על   ) 2(

  
לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין עבור חלק מהעובדים בישראל, לתשלום  אל עלהערך הנוכחי של התחייבות 

המקומיים  אל עלחופשה לכלל העובדים בישראל וכן להטבות נוספות לרבות תכניות הפנסיה לחלק מעובדי 
בארה"ב ובאנגליה, מתבסס על מספר רב של נתונים, אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך שימוש 

אל ריות. שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן המוערך של התחייבויות בהנחות אקטוא
  .19ביאור  ולתשלום ההטבות כאמור. לפירוט ההנחות האקטואריות ולניתוח רגישות לגביהן, רא על
  

  ומנועים מטוסיםשייר של  וערכיאורך חיים שימושיים  ) 3(
  

מופחתים לאורך יתרת החיים השימושיים שלהם ובהתחשב בערכם  על אל ידי על המופעלים ומנועים םמטוסי
המוחכרים לאחרים על ידי גלובל ליסינג מופחתים על פני אורך תקופת ההחכרה  מטוסיםהשיורי. 

ומנועיה, וכן  הקבוצהאומדן אורך החיים השימושיים של מטוסי  או תקופת השימוש המשוערת. המינימאלית
לגבי אופן השימוש בצי  והערכותיהן הקבוצה חברות נהלותהתאם לתכניות הערכי השייר שלהם, נקבעים ב

המטוסים וכן בהתאם להערכות שוק בדבר סכומי המכירה של הציוד בעת הוצאתו משירות, בין היתר על 
  בסיס מחירוני מטוסים המפורסמים מעת לעת.

  
להביא לשינויים מהותיים בשיעורי  שינויים בפועל ביתרת אורך החיים השימושיים ו/או בערך השייר עשויים

   .קבוצההפחת ובהוצאות הפחת של ה
  

  ירידת ערךל בחינה   ) 4(
  

את תזרימי  אל עללהעריך את שווי השימוש, אומדת  אל על, כאשר נדרשת עילל )5ח(2 כאמור בביאור
וממימושם בתום תקופת השימוש, ומנכה  ההמזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך במטוסי

 של אל על אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בשיעור היוון המשקף את הסיכון התפעולי של ציי המטוסים
, הערכת שווי אל על בהתאם למדיניות החשבונאית של. אל עלהמבוסס על שיעור ההיוון המשוקלל של 

  , נכון לתאריך הדיווח אשר ביחס אליו מבוצעת ההערכה.  אל עלהשימוש, מבוצעת עבור מטוסיה הקיימים של 
  

אומדת את תזרימי המזומנים העתידיים מדמי החכירה ומערך השייר של אותו המטוס לתום  גלובל ליסינג
יעורי ניכיון לפני מס המשקפים את ערך הזמן תקופת השימוש, ומנכה אותם לערכם הנוכחי, תוך שימוש בש

של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות החכירה, כאשר לעניין דמי החכירה הסיכון העיקרי 
 של החוכר ולעניין ערך השייר של המטוס, הסיכון העיקרי הוא השינוי במחיר המטוס. האשראיהוא סיכון 

על מחירון מקובל  הקבוצה מסתמכתמטוסים לתום תקופת השימוש, לצורך אומדן ערכי השייר של ציי ה
  לערכי מטוסים.

  
מהותיים בהנחות אלו,  נויים. שיו'12 רביאו וראלגבי ההנחות העיקריות אשר שימשו בהערכת שווי השימוש, 

  או בחלקן, עלולים להשפיע על שווי השימוש כאמור.
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  (המשך) באומדן וודאות לחוסר מפתח וגורמי חשבונאית מדיניות ביישום דעת שיקולי  -  4ביאור 
  

  (המשך) באומדן וודאות לחוסר מפתח גורמי  .ג
  

  תוכניות למועדוני נוסעים   ) 5(
  

לצורך חישוב יתרת ההכנסות מראש בגין נקודות הנוסע המתמיד שנצברו לתאריך הדוח על המצב הכספי 
על מחירי מכירה של המוצרים השונים אליהם ניתן להמיר את אותן נקודות,  אל עלוטרם נוצלו, מתבססת 

לגבי תחזית  ל עלאתוך התחשבות במספר הנקודות שיש להמיר על מנת לרכוש את אותם מוצרים, ועל ניסיון 
  ניצול הנקודות.

  
לגבי שווי הנקודה ושיעור אי המימוש של הנקודות, עשויים להשפיע על  ת אל עלשינויים בהערכת ההנהל

  עיתוי ההכרה בהכנסה.
  
  

  מזומנים ושווימזומנים   -  5 ביאור
  

  :הרכב
  
 בדצמבר 31ליום  
 8 1 0 2 7 1 0 2  
 אלפי דולר אלפי דולר  
     

  49,818   46,269   מזומנים ויתרות בבנקים

 229,482  180,545   מזומנים שווי

 279,300  226,814   סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
      

  
  

  והשקעותפקדונות   -  6 ביאור
  

  :הרכב
  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  

     
  1,778   -   קונצרניות חוב אגרות

  55,018   18,790   )1(פקדונות לזמן קצר 
  1,766   4,287   פקדונות שהעמידה אל על כבטוחה לטובת הסכמי חכירת מטוסים

  204   129   אחרים

  58,766   23,206  קצר לזמן והשקעות פקדונותסה"כ 

      
      

  13,874   13,860   )2( ארוךפקדונות בבנקים לזמן 
  3,828   4,122   שירותיםפקדונות אצל נותני 

  19,122   20,799   פקדונות שהעמידה אל על כבטוחה לטובת הסכמי חכירת מטוסים

  36,824   38,781   ארוך לזמן והשקעות פקדונותסה"כ 

      
אלפי דולר, שמקורו  8,740פקדון שקלי, שווה ערך לסך של  כוללת 2018בדצמבר  31הפקדונות ליום  יתרת )1(

בדצמבר  31(ליום  )2(ב19בתמורת מימושי אופציות שקיבלה אל על כחלק מהליך הנפקת אל על כאמור בביאור 
  אלפי דולר). 9,427 היה, סך הפקדון האמור 2017

 )2(ז16 יםמיליון דולר, ראו ביאור 12תחייבותה של גלובל ליסינג לשמירת יתרת מזומנים מינימאלית של ה לעניין )2(
  .ה'17-ו
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  וחייבים אחרים לקוחות  -  7 ביאור
  
  :הרכב  .א

 
 בדצמבר 31ליום  

8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  

     :לקוחות
  107,101   87,607   חשבונות פתוחים

 33,571  37,540   חברות כרטיסי אשראי

   125,147  140,672 
  )5,654(  )5,362(  ימים) 90הפרשה לחובות מסופקים (רובם מעל  -בניכוי 

   119,785   135,018  
      

  49,769   53,514   להלן) 'דסעיף אחרים (ראו  ייביםח

  184,787   173,299   אחרים וחייבים לקוחות"כ סה
      

  
  ). ימים 27-כ: 2017ימים (בשנת  25-כ ההינ הקבוצהשירותי  מתןב תממוצעה האשראי תקופת   ) 1(
  
ימים  66-היא כ 2018בדצמבר  31תקופת החוב הממוצעת של חובות לקוחות שתאריך פירעונם חלף ליום  ) 2(

 ימים). 56-: כ2017בדצמבר  31(ליום 
 

  .ו'24ראו ביאור בדבר סיכון אשראי בגין לקוחות הקבוצה  לפירוט ) 3(
  

  :ל חובות הלקוחותוגי  .ב
  

  בדצמבר 31ליום  
 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 
     

  126,613   110,103   אינם בפיגור
  6,846   7,227   ימים 90בפיגור עד 

  7,213   7,817   ימים 90בפיגור מעל 

  140,672   125,147   הכל סך
  )5,654(  )5,362(  )ימים 90 מעל(רובם  מסופקים לחובות הפרשה בניכוי

  135,018   119,785   שנה לסוף הכל סך
      

  
  :הפרשה לחובות מסופקיםב תנועה  .ג

  
 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר  
      

  5,630   5,654   יתרה לתחילת השנה
  1,010   295   נטו, לקוחותהפסד מירידת ערך בגין 

  )986(  )587(  שנמחקו םסכומי

  5,654   5,362   יתרה לסוף השנה
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  (המשך) וחייבים אחריםלקוחות   -  7ביאור 
  

 :אחרים חייבים  .ד
  

  בדצמבר 31ליום  
8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר  
     

 15,608   13,753   מוסדות ממשלתיים
  12,988   15,908   חייבים בגין שיפוץ מנועים חכורים

  8,564   8,679   עודפות בגין מקדמות
 12,609   15,174   אחרים חייבים

   53,514  49,769 
      

  
  

  מראש הוצאות  -  8 ביאור
  

  הרכב:
  
  בדצמבר 31ליום  

 8 10 2 7 1 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר 

    :שוטפות יתרות
  13,672   11,981   לסוכניםעמלות 

  -   2,671   כרטיסי אשראיעמלות בגין 
  1,902   -   נקודות מועדון הנוסע המתמידשיוחסו ל עמלות
  7,279   8,444   אחרות

   23,096   22,853  

      
    :שוטפות לא יתרות
  6,797   7,141   מטוסים תחכיר

  935   -   נקודות מועדון הנוסע המתמידשיוחסו לעמלות 
   7,141   7,732  

      

  
  

  מלאי  -  9 ביאור
  

  :הרכב
  
 בדצמבר 31יום ל 

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 
      

  6,141   6,763   לתצרוכת סילוני דלק
  5,079   5,813   מזון ומצרכי חומרים

  1,324   1,216   כימיקלים
  2,118   2,423   פרי דיוטי מוצרי

  2,775   568   )1( מטוסיםחילוף של  וחלקי מנועים

   16,783   17,437  
      

. המלאי מוחזק במסגרת מספר מיזמים ליסינג גלובל בידי מוחזק) מנועים(כולל  מטוסים של החילוף חלקי מלאי )1(
  לפירוק חלקי חילוף של מטוסים ומכירתם. 
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  ארוך לזמן השקעות  -  01ביאור 
  
  :רכבה
  
  בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  
  אלפי דולר  אלפי דולר 
     

  2,792   4,930   )'ד11 ביאור(ראו  החברה של ישירה בהחזקה כלולה חברה
 23,084  19,575   )1(כלולות בהחזקה עקיפה של החברה  חברות

 670  1,908   )2(בשווי הוגן  השקעות

   26,413  26,546 
     

 
 חברת "מסופי מטען וניטול בע"מ" יאשבהן ה תהעיקרי כאשר על אל של הישירה בהחזקתה כלולות בחברות מדובר ) 1(

אשר אם תמומשנה עשויות  ,ממ"ן, היות ולאל על אופציות למניות ממ"ן ממניות 15%-בכ מחזיקה על אל(ממ"ן). 
, מהותית להשפעה הגיעלואל על זכאית לממש אותן באופן מיידי ו ,ממניות ממ"ן 25%-להביא להחזקה של עד כ

  .כלולה כחברה"ן בממ על אל מכירה
  

, אשר פועלים בשיתוף פעולה עם חברת של אל על , ההשקעות כוללות מיזמי השקעה2018בדצמבר  31נכון ליום  ) 2(
מכשירים הוניים באותם מיזמים  של אל על "קוקפיט חדשנות בע"מ", ובתמורה מחזיקה חברת הבת של אל על הבת

  ). Start-Up(בעיקר חברות הזנק 
  
  

   השקעה בחברות מוחזקות  -  11 ביאור
  
 החברה ידי על המאוחדותפירוט החברות   .א

  

  המוחזקתהחברה  שם
מדינת

  התאגדות
ההחזקה בזכויות שיעור

  מוחזקתבהון חברה 
ההשקעה בחברה  היקף

  )4( מוחזקת
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   

    8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  %  %    

          מוחזקות במישרין
          מאוחדות חברות

  93,622   76,787   35.30  35.30  ישראל                           )1(על  אל
  64,536   68,117   65.82  65.82  ישראל  )2(ליסינג   גלובל
  3,554   3,379   100.00   100.00  ישראל  )3(שותפות מוגבלת  -תחזוקה  כנפי

          
  

טיסות בכבודה ודואר, בטיסות סדירות (ברובן) ואל על פועלת בעיקר בתחום הובלת נוסעים ומטען, כולל  ) 1(
  שכר בין ישראל למדינות חוץ. 

 2018בדצמבר  31 מים. לי"הבורסה") –בע"מ (להלן  אל על נסחרות בבורסה לניירות ערך תל אביב מניות
 75,159-דולר ו אלפי 55,283, שווי החזקת החברה במניות אל על בהתאם למחירי הבורסה הינו 2017-ו

 .בהתאמה דולר אלפי
  

 .בתחום ההחכרה התפעולית של מטוסיםליסינג עוסקת  גלובל ) 2(
 גלובל, שווי החזקת החברה במניות 2017-ו 2018בדצמבר  31 מיםלי נסחרות בבורסה. ליסינג גלובל מניות
 אלפי דולר, בהתאמה. 61,692-ו דולר אלפי 30,032 םבהתאם למחירי הבורסה הינ ליסינג

 
כנפי תחזוקה עוסקת בביצוע עבודות תחזוקה   -"כנפי תחזוקה")  -שותפות מוגבלת (להלן  -תחזוקה  כנפי ) 3(

 .האויר חיל של םמטוסיל
  

 המיוחס, המאוחדים הדוחות על בהתבסס נטו כסכום מחושב במישרין מוחזקת בחברה ההשקעה היקף ) 4(
 לחברות שניתנו הלוואות בתוספת, ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים סך של, האם החברה מניות לבעלי

 .והפרשים מקוריים מוחזקות
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  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  11ביאור 
  

  מהותיות בהן שליטה מקנות שאינן הזכויות אשר בנות חברות  .ב
  

  על לאל ביחס מידע
  

 אפקטיבית שליטהעל מהווה פחות ממחצית מזכויות הצבעה, יש לחברה  באל החברה של ההחזקה ששיעור אף על
, ועל כן כוללת אותה בדוחותיה הכספיים המאוחדים בדרך של איחוד מלא. לפרטים נוספים ראו ביאור על אל על
  .'ב4
  

  בדצמבר 31 ליום 
8 1 0 2 7 1 0 2 

      

  64.7   64.7  (באחוזים)שליטהמקנותשאינןהזכויות שיעור

  180,054   148,737  (באלפי דולר)שליטהמקנותשאינןהזכויות יתרת

      
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
81 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי 
        

  52,422   3,666   )33,761( שליטהמקנותשאינןלזכויותהמיוחס(הפסד) רווח

 שאינן לזכויות המיוחס אחר כולל(הפסד)  רווח
  24,975   )2,327(  )23,680( שליטה מקנות

 שליטה מקנות שאינן לזכויות שחולק דיבידנד
  21,460   6,428   -  השנה במהלך

        

  
  על אל של תמציתי כספי מידע

  בדצמבר 31 ליום 
8 1 0 2 7 1 0 2 

  דולר אלפי  דולר אלפי 

      

  518,426   416,591  שוטפים נכסים

  1,327,134   1,687,361  שוטפיםבלתי נכסים

  956,358   1,014,595  שוטפותהתחייבויות

  615,515   863,821  שוטפותבלתיהתחייבויות

      
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
81 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  אלפידולר 
        

  2,038,428   2,096,998   2,141,993   הכנסות

  82,849   6,570   )51,567( לשנה(הפסד) רווח

  38,823   )3,597(  )36,602( לשנהאחרכולל(הפסד) רווח

       
  242,840   283,970   91,229 שוטפותמפעילויותנטומזומנים תזרימי
  )112,877(  )208,185(  )486,972( השקעהלפעילויותנטומזומנים תזרימי
  )61,095(  )20,856(  352,349 מימון)לפעילויות(מפעילויותנטומזומנים תזרימי

 מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת
  )780(  3,662   )2,856( חוץבמטבעהמוחזקות

  68,088   58,591   )46,250( מזומניםושוויבמזומניםנטו(ירידה) עליה

       
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ים לדוחות הכספייםביאור

  

 35 -ג 
  

  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  11ביאור 
  

  מהותיות בהן שליטה מקנות שאינן הזכויות אשר בנות חברות  .ב
  

 אליה הנלוות והזכויות מיוחדת מדינה מניית - נוסף מידע
  
מניה מיוחדת לממשלת ישראל אשר אינה ניתנת למכירה או העברה. המניה  אל על, הקצתה 2003במאי  18ביום 

  המיוחדת נועדה להגן על העניינים החיוניים של המדינה, בהתאם להחלטות הממשלה, כדלקמן:
  
  כחברה ישראלית שהדין הישראלי חל עליה;אל על שמירה על קיום 
 קטן מתחת לכמות מינימלית שנקבעה;שמירה על כושר תפעול ויכולת הטסה של נוסעים ומטען שלא י 
 אל מניעה מגורמים עוינים או מגורמים העלולים לפגוע בעניינים החיוניים של המדינה, מלהיות בעל עניין ב

  או בעל השפעה כלשהי בדרך אחרת על ניהולה; על
 כפי שיקבעו על ידי גורמים ממלכתיים מטעם המדינה. אל עלשמירה על סידורי הביטחון ואבטחה ב 
  

-בנוסף, צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרס חיוני למדינה באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ), תשס"ה
, לאפשר שימוש אפקטיבי בנכסים חיוניים (מטוסים המהווים אל על, קובע, כי למדינה אינטרס חיוני בקשר ל2004

ורכי ביטחון להבטחת המשך קיומן של ) בשעת חירום או לצאל עלקיבולת הטסה מינימאלית, כהגדרתם בתקנון 
אנשי צוות  -תעסיק, בכל עת, אנשי צוות אוויר ישראליים, ובישראל  אל עלפעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה וכי 

קרקע ישראליים, שהם בעלי הכשרה ורישוי כנדרש להפעלת הנכסים החיוניים, והכל במספר שלא יפחת מהנדרש 
של כל הנכסים החיוניים בשעת חירום או צורך בטחוני. נכון למועד החתימה על דוחות  להפעלה רציפה ובו זמנית

לשינוי כלשהו באופן התפעול או לשינוי כלשהו בהרכב  אל עלכספיים מאוחדים אלו, אין הוראות הצו מחייבות את 
  העובדים בה.

  
  ליסינג לגלובל ביחס מידע

  
קה של מניותיה לראשונה לציבור ורישומן למסחר בבורסה. שיעור השלימה גלובל ליסינג הנפ 2017ביולי  6ביום 

  .65.8%-החזקותיה של החברה במניות גלובל ליסינג עומד לאחר ההנפקה על כ
  

  בדצמבר 31 ליום 
8 1 0 2 7 1 0 2 

      

  34.2   34.2  (באחוזים)שליטהמקנותשאינןהזכויות שיעור

  33,510   35,369  (באלפי דולר)שליטהמקנותשאינןהזכויות יתרת

      
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
81 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי 
        

  -   )723(  1,859  שליטהמקנותשאינןלזכויותהמיוחס)הפסד( רווח

 מקנות שאינן לזכויות המיוחס אחר כוללהפסד 
  -   )293(  -   שליטה

       
  

  ליסינג גלובל של תמציתי כספי מידע
  בדצמבר 31 ליום 

8 1 0 2 7 1 0 2 
  דולר אלפי  דולר אלפי 

      

  40,591   21,913  שוטפים נכסים

  383,967   310,419  שוטפיםבלתי נכסים

  79,927   34,011  שוטפותהתחייבויות

  246,585   194,835  שוטפותבלתיהתחייבויות
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  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  11ביאור 
  

  (המשך) מהותיות בהן שליטה מקנות שאינן הזכויות אשר בנות חברות  .ב
  

  (המשך) ליסינג גלובל של תמציתי כספי מידע
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
81 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי 
        

  59,574   42,367   37,973   הכנסות

  7,792   )893(  5,440  לשנה(הפסד) רווח

  )144(  )1,002(  -  לשנהאחרכוללהפסד 

       
  42,979   23,158   21,496 שוטפותמפעילויותנטומזומנים תזרימי
  )54,346(  )41,000(  33,230 השקעה)לפעילויותמפעילויות (נטומזומנים תזרימי
  70   32,361   )70,101( מימון(לפעילויות)מפעילויותנטומזומנים תזרימי

  )11,297(  14,519   )15,375( מזומניםושוויבמזומניםנטו(ירידה) עליה
        

  
  החברה ידי על מאוחדותורווחים מחברות  דיבידנדים  .ג
  

  :מאוחדות מחברות שנתקבלו והרווחים הדיבדנדים אודות פירוט להלן
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

  12,070   3,556   -   על אל
  -   15,000   -   )1(  ליסינג גלובל
  2,678   2,955   3,140   )2( תחזוקה כנפי

   3,140   21,511   14,748  
        

על חלוקת דיבידנד בסך  גלובל ליסינג, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הכריזה 2019 מרץב 7ביום  )1(
. יום פי דולראל 2,720הכולל הינו ש"ח ע.נ. סכום הדיבידנד  0.001לכל מניה רגילה בת סנט  2.248 של

בהתאם לאמור, סכום הדיבידנד  .2019 מרץב 25-, ויום התשלום נקבע ל2019 מרץב 17האקס נקבע ליום 
  .אלפי דולר 1,790-אמור אשר ישולם לחברה כבעלת מניות צפוי להסתכם לסך של ככ
  

עם הפיכתה לחברה  גלובל ליסינגהינה בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד שאומצה על ידי  החלוקהכי  יצוין
, חמישים חלוקת הדיבידנד , כאשר סכום החלוקה מהווה, כאמור במדיניות2017ציבורית בחודש יולי 

  .  2018 תבשנ גלובל ליסינגשל (אחרי מס) ) מהרווח 50%ים (אחוז
  .ה'17-ו) 2(ז16ביאורים על חלוקת דיבידנד בגלובל ליסינג ראו  מגבלות לעניין

  
בתקופה שלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ועד מועד פרסום הדוח, חילקה כנפי תחזוקה לחברה סך  )2(

  אלפי דולר. 1,220-של כ
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  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  11ביאור 
  
  משותפת העסק  .ד
  

ושדות תעופה  עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה בנתב"ג ")"QAS –. איי. אס. ישראל  בע"מ (להלן קיו
הנותרים  50%בבעלות החברה, כאשר  50%מוחזקת   QAS"ג.בנתב"מ ואח נוסעים טרקליני הפעלתו אחרים בארץ

חברה בינלאומית העוסקת במתן שירותי קרקע בנמלי תעופה  ינה, שהSwissport Internationalמוחזקים על ידי 
  רבים בעולם. 

(להלן: "רש"ת") וכוללים:  התעופה שדות רשותמוענקים על פי הרשאה של  QASשירותי הקרקע אותם מספקת 
); (ג) Ramp Supervision Services); (ב) שירותי פיקוח רחבה (Passenger Services(א) שירות לנוסע (

  ); (ה) שירותים למטוסי מנהלים בטיסות פרטיות. Cargo Servicesשירותים מבצעיים; (ד) שירותי מטען (
  

  היקף ההשקעה  שיעור ההחזקה  מקום    
  בעסקה המשותפת  בזכויות בהון פעילות  שם

 בדצמבר* 31ליום  בדצמבר 31ליום   עסקית  מדינת  העסקה

  2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8  עיקרי  התאגדות  המשותפת

 אלפי דולר        

QAS 2,792  4,930 50%  50% ישראל ישראל  
          

, המאוחדים הדוחות על בהתבסס נטו כסכום מחושב במישרין המוחזקת משותפת בעסקה ההשקעה היקף  *
 של המאוחדים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים סך של, החברה של לבעלים המיוחס
  .המאזני השווי לשיטת בהתאם נמדדת ההשקעה .המשותפת העסקה בגין כספי מידע החברה

  
: 2016, דולראלפי  2,500: 2017( דולר אלפי3,000 , דיבידנדים בסך QAS-מהתקבלו  2018בשנת   **

   ).דולר אלפי 2,000
 4,000על חלוקת דיבידנד בסך של  QASהמצב הכספי, הכריזה  על, לאחר תאריך הדוח 2019מרץ  בחודש

-אלפי דולר. בהתאם לאמור, סכום הדיבידנד כאמור אשר ישולם לחברה כבעלת מניות צפוי להסתכם ל
  אלפי דולר. 2,000

  
"רש"ת") לרבות מכרז פומבי  –עם רשות שדות התעופה (להלן  QASבדבר התקשרויות של  לפרטים  ***

"ג ובשדות התעופה הפנים ארציים והבינלאומיים ומופעלים תבלהרשאה למתן שירותי קרקע וליווי נוסעים בנ
  .ב'22ביאור על ידי רש"ת ראו 

  
  
  מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12 יאורב
  

  :הרכב  .א
  

 בדצמבר 31יום ל 

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 
      

 1,472,202  1,766,885   מופחתת עלות - טיסה וציוד מטוסים
  94,124   95,205   מופחתת עלות - מוחשיים בלתי ונכסים אחר קבוע רכוש

   1,862,090   1,566,326  
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  (המשך) מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12יאור ב
  

  :טיסה ציודומטוסים  הרכב  .ב
  

      תשלומים    
      על חשבון    
    אביזרים  מטוסים  מטוסי  
  סך הכל  וחלפים  ומנועים מנועים נוסעים  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
            עלות:
  2,774,438   238,906   185,004   211,668   2,138,860   2018בינואר  1ליום 

  -   -   )93,325(  10,000  83,325   מיון וסיווג
  496,340  39,773   105,709  31,319  319,539   תוספות

  )147,446(  **)33,531(  -   )20,706(  )93,209(  גריעות

            

  3,123,332   245,148   197,388   232,281   2,448,515   2018בדצמבר  31ליום 

            
            פחת שנצבר:

  1,302,236   142,619   -   91,412   1,068,205   2018בינואר  1ליום 
  131,076   11,312   -   17,291   102,473   *פחת השנה

  )76,865(  **)18,935(  -  )17,843(  )40,087(  גריעות

            

  1,356,447   134,996   -   90,860   1,130,591   2018בדצמבר  31ליום 
          

            עלות מופחתת:

  1,766,885   110,152   197,388   141,421   1,317,924  2018בדצמבר  31ליום 

            
  .ערך לירידת הפרשה לרבות  *

  לרבות ניפוקים **
  

      תשלומים    
      על חשבון    
    אביזרים  מטוסים  מטוסי  
  סך הכל  וחלפים  ומנועים מנועים נוסעים  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
            עלות:
  2,709,295   262,279   74,583   212,145   2,160,288   2017בינואר  1ליום 

  -   -   )1,776(  -  1,776   מיון וסיווג
  229,321  34,926   112,197  1,623  80,575   תוספות

  )164,178(  **)58,299(  -   )2,100(  )103,779(  גריעות

            

  2,774,438   238,906   185,004   211,668   2,138,860   2017בדצמבר  31ליום 

            
            שנצבר:פחת 
  1,291,401   183,039   -   71,090   1,037,272   2017בינואר  1ליום 

  150,490   8,472   -   21,526   120,492   *פחת השנה

  )139,655(  **)48,892(  -  )1,204(  )89,559(  גריעות

            

  1,302,236   142,619   -   91,412   1,068,205   2017בדצמבר  31ליום 
          

            מופחתת:עלות 

  1,472,202   96,287   185,004   120,256   1,070,655   2017בדצמבר  31ליום 

            
  .ערך לירידת הפרשה לרבות  *

  לרבות ניפוקים **
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  (המשך) מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12יאור ב
  

  (המשך) טיסה וציודמטוסים  הרכב  .ב
  

לטובת הגופים המלווים בשעבוד קבוע וספציפי בדרגה  יםמשועבד ומנועיה הקבוצה מטוסי של המוחלט ם, רובככלל
ראשונה, לרבות זכויות פוטנציאליות ונלוות כגון החכרה וביטוח. הקבוצה מנועה מלהעביר או לרשום שעבוד נוסף 

  להלן. ז'16 ראו גם ביאור .על הנכסים ללא הסכמה מראש של הגופים המלווים
  

 :נוסעים מטוסי הרכב  .ג
  

  נוסעים מטוסי  

  הכל סך  ליסינג גלובל עלאל  

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  
        עלות:
  2,138,860  482,418   1,656,442   2018בינואר  1ליום 

  83,325   -   83,325   מיון וסיווג
  319,539  -  319,539   תוספות

  )93,209(  )89,174(  )4,035(  גריעות

        

  2,448,515  393,244   2,055,271   2018בדצמבר  31ליום 

        
        פחת שנצבר:

  1,068,205  111,556   956,649   2018בינואר  1ליום 
  102,473   19,515   82,958   פחת השנה

  )40,087( )36,052(  )4,035(  גריעות

        

  1,130,591  95,019   1,035,572   2018בדצמבר  31ליום 
       

        עלות מופחתת:

  1,317,924  298,225   1,019,699   2018בדצמבר  31ליום 
        

  
  

  נוסעים מטוסי  

  הכל סך  ליסינג גלובל עלאל  

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  
        עלות:
  2,160,288  452,596   1,707,692   2017בינואר  1ליום 

  1,776   -   1,776   מיון וסיווג
  80,575  78,787  1,788   תוספות

  )103,779(  )48,965(  )54,814(  גריעות

        

  2,138,860  482,418   1,656,442   2017בדצמבר  31ליום 

        
        פחת שנצבר:

  1,037,272  119,010   918,262   2017בינואר  1ליום 
  120,492   27,291   93,201   פחת השנה

  )89,559( )34,745(  )54,814(  גריעות

        

  1,068,205  111,556   956,649   2017בדצמבר  31ליום 
       

        עלות מופחתת:

  1,070,655  370,862   699,793   2017בדצמבר  31ליום 
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  (המשך) מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12יאור ב
  

 הדוח בתקופת ומנועים מטוסים ומכירת לרכישה הסכמים  .ד
  

 על אל בשירות המופעלים מטוסים צי ) 1(
  

  787 בואינג מסוג גוף רחבי מטוסים של ולחכירה לרכישה ההצטיידות תכנית  .א
  

מטוסי דרימליינר חדשים מתוכם תשעה מטוסים חכורים  16התקשרויות לרכישה וחכירה של  על אלל
למועד הדוח על המצב הכספי ומטוס  עד מטוסים 4 אל על(מתוכם התקבלו ב 787-9מדגם  םמטוסי 8

בהסכם לעסקת מכירה  על אל(לגביו קשורה  787-8נוסף לאחר מועד הדוח על המצב הכספי) ומטוס 
מטוסים למועד  3 על אל(מתוכם התקבלו ב 787-9מטוסי  4ש) ושבעה מטוסים בבעלות (וחכירה מחד

  .)787-8מטוסי  3-הדוח על המצב הכספי) ו
  

כל החכירות (לרבות החכירה נשוא עסקת המכירה וחכירה מחדש)  לעניין המטוסים החכורים, יצוין, כי
אפשרות יציאה מוקדמת  על אלת לשנים, כאשר ביחס לחלק מהמטוסים, קיימ 12הינן לתקופות של 

שנים, זאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת ותשלום דמי יציאה, על פי התנאים הקבועים בכל  10לאחר 
  הסכם.

  

המסירה  מועדי, וכן 2018בדצמבר  31הקבלה של המטוסים שהתקבלו נכון ליום  מועדילהלן פירוט 
  הצפויים של המטוסים שטרם נתקבלו:

  

 דגם
  בעלות/
  חכירה

2017  
מטוסים 
  שהתקבלו

2018  
מטוסים 
  שהתקבלו

2019  
צפויים 
  להתקבל

2020  
צפויים 
 סה"כ  להתקבל

              
 8  -  *4  2  2   חכירה  787-9
  4  -   1  3  -  בעלות  787-9
  1  -  **1  -  -  חכירה   787-8
  3  2  1  -  -  בעלות  787-8

    2  5  7  2  16   
              
  הדוח על המצב הכספי.אחד מהמטוסים התקבל לאחר מועד   *

  מכירה וחכירה מחדש.                                                                                    **
  

התשלום בגין  מיליארד דולר. 1.3-מוערכת בגין עסקת ההצטיידות, מסתכמת בככוללת ההעלות ה
מן העלות המוערכת  30%-, למעט מקדמה בשיעור של כאל עלכל מטוס מתבצע במועד מסירתו ל

  הנ"ל בגין כל מטוס, אשר משולמת במועד מוקדם יותר, על פי תנאי הסכם הרכישה. 
  

 , עד למועד הדוח על המצב הכספי,אל עלשילמה , הכלולים בעסקת ההצטיידות בגין מטוסים בבעלות
ביאור  ועבור עסקת ההצטיידות, רא אל עלמיליוני דולר. לעניין הלוואות שהועמדו ל 337-ל כסך ש

רכישת המטוסים, וכן לעניין תשלום דמי החכירה  בגין אל על תיוהתחייבו יתרתלעניין  להלן. ב'16
ספי לעניין השפעתו הצפויה של תקן דיווח כ .להלן ז'24 ביאור והמינימאליים נשואי חכירות אלו רא

  לעיל. ב'3 ביאור ו"חכירות", רא IFRS 16בינלאומי 
  

  תכנית ההצטיידות המקורית והשינויים שהיו בה:
  
  רכישת מטוסים: ) 1(

  

מטוסי  4על הסכם עם חברת בואינג לרכישת  אל על, חתמה 2015באוקטובר  29ביום 
("הסכם  787-8מטוסי דרימליינר חדשים מדגם  5וכן  787-9דרימליינר חדשים מדגם 

ליצרנית המטוסים בואינג על ביטול  אל על, הודיעה 2018הרכישה"), כאשר בחודש נובמבר 
כמו כן, הוענקו בהתאם להסכם הרכישה.  ,ןלהל 3סעיף כמפורט ב 787-8אחד מדגמי בואינג  

לגביהן קיימות  ,("מטוסי האופציה") 787מטוסים מדגמי  13אופציות לרכישה של עד  אל עלל
  . 787-זכויות המרה למטוסים מדגמים אחרים של סדרת ה
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 (המשך) על אל בשירות המופעלים מטוסים צי ) 1(
  

  (המשך) 787בואינג  מסוג גוף רחבי מטוסים של ולחכירה לרכישה ההצטיידות תכנית  .א
  

  חכירת מטוסים ) 2(
  

מועד הסכם הרכישה, על הסכמים לחכירה של חמישה מטוסי סמוך ל, באל עלבנוסף, חתמה 
(אשר הומרו בחודש נובמבר  787-8שני מטוסים מדגם ו 787-9דרימליינר חדשים מדגם 

אופציה לחכירת שני מטוסים  אל עלבנוסף, הוענקה ל .)787-9, למטוסים מדגם בואינג 2018
  ע"פ התנאים אשר נקבעו בהסכם. 787-9נוספים מדגם בואינג 

  
רה זרה עם חב אל עלהתקשרה  ("מועד ההתקשרות הנוספת") ,2018כמו כן, בחודש ינואר 

(על אף שבהתאם לתכנית ההצטיידות,  787-9בהסכם לחכירת מטוס דרימליינר נוסף מדגם 
שנים עם אופציה  12לתקופה של  מטוסים) 16-לא היתה כוונה להצטייד ביותר מ אל עלל

השלישי  היה מתוכנן לרבעוןלהארכה על פי התנאים הקבועים בהסכם, אשר מועד מסירתו 
  .2019לשנת 

  
  ירה מחדשמכירה וחכ ) 3(

  
על הסכמים עם חברה זרה על פיהם שניים מהמטוסים  אל על, חתמה 2016בחודש ספטמבר 

 1סעיף כאמור ב עלאל , מתוך חמשת המטוסים מדגם זה אשר נרכשו על ידי 787-8מדגם 
(מכירה  אל עללעיל, יימכרו לחברה הזרה עם מסירתם מבואינג וייחכרו בחזרה ממנה על ידי 

ניתנה זכות לבטל את  אל על). יצוין, כי ל"SLBלהלן " Sale & Lease Back -וחכירה מחדש
עסקאות המכירה והחכירה מחדש בהתקיים תנאים מסוימים, כפי שנקבעו בהסכם ובכפוף 

לבואינג על  אל על, הודיעה 2018בחודש נובמבר להודעה מראש למחכיר. כאמור לעיל, 
כש במסגרת עסקת ההצטיידות כאמור שנר 787-8ביטול רכישת מטוס אחד מדגם בואינג 

לעיל, ובהתאם מסרה הודעה לחברה הזרה עמה התקשרה בעסקת מכירה וחכירה מחדש 
  בדבר ביטול העסקה ביחס לאותו מטוס.

  
 787קליטת מנועים עבור מטוסים מדגם בואינג   .ב

  
בדבר מגבלות שנוצרו בתהליך  אל עלעדכנה רולס רויס את  2017במהלך הרבעון הרביעי לשנת 

במסגרת עסקת ההצטיידות.  אל עלאותם רכשה  TRENT-1000 TENהייצור של המנועים מסוג 
המגבלות, בעיקרן, הינן מגבלות רגולטוריות הנוגעות לחלקי מנוע שייתכן כי ידרשו החלפה מוקדמת 

כי צומצמו חלק מהמגבלות אשר היו  אל עלרולס רויס הודיעה ל 2018במהלך שנת מהמתוכנן. 
קיימות. על פי הודעתה, רולס רויס בוחנת את הפתרונות האפשריים לצורך פתרון וצמצום המגבלות 

    בדבר פתרונות אלו. אל עלשנותרו ותעדכן את 
מצוידים  היו 2017בשנת  ל עלאהתקבלו בש 9-787בנוסף, יצוין כי שני מטוסי דרימליינר מדגם 

 TRENT-1000 TEN - במקום הדגם החדש TRENT-1000 PACK C  במנועי רולס רויס מדגם
 אותםבעת מסירת  TRENT-1000 TEN -וזאת עקב אי קבלת הרישיונות הרגולטוריים למנועי ה

 ויסר רולסהושלמה על ידי  ,, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי2019פברואר חודש ב. מטוסים
  .TRENT-1000 TEN -החלפת ארבעת המנועים לדגם החדש 

  
, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, הושלמה רכישת מנוע רזרבי שני 2019בחודש פברואר  ,בנוסף

  .)7ג(16 לעניין מימון שהתקבל עבור המנוע, ראו ביאורלצי מטוסי הדרימליינר מחברת רולס רויס. 
  

מחברת רולס רויס ויצרנית המטוסים בואינג בשל המצב  אל עלהמידע שנמסר לכמו כן יצויין, כי על פי 
למטוסים   TRENT-1000 TENמדגםמנועים חדשים המתואר, קיימים עיכובים בעולם באספקת 

במועד המתוכנן. מעבר  787-9-קיבלה את מטוסי ה אל עליצוין, כי עד כה  .787החדשים מדגמי 
גבלות כאמור, הדבר עשוי להשפיע על קבלת המטוסים הנוספים לכך, ככל שיימשכו העיכובים והמ

 .במועד
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 (המשך) על אל בשירות המופעלים מטוסים צי ) 1(
  

  767-300ER-ו 747-400ומנועים בציי יציאה משירות של מטוסים   .ג
 

על מנועיו וכן מנועים  767-300ERמטוס מדגם בואינג  אל על, מכרה 2018במהלך שנת  ) 1(
מיליון  9.3-בתמורה כוללת של כ 747-400נוספים אשר שימשו גם מטוסים מדגם בואינג 

, במהלך השנה מיליון דולר. בנוסף 6.4-ברווח הון בסך כולל של כ אל עלדולר, בגינם, הכירה 
בתמורה ורווח הון  2017, אשר הוצא משירות במהלך שנת 747-400נמכר מטוס מדגם 

 שאינם מהותיים.
  

, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, עם הוצאתם משירות של המטוסים 2019בחודש ינואר  ) 2(
הפרשה  בדבר ב'13 ביאור ו. ראאל עלבכללותו את שירותו ב זהסיים צי  ,767-300ERמדגם 

 החכורים מהמטוסים חלק הוצאת עם המדווחת בשנה הוכר חלקהלחוזה מכביד (אשר 
 ).משירות

 
 .2019בשנת  אל עלב שירותו את יסיים 747-400 צי ) 3(

  
 767-300ERבמטוס חכור, מדגם  Germania, פגע מטוס של חברת 2018בחודש מרץ  ) 4(

ברחבת החניה במתחם נתב"ג. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק למטוס  אל עלאשר הופעל על ידי 
אשר גרם לקרקועו. לאור חומרת הנזק ומשך הזמן הארוך אשר היה נדרש לתיקונו, החליטה 

, בהסכמת המבטחים ובעלי המטוס, להמיר את הליך תיקון הנזק בקבלת תשלום אל על
וזאת חלף המועד  2018י מהמבטחים ולסיים את תקופת החכירה של המטוס בחודש יונ

נחתם ההסכם בין הצדדים כמפורט  2018. במהלך חודש יולי 2020המתוכנן בחודש דצמבר 
מיליון דולר, המוצגות בסעיף  6.9-הכנסות נטו בסך של כ אל עללעיל. במסגרת זו, נבעו ל

 הכנסות אחרות.
  
  לאחרים המוחכרים גלובל ליסינג מטוסי צי ) 2(
  

 330-200 איירבוס מטוסלהחכרת  הסכםעל  חתימה  .א
 

, אשר 330-200מטוס איירבוס  של להחכרתו הסכם חתמה גלובל ליסינג על 2018אפריל  בחודש
 Virgin Atlantic"ההסכם") לחברת התעופה  או" ההחכרההוחכר בעבר לאייר ברלין (להלן: "הסכם 

Airways Limited )בתוקף החל ממועד החתימה " או "החוכרת"), ההסכם אטלנטיק'ין וירג: "להלן
  :כדלקמן הינם ההחכרה הסכם של עיקריו .החוכרתובאותו מועד הועברה החזקה במטוס לידי 

  
 .2022יוחכר לחוכרת לתקופה המסתיימת ברבעון השני לשנת  המטוס ) 1(
 10.7-צפויים להסתכם לסך של כ החוכרתהתקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי  ) 2(

 מיליון דולר.
 מידי חודש מראש. ישולמו והם קבועים הינםרה דמי החכי ) 3(
חודש אחד של דמי  בגובהפיקדון (שאינו נושא ריבית)  גלובל ליסינגלטובת  העמידההחוכרת  ) 4(

החכרה, אשר יוחזר לה בתום החכירה כביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי הסכם 
 תקופת החכירה. 

 תקופת בתום כאשר, במטוס השימוש בגין לשיפוץ רזרבות גלובל ליסינגל תשלם לא החוכרת ) 5(
 במועד כאמור למצב ביחס ומנועיו המטוס מצב פי על הצדדים בין התחשבנות תיערך החכירה
 .לחוכרת המטוס מסירת

 
 .    להלן ב' סעיף ראו 2018בדבר מכירתו של מטוס זה בסוף חודש יוני  לפרטים
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  (המשך) לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי ) 2(
  

 330-200 איירבוסומטוס  737-800 בואינג מטוסישני  מימוש  .ב
  

, שני מטוסי בואינג מטוסים שלושה למכירת עסקה גלובל ליסינג השלימה 2018 יוני חודש בסוף
 "):העסקה, יחד עם הסכמי ההחכרה של מטוסים אלו, כדלקמן ("330-200ומטוס איירבוס  737-800

  
, 2001, משנת ייצור 737-800המטוסים הנמכרים, כאמור לעיל, כוללים (א) מטוס בואינג  שלושת

") ואשר אייר קוריאן("  .Korean Air Lines Co., Ltdאשר הוחכר לחברת התעופה הדרום קוריאנית 
, 2000נוסף, משנת ייצור  737-800; (ב) מטוס בואינג 2018הסכם החכרתו הסתיים בסוף חודש יוני 

המוחכר גם הוא לקוריאן אייר ואשר הסכם החכרתו הינו בתוקף לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון 
'ין וירג, אשר הוחכר לחברת התעופה 2000, משנת ייצור 330-200(ג) מטוס איירבוס -; ו2020לשנת 

  "). החוכרות" - להלן יכונו אייר וקוריאן אטלנטיק(וירג'ין  עיל.ל 'א סעיף, לפרטים נוספים ראו אטלנטיק
 

מיליון דולר אשר שולמה בנטו לאחר ניכוי של תשלומי  59-המכירה הסתכמה לסך של כ תמורת
 גלובל ליסינג, ושל דמי חכירה שהתקבלו בידי נגגלובל ליסירזרבות ופיקדונות שהעמידו החוכרות ל

 רשמה המטוסים שלושת ממכירת כתוצאהבגין התקופה שלאחר המועד הכלכלי עליו סיכמו הצדדים. 
דוחות כספיים ב אחרות הכנסות סעיףוכר בה אשר דולר מיליון 4.2-כ של בסך הון רווח גלובל ליסינג

  אלו. 
  

בביאור  כאמור ההלוואות של המוקדם הפירעון ולאחר המטוסים שלושת של מהמכירה כתוצאה
  .דולר מיליון 24-כ של בסך(נטו)  פנוי תזרים גלובל ליסינגל נוצר )3(ה16

  
 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 330-200איירבוס   מטוס מימוש  .ג

  
(להלן:  Tame EPעל הסכם עם חברת התעופה  גלובל ליסינגחתמה  2018דצמבר  בחודש ) 1(

(להלן: "המטוס"), על הסכם  330-200איירבוס  מטוס גלובל ליסינגמ אשר חכרה"החוכרת"), 
 לסיום מוקדם של חכירת המטוס ואשר עיקריו כדלקמן (להלן: "הסכם הסיום המוקדם"):

  
(חלף  2019 פברואר לחודש וקדםי החוכרת ידי על המטוס של החכירה סיום מועד  .א

 ) (להלן: "מועד סיום החכירה המקורי").2019מועד סיום החכירה המקורי בחודש יולי 
התחייבה להמשיך ולשלם את יתרת דמי החכירה שעל החוכרת לשלם עד  החוכרת  .ב

 מיליון דולר. 2-מועד סיום החכירה המקורי בסך של כ
והחוכרת הסכימו לבצע שינוי בתנאי ההחזר המינימליים בהם היה על  גלובל ליסינג  .ג

, כך גלובל ליסינגהחוכרת לעמוד במועד סיום החכירה המקורי והשבת המטוס ל
 שתנאים אלו נוחים יותר לחוכרת (להלן: "ההקלות בתנאי ההחזר").

 מיליון דולר. 4.5-בגין ההקלות בתנאי ההחזר תשלם החוכרת סך של כ  .ד
הסתכם בכל הנוגע ליתרת הרזרבות ששולמו על ידי החוכרת אשר סכומן  כן, כמו  .ה

: "הרזרבות בגין המטוס"), להלןמיליון דולר ( 8-סך של כבמועד הסיום המוקדם ל
 עם השבת המטוס לחזקתה וסיום הסכם החכירה.  גלובל ליסינגבידי  יוותרסכום זה 

 
, המסתכמים לסך של לעיל ד'-ו 'ב"ק בס, הסכומים הנקובים המוקדם הסיוםלהסכם  בהתאם

עד  2019בתשלומים במהלך החודשים פברואר  גלובל ליסינגמיליון דולר, ישולמו ל 6.5-כ
  . 2019מאי 
  . כאמור עמה בהסכם שנקבעו בתשלומים החוכרת עומדת הדוח פרסום למועד נכון

  
, הושב המטוס לחזקת גלובל ליסינג והסתיים הסכם החכירה, זאת 2019בפברואר  28ביום 

לאחר קבלת התחייבות החוכרת לתיקון, על חשבונה ובאחריותה, שני ממצאים שנתגלו 
בבדיקות שנערכו למטוס קודם לקבלתו בחזרה על ידי גלובל ליסינג (להלן: "הממצאים" 

  ים", בהתאמה). ו"התחייבות החוכרת לתיקון הממצא
  

 המטוס את להפחית גלובל ליסינג הפסיקה, המוקדם הסיום הסכם לאורבהקשר זה יצוין כי 
(לפרטים נוספים בדבר שינוי אומדן פחת זה  2018 לשנת הרביעי מהרבעון החל בספריה

  הלן).ל 'ה12סעיף ו רא
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 (המשך) הדוח בתקופת ומנועים מטוסים ומכירת לרכישה הסכמים  .ד
  

  (המשך) לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי ) 2(
  

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי (המשך) 330-200איירבוס   מטוס מימוש  .ג
  
 שאינו שלישי צדעם  נחתםלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, , 2019בפברואר  19ביום  ) 2(

המטוס (להלן: "הסכם המכירה"  ת(להלן: "הרוכש") הסכם מחייב למכיר גלובל ליסינגל קשור
, בד בבד עם קבלת 2019בפברואר  28, אשר הושלם ביום ו"עסקת המכירה", בהתאמה)

  : לעיל. עיקרי עסקת המכירה הינם כדלקמן )1( המטוס מן החוכרת כאמור בס"ק
  

 מיליון  18.8-במועד השלמת עסקת המכירה שילם הרוכש לגלובל ליסינג סך של כ
 3דולר מתוך התמורה שנקבעה בהסכם המכירה ואילו יתרת התמורה, בסך של 

מיליון דולר, נותרה בידי הרוכש להבטחת עמידת החוכרת בהתחייבותה לתיקון 
כן,  כמותועבר לגלובל ליסינג עם תיקון הממצאים על ידי החוכרת. הממצאים, והיא 

 ביתרות הזכויות את לרוכש תעביר גלובל ליסינג כי הוסכם המכירה עסקת במסגרת
 .747-400 בואינג מטוסי של מנועים שני מלאי

  מיליון  30-עומדת על סך של כ 2018בדצמבר  31העלות המופחתת של המטוס ליום
ל שסך מסתכמת ל גלובל ליסינגבידי  ותרונהרזרבות בגין המטוס אשר דולר (ובניכוי 

 מיליון דולר). 22-כ
  
, ברווח בסך של 2019הכספיים לרבעון הראשון לשנת  בדוחותצפויה להכיר,  גלובל ליסינג ) 3(

 עסקת עם ובקשר המוקדם הסיום הסכם מכוח התשלומים עם בקשרון דולר מילי 6-כ
 .המכירה

 
 פברואר חודש בתחילת, מוקדם בפירעון גלובל ליסינג פרעה, המטוס למימון הנוגע בכל ) 4(

 )5ה(16 , לפרטים נוספים ראו ביאורמועד באותו שהייתה כפי ההלוואה יתרת את, 2019
 להלן.

  
 330-300 איירבוס מטוס -נוסף  מידע  .ד

  
, אשר היה מוחכר 330-300לחזקתה מטוס איירבוס  גלובל ליסינגהשיבה  2016בסוף חודש דצמבר 

, וזאת לאחר שהאחרונה הודיעה על נקיטת TransAsia Airwaysעד אותו מועד לחברת התעופה 
 הליכי פירוק מרצון והפסקת פעילותה. 

  
נחתם הסכם חכירה עם לקוח החדש, לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון  2017בחודש נובמבר 

מיליון דולר. לאור התפתחויות מהותיות  21.8-ת דמי חכירה בסך כולל של כ, ותמור2023של שנת 
שחלו ממועד חתימת הסכם החכירה באשר למצבו הפיננסי של הלקוח החדש, וקיומו של חשש ממשי 

, הפרה גלובל ליסינגבאשר ליכולתו לעמוד בתנאי הסכם החכירה כפי שסוכמו (אשר מהווים, לשיטת 
, 2018הסכם החכירה) הוחלט על ידי הצדדים, בתחילת חודש פברואר  של הלקוח החדש את תנאי

על סיום לאלתר של הסכם החכירה, וביטול מסירת המטוס ללקוח החדש. למועד פרסום הדוח, 
פועלת לאיתור חוכר חלופי למטוס  גלובל ליסינגבחנייה בצרפת ו גלובל ליסינגהמטוס נמצא בחזקת 

  ו/או לשווקו למכירה.
  

נים ימס ולאחר שזוהו ,2018 בספטמבר 30 ליום גלובל ליסינגיכת הדוחות הכספיים של במסגרת ער
 30המטוס ליום את סכום בר ההשבה של  גלובל ליסינגבחנה  המטוס, של ירידת ערך אפשרותל

, וזאת בהתאם לאינדיקציות בשוק למימוש מיידי. בהתאם לבחינה שבוצעה נקבע 2018בספטמבר 
מיליון דולר ובהתאם נרשמה הפרשה  1-מעלותו המופחתת של המטוס בכסכום בר השבה הנמוך 

   אשר נזקפה לסעיף הוצאות אחרות.לירידת ערך המטוס בסכום זה 
  

, לא נמצאו סימנים 2018בדצמבר  31ליום  גלובל ליסינגבמסגרת עריכת דוחותיה הכספיים של 
לאפשרות לירידת ערך של המטוס, ובהתאם לא ביצעה גלובל ליסינג בחינה של הסכום בר השבה 

למועד זה. כן יודגש בהקשר זה כי בהתאם לטיפול החשבונאי של גלובל ליסינג לא נרשמו  של המטוס
  יות והמטוס לא הופעל בתקופה זו.וזאת ה 2017-2018הוצאות פחת בגין המטוס במהלך השנים 
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 (המשך) הדוח בתקופת ומנועים מטוסים ומכירת לרכישה הסכמים  .ד
  

  (המשך) לאחרים המוחכריםגלובל ליסינג  מטוסי צי ) 2(
  

 (המשך) 330-300 איירבוס מטוס -נוסף  מידע  .ד
  

הודיעו  2017, בחודש אוקטובר TransAsia Airwaysיצוין כי בכל הנוגע להליכי חדלות הפירעון של 
של הלקוח לשעבר כי הגישו לבית המשפט בקשה לשינוי מסלול הליכי חדלות  המנהלים המיוחדים

הפירעון מהליך פירוק מרצון להליך של פשיטת רגל בפיקוח בית המשפט וזאת היות ולהערכתם אין 
יכולת הלקוח לשעבר לעמוד בפירעון מלוא חובותיו לנושיו. בית המשפט המקומי אישר את הבקשה ב
הגישה תביעת חוב חדשה לכונס הנכסים שמונה ללקוח לשעבר, וזאת בגין הנזקים  גלובל ליסינגו

אשר נגרמו לה כתוצאה מהפרת הסכם החכירה על ידי הלקוח לשעבר. נכון למועד פרסום הדוח 
  כי שיעורי ההשבה של תביעות החוב כאמור צפויים להיות נמוכים, אם בכלל. ובל ליסינגגלמניחה 

  
  .)1ה(16 ביאורלפרטים בקשר להלוואה שניטלה מבנק ישראלי לצורך מימון רכישת המטוס ראו 

  
  מטוסים של הפחתה  .ה

  
  לאחרים המוחכרים גלובל ליסינג מטוסי צי
  

  :2018לשנת  םשל גלובל ליסינג ביחס לעלות המוחכריםלהלן שיעורי הפחת השנתי הממוצע של צי המטוסים 
  

 צי המטוסים
 שיעור פחת שנתי

  ממוצע
  

 * 330-300איירבוס 
 8.30% **330-300איירבוס 
 5.68% ***330-200איירבוס 
 321-2004.85%איירבוס 
 4.40% 320-200איירבוס 
 2.57% 319-100 איירבוס

   
 ראו, לחוכר נמסר לא והמטוס היותלא נרשמו הוצאות פחת בגין מטוס זה,  2017-2018 השנים במהלך  *

  לעיל. )ד2ד( סעיף

, Thomas Cookהתעופה  לחברת) גלובל ליסינגזה מוחכר בחכירה משותפת (המנוהלת על ידי  מטוס  **
 המטוס במנועי הזכויות בעל הינו השותף ואילו המטוס בגוף הזכויות בעלת הינה גלובל ליסינג כאשר

  .החכירה מהסכם התמורה חלוקת מתבצעת לכך ובהתאם

המטוסים מדגם זה (ראו  שנילא נרשמו הוצאות פחת בגין אחד מ 2018מהרבעון הרביעי של שנת  החל ***
  .זה מדגם המטוסיםאחדנמכר2018יוניבחודשו),לעילג)2(דסעיף

  
  

  :פחת אומדן שינוי
  

 ג)2ד( סעיףבכמפורט  Tameהמוחכר לחברת  330-200של מטוס איירבוס  החכירה הסכם תקופת קיצור בעקבות
 מיום החלשהביא להפסקת הפחתתו של המטוס  פחתאומדן  שינוי ביצוע על ליסינג גלובל הנהלת החליטה, לעיל

 הפחת בהוצאות דולר אלפי 467-הביא לקיטון של כ זה אומדן שינוי. החכירה הסכם לסיום ועד 2018 באוקטובר 1-ה
   .2017 שנתביחס להוצאות הפחת ב 2018שנת ל
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 ואמידת סכום בר ההשבה קבוצהה מטוסי של ערך לירידת בחינה  .ו
  
 על אל בשרות המופעלים מטוסים צי ) 1(

  
, בשל ירידה בתוצאות העסקיות על אל, זוהו סימנים לירידת ערך בצי המטוסים של 2018בספטמבר  30ליום 
, 2017בדצמבר  31בפועל ביחס לנתונים ששימשו בעבודה הקודמת לחישוב שווי השימוש ליום  על אלשל 

אומדן של שווי השימוש של צי  על אלירי הדלק והחרפת התחרות. על כן, ביצעה בעיקר בשל עלייה במח
  מטוסים נכון למועד ההערכה. 

  
להלן עיקרי ההנחות אשר שימשו בתחשיב שווי השימוש כאמור והכל בהתאם לפרמטרים הכלכליים כפי 

  : 2018 בספטמבר 30 יוםשנחזו ב
  

(בניכוי מס  2020-ו 2019לשנים  אל עלהתרומה הצפויה מצי המטוסים מבוססת על התחזיות של   )א(
מושלכות קדימה לאורך חייו הכלכליים של צי המטוסים, בהתאמה  2020רעיוני), כאשר תוצאות שנת 

הינו  אל עללפרמטרים הכלכליים החזויים בתקופת התחזית. תזרים המזומנים מצי המטוסים של 
   מן מוגדר וסופי, וזאת עד למועד היציאה משירות המתוכנן של המטוסים.לפרק ז

  
אורך החיים השימושיים של המטוסים מבוסס על מועדי היציאה משירות החזויים של כל מטוס ולגבי   )ב(

המטוסים החכורים, אורך החיים השימושים הינו בהתאם לתקופת השימוש החזויה במטוסים אלו על 
בהתחשב בהסכמי החכירה הקיימים שלה, בקיומן של אופציות הארכה, ובהתאם , בין היתר אל עלידי 

  .אל עללניסיון העבר של 
  

למועד ההערכה. לאור העובדה, כי  על אלהערכת שווי השימוש נעשתה עבור מטוסיה הקיימים של   )ג(
בל טרם התק ),לעיל )א1ד( סעיף ו(רא על אלאשר נרכשו ונחכרו על ידי  787חלק מהמטוסים מדגמי 

על ידה למועד זה ולאור העובדה כי כניסת המטוסים העתידיים מהווה השקעה מהותית וחריגה 
, באופן אשר ישנה משמעותית את אופיים של תזרימי המזומנים הצפויים אל עלבמהלך העסקים של 

לנבוע מצי המטוסים, לרבות תמהיל ההכנסות והעלויות, לא נלקחו בחשבון תזרימי המזומנים 
לנבוע מאותם מטוסים עתידיים, לרבות ההשקעות הצפויות ברכישתם ובקליטתם. יצוין, כי  הצפויים
הייתה מביאה בחשבון, בחישוב תזרים המזומנים הצפוי לנבוע מצי מטוסיה, גם את  אל עלבמידה ו

(לרבות אלו אשר טרם נכנסו לשירות נכון למועד  787תזרימי המזומנים בגין כל המטוסים מדגם 
היה צפוי שווי השימוש להיות גבוה יותר משווי השימוש אשר חושב בפועל, וזאת בעיקר  ההערכה),

שנים), וזאת לעומת תקופת השירות  25-לאור תקופת השירות הארוכה הצפויה של מטוסים אלו (כ
הצפויים לצאת משירות בשנים הקרובות, וכן , הקצרה של המטוסים שנכללו בחישוב שווי השימוש

  .החדשים מטוסיםההתפעולית של  לאור היעילות
  

 הטיסותההכנסות מהפעלה מבוססות על שעות הטיסה הצפויות של המטוסים בהתאם ללוח   )ד(
בשיעור  2020-ו 2019המתוכנן שלהם, תוך הבאה בחשבון של גידול בהכנסה לשעת טיסה בשנים 

בהכנסות.  לא הונחה צמיחה כלשהי 2021בשנים אלו. יצוין, כי החל משנת  1.3%-ממוצע של כ
הצמיחה בהכנסה לשעת טיסה בשנים אלו צפויה כתוצאה מהגדלת היצע המושבים עקב שינוי תצורה 

והיא החלה בביצועו בפועל,  אל על, תהליך אשר אושר על ידי דירקטוריון 737-ו 777במטוסיה מציים 
הופחתה לרבות התקשרויות עם ספקים וביצוע תשלומים שונים. יצוין, כי סך ההשקעה הצפויה 

מהתרומה בשנים הרלוונטיות בחישוב שווי השימוש. בנוסף, שיעור הצמיחה מושפע לחיוב כתוצאה 
משינוי מודל ההמחרה בנתיבי אירופה. כמו כן, הונח כי הצמיחה תושפע גם מהגדלת התשואה 
הצפויה לנוסע הנובעת מגידול טבעי בשוק התעופה וכן מהתאמת מחירים לשינויים בפרמטרים 

ידוע באותה עת, וכתוצאה משיפור המוצר המוצע ללקוח  שהיהים כגון עליית מחירי הדס"ל כלכלי
  בשל חידוש המושבים בצי הקיים וכניסת מטוסים חדשים.

  
ההוצאות הישירות אשר הובאו בחשבון בתחזית כוללות הוצאות דלק, שכר צוות אוויר, אגרות,   )ה(

קייטרינג, עלויות מטענים והוצאות הפעלה ישירות אחרות. מחיר הדלק נקבע בהתאם לעקום הדלק 
, אל עלידוע בעת עריכת התחשיב וכן תוך שקלול מדיניות הגידור של  שהיה 2020-ו 2019לשנים 
ובהתחשב בהתייקרויות מסוימות  2020- 2019לשנים  אל עלהתאם ללוח הטיסות הצפוי של והכל ב

בחלק מן העלויות. יצוין, כי ההוצאות הישירות כוללות גם הוצאות בגין עמלות סוכנים, אשר להערכת 
, של עמלת הבסיס המשולמות 2019ביוני  1תושפענה באופן חיובי בשל ביטול, החל מיום  אל על
  לסוכנים.  במסגרת שינוי מודל התגמולם כיום, לסוכני
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  (המשך) מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12יאור ב
  

 (המשך) ואמידת סכום בר ההשבה הקבוצה מטוסי של ערך לירידת בחינה  .ו
  

 (המשך) על אל בשרות המופעלים מטוסים צי ) 1(
 

ההוצאות העקיפות אשר הובאו בחשבון כוללות הוצאות שאינן מתהוות באופן ישיר כתוצאה מהטסה,   )ו(
הניחה, כי לא  אל עללרבות שכר עבודה (למעט שכר צוות אויר הכלול בהוצאות ההפעלה הישירות). 

  . 2018צפוי שינוי מהותי בסך ההוצאות העקיפות בהשוואה להוצאות בשנת 
  

מסוימים כתוצאה מהתייעלות בכוח האדם ובנושאים נוספים, בין היתר, בשל  הניחה חסכונות אל על  )ז(
 .אל על, ובהתאם לתכניות 787שינוי של מודל ההפעלה של טיסות והיעילות הקשורה במטוסים מצי 

  
  שער החליפין של השקל מול הדולר הינו בהתאם לשער החליפין היציג הסמוך למועד ההערכה.  )ח(

  
אשר שקולה לריבית היוון, לפני מס,  7.7%ממוצעת משוקללת, אחרי מס, בשיעור של ריבית היוון   )ט(

  .9.2%-בשיעור של כ
  

, נמצא, כי הסכום בר ההשבה של צי המטוסים עולה על עלותו המופחתת בדוחות על אלבבחינה שערכה 
  . בהתאם לכך, לא נערכה הפרשה לירידת ערך.על אלהכספיים של 

  
, נמצא, כי לא חל שינוי באומדן התרומה, באופן אשר עשוי להצביע על 2018בדצמבר  31בנוסף, נכון ליום 

  .לעילסימן נוסף לירידת ערך, ביחס לתרומה ששימשה לצורך החישוב שנערך למועד ההערכה 
 

 לאחרים המוחכריםליסינג  גלובל מטוסי צי ) 2(
  

, ביותר הקטנה המזומנים מניבת יחידהמטוסי גלובל ליסינג המוחכרים לאחרים (בהתאם לבחינה לפי  בצי
אומדן של  גלובל ליסינגם לאפשרות של ירידת ערך, מבצעת ימניקיימים ס וב )לעיל )5(ח2בביאור כמפורט 

 מצבוהחוכר, סימנים לירידת ערך כוללת מרכיבים איכותיים, בין היתר מצב  בחינתסכום בר השבה. 
 של השוואה גלובל ליסינג עורכת לפיו כמותי ומרכיב בריבית ושינויים התעופה שוקהתחזוקתי של המטוס, 

לפי מחירונים מקובלים לערכי מטוסים הפנויים  םבספרים אל מול ערכ המטוסים צישל  המופחתת העלות
  ) נכון למועד הבחינה ("שווי ערכי המטוסים"). Current Market Valueלמכירה מיידית (

  
שבביצוע ההשוואה כאמור לעיל נמצא כי העלות המופחתת הינה גבוהה משווי ערכי המטוסים,  במקרה

בחינה האם ההפרש בין העלות המופחתת לבין שווי ערכי המטוסים גבוה מההפרש  גלובל ליסינגמבצעת 
השבה האחרון (ובלבד שלא חלפה שנה ממועד בחינה זו). האמור אשר התקבל במועד בחינת סכום בר ה

תראה  גלובל ליסינגבמידה וההפרש גדל (קרי, הירידה בערכי המטוסים גבוהה מצבירת הוצאות הפחת), 
בכך התקיימות של סימנים לאפשרות של ירידת ערך למועד הבחינה ותבצע אומדן סכום בר השבה לגבי 

  אותם מטוסים. 
  

 איירבוס למטוס פרט גלובל ליסינג מטוסי בצי, לא נמצאו סימנים לירידת ערך 2018 מרץב 31ליום   .א
לעיל). בהתאם לכך בחנה  ב)2ד(-ו)א 2ד( סעיפים גם(ראו  2018 יוני בחודש נמכר אשר, 330-200

  . דאת סכום בר ההשבה של המטוס ונמצא כי הוא עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע ליסינג גלובל
  

את סכום בר ההשבה של ציי המטוסים בהם זוהו  גלובל ליסינגבחנה  2018 בספטמבר 30 ליום  .ב
  מטוסים כדלקמן: 6של ירידת ערך לאותו מועד, סך של  אפשרותנים לימס

  
 חוכר  כמות צי המטוסים ודגם

    

 Off-Lease 1 330-300איירבוס
 Tame 330-2001איירבוס
 Virgin Australia 1 330-200איירבוס
 British Airways 1 321-200איירבוס
 British Airways 2 320-200איירבוס
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  (המשך) מוחשי בלתי ורכוש אחר קבוע רכוש, טיסה ציוד, מטוסים  -  12יאור ב
  

 (המשך) ואמידת סכום בר ההשבה הקבוצה מטוסי של ערך לירידת בחינה  .ו
  

 לאחרים המוחכריםליסינג  גלובל מטוסי צי ) 2(
  
  (המשך)  .ב
  

של ירידת ערך כאמור,  אפשרותמנים לימבחינת סכום בר ההשבה של ציי המטוסים, בהם זוהו ס
עבור  למעט, דנמצא כי סכום בר ההשבה של כל צי מטוסים עולה על עלותו המופחתת לאותו מוע

-כ ללירידת ערך בסך ש ההפרש הנרשמ בגינו, הדוחלמועד מוחכר  אינוש 330-300מטוס איירבוס 
סכום בר ההשבה של  לסעיף הוצאות אחרות. הנזקפ אשר )לעיל )ד2ד( סעיףמיליון דולר (ראו  1

 לטיפול בהתאם כי יודגש .המטוס נקבע בהתאם לאינדיקציות בשוק למימוש מיידי של המטוס
 היות זאת 2017-2018בשנים  המטוס בגין פחת הוצאות נרשמו לא גלובל ליסינג של החשבונאי

  .שנים אלוב הופעל לא והמטוס
  

, לפני מס, עבור היוון ניכיון ישווי השימוש כאמור לעיל השתמש מעריך השווי בשיעור חישובלצורך 
ובשיעורי ניכיון, לפני מס, עבור היוון ערך  7.08%-8.75%תזרימי המזומנים מדמי חכירה בטווח של 

  .7.04%-7.17%השייר של המטוסים לתום תקופת השימוש בטווח של 
  

ימנים לירידת ערך מטוסים ולפיכך לא בוצעה בחינה של סכום , לא נמצאו ס2018 בדצמבר 31ליום   .ג
  בר השבה ליום זה.

  
  :מוחשיים בלתי ונכסים אחר קבוע רכוש    .ז

  
  2018בדצמבר  31ליום   

  יתרה  פחת נצבר  עלות  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  34,554   65,984   100,538 "גבנתבומתקנים מבנים

  8,657   22,667   31,324 משרדיוריהוטמחשבים

  15,657   46,913   62,570 קרקעוציוד מכונות

  1,311   24,424   25,735 שפורים במשרדים שכורים

  2,365   6,031   8,396 מוסךוציודרכב כלי

  485   2,946   3,431 משרדים בבעלות

  32,177   32,412   64,589  *מוחשייםבלתי נכסים

   296,583   201,377   95,206  
        

  
  2017בדצמבר  31ליום   

  יתרה  פחת נצבר  עלות  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  34,662   62,772   97,434 "גבנתבומתקנים מבנים

  9,906   19,365   29,271 משרדיוריהוטמחשבים

  16,708   51,444   68,152 קרקעוציוד מכונות

  2,030   24,492   26,522 שפורים במשרדים שכורים

  2,461   5,701   8,162 מוסךוציודרכב כלי

  638   2,793   3,431 משרדים בבעלות

  27,719   23,509   51,228  *מוחשייםבלתי נכסים

   284,200   190,076   94,124  
        

  .לפיתוחן עלויותעל לרבות אלשנרכשו על ידיבעיקר תוכנותזו כוללתיתרה  *
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  חכירות  -  13ביאור ,
  

  :כללי  .א
  

שנים. על פי  12-מטוסים. יתרת תקופות החכירה נעות בין שנה ל 17 אל על, חוכרת 2018בדצמבר  31נכון ליום 
למחכירים סכום חודשי קבוע, בתוספת סכום  אל עלמשלמת  737-800ההסכמים לחכירת מטוסים מדגם בואינג 

אשר ישמש את המחכיר למימון שיפוץ נוסף המשולם בגין רזרבות תחזוקה, הנגזר בעיקר מהיקף השימוש במטוס, 
לתשלום רזרבת תחזוקה  אל עללא נדרשת  787-9. על פי הסכמים לחכירת מטוסים מדגם בואינג ל המטוסעתידי ש
מבצעת הפרשות בגין שיפוץ עתידי של המטוסים בהתאם לאומדן עלויות העבודות והחלפים שידרשו  אל עלכאמור. 

  בהתאם למחויבות החוזית למחכירים לגבי תחזוקת המטוסים. 
  

כוללים גם חכירות בגין מבנים ומתקנים נוספים, לרבות התקשרויות עם רשות  אל עלירה של בנוסף, הסכמי החכ
  .הקבוצהשדות התעופה וכן רכבים, אשר חכורים על ידי 

  
 והפסד ברווח חכירה בגין כהוצאה שהוכרו סכומים  .ב

  
  בדצמבר 31ביום  סתיימההלשנה ש 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

 אלפי דולר דולראלפי  אלפי דולר 
        

 54,340  57,269  70,870  )2(,)1(ומנועים בגין חכירת מטוסים  תשלום
  19,514   23,356   25,083   אחרות חכירות

  95,953   80,625   73,854  
       

 על מטוסים" (חכירות רטובות"חכירות  בגין הוצאות כוללות אינן זה בביאור המוצגות ההוצאות כי, יובהר )1(
  ).צוותיהם

 ER767-300החכירה כוללות הפרשה בגין חוזה מכביד, עבור חכירות של מטוסים מדגם בואינג  הוצאות  )2(
בדבר הוצאה  )ג1ד(12 ביאור ו(רא דולר מיליון 7.8-כ של בסך, החכירה סיום מועד טרם משירות שהוצאו

מצב הכספי, עם הוצאתו משירות , לאחר מועד הדוח על ה2019משירות של צי זה). ברבעון הראשון לשנת 
  מיליון דולר. 4.0-בהפרשה נוספת בגין חוזה מכביד בסך של כ אל עלשל אחרון המטוסים מצי זה, תכיר 

  
  חכירה מינימאליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות לביטול: דמיהתחייבויות לתשלומי   .ג

  
, אל עלפירוט סכומי התשלומים עבור דמי החכירה המינימאליים העתידיים בגין החכירות התפעוליות של  לעניין

להלן,  ז'24 ביאור ורא, אל עללשירות פעיל על ידי  נכנסו טרם, אשר 787 בואינג מילרבות חכירות מטוסים מדג
  כחלק מביאור סיכון הנזילות.

  
  זכאים ויתרות זכות  -  14 ביאור

  
  :רכבה
  

 בדצמבר 31יום ל 

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 

      :שוטפות התחייבויות
  36,433   38,449   לשלם נמל מיסי

  13,079   14,082   )1(מומשו בגין קטעי טיסה חברות זרות שטרם  זכאים
  -   13,109   מוסדות ממשלתיים

  5,527   5,697   ארוך לזמן חוב ואגרות הלוואות בגין לשלם ריבית
  1,934   2,142   שהתקבלו בגין קבוצות נוסעים פקדונות

  -   13,934   הפרשות לשיפוצים עתידיים של מטוסים חכורים
  18,361   -   חוכרים הפקדות של שוטפות חלויות
  16,662   16,357   אחרים זכאים

   103,770   91,996  
      

 תבצענה אשר זרות לחברות להעבירם ועליה, על אלשל כרטיסי טיסה שנמכרו על ידי  םיתרה זו משקפת סכומי  )1(
  .)4א(3 ביאור ראו ,הטיסות את
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  (המשך) זכאים ויתרות זכות  -  14ביאור 
  

  (המשך) :הרכב
 

  בדצמבר 31יום ל  

  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  

  :שוטפות לא התחייבויות
    

  1,254   3,348   חכירה דמי מיצוע בגין זכות יתרות

  472   7,539   חכורים מטוסים של עתידיים לשיפוצים הפרשות

  4,010   1,996   אחרים

   12,883   5,736  

      

  
  

  מראש הכנסות  -  15ביאור 
  

  :הרכב
  

  בדצמבר 31 ליום 

 8 1 0 2 7 1 0 2  
  אלפי דולר אלפי דולר 

    :שוטפות התחייבויות
  293,291  *225,641   טיסה כרטיסי ממכירת

  69,035  85,124   מועדון נקודות בגין
  836  536   מטוסים החכרת בגין

  57   52  אחרים

   311,353  363,219  
      

  .א'3 ביאור ורא "IFRS 15" יישום בעקבות דולר מיליון 47.2 של קיטוןלעניין  *

     :שוטפות לא התחייבויות
  34,597   32,296   מועדון נקודות בגין

  178   113   אחרים

   32,409  34,775 
      

  
  

  ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16 ביאור
  
 :הרכב  .א

  

  "כסה  ליסינג גלובל עלאל  

  בדצמבר 31 ליום  בדצמבר 31ליום בדצמבר31ליום  

 81027102 8102  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר 
              

  222,872   319,829   26,948   26,664   195,924   293,165   שוטפות חלויות
  544,958   758,279   142,899   99,958   402,059   658,321   ארוך לזמן הלוואות

 767,830   1,078,108   169,847   126,622   597,983  951,486   "כסה
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

 על אל שנטלה בהלוואות ויתרות תנועות  .ב
  

  2018בדצמבר  31 ביום שהסתיימהלשנה 

 

הלוואות
 בריבית
 קבועה

בריביתהלוואות
        משתנה

  )ליבור(ריבית 

למימון  הלוואות
מקדמות על 

 ")PDP("מטוסים 
 משיכות

 "כסה יתר
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר 
          

  -   -  -  -   -   באחוזים שנתית ריבית
          

            :2018 בינואר 1 ליום
  195,924  26,971  85,000  50,304  33,649   שוטפות  חלויות

  402,059  - - 213,906  188,153   ארוך זמן הלוואות

  597,983  26,971  85,000  264,210   221,802   "כ הלוואות סה
            

 שנת במהלך תנועות
2018:            

זמן ארוך לקבלת הלוואות 
 הלוואות למימון ופרעון
PDP   -  

 
404,942  

  )1(ג
  )3(ג
  )85,000(  )5(ג

  )1(ג
  )3(ג
  319,942   -   )5(ג

 למימון הלוואות קבלת
PDP 145,147   -     145,147  -   -   )6(ג), 4(ג), 2(ג  

 ותנועה שוטפים פירעונות
  )103,679(  335   -   )65,431(  )38,583(  יתר במשיכת

  )7,907(  -   -   )12,245(  4,338   אחרים שינויים

  הלוואות"כ סה
  951,486  27,306  145,147  591,476   187,557   2018בדצמבר  31 ליום

  293,165  27,306  **102,230  *135,975 27,654   שוטפות חלויות: מזה

  658,321  -  42,917   455,501  159,903   ארוך זמן הלוואות
            

 לתקופות לפרוס על אל בכוונת אשר 777-200 מדגם מטוסים למימון בלון הלוואת דולר מיליון 59 של סך כולל  *
  .נוספות

  .ארוך לזמן הלוואה נטילת באמצעות המטוס קבלת בעת תיפרע ההלוואה  **
            

  

  2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימהלשנה 

 
 הלוואות

 קבועה בריבית

 בריבית הלוואות
    משתנה

  )ליבור(ריבית 

למימון  הלוואות
מקדמות על 

מטוסים 
")PDP(" 

 משיכות
 "כסה יתר

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר 
          

  -   -  3.72-3.88 1.29-5.59  2.44 - 4.90  באחוזים שנתית ריבית
          

            :2017 בינואר 1 ליום
  180,899   19,097   -   133,294   28,508   שוטפות  חלויות

  426,524   -  30,000  173,852   222,672   ארוך זמן הלוואות

  607,423   19,097   30,000   307,146   251,180   "כ הלוואות סה
            

 שנת במהלך תנועות
2017:            
  19,250   -   -   19,250   -   הלוואות זמן ארוך  קבלת
  PDP   -   -  55,000   -   55,000הלוואות  קבלת

 ותנועה שוטפים פירעונות
  )87,753(  7,874  -   )62,185(  )33,442(  יתר במשיכת

  4,063   -   -   )1(  4,064   אחרים שינויים

  הלוואות"כ סה
  597,983  26,971  85,000  264,210   221,802   2017 בדצמבר 31 ליום

  195,924  26,971  85,000  50,304  33,649   שוטפות חלויות: מזה

  402,059  -  -  213,906  188,153   ארוך זמן הלוואות
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

 :ולאחר מועד הדוח על המצב הכספי בשנת הדיווח אל עלשינויים במצבת ההלוואות של   .ג
 
מיליון דולר  135על הסכם עם בנקים זרים לקבלת מימון בסך של  אל על, חתמה 2018בחודש פברואר  ) 1(

לעיל), אשר התקבל על ידי  )א1ד(12 ביאור ובמסגרת עסקת ההצטיידות (רא 787-9לרכישת מטוס מדגם 
 LIBORמיליון דולר, בריבית  114(בכירה) בסך  Senior. המימון מורכב מהלוואה 2018בחודש מרץ  אל על

(זוטרה) בסך  Juniorשנים מיום קבלתה, והלוואה  12מרווח עם החזר רבעוני על פני  חודשים בתוספת 3 -ל
שנים מיום קבלתה.  6חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני על פני  3 -ל LIBORמיליון דולר, בריבית  21

  .2.50%לבין  1.50%מרווח הריבית המשוקלל למימון הינו בטווח שבין 
  

"), אשר הוקמה במסגרת Special Purpose Company" - SPCחברה ייעודית (ההלוואות נלקחו על ידי 
  עסקת המימון, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

  
בקשר עם ביטוחי המטוס ואחריות  אל עלההלוואות מובטחות על ידי שעבוד המטוס, המחאת זכויות 

)Warranty.חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס למנועי המטוס (  
  

בנוסף, ההסכם כולל סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם של 
זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום  אל על. לאל עלההלוואות בקרות אירועי הפרה על ידי 

אינן כוללות  מינימלי) של יתרת ההלוואות, בכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים בהסכמים. ההלוואות
  התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות.

  
הלוואה ששימשה למימון המקדמה אשר שולמה עבור המטוס  אל עלעם קבלת המימון כאמור, פרעה 

  מיליון דולר. 30-שנרכש, וזאת בסך של כ
 

-787על הסכם עם בנק זר למימון תשלום מקדמה למטוס בואינג מדגם  אל על, חתמה 2018בחודש מרץ  ) 2(
לעיל), ואשר צפוי להתקבל  )א1ד(12 ביאור ואשר נרכש מחברת בואינג כחלק מעסקת ההצטיידות (רא 9
  .2019בחודש יוני  אל עלב
  

, או עד קבלת 2019ביולי  31-עד ליום ה אל עלמיליון דולר, והיא הועמדה ל 37-ההלוואה הינה בסך של כ
ריבית משתנה של ליבור בתוספת מרווח שתשולם , לפי המוקדם מביניהם. ההלוואה הינה באל עלהמטוס ב

מדי רבעון, והיא תיפרע במועד קבלת המטוס באמצעות קבלת מימון ארוך טווח. כבטוחה לפירעון ההלוואה 
  לבנק הזר את זכויותיה במטוס על פי הסכם הרכישה עם חברת בואינג. אל על הסבה

  
  חברה יפנית המשמשת כחתם עבור משקיעיםעל הסכם עם בנק זר ועם  אל על, חתמה 2018בחודש יוני  ) 3(

  נרכש  ש, אשר הינו המטוס השני 787-9מיליון דולר לרכישת מטוס מדגם  145יפנים לצורך קבלת מימון בסך 
 במסגרת עסקת ההצטיידות. אל עלוהחמישי מדגם זה אותו קיבלה  אל עלעל ידי 

  
חודשים בתוספת מרווח  3 -ל LIBORבריבית  מיליון דולר, 95בסך  )(בכירה  Seniorהמימון מורכב מהלוואה

חודשים  3-ל LIBORמיליון דולר, בריבית  21(זוטרה) בסך  Juniorשנים, הלוואה  12-לתקופה של כ
 מיליון דולר שהתקבל 29-שנים מיום קבלתה וכן סכום נוסף של כ 6-בתוספת מרווח עם החזר על פני כ

לבין  1%הריבית המשוקלל לעסקת המימון הינו בטווח שבין מהמשקיעים היפנים (להלן: "המימון"). מרווח 
2%.  

  
), על פיו המטוס מוחזק Japanese Operating Lease with a Call Option) JOLCOהמימון הינו במבנה 

שנים יועבר המטוס  10") ביפן. לאחר Special Purpose Company") SPC - על ידי חברה ייעודית
מיליון  52-בכפוף לפירעון יתרת החוב באותה עת במחיר קבוע וידוע מראש של כ אל עלפורמלית לבעלות 

  דולר.
 

בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות  אל עלהמימון מובטח, בין היתר, על ידי שעבוד המטוס, המחאה של זכויות 
) חברת בואינג למטוס ושל חברת רולס Warrantyהיפנית, אחריות ( בהסכם עם החברה הייעודית אל על

  רויס למנועי המטוס. 
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

 (המשך) :ולאחר מועד הדוח על המצב הכספי בשנת הדיווח אל עלשינויים במצבת ההלוואות של   .ג
 

  (המשך) ) 3(
  

ההסכם כולל סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של הבנק הזר או של החברה הייעודית 
. ההלוואות אינן כוללות התחייבות אל עללדרוש פירעון מוקדם של המימון בקרות אירועי הפרה על ידי 

עט במקרים של אין אפשרות לבצע פירעון מוקדם של המימון, למ אל עללעמידה באמות מידה פיננסיות. ל
תחת תנאי עסקת  אל על) או שינוי שיטת המס שתושת על Increased Costsהגדלת עלויות המימון לבנק (

וזאת בכפוף  אל עלהמימון, במקרה של הפרה על ידי החברה הייעודית היפנית מול הבנק הזר או מול 
הלוואה ששימשה למימון  אל עללתשלום נוסף שהוסכם בעסקת המימון. עם קבלת המימון כאמור, פרעה 

  מיליון דולר. 27.4-המקדמה אשר שולמה עבור המטוס שנרכש, וזאת בסך של כ
  

על הסכם עם בנק מקומי למימון תשלום מקדמות לשני מטוסי בואינג  אל על, חתמה 2018בחודש אוגוסט  ) 4(
 2019בר (המטוס הראשון) ודצמ 2019בחודשים נובמבר  אל על, ואשר צפויים להתקבל ב787-8מדגם 

  (המטוס השני). 
  

, עבור המטוס הראשון עד ליום אל עלמיליון דולר לכל מטוס, והן הועמדו ל 33-ההלוואות הינן בסכום של כ
. ההלוואות הינן בריבית משתנה של 2019בדצמבר  31ועבור המטוס השני עד ליום  2019בנובמבר  30

מדי רבעון, כאשר כל הלוואה תיפרע במועד קבלת כל מטוס באמצעות  םליבור בתוספת מרווח, שתשול
לבנק המקומי, בין היתר, את זכויותיה  אל עלקבלת מימון ארוך טווח. כבטוחה לפירעון ההלוואות הסבה 

  במטוסים על פי הסכם הרכישה עם חברת בואינג וזכויות המגיעות לה על פי הסכם עם חברת רולס רויס.
  

מיליון דולר  125-עם בנק זר על הסכמים לקבלת הלוואה בסך של כ אל על, חתמה 2018בחודש אוגוסט  ) 5(
אל , אשר הינו המטוס השלישי בבעלות והשישי מדגם זה אותו קבלה 787-9לרכישת מטוס מדגם בואינג 

 , במסגרת עסקת ההצטיידות.2018בחודש אוגוסט  על
  

שנים מיום  12שים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני לתקופה של חוד 3 -ל LIBORההלוואה הינה בריבית 
. ההלוואה נלקחה על ידי חברה ייעודית 1% -ל 0%קבלתה. מרווח הריבית להלוואה הינו בטווח שבין 

)Special Purpose Company" –SPC ,(” אשר הוקמה במסגרת עסקת המימון, כמקובל בעסקאות מסוג
  זה.

  
"), שהינה סוכנות ממשלתית United Kingdom Export Finance") UKEFההלוואה הובטחה בערבות 

בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות  אל עללקידום היצוא מאנגליה ובאמצעות שעבוד המטוס, המחאת זכויות 
) חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס Warrantyבהסכם החכירה עם החברה הייעודית ואחריות ( אל על

  לוואה אינה כוללת התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות.למנועי המטוס. הה
  

בנוסף, ההלוואה כוללת סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם 
את התחייבויותיה על פי הסכמים  אל עלאו במקרה בו הפרה  אל עלשל ההלוואה בקרות אירועי הפרה על ידי 

זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי של יתרת ההלוואה בכפוף לתנאים  אל על). לcross defaultאחרים (
הלוואה ששימשה למימון המקדמה  אל עלנוספים שנקבעו בין הצדדים. עם קבלת המימון כאמור, פרעה 

  מיליון דולר. 27.6-אשר שולמה עבור המטוס שנרכש, וזאת בסך של כ
 

זר על הסכם למימון תשלום מקדמות  לשני מטוסי דרימליינר  עם בנק אל על, חתמה 2018בחודש דצמבר  ) 6(
 2020(המטוס הראשון) ומרץ  2020בחודשים פברואר  אל עלאשר צפויים להתקבל ב 787-8מדגם בואינג 

עד למועד קבלת  אל עלמיליון דולר, והן הועמדו ל 43-(המטוס השני). ההלוואות הינן בסכום כולל של כ
מדי רבעון, כאשר כל הלוואה  םבריבית משתנה של ליבור בתוספת מרווח, שתשול המטוסים. ההלוואות הינן

 אל עלתיפרע במועד קבלת כל מטוס באמצעות קבלת מימון ארוך טווח. כבטוחה לפירעון ההלוואות הסבה 
היתר, את זכויותיה במטוסים על פי הסכם הרכישה עם חברת בואינג וזכויות המגיעות לה על  , ביןזרהלבנק 

  י הסכם עם חברת רולס רויס.פ
  

עם בנק זר על הסכם למימון מנוע  אל על, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה 2019מרץ  בחודש ) 7(
 18-לעיל. סכום ההלוואה הינו כ )א1ד(12 אשר נרכשו כמפורט בביאור 787-9רזרבי עבור מטוסים מדגם 
שנים. ההלוואה הינה בריבית משתנה של ליבור בתוספת  10לתקופה של  אל עלמיליון דולר אשר הועמדה ל
 מרווח, שתשולם מדי רבעון.
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

 ליסינג גלובל שנטלה בהלוואות ויתרות תנועות  .ד
  

         ביום שהסתיימהלשנה  
  2018 בדצמבר 31

 
  משתנה בריביתהלוואות

 )Recourse(      
   אלפי דולר 
      

   */**2.48ליבור+  באחוזים שנתית ריבית
      

      2018 בינואר 1 ליום
    

  

    26,948   שוטפות חלויות

   142,899   ארוך זמן הלוואות
    169,847   הלוואות"כ סה

      

      :2018 שנת במהלך תנועות
      

  הלוואות של מוקדם פירעון
    )1(ב  )8,265(
    )3(ב  )8,995(

    )2(ב ) 6,000(  ארוך לזמן אשראי מסגרת החזר
    )19,965(  שוטפים פירעונות

    126,622   2018 בדצמבר 31 ליום הלוואות"כ סה

    26,664   שוטפות חלויות: מזה

    99,958   ארוך זמן הלוואות
      

  לשנה. 2.507% -כ והינ 2018 בדצמבר 31שיעור הליבור החודשי ליום   *
  .2018בדצמבר  31הלוואות אלה ליום  יתרתהמרווח המצוין לעיל הינו המרווח המשוקלל בגין   **

  
  2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 

 בריביתהלוואות
  קבועה

)Non Recourse( 

 בריבית הלוואות
  משתנה

 )Recourse(     כסה" 

 אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר 
        

   */**2.43ליבור+  -   באחוזים שנתית ריבית
        

        2017 בינואר 1 ליום
        

  33,822   31,218   2,604   שוטפות חלויות

  146,327  136,232   10,095   ארוך זמן הלוואות

  180,149   167,450   12,699   הלוואות"כ סה
        

        2017 שנת במהלך תנועות
        

  12,002   12,002   -   זרים מבנקים הלוואות קבלת

  -   בארץ מבנקים הלוואות קבלת
 37,565  

 43,565  
 6,000   

  )12,699(  הלוואות של מוקדם פירעון
)2,445 (  

)26,494(  
)11,350(  

  )10,000(  ) 10,000(  -   "בלון" הלוואת פירעון
  )12,000(  ) 12,000(  -   ארוך לזמן אשראי מסגרת החזר

  6,000    6,000   -   ארוך לזמן אשראי מסגרת משיכת
  )23,375(  )23,375(  -   שוטפים פירעונות

  169,847   169,847   -   2017 בדצמבר 31 ליום הלוואות"כ סה

  26,947   26,948   -   שוטפות חלויות: מזה
  142,899   142,899  - ארוךזמן הלוואות

      
  

  לשנה. 1.562% -כ והינ 2017 בדצמבר 31שיעור הליבור החודשי ליום   *
  .2017בדצמבר  31הלוואות אלה ליום  יתרתהמרווח המצוין לעיל הינו המרווח המשוקלל בגין  **
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 :ולאחר מועד הדוח על המצב הכספי בשנת הדיווח גלובל ליסינגשינויים במצבת ההלוואות של   .ה
  

להחכרתו של מטוס  2017בקשר לביטול הסכם החכירה שנחתם בנובמבר  )ד2ד(12 לביאור בהמשך ) 1(
מיליון  35.-מוקדם סך של כ בפרעון גלובל ליסינגפרעה  2018 מרץ, בחודש חדש ללקוח 330-300איירבוס 

פרעה  2018בחודש דצמבר  בנוסףדולר מסך ההלוואה שניטלה מבנק ישראלי לצורך מימון רכישת המטוס. 
 להסכם בהתאם כי יצוין כןמיליון דולר נוספים מההלוואה האמורה.  3מוקדם סך של  בפרעון גלובל ליסינג

 של הפרה אירוע יהווה לאר הסכם חכירה למטוס היעד בהתקופה ה הוארכה, הבנק עם ולהסכמות ההלוואה
ללוח הסילוקין  ובהתאם הדוח פרסום למועד. 2019, עד לחודש דצמבר המממן הבנק מול אל גלובל ליסינג

 21,320אלפי דולר (קרן) מתוכה יתרת "בלון" של  34,252של ההלוואה, עומדת יתרת ההלוואה על סך של 
 אלפי דולר.

 
גלובל , קיבלה 2015 דצמבר בחודש(לצורך מימון ארבעה מטוסים)  הלוואותמחדש של ארבע  ממימון כחלק ) 2(

 שהוארך(לאחר  2018עד לתום חודש יוני  דולר מיליון 12 של בסך אשראי מסגרת המממן מהבנק ליסינג
יון מיל 6של  בסךמנוצלת  בלתי אשראי מסגרת תוקף פקע 2018חודש יוני  סוף). ב2017 יוני בחודש בשנה
נשוא מסגרת האשראי כאמור  אייר לקוריאן שהוחכרו 737-800 בואינג מטוסי שני ממכירת כתוצאהדולר 

 שנותרהמן וזה האריך את תוקף מסגרת האשראי ממיליון דולר לבנק המ 6 הוחזרו, ובנוסף )ב2ד(12 בביאור
גלובל  תוכלסגרת ("תקופת המסגרת"). במהלך תקופת המ 2019בשנה נוספת קרי עד לתום חודש יוני 

 מיליון דולר באופן רב פעמי.  6 בסךלנצל את מסגרת האשראי  ליסינג
  

מיליון דולר  9-בפירעון מוקדם את יתרת קרנות ההלוואות בסך של כ גלובל ליסינגפרעה  2018 יוני בחודש ) 3(
בסוף חודש יוני  מומשושהוחכרו לקוריאן אייר ו 737-800בקשר לשני מטוסי בואינג  גלובל ליסינגאשר נטלה 

  ). )ב2ד(12 (כאמור בביאור 2018
  

 2018מיליון דולר עד לחודש נובמבר  20.3-בסך של כ גלובל ליסינגללמסגרת אשראי שהועמדה  בקשר ) 4(
 2018, בחודש נובמבר 2017מחודש נובמבר  320-200לצורך מימון רכישת אחד משני מטוסי איירבוס 

  . 2019הוארך תוקף מסגרת האשראי בשנה נוספת קרי עד לתום חודש נובמבר 
  

 להקדמת הסכם על גלובל ליסינג שחתמה לאחרהדוח על המצב הכספי,  מועד, לאחר 2019פברואר  בחודש ) 5(
 גלובל ליסינגעה לעיל, פר )ג2ד(12 כאמור בביאור 330-200של מטוס איירבוס  ומכירתומועד סיום החכירה 

לצורך מימון רכישת  גלובל ליסינגמיליון דולר אשר נטלה  9.6-מוקדם את יתרת ההלוואה בסך של כ בפרעון
  המטוס.  

 
  פירעון מוקדם    .ו

 
, כמקובל. כמו ה, ניתנות לפירעון מוקדם על יד2018בדצמבר  31ליום  על אל שלרוב ההלוואות הקיימות  ) 1(

כוללים זכות לבנק לדרוש ממנה פירעון מיידי של יתרות ההלוואות  על אלכן, חלק מהסכמי ההלוואות שנטלה 
על ידי הבנק הרלוונטי בקרות אירועים מסוימים כגון ביצוע מיזוג או העברת שליטה ללא קבלת  שהועמדו

ם נוספים וסטנדרטיים המקובלים הסכמת המוסד הבנקאי מראש ובכתב, וכן בהתקיימותם של אירועי
  בעסקאות מימון.

  
ניתנות לפרעון מוקדם, מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי), על ידי  של גלובל ליסינגכלל יתרות ההלוואות  ) 2(

מוקדם של חלק מההלוואות  בפרעוןהסילוקין של ההלוואות.  ות, במועדי פרעון הקרן על פי לוחגלובל ליסינג
 ממועד קבלת ההלוואה או מימונה מחדש. שנים 4עד  של תקופהוזאת במשך  מוקדם פירעון עמלותיחולו 

בנסיבות של ביטול או קיצור הסכם עם חוכר של מטוס וכן בנסיבות של אי תשלום דמי החכירה על ידי החוכר, 
ם , במקרים מסויימים, אפשרות לדחות את תקופת החזר הקרן ולשלגלובל ליסינגמכל סיבה שהיא, קיימת ל

בתנאים הקבועים  גלובל ליסינגחודשים, בכפוף לעמידת  6עד  3את הריבית בלבד ("גרייס") לתקופה שבין 
 בהסכם ההלוואה.
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  ארוך לזמן הלוואות של) covenants( פיננסיות מידה ואמות מגבלות  .ז
  
  הלוואות לביטחונותיחס יתרת   )1(
  

  יחס יתרת הלוואות לביטחונות באל על  .א
  

קובעים, כי יחס יתרת החוב לבנק אל מול שווי שוק המטוסים של אל על חלק מהסכמי האשראי 
. בדיקה לעמידה ביחס זה תבוצע אחת לשנה (בחלק 80%-המשועבדים לא יעלה על יחס של כ

פעמיים בשנה), בהתבסס על פרסומים מקצועיים בינלאומיים מסוימים שנקבעו לגבי  -מההסכמים 
דה ויחס הביטחונות בפועל יהיה נמוך מהשיעור הנ"ל, שווי השוק של המטוסים. כמו כן, נקבע, כי במי

תעמיד בטחונות נוספים, או תקדים פירעונות של התחייבויות לתאגידים הבנקאיים, על מנת  אל על
  לעמוד ביחס הנדרש. 

  
, הבטוחות שהועמדו כנגד ההלוואות וכן, מקום שרלוונטי, על אלפירוט מקורות המימון של  להלן

  לתי מסולקת לשווי בטחונות:דרישה ליחס יתרה ב
  

  המימון קורמ

יתרה בלתי מסולקת 
בדצמבר  31ליום 
  באלפי דולר 2018

 ומנועיםמטוסים 
  כבטוחהרזרביים 

דרישה ליחס יתרה 
בלתי מסולקת לשווי 

  בטחונות

  83,229   )1(מקומי  בנק
  777-200מטוסי  3

  737-800 ימטוס 3  80%
  737-900מטוס  1

  80%  737-900 ימטוס 2  63,208   יםמקומי יםבנק

  293,339   זרים בנקים

  777-200מטוס  1

  787-9מטוסי  2  - 
  רזרבי מנוע 1

  251,047   )2(זרים  בנקים

  737-900מטוס  1

 -  
  777-200מטוסי  2
  737-800 ימטוס 3
  787-9מטוס  1

אגרות חוב אשר 
הונפקו על ידי 
 )3(חברה ייעודית

  -   737-900 ימטוס 4  109,211 

      
  בין ההלוואות השונות של אותו מוסד בנקאי. Cross Defaultקיים מנגנון   )1(

 של UKEFאו  EXIMבערבויות  המובטוחותבין ההלוואות  Cross Defaultמנגנון  קיים  )2(
  .שונים המממנים המוסדות

הלוואות שנלקחו למימון מטוסים, ומומנו על ידי אגרות חוב אשר הונפקו על ידי חברות   )3(
, שהינו בנק בבעלות EXIM, ומובטחות בערבות על אל) אשר אינן בבעלות SPCייעודיות (

ממשלת ארה"ב, כאשר מקור ההתחייבות הינו תשלומי קרן וריבית אשר משולמים לחברה 
, ותמומש על אל. במקרה שאגרות החוב לא תפרענה כסדרן על ידי על אלהייעודית על ידי 

את המטוסים המשועבדים ותפרע את יתרת אגרות  EXIM, תממש EXIM-ערבות ה
מחויבת  על אלש המטוסים לא יספיקו לכיסוי סכום הערבות, תהא החוב. ככל שכספי מימו

 אלו הלוואות בין Cross Default מנגנון קיים כי, יצויין את יתרת החוב. EXIM-להשיב ל
  .לעיל )2( בהערה המנויות להלוואות

ביחס ההלוואות לביטחונות  אל על ובסמוך למועד פרסום הדוח, עומדת 2018בדצמבר  31נכון ליום 
  כנדרש.
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

  (המשך) ארוך לזמן הלוואות של) covenants( פיננסיות מידה ואמות מגבלות  .ז
  
  (המשך) יחס יתרת הלוואות לביטחונות  )1(

  
 יחס יתרת הלוואות לביטחונות בגלובל ליסינג  .ב

  
לעמידה ביחס  Recourse-התחייבה כלפי הבנקים בארץ המממנים את עסקאות ה ליסינג גלובל

(יתרת החוב לבנק אל מול שווי השוק של המטוסים המשועבדים ביחס  לבטחונותיתרת הלוואות 
מטוסים  מחירוניבדיקה כזו תתבצע פעמיים בשנה בהתבסס על  וכי), 85%-65%שלא יעלה על 

כי אם יחס הבטחונות בפועל יהיה נמוך  ליסינג גלובלעו. כמו כן, התחייבה שנקב וסכמיםבינלאומיים מ
או תקדים פרעונות של ההלוואות על מנת  ותנוספ בטוחותתעמיד  ליסינג גלובלמהשיעור הנ"ל, 

  לעמוד ביחס הנדרש.
  

ביחסים הנדרשים והם נעו בטווח  ליסינג גלובלעמדה  פרסומו ולמועדהמצב הכספי  על הדוח למועד
יחס יתרת הלוואות לביטחונות כולל גם מסגרות  תחשיב, בהתאמה. 73%-39%-ו   74%-41%שבין 

מסגרות אשראי בלתי מנוצלות  ליסינג גלובלאשראי בלתי מנוצלות. למועד הדוח ולמועד פרסומו ל
  מיליון דולר. 26.3-בסך של כ

  
  )Covenants( פיננסיות מידה אמות ) 2(
  

) מסוימות כלפי הבנקים בארץ Covenantsהתחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות ( ליסינג גלובל
 יצירת לאי מהבנקים חלק כלפי ליסינג גלובל התחייבה, כן כמו. Recourse-המממנים את עסקאות ה

  .ליסינג גלובל נכסי כלל על שוטפים שעבודים
  

כלפי הבנקים בארץ (הבחינה  לעמוד ליסינג גלובל התחייבה בהן הפיננסיות המידה אמות פירוט להלן
  מבוצעת על בסיס רבעוני):

  
 בפועל היחס הנדרש היחס הערה הפיננסית המידה אמת

 2018בדצמבר  31 ליום   
      

 מאזן לסך מוחשי עצמי הון יחס
  מוחשי

 

 31.1% 15%-מ יפחת לא 'א

-ל נטו(חוב  נטו חוב כיסוי יחס
EBITDA (מתואמת  

  

 5.33 8יעלה על  לא  'ב

  מוחשי עצמי הון
 

 דולר מיליון 103.5 דולר מיליון 60-מ יפחת לא 'א

 והשקעות פקדונות, מזומנים יתרת
 קצרלזמן

  דולר מיליון 33.1 דולר מיליון 12-מ יפחת לא  'ג

  
  

בניכוי נכסים לא מוחשיים, ובניכוי  גלובל ליסינג של הכספיים בדוחותיה הון פירושו" מוחשי עצמי"הון   .א
לגביהן נחתמו  בעלים הלוואות ובתוספת קשורהה בקבוצה לגוף גלובל ליסינגשהעמידה  ותהלווא

 .נחיתות כתבי מממניםכלפי ה
 לא נכסים בניכוי גלובל ליסינג של הכספיים לדוחותיה בהתאם הנכסים סך פירושו" מוחשי"מאזן 

  .הקשורהלגוף בקבוצה  גלובל ליסינג שהעמידה והלוואות מוחשיים
 

-ויחס זה יפחת מ במידהלא תבצע חלוקת דיבידנד  גלובל ליסינג לפיו נוסף רכיב כוללת זו התניה
  .16%-מ יפחת זה יחס מהחלוקה שכתוצאהאו  16%

  
בהתאם לדוחותיה הכספיים  גלובל ליסינגשל  החוב ואגרות ההלוואות יתרת פירושו" נטו"חוב   .ב

 מתואמת EBITDA. ופקדונותבתוספת הפקדות חוכרים ובניכוי יתרת מזומנים, השקעות לזמן קצר 
 . הבדיקה למועד הקודמים העוקבים הרבעונים ארבעת עבור תחושב
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  (המשך) ואחרים בנקאיים מתאגידיםהלוואות   -  16ביאור 
  

  (המשך) ארוך לזמן הלוואות של) covenants( פיננסיות מידה ואמות מגבלות  .ז
  

  (המשך) )Covenants( פיננסיות מידה אמות ) 2(
  

  (המשך)   .ב
  

 :כדלקמן תערך EBITDA-ה התאמת
 ל יתווספו, בדיקה מועד לכל-EBITDA שבוצעו חדשות עסקאות בגין חכירה דמי הכנסות 

 לתקופה חכירה דמי הכנסות שיבטאו כך, הבדיקה למועד האחרונים החודשים 12 במהלך
 .עסקאות אותן בגין חודשים 12 של

 מה יגרעו, בדיקה מועד לכל-EBITDA  הכנסות דמי חכירה בגין עסקאות שמומשו (בהתאם
 החודשים האחרונים למועד הבדיקה. 12למועד מימוש המטוס) במהלך 

  
 לזמן השקעות, משועבדים שאינם(מזומנים  מזומנים יתרות בקופתה לשמור מחויבויות גלובל ליסינגל  .ג

 . דולר מיליון 12 בסךבנקאיים)  ופקדונות קצר
  

, הפיננסיות המידה אמות בכל ליסינג גלובל עומדתפרסומו  ולמועד הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון
  .המממנים הבנקים כלפי אחרות והתניות ההסכמות

  
 .ז'24ראו ביאור סכומי ומועדי הפרעון הנותרים של הקבוצה בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים  לפירוט  .ח
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  חוב אגרות  -  17 ביאור
 

  :הרכב  .א

 תעודת
  התחייבות

 ערך יתרת
 31ליום  נקוב

  2018בדצמבר 
 בסיס

  הצמדה
 ריבית
  פרעון תנאי  נקובה

 ריבית
  אפקטיבית

 מידע
 ותנאים
  נוספים

  בדצמבר 31ליום 

8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר    %    %    "חש  

  :החברה של התחייבות תעודות
      

  6.25%  צמוד לא  173,297,430   'ז סדרה
 מהשנים אחת כל של באוקטובר 1 ביום שווים שנתיים תשלומים 8-ב קרן פרעון
  .2024 עד 2017

  .2015 באפריל 1 מיום החל שנה חצי כל תשולם הריבית

  44,855  46,237  'ה), 1(ג  4.53%

  
  :ליסינג גלובל של התחייבות תעודות

  
    

  23,235   -   )2(ג  -   .2018 בינואר 1 ביום מוקדם בפדיון נפרעו  7%  צמוד לא  -   'א סדרה

 צמוד  217,396,263   'ב סדרה
  לדולר

5.25%  

תשלומים חצי שנתיים עוקבים ורצופים, אשר ישולמו כדלקמן:  17-קרן ב פרעון
 30-במאי ו 31כל אחד, יפרעו ביום  המקורית מהקרן 4%תשלומים בשיעור  16

בשיעור של  1(כולל) ותשלום  2023עד  2016בנובמבר של כל אחת מהשנים 
יבית על אגרות החוב . הר2024במאי  31יפרע ביום המקורית מהקרן  36%

  .2016במאי  31משולמת כל חצי שנה החל מיום 

  62,040   56,131   'ה), 3(ג  4.97%

    

   102,368   130,130  
  )36,314(  )14,413(  שוטפות חלויות - בניכוי

  3,211   2,910   ) נדחות הנפקה הוצאות יתרת( פרמיה –וי יכבנ

   90,865   97,027  
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  (המשך) חוב אגרות  -  17ביאור 
  

 חוב באגרות ויתרות תנועות  .ב
  

  2018בדצמבר  31 ביום שהסתיימהלשנה 
    ליסינג גלובל החברה 

 
 

  "כסה  'ב סדרה  'א סדרה  'ז סדרה

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר 
        

          :2018 בינואר 1 ליום
  36,314  6,043  23,235  036,7   שוטפות  חלויות

  97,027  56,667 - 360,40   זמן ארוך חוב אגרות

  133,341  62,710  23,235  47,396    חוב אגרות"כ סה

          
          :2018 שנת במהלך תנועות
  10,799   -   -   )3(ג 10,799    חוב אגרות הנפקת

  )11,996(  )5,909(  -   )6,087(  שוטפים פירעונות
  )23,235(  -   )2(ג )23,235(  -   מוקדמים פירעונות
  -   -   -   -   חוב אגרות החלפת
  )300(  )134(  -   )166(  בנכיון תנועה
  )3,331(  -   -   )3,331(  שער הפרשי

  חוב אגרות"כ סה
  105,278  56,667  -   48,611   2018 בדצמבר 31 ליום

  14,413  6,032  -   8,381   שוטפות חלויות: מזה

  90,865  50,635  -   40,230   זמן ארוך חוב אגרות
          

  
  

  2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימהלשנה 
    ליסינג גלובל החברה 
  "כסה  'ב סדרה  'א סדרה  'ז סדרה 'הסדרה 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולראלפי דולר 
          

            :2017 בינואר 1 ליום
  20,648   2,391   8,471   4,921   4,865   שוטפות  חלויות

  93,910   25,516  21,058  33,092   14,244   זמן ארוך חוב אגרות

  114,558   27,907   29,529   38,013   19,109    חוב אגרות"כ סה

            
            :2017 שנת במהלך תנועות
  37,212   37,212   -   -   -    חוב אגרות הנפקת

  )21,878(  )2,463(  )9,129(  )4,925(  )5,361(  שוטפים פירעונות
  )6,494(  -   -   -   )6,494(  מוקדמים פירעונות
  -   -   -   9,534   )9,534(  חוב אגרות החלפת
  1,252   54   )198(  691   705   בנכיון תנועה
  8,691   -   3,033   4,083   1,575   שער הפרשי

  חוב אגרות"כ סה
  133,341  62,710  23,235  47,396   -   2017 בדצמבר 31 ליום

  36,314  6,043  23,235  7,036   -   שוטפות חלויות: מזה

  97,027  56,667  -  40,360   -   זמן ארוך חוב אגרות
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  (המשך) חוב אגרות  -  17ביאור 
  

  נוסף מידע  .ג
  

למסחר  ונרשמו, 2014על ידי החברה לציבור בחודש ספטמבר  לראשונה הונפקו') זהחוב (סדרה  אגרות ) 1(
 הסדרה הרחבת של בדרך'), ז(סדרה  חוב אגרות סדרת של נוספת ותהנפק ביצעהבבורסה. בנוסף, החברה 

במסגרת הצעת רכש החליפין  2017ובדרך של הרחבת הסדרה בחודש דצמבר  2016בחודש ספטמבר 
 .2017 בשנת במלואה שנפרעה' ה לסדרה

  
ש"ח ע.נ.  40,000,000הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים של  החברההשלימה  2018 אוקטובר חודשב

 חוב אגרות סדרת הרחבת ש"ח ע.נ. כ"א בדרך של 1.00רשומות על שם  החברה') של זאגרות חוב (סדרה 
 .בבורסה למסחר הרשומות, החברה של הקיימת') ז(סדרה 

  
(סדרה ז')  חוב אגרות .נ.ע ח"ש 100 לכל ח"ש 105.25 של לסך בתמורה נעשתה החוב אגרות הקצאת

"ח שמיליון  42.1-של כ )מהותי לא בסכום הנפקה הוצאות ניכוי לפני( ברוטו כולל לסך בתמורה הכל ובסך
 אגרות החוב הונפקו במחיר הגבוה מן הערך המתואם (פארי), קרי ללא ניכיון. תנאי .)דולר מיליון 11.4-(כ

 למסחר ונרשמו הונפקו אשר, שבמחזור ')ז (סדרה  החוב אגרות לתנאי זהים כאמור שהונפקו החוב אגרות
 מגבלות חלות כאמור שהונפקו החוב אגרות על. 2018 בספטמבר 23 מיום מדף הצעת דוח פי על לראשונה
  .פיו על שהותקנו התקנות 1968-ח"תשכ ערך ניירות לחוק ג'15 בסעיף הקבועות החסימה

  
  .אחר אופן בכל או כלשהן בבטוחות מובטחות אינן') ז(סדרה  החוב אגרות

  
החברה רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, בהודעה מוקדמת שמועדיה נקובים 

ימי  30) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור לפי ממוצע של 1בשטר הנאמנות, לפי הגבוה מבין (
חזור, דהיינו ) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמ2מסחר הקודמים להחלטה (

) יתרת תזרים המזומנים של 3קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל (
  .2% בשיעור ריבית בתוספת הממשלתי"ח האג תשואת לפי מהוונת כשהיא החובאגרות 

  
וזאת  בפירעון מוקדם מלא את יתרת אגרות החוב (סדרה א') גלובל ליסינג פרעה 2018בינואר  1 ביום ) 2(

 נקבע אשר ,שבמחזור החוב אגרות יתרת של שוק ש"ח (בהתאם לשווי 86,919,347בתמורה לסך כולל של 
). סך כולל זה של סכום 2017בדצמבר  5-בתום יום המסחר של ה החוב אגרות של הנעילה מחיר פי-על

אלפי דולר);  23,235-.נ (כעש"ח  80,555,465 קרי, שנותרה הקרן יתרת(א) -הפירעון המוקדם מורכב מ
 החוב אגרותקרן  בגין ברהאלפי דולר) המהווה את תשלום הריבית שנצ 143-ש"ח (כ 494,368(ב) סך של 

אלפי דולר) אשר מהווה את הפער בין  1,693-ש"ח (כ 5,869,514של  סך(ג) -; וקדםהמו הפירעון למועד עד
"ק (א)+(ב)) לבין סכום הפירעון המוקדם לאגרות החוב אשר נזקף במלואו בדוחות ס( ההתחייבותיהערך 

 . 2017הכספיים לשנת 
  

, ונרשמו למסחר 2015נובמבר אגרות החוב (סדרה ב') הונפקו לראשונה על ידי גלובל ליסינג לציבור בחודש  ) 3(
גלובל ליסינג ביצעה הנפקה נוספת של סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), בדרך של הרחבת  בבורסה. בנוסף

 .2017הסדרה בחודש דצמבר 
  

') ב(סדרה  החוב אגרות. 3.873 הינו הבסיס שער כאשר הדולר לשער) וריבית(קרן  צמודות, החוב אגרות
  .אחר אופן בכל או כלשהן בבטוחות מובטחות אינן

  
 שמועדיה מוקדמת בהודעה, חלקי או מלא, מוקדם לפדיון החוב אגרות את להעמיד רשאית גלובל ליסינג

פי -) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על1( מבין הגבוה לפי, הנאמנות בשטר נקובים
 ) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון30מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם 2בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ( גלובל ליסינג
) 3ו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; (שבמחזור, דהיינ

יתרת תזרים המזומנים של אגרות העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת 
  .1.5%בשיעור של  ריביתהאג"ח הממשלתי בתוספת 

  
 .'ז24בגין אגרות החוב ראו ביאור סכומי ומועדי הפרעון הנותרים של הקבוצה  לפירוט  .ד
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  (המשך) חוב אגרות  -  17ביאור 
  

 החוב אגרות) של covenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות (  .ה
  

 העיקריות אשר החוב אגרות חיי לאורך) Covenants( פיננסיות מידה ובאמות במגבלות לעמידה התחייבה הקבוצה
  :להלן בתמצית מפורטות שבהן

  
  אגרות חוב סדרה ז' – החברה של התחייבות תעודות

  
/  הפיננסית המידה אמת

  הנדרש היחס  מגבלה
 ליום בפועל היחס

  2018 בדצמבר 31
      

של החברה  עצמי הון יחס
  *לסך נכסים של החברה

 רבעונים שני של תקופה למשך 15% של משיעור יפחת לא
  עוקבים קלנדרים

71.3% 
  

 לשווי *נטו פיננסי חוב יחס
 בשטרי(כמוגדר  החזקות
  )הנאמנות

 שני של תקופה למשך 75% של שיעור עליעלה  לא
 עוקבים קלנדרים רבעונים

  

28.5% 
 
  

 החזקה בשיעור ירידה
 מוחזקות בחברות

  

 של משיעור תרדנה לא ליסינג בגלובל החברה החזקות
 ליסינג גלובל של והנפרע המונפק מהונה 50.1%

  

65.8% 
 
  

 חלוקת דיבידנד
 
 

  

מהרווח  50%החברה לא תחלק דיבידנד בסכום העולה על 
 1התזרימי (כהגדרתו בשטר הנאמנות) שייווצר החל מיום 

ויצטבר עד מועד החלוקה, זאת כל עוד לאחר  2014בינואר 
כאמור לעיל, החלוקה יחס החוב הפיננסי נטו לשווי החזקות 

  כתוצאה מהחלוקה 60%לא יעלה על 

  

Cross Default  עם חוב
 אחר של החברה

  

אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, או חוב של  סדרת
 Nonהחברה כלפי מוסד פיננסי (למעט חוב שהינו 

Recourse דולר מיליון 15) בהיקף העולה על  

 
 
  

      

 שליטה העברת
 
 
 
 
 
  

 אישור התקבל אם אלא בחברה השליטה להעביר אין
 מהעברת כתוצאה בדירוג ירידה תחול שלא הדירוג חברת

 מחזיקי באסיפת אושרה השליטה שהעברת או, השליטה
  .החוב אגרות

במקרה שבעלי השליטה נכון למועד ההנפקה יחזיקו 
 לאמהון מניות החברה,  30%פחות לבמישרין או בעקיפין ב

  שליטה העברת הדבר ייחשב

  

 מינימלי דירוג
 
  

ilBBB-) על פי דירוגה של חברת (Standard & Poor's 
Maalot  או דירוג המקביל של מידרוג בע"מ או של חברה

  מדרגת אחרת

 

 השנתית לריבית תוספת
  בדירוג ירידה בגין

 עד"כ ובסה) -ilA( מדירוג אחד' בנוטצ ירידה בגין 0.25%
  'יםנוטצ בארבעה ירידה בגין 1%

  

 השנתית לריבית תוספת
 פיננסי חוב ביחס עלייה בגין
  החזקות לשווי נטו

 על עלה החזקות לשווי נטו פיננסי חוב ויחס במידה 0.25%
 72% של שיעור

  

  

 השנתית לריבית תוספת
 לסך הון ביחס ירידה בגין
 החברה נכסי

 של משיעור ירד החברה נכסי לסך הון ויחס במידה 0.25%
20% 

  

  

      
  .החברה של נפרד כספי למידע בהתאם *
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  (המשך) חוב אגרות  -  17ביאור 
  

  (המשך) החוב אגרות) של covenantsמגבלות ואמות מידה פיננסיות (  .ה
  

  אגרות חוב סדרה ב' – ליסינג גלובל של התחייבות תעודות
  

/  הפיננסית המידה אמת
  הנדרש היחס  מגבלה

 ליום בפועל היחס
  2018 בדצמבר 31

 נכסים לסך עצמי הון יחס
 
 
  

למשך תקופה של שני  15%יפחת משיעור של  לא
עוקבים ורצופים (כאשר ירידה משיעור  קלנדריםרבעונים 

שיעור ל תוספת 0.5%תזכה בפיצוי של  16%של 
  הריבית).

31.1% 
 
 
  

 מינימאלי עצמי הון
  

  .דולר מילון 45-מ יפחת לא
  

 דולר מיליון 103.5
  

 בקופה מזומנים
 
 
  

 פקדונות לרבות, מזומנים ליסינג גלובל בקופת לשמור
 בשטר זה מונח(כהגדרת  קצר לזמן והשקעות בבנקים

 .דולר מיליון 10-מ יפחת שלא בסך) הנאמנות
  

 דולר מיליון 33.1
 
 
  

 חלוקת דיבידנד
 

  

 שהונה ובלבד דיבידנד לחלק רשאית תהא ליסינג גלובל
 .דולר מיליון 50-מ יפחת לא החלוקה ביצוע לאחר העצמי

  
  

Cross Default  עם חוב
 אחר של גלובל ליסינג

 
  

, ליסינג גלובלאגרות חוב אחרת שהנפיקה  סדרתכל  מול
כלפי מוסד פיננסי (למעט חוב  ליסינג גלובלאו חוב של 

 מיליון 15 על העולה בהיקף) Non Recourse שהינו
  .דולר

 
 
 
  

      

 בעל עם חריגות עסקאות
 שליטה

 
 
 
 
 
 
 
  

הלוואות נוספות מעבר להלוואה  חברהלהעמיד ל לא
מיליון דולר אשר הייתה קיימת ליום  12בגובה של 

 נפרעהחתימת שטר הנאמנות. יצוין כי הלוואה זו 
  . 2017במלואה בפירעון מוקדם בחודש יוני 

 

 על יעלו לא לחברה ליסינג גלובל שמשלמת הניהול דמי
 חתימת במועד הקיים הניהול בהסכם הנקובים הסכומים

 דעתה שיקול לפי, לעת מעת שיוארך כפי, הנאמנות שטר
  .ליסינג גלובל של הבלעדי

 

 ליסינג גלובל בין נכסים של רכישה או מכירה לבצע לא
  .שוק בתנאי נעשות הם אם אלא לחברה

  

 שלילי שעבוד
 
  

 נכסיה כלל את) צף(שעבוד  שוטף בשעבוד לשעבד לא
 אגרות מחזיקי אישור ללא של גלובל ליסינג  וזכויותיה

  .החוב
  

 השנתית לריבית תוספת
אגרות  בדירוג ירידה בגין

  החוב

) ובסה"כ עד -ilA( מדירוג אחד' בנוטצבגין ירידה  0.25%
  'ים.נוטצבגין ירידה בארבעה  1%

  
  

  
עומדות החברה וגלובל ליסינג בכל אמות המידה הפיננסיות,  ולמועד פרסומו לתאריך הדוח על המצב הכספי נכון

 החוב רותההסכמות והתניות אחרות כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אג
  לפירעון מיידי. 
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  (המשך) חוב אגרות  -  17ביאור 
  
  דירוג  .ו

  
 פרסמה מעלות  2018אוקטובר ב 23 ביוםS&P1ג( ביאורסעיף כאמור ב , בקשר עם ההקצאה הפרטית( 

דירוג אגרות החוב כאמור לעיל , שהינו ilAדוח דירוג עדכני במסגרתו דורגה ההרחבה כאמור בדירוג  לעיל,
 .האמורה פרטיתהקצאה ה ההנפקה לביצוע עובר') ז(סדרה 

  
  פרסמה מעלות  2018בספטמבר  13ביוםS&P  דוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג החברהilA- 

 ועודכנה תחזית הדירוג מחיובית ליציבה. 
 
  פרסמה מעלות  2018במאי  17ביוםS&P לפיו עודכן  החברה דוח דירוג עדכני של אגרות החוב שהנפיקה

 2018בספטמבר  13במסגרת דוח דירוג עוקב שפורסם ביום  .ilA -ל (-)ilA -דירוג אגרות החוב (סדרה ז') מ
 .ilAאת דירוג אגרות החוב (סדרה ז') על  S&P הותירה מעלות

  
  פרסמה מעלות  2018 ספטמברב 13ביוםS&P  ואגרות החוב שהנפיקה  גלובל ליסינגדוח דירוג עדכני של

 ועודכנה -ilA גלובל ליסינגדירוג  אושררכמו כן  .ilA -ל (-)ilA -') מבדירוג אגרות החוב (סדרה  הועלהלפיו 
 . חיובית ליציבהמדירוג התחזית 

  
 

   מטוסים חוכרי של הפקדות  -  18 ביאור
  

 הרכב  .א
  
  בדצמבר 31יום ל 
  8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 44,628  054,24 להבטחת ביצוע שיפוצים עתידייםהפקדות של חוכרי מטוסים
  6,853   674,4   חכירההסכמיהוראותקיוםהפקדות של חוכרי מטוסים להבטחת

 )18,361( - חלויות שוטפות -בניכוי 
  728,28  33,120 

  
 תנועה  .ב

  
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר דולראלפי  אלפי דולר 
   

 51,441   54,567  814,51 השנהלתחילת יתרה
  13,101   9,925   676,4 שוטפותחוכרים הפקדות

  )4,962(  )3,100(  )419,2( ושיפוציםעבודותביצוע"חעלחוכרים תשלומים
  -   )1,013(  )404,2( פקדונות החזרי
  7,608   1,770   225 מטוסיםלהחכרתבקשרחוכריםהפקדות רישום
  )9,037(  -   )22,831( מטוסיםסיום החכרתלבקשרחוכריםהפקדות שחרור
  -   )9,558( - מטוסיםהחזרתנאישינויבגין תנועה
 )3,584( )1,110( - חוכריםהפקדות חילוט

 54,567  51,481  728,28  השנהלסוף יתרה
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  התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
 הרכב:  .א

  
  2017בדצמבר  31ליום   2018בדצמבר 31ליום  
התחייבויות  

 שוטפות
 התחייבויות

 שוטפות לא
 לא נכסים

  שוטפים
 התחייבויות

 שוטפות
 התחייבויות

 שוטפות לא
 לא נכסים

  שוטפים
 

  הפנייה
מטבע

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  התכנית
          

          הטבות עובד לטווח קצר:
 -  -  67,405  -  -  65,671 "חש בעיקר   שכר עבודה, משכורת וסוציאליות

          
          

             הטבות לאחר סיום העסקה:
  70,575   5,476   -   66,902  9,909  -  "חש 'ב בישראל ופיטורין פרישה פיצויי בגין הטבה
  -   38,584   -   -   33,258  -  "חש     'ג  מחלה ימי פדיון

            'ד קרנות פנסיה בגין עובדים בנציגויות הקבוצה בחו"ל:
  -   10,216   -   -  5,956  -  דולר  הברית ארצות
 -  7,837  -  -  7,665  -  "טליש   אנגליה

 -  13,070  -  -  12,132  -  "חש 'ה הטבות לגמלאים
 983  6,545  -  963  6,745  -  "חש 'ו העסקה סיום לאחר אחרותהטבות 

          
         :הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

  -   -   49,005   -  -   44,999  "חש     )1(ט  *ומנוחה חופשה ימי בגין התחייבות
 -  4,429  -  -  3,990  -  "חש     )2(ט  ארוך לטווח אחרות הטבות

          
           הטבות בגין פיטורין:
 -  1,192  -  -  )569( -  "חש     'י תוכניות פרישה מרצון

  הכספי המצב על בדוח הכל סך
  110,670  79,086  67,865 116,410  87,349  71,558 

                

חודשים ממועד הדיווח (ועל כן מוגדרת  12יצוין, כי התחייבות בגין חופשה ומנוחה מוצגת בדוח על המצב הכספי כהתחייבות שוטפת, אף על פי שצפויה להתממש לאחר תקופה של  *
  "זכות בלתי מותנית" לדחות את סילוק ההתחייבות לתקופה זו, ועל כן על פי כללי החשבונאות מוצגת ההתחייבות בזמן הקצר. קבוצהכהטבה לטווח ארוך), וזאת מהטעם שאין ל
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  בישראל עובדים של ופיטורין פרישה פיצויי בגין הטבות    .ב

  
 בגין פיצויי פרישה ופיטורין בישראל (עבור עובדים קבועים בהסכם הקיבוצי): קבוצהמחויבויות ה ) 1(

  
", מחייבים את 1963-, דיני העבודה בישראל וחוק "פיצויי פיטורים, תשכ"גקבוצההסכמי העבודה של ה

  רישתם.לשלם פיצויי פיטורין לעובדים בעת פיטוריהם או פ קבוצהה
  

  :על אל עובדי של ופיטורים פרישה תשלומי הסדרת
  

מוסדרות במסגרת הסכם  על אל, זכויותיהם הסוציאליות של חלק מעובדי 1992פטמבר סהחל מחודש 
לקרן הפנסיה ולקרן מאושרת (ביטוח מנהלים או  על אל. בהסכם נקבע, כי תשלומי ("ההסכם") פנסיה ייעודי

קופת תגמולים) בגין עובד שיצטרף להסדר הפנסיה, יבואו במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים לאותו עובד, 
, וזאת בגין אותו חלק של השכר ובגין אותה התקופה 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14בהתאם לסעיף 

לאחר התאריך הנ"ל חייבים היו,  על אל, עובדים אשר קיבלו קביעות בלרובשלגביהם בוצעו התשלומים. 
 1992החל מחודש ספטמבר  על אלעובדים שהצטרפו לה מרביתאפוא, להצטרף לתכנית. כמו כן יצוין, כי 

  ). בכירים מנהליםכאמור (בין אם הם עובדים קבועים, זמניים או  14חתומים על סעיף 
  
  

  :מוגדרת להפקדה תכנית
  

מכל  על אלבהתאם לכך, ההפקדות השוטפות בקרנות פנסיה ובפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות את 
הפטור כאמור  - 1992התחייבות נוספת לעובדים, ובאשר לעובדים ותיקים שהצטרפו להסכם הפנסיוני בשנת 

  הוא בהתייחס לתקופות בגינן בוצעו הפקדות בלבד. 
  

  :מוגדרת להטבה תכנית
  

ועד מועד הצטרפות העובד להסכם הפנסיה כאמור,  על אלס לתקופה שבין תחילת עבודתו של העובד בביח
, עבור מספר השנים בתקופה על אלזכאים העובדים לפיצויי פיטורים לפי משכורתם בעת פרישתם מ

בעת  האמורה. עובדים אשר לא הצטרפו להסכם הפנסיוני כאמור, זכאים לפיצויי פיטורין בגובה משכורתם
  .על אלעבור כל שנות הוותק שלהם ב על אלפרישתם מ

  
  (נכסי התכנית) ןהסדרים ותכניות להבטחת תשלומי הפרישה והפיטורי ) 2(

  
 המשכרם השוטף של עובדי 8.33% על אל, מפקידה 1983על פי הוראות ההסכם הקיבוצי, מאז ינואר 

  .על אלעל שם  נהבקופות גמל לפיצויים בבנקים ישראליים. ההפקדה הי
  

 מאחר כן, ו1983לא הפקידה כספים בגין פיצויי פיטורים בקופות גמל לפיצויים עד לינואר  על ואלמאחר 
שולמו פיצויי פיטורים לעובדים שפרשו (גם על תקופות שקדמו למועד תחילת ההפקדות)  1983מאז ינואר ו

 לפיצויים הגמל בקופות יתרות, על אל הפרטת לתאריך עובר, נותרו לאמהצבירה בקופות הגמל לפיצויים, 
  .על אל לעובדי פיטורין פיצויי תשלום להבטחת ויתרות

  
  :ישראל מדינת עם והסדר הזכאים אוכלוסיית
  

ונציגות העובדים, בו  על אל, נחתם הסכם בין המדינה, על אל, כחלק מהליך הפרטת 2003בחודש יוני 
 ריבית בתוספתמיליון ש"ח),  516-לפעול לכיסוי הגרעון שנוצר עד אותו מועד (כ על אלהתחייבו המדינה ו

 על אלקשור לזכאות עובדים שהיו מועסקים ב , ואשרבפועל בקופות ההפקדה מועד ועד זה ממועד והצמדה
 אל("העובדים הזכאים"). על פי הסכם זה, פתחה  2003והמשיכו להיות מועסקים בחודש יוני  1982בשנת 

את התמורה שקיבלו ממכירת ניירות ערך  על אלקופות פיצויים מרכזיות אשר אליהן העבירו המדינה ו על
  , לרבות תמורת מימוש אופציות אותן הנפיקו המדינה ואל על במסגרת תשקיף זה. 2003במסגרת תשקיף 

  
והמדינה, כוסה במלואו הגרעון בקופת העובדים הזכאים, כהגדרתו  על אללאחר ביצוע הפקדות הנ"ל של 

  .על אלב הפרטת לבין המדינה אשר נחתם ער על אלבהסכם שבין 
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  (המשך) בישראל עובדים של ופיטורין פרישה פיצויי בגין הטבות    .ב

  

  הסדרים ותכניות להבטחת תשלומי הפרישה והפיטורין (נכסי התכנית) (המשך) ) 2(
  

סך  על אללאחר ביצוע ההפקדות כאמור וכיסוי מלוא הגרעון בקופת הפיצויים, כמתחייב מההסכם, הפקידה 
, לרבות ריבית שנצברה עד למועד הדוח), המהווה את 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  32.8-של כ

ובין הגרעון שנוצר העודף בין תמורת ההנפקה ממכירת מניות המדינה והתמורה מהנפקת מניות אל על 
לעיל, בחשבון נפרד הנכלל במסגרת  יםבקופות הגמל המרכזיות עבור קבוצת ה"עובדים הזכאים" המוזכר

בהפרשה בגין התחייבות למדינת ישראל באותו סכום, וזאת בשל  על אלהפיקדונות לזמן קצר. מנגד, הכירה 
ביתרת התמורה כאמור, על פי ההסכם בדבר קיומן של מגבלות ביחס ליכולת השימוש  על אלבחינתה של 

 בינה לבין המדינה ונציגות העובדים. 
  

פים אשר הועברו לקופת שעניינה השבת כס ,על ידי משרד האוצר על אללעניין תביעה אשר הוגשה כנגד 
  ).21(ב20ביאור  והפיצויים ביתר, נוכח רווחים שנצברו בגינם לטענת המדינה, רא

  

  להפקדת כספי פיצויי פיטורים בקופה על שם העובד: על באל ותיקים םהסכם קיבוצי מיוחד לעובדי

  

בינואר  1, לאור הסדר תחיקתי אשר נכנס לתוקף ביום 2011בדצמבר  22נחתם ביום שהסכם ל בהתאם
אשר עד  ותיקים ים, ואשר איננו מאפשר עוד הפקדת פיצויי פיטורים בקופה מרכזית לפיצויים, עובד2011
החל מיום  םהכספים עבור מופקדיםקופה מרכזית, בכספי הפיצויים  עבורםהופקדו  2010בדצמבר  31ליום 

  לרכיב פיצויים בקופת גמל על שם העובד.  2011בינואר  1
  

  ותיקיםאל על  לטייסי פרישה מענק ) 3(
  

, מועד בו הם אינם יכולים עוד להמשיך לשמש כטייסים פעילים על פי 65טייסים ותיקים עם הגיעם לגיל 
זכאים  הםו אל עלאת עבודתם ב מסיימיםתקנות הטיס, ואשר אינם משמשים בתפקידי מדריכים או מפקחים, 

  עו בהסכם.למענק פרישה (מעבר לפיצויי הפיטורין אליהם הם זכאים על פי דין) בסכומים שנקב
  

  נושאי משרה בכירהו מנהלים ) 4(
  

  בחברהבכיר  ועובד בחברה בכיר עובד. אישיים עבודה הסכמי פי על מועסקים החברה עובדי  .א
 2), זכאים לקבל, בגין תקופת עבודתם, פיצויי פרישה בשיעור של משותפת(בשליטה  מוחזקת

משכורת אחת לשלוש משכורות. משכורות אחרונות בכל שנת עבודה ולמענק פרישה בשיעור של בין 
חודשי עבודה שתשולם להם גם  12-ל 6ה מוקדמת בגובה של בין עבנוסף זכאים עובדים אלו להוד

  אם סיימו את העסקתם באופן מיידי.
  
 כאשרבכירים לרבות נושאי משרה בכירה באל על, מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים,  עובדים  .ב

זכאים לקבל בגין תקופת עבודתם, מעבר לפיצויי הפיטורין על פי דין, תשלום פיצויי פרישה  הוותיקים
בשיעור של חודש לשנה בגין תקופת עבודתם לפי המשכורת הכוללת (פיצויים שניים) נוספים 

לא זכאים לפיצויים נוספים  על אלל מצטרפיםבכירים חדשים אשר  עובדיםהאחרונה. מובהר, כי 
  יבות זו ממומנת על ידי קופות אישיות ייעודיות.כאמור. מחו

  
  המימון מדיניות ) 5(

  

 ומהקופות המרכזיות מהקופות דהיינו, התכנית מנכסי בעיקר משולמים פיטורין לפיצויי הקבוצה תשלומי
 ידי על מנוהלות העובדים של האישיות הקופות וכן הקבוצה של המרכזיות הקופות. העובדים של האישיות

  .במשק מהמובילים ההשקעות בתי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
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 68 -ג 
  

  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  פדיון ימי מחלה  .ג
  

בפרישת חובה או שפרשו מעל  על אל), בעת פרישתם מאישיים בחוזים עובדיםהעובדים הקבועים באל על (למעט 
ימי מחלה בהתאם לנוסחת המרה אשר נקבעה בהסכם  לפדיוןבתנאים המזכים אותם בקבלת פיצויים, זכאים  45גיל 

גבוהה מהקבוע בחוק, ותלויה במועד  חלק מהעובדיםהקיבוצי. יצוין כי, תקרת הצבירה המותרת של ימי מחלה ל
  .על אלת ממקורותיה השוטפים של תחילת עבודתם באל על. מחויבות זו משולמ

  
  המקומיים בארה"ב ובאנגליה על אלעובדי מ חלקקרנות פנסיה של   .ד
  

 אלבארה"ב ובאנגליה נהנים מתוכניות פנסיה ("התכניות"), על פיהן משלמת  על אלחלק מעובדיה המקומיים של 
את עלות הפנסיה של עובדי אותן הנציגויות. עלות הפנסיה מחושבת כמכפלת "שנות הזכאות" לפנסיה בשיעור  על

מזכה בדרך כלל את העובד במלוא ההטבות. נכסי קרנות  65מהמשכורת הקובעת לפנסיה. פרישה החל מגיל 
התחייבה לכסות כל גרעון שייווצר  על לאהפנסיה מנוהלים על ידי גוף ייעודי ומושקעים, בעיקר, בניירות ערך סחירים. 

  בערכם של נכסי הקרנות ביחס להתחייבויות האקטואריות, ככל שיהיו. 
  

, הקרן אינה מקבלת עובדים חדשים וכמו כן לא קיימת צבירה נוספת 2005לגבי קרן הפנסיה באנגליה, החל משנת 
חדשים, אולם לגבי עובדים קיימים שנכנסו של זכויות במסגרתה. קרן הפנסיה בארה"ב סגורה גם היא למצטרפים 

  להסדר, קיימת עדיין צבירה של זכויות.
  

 משלימה על אלתשלומי המחויבות ממומנים בעיקר מנכסי התכניות, אולם לאור הגירעון הקיים בתכניות הפנסיה, 
  סכומים מסוימים בגין המחויבויות גם ממקורותיה העצמיים.

  
  על אל לגימלאי הטבות  .ה
  

  וכן לשי לחגים. על אלעל זכאים לאחר פרישתם (בכפוף לוותק) לכרטיסי טיסה בהתאם למדיניות  אלעובדי 
  

  העסקה סיום לאחר אחרות הטבות  .ו
  

 על אל. בנוסף, בחלק מנציגויות על אלהטבות אחרות כוללות מענק הסתגלות לו זכאים חלק מעובדיה הבכירים של 
. זאת ועוד, על אלזכאים לפיצויי פיטורין בהתאם לדין המקומי ובהתאם להסכמי  על אל, עובדיה המקומיים של בחו"ל

  ההטבות האחרות כוללות התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד של החברות הבנות של אל על.
  

  על אל של בת בחברה מעסיקים מרובת תכנית  .ז
  

 חלק עבור מעסיקים מרובת פנסיה בתכנית משתתפתאינק" (ארה"ב),  קיטררס בורנשטייןאל על " שלהבת  חברת
. חלקה של החברה הבת 2018 תאלפי דולר בשנ 425-של כ םהבת של אל על סכו תחבר השקיעה, בגינה מעובדיה

מיליון דולר, כך שאם תחדל החברה הבת מביצוע התשלומים  14.8-כ הינה התכנית של ממומנות הלא במחויבויות
. בכוונת החברה הבת להמשיך להפקיד כספים זה בסכום לשאת עליה יהיה, מהתכנית תפרוש או, כאמור השוטפים
  .בגינה הכספיים בדוחות התחייבות הוכרה לא כן עללתכנית, 
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 69 -ג 
  

  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
 הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח

  
  2018בדצמבר 31סתיימה ביוםהשלשנה

פיצויי
 פיטורין
 בישראל

 ימי פדיון
 מחלה

 קרנות
 פנסיה

 
 הטבות

  לגמלאים
 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        

       מוגדרת להטבה תכניות בגין והפסד ברווח שהוכרו סכומים
  10,553   806   221  570  1,786  7,170   שוטפת שירות עלות
  5,892   228   453  2,323  891  1,997   הריבית עלות

  )5,361(  )134( -  )1,859( -  )3,368(  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
  23  -  -  -  -  23   לתגמולים פיצויים מסעיף שהועברה ריאלית תשואה
  422   )236(  )819( )459( )2,901( 4,837   שער הפרשי
 94  19  )2( 91  )14( -   אחרים שינויים

  11,623   683   )147( 666  )238( 10,659   הכל סך

        

  
  

  2017בדצמבר 31סתיימה ביוםהשלשנה
פיצויי

 פיטורין
 בישראל

 ימי פדיון
 מחלה

 קרנות
 פנסיה

 
 הטבות

  לגמלאים
 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        

       מוגדרת להטבה תכניות בגין והפסד ברווח שהוכרו סכומים
  12,468   721   325  550  1,997  8,875   שוטפת שירות עלות
  6,997   247   375  2,544  1,046  2,785   הריבית עלות

  )6,699(  )153( -  )1,882( -  )4,664(  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
  22  -  -  -  -  22   לתגמולים פיצויים מסעיף שהועברה ריאלית תשואה
  )872(  198   726  661  3,830  )6,287(  שער הפרשי
 168  276  -  -  -  )108(  אחרים שינויים

  12,084   1,289   1,426  1,873  6,873  623   הכל סך
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 70 -ג 
  

  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  

  (המשך) הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח
  

  2016בדצמבר 31סתיימה ביוםהשלשנה
פיצויי

 פיטורין
 בישראל

 ימי פדיון
 מחלה

 קרנות
 פנסיה

 
 הטבות

  לגמלאים
 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        

       מוגדרת להטבה תכניות בגין והפסד ברווח שהוכרו סכומים
  5,080   408   136  547  1,972  2,017   שוטפת שירות עלות
  7,046   286   314  2,725  1,070  2,651   הריבית עלות

  )6,618(  )132( -  )1,899( -  )4,587(  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
  34  -  -  -  -  34   לתגמולים פיצויים מסעיף שהועברה ריאלית תשואה
  )1,672(  42   85  )1,254( 586  )1,131(  שער הפרשי
 114  114  -  -  -  -   אחרים שינויים

  3,984   718   535  119  3,628  )1,016(  הכל סך

        

  
  :והפסד רווח בדוח הבאים בסעיפים נכללו מוגדרת להטבה תכניות בגין ההוצאות

  
  בדצמבר 31 ביום סתיימההשלשנה 
  810271 0 2  6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר  

 3,110  10,760  10,572   )עילל )3(ב סעיףגם  ו(רא הפעלה הוצאות
 217  298  328  מכירה הוצאות
 657  1,026  723  וכלליות הנהלה הוצאות

  3,984   12,084   11,623   הכל סך
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  (המשך) הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח

  
  2018בדצמבר  31סתיימה ביום השלשנה

פיטוריןפיצויי
 בישראל

ימיפדיון
 מחלה

הטבות
 לגמלאים

 קרנות
  ***פנסיה

 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        המחויבות של הנוכחי בערך התנועה

  222,712   9,765   74,911  13,070  38,584  86,382  בות מחויערך נוכחי של ה -יתרת פתיחה 
  10,553   806   570  221  1,786  7,170   ףעלות שירות שוט

  5,892   228   2,323  453  891  1,997  עלות הריבית
  )8,815(  )281(  )4,857( )201( )2,245( )1,231( *אקטואריים רווחים

  )20,062(  )513(  )3,289( )590( )2,843( )12,827(  הטבות ששולמו
  )11,618(  )448(  )1,233( )819( )2,901( )6,217(  חליפיןשינויים בשער 

 )92( 18  )94( )2( )14( -   אחרים שינויים

  198,570   9,575   68,331  12,132  33,258  75,274   מחויבותערך נוכחי של ה - סגירהיתרת 
        

        התכנית נכסי של ההוגן בשווי שינוי
 212,542 4,203 56,858  -  -  151,481   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת פתיחה 

  5,361   134  1,859  -  -  3,368  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
 לבין התכנית נכסי על בפועל התשואה בין הפרש בגין מחדש מדידות

 )5,156( )249( )4,235( -  -  )672(  ההיוון שיעור פי על המחושבת התשואה
  5,633  16  4,476  -  -  1,141  **המעסיק ידי על הפקדות
 )15,361( )98( )3,289( -  -  )11,974( ששולמו הטבות

 )23( -  -  -  -  )23(  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
 )12,040( )212( )774( -  -  )11,054(  שינויים בשער חליפין

  )186(  )1( )185(  -  -   -   שינויים אחרים
  190,770  3,793 54,710   -  -   132,267   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת סגירה 

  17.6  8.7   8.0   (בשנים) המחויבות של ממוצע חיים משך
    

      4.64-3.73   3.2   3.15   באחוזים ההיוון שיעור

      )2,076(  )2,320(  )2,524(  ההיוון בשיעור 1% של לגידול רגישות ניתוח

      2,076   2,685   2,852   ההיוון בשיעור 1% של לקיטון רגישות ניתוח
   

 עיקר הרווח האקטוארי נובע מגידול בשיעורי הריבית להיוון.  *
 .דולר מיליון 4.4-כ של סך הינו 2019הקבוצה להפקדות הצפויות בשנת  אומדן  **

  .2.6%ועבור הפנסיה באנגליה  4.17%שיעור ההיוון עבור הפנסיה בארה"ב   ***
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 72 -ג 
  

  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  (המשך) הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח

  
  2017בדצמבר  31סתיימה ביום השלשנה

פיטוריןפיצויי
 בישראל

ימיפדיון
 מחלה

הטבות
  קרנות פנסיה לגמלאים

 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        המחויבות של הנוכחי בערך התנועה

  204,471   7,946   70,054  8,378  35,119  82,974  בות מחויערך נוכחי של ה -יתרת פתיחה 
  12,468   721   550  325  1,997  8,875   ףעלות שירות שוט

  6,997   247   2,544  375  1,046  2,785  עלות הריבית
  8,573   540   2,941  3,869  127  1,096  אקטוארייםהפסדים 

  )25,585(  )434(  )3,061( )603( )3,535( )17,952(  הטבות ששולמו
  15,620   469   1,883  726  3,830  8,712   שינויים בשער חליפין

 168  276  -  -  -  )108(  אחרים שינויים

  222,712   9,765   74,911  13,070  38,584  86,382   מחויבותערך נוכחי של ה - סגירהיתרת 
        

        התכנית נכסי של ההוגן בשווי שינוי
 195,291 3,742 49,742  -  -  141,807   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת פתיחה 

  6,699   153  1,882  -  -  ג4,664  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
 לבין התכנית נכסי על בפועל התשואה בין הפרש בגין מחדש מדידות

 7,316  113  2,631  -  -  4,572   ההיוון שיעור פי על המחושבת התשואה
  6,430  19  4,438  -  -  1,973  המעסיק ידי על הפקדות
 )19,664( )95( )3,057( -  -  )16,512( ששולמו הטבות

 )22( -  -  -  -  )22(  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
 16,492  271  1,222  -  -  14,999   שינויים בשער חליפין

  212,542  4,203 56,858   -  -   151,481   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת סגירה 

  17.9  8.5   8.0   (בשנים) המחויבות של ממוצע חיים משך
    

      3.21-4.25   2.5   2.39   באחוזים ההיוון שיעור

      )2,325(  )2,691(  )3,140(  ההיוון בשיעור 1% של לגידול רגישות ניתוח

      2,325   3,115   3,549   ההיוון בשיעור 1% של לקיטון רגישות ניתוח
   

   
   

  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 73 -ג 
  

  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  (המשך) הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח

  
  2016בדצמבר  31סתיימה ביום השלשנה

פיטוריןפיצויי
 בישראל

ימיפדיון
 מחלה

הטבות
  קרנות פנסיה לגמלאים

 הטבות
 "כסה אחרות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולראלפי דולר
        המחויבות של הנוכחי בערך התנועה

  211,007   7,859   69,184  7,769  35,305  90,890  בות מחויערך נוכחי של ה -יתרת פתיחה 
  5,080   408   547  136  1,972  2,017   ףעלות שירות שוט

  7,046   286   2,725  314  1,070  2,651  עלות הריבית
  11,876   )429(  4,275  564  )219( 7,685  אקטואריים(רווחים) הפסדים 

  )25,216(  )368(  )3,170( )490( )3,595( )17,593(  הטבות ששולמו
  )1,294(  76   )3,507( 85  586  1,466   שינויים בשער חליפין

 )4,028( 114  -  -  -  )4,142(  אחרים שינויים

  204,471   7,946   70,054  8,378  35,119  82,974   מחויבותערך נוכחי של ה - סגירהיתרת 

        
        התכנית נכסי של ההוגן בשווי שינוי

 207,158  3,430  47,063  -  -  156,665   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת פתיחה 
  6,618   132  1,899  -  -  4,587  ההיוון שיעור פי על התכנית נכסי על תשואה
 לבין התכנית נכסי על בפועל התשואה בין הפרש בגין מחדש מדידות

 )406( 56  1,719  -  -  )2,181(  ההיוון שיעור פי על המחושבת התשואה
  6,946  151  4,484  -  -  2,311  המעסיק ידי על הפקדות
 )21,227( )61( )3,170( -  -  )17,996( ששולמו הטבות

 )34( -  -  -  -  )34(  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
 378  34  )2,253( -  -  2,597   שינויים בשער חליפין

  )4,142( -  -  -  -  )4,142(  בתקופה אחרים שינויים

  195,291  3,742 49,742   -  -   141,807   שווי הוגן של נכסי התכנית  -יתרת סגירה 

  12  8   7.5   (בשנים) המחויבות של ממוצע חיים משך
    

      4.03-5.25   3.21  3.04   באחוזים ההיוון שיעור

      )1,685(  )2,452(  )3,224(  ההיוון בשיעור 1% של לגידול רגישות ניתוח

      1,685   2,839   3,643   ההיוון בשיעור 1% של לקיטון רגישות ניתוח
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  (המשך) הכספיים הדוחות על מוגדרת להטבה תכניות בגין הכמותיות ההשפעות פירוט  .ח

 
  :נוספות אקטואריות הנחות

  
 קבוצהההנחות האקטואריות העיקריות (מעבר לשיעור הריבית כמפורט מעלה בנתונים הכמותיים) ששימשו את ה

  על מנת לאמוד את המחויבויות וההשפעות הכמותיות שלהן כמפורט לעיל הן כדלקמן:
  
  במידה ושיעור עליית השכר החזוי היה גבוה 5.5%-ל 4.5%שיעור עליית השכר החזוי הינו בטווח של בין .

באחוז ביחס לשיעור שהובא בחשבון בחישוב המחויבות, ההתחייבות בגין הטבות לאחר סיום ההעסקה 
ניתוח הרגישות לעיל נקבע בהתבסס על שינויים אפשריים  מיליון דולר. 13.4-מעט פנסיה) הייתה גדלה בכ(ל

באופן סביר בהנחות האקטואריות לתום תקופת הדיווח. ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי 
 הקיימת בין ההנחות. 

 
  2017יל האוכלוסייה (ללא שינוי מהותי משנת כתלות בג 4.4%-ל 1.1%שיעור העזיבה נאמד על טווח שבין.( 

 
  הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך  .ט

  
  ימי חופשה בתשלום ) 1(

  
 אל על, זכאים עובדי אל עלובהתאם להסכמי העבודה של  1951-בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי"א

עובד, שחדל לעבוד בטרם ניצל את יתרת ימי החופשה שצבר,  .שנת עבודה לימי חופשה בתשלום בגין כל
זכאים לימי  אל עלזכאי לתשלום בגין יתרת ימי החופשה הנ"ל בעת פרישה. בנוסף, עובדים מסוימים של 

בגין חופשה כוללת גם את  אל עלמחויבות  מנוחה אשר נפדים בעת פרישה, ככל שנותרת יתרה צבורה.
  מחויבותה עבור ימים אלו.

  
  ארוך לזמן אחרות הטבות ) 2(

  
עובדי אל ל יובל מענקי וכן על אל עובדי ילדי של אקדמאים לימודים עבור מענק בעיקר כוללות אלה הטבות

 אלזכאים לשי המוענק ב"טקס עשורים" שנתי שמקיימת ה, על אלשנות ותק ב 40-ו 30, 20-על המגיעים ל
  .על
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  91ביאור 
  
  (המשך) הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך  .ט

  
  על הדוחות הכספיים ארוך לטווח אחרות עובדים הטבותפירוט ההשפעות הכמותיות בגין  ) 3(

  
סתיימה ביום        השלשנה
  2018בדצמבר  31

סתיימה ביום        השלשנה
  2017בדצמבר  31

סתיימה ביום        הש לשנה
  2016בדצמבר  31

 חופשה
 ומנוחה

הטבות
 לזמן אחרות

 ארוך
 חופשה
 ומנוחה

 הטבות
 לזמן אחרות

 ארוך
 חופשה
 ומנוחה

 הטבות
 לזמן אחרות

 ארוך
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר דולראלפיאלפי דולראלפי דולר

 4,345  42,462  4,116  42,936  4,429  49,005   פתיחה יתרת
       :מוגדרת להטבה תכניות בגין והפסד ברווח שהוכרו סכומים

  171   29,438   202  32,407  186  39,066   שוטפת שירות עלות
  140   1,638   166  1,352  128  1,208   הריבית עלות

  48   724   400  4,528  )306( )3,404(  שער הפרשי
  )260(  )54(  )51( 5,443  2  )2,322(  *אקטואריים הפסדים(רווחים) 

  99   31,746   717  43,730  10  34,548   והפסד רווח הכל סך

  )328(  )31,272(  )404(  )37,661(  )449( )38,554(  ששולמו הטבות
  

            

  4,116   42,936   4,429   49,005   3,990   44,999   סגירה יתרת

        

 12.7  8.4  12.3  8.7  11.7  8.5   (בשנים) המחויבות של ממוצע חיים משך
    

 עיקר הרווח האקטוארי נובע מעלייה בשיעור ההיוון. *
  

  :והפסד רווח בדוח הבאים בסעיפים נכללוש ומנוחה חופשה בגין ההוצאות
  

  בדצמבר  31סתיימה ביום השלשנה 
  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 25,478   35,066  27,781   הפעלה הוצאות
 1,777  2,452  1,931  מכירה הוצאות
 4,491  6,212  4,836  וכלליות הנהלה הוצאות

 31,746  43,730  34,548   הכל סך
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים  -  19ביאור 
  
  כניות פרישה מוקדמתות  .י

  
 בדצמבר 31יום ל 

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר 
      

 4,605  3,502    פרישהמחויבות בגין תוכניות 
 )3,413( )4,071(  למימון המחויבותנכסי תוכנית 

 1,192  )569( נטו מחויבות
     

  
 מידע נוסף:  .יא

  
 על אל טייסי מגזר עם הסכם ) 1(

  
ובין נציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה  אל על, נחתם הסכם בין 2018באוקטובר  29ביום 

, ועד 2018בנובמבר  1לטייסים שתחולנה במהלך התקופה מיום  אל עלהמבטא את ההסכמות שהושגו בין 
"תקופת ההסכם", בהתאמה). המו"מ נערך על רקע הצורך -("ההסכם" ו 2024באוקטובר  31ליום 

ם לאור התיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי בהתייעלות והתאמות במתכונת הפעילות של הטייסי
באוקטובר  29ונכנס לתוקף ביום  2016במאי  10("התקנות"), אשר התפרסם ביום  1981-טיסה), התשמ"ב

("התיקון לתקנות"). התיקון לתקנות מאמץ לדין הישראלי את ההסדר הקיים בתקנות האמריקאיות  2018
), כגון, תקופות מנוחה מינימאלית בין טיסות וכדומה. ההסכם קובע FTLבנוגע לניהול עייפות של טייסים (

 -מנגנונים אשר צפויים לאפשר הפעלה מסחרית יעילה יותר בעידן הרגולציה התעופתית החדשה ותועלות 
בצורה יעילה  אל על, הפעלת אל עלובכלל זה צפוי לאפשר צמיחה בפעילות  -והן למגזר הטייסים  אל עלהן ל

ך התאמה לדרישות התיקון לתקנות וכן שיפור באורחות החיים של הטייסים. כמו כן, קובע ההסכם יותר תו
הסדרים בקשר לתגמול הטייסים ובכלל זה כולל מנגנון לגידור המסגרת התקציבית לעלות שכר הטייסים, 

) תמורת העלאת הסדרים בדבר ביטול רכיבי שכר משתנים מסוימים (כגון פיצויים שונים בגין פעילות טיסתית
השכר הקבוע, הסדרים בדבר גילום, מיסוד מנגנון תמריץ לטייס בגין עמידה בתכנית הטיסות האישית וכן 
קביעת מנגנון מענק ותוספת שכר מותני רווחים. עוד קובע ההסכם מכסה מוסכמת על ידי הטייסים של 

ייסים לשקט תעשייתי למשך תקופת חכירות רטובות של מטוסים, מנגנון יישוב חילוקי דעות, התחייבות הט
, נציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה, לאחר אל עלההסכם ועוד. ההסכם אושר על ידי דירקטוריון 

  . אל על שהתקבל אישור של רוב טייסי
  

יצוין, כי להסכם אין השפעה מהותית על יתרות ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים, בעיקר לאור מנגנוני 
התאמה הקיימים בהסכם אשר מחריגים את העלאת השכר הקבוע, נשוא הסכם זה, לעניין חישוב 

  ההתחייבויות.
  
  .'בי28ביאור  ו, ראניהוליים מפתח לאנשילמידע בדבר התחייבויות שוטפות בגין הטבות לעובדים שניתנו  ) 2(
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  תלויות תחייבויותוה הפרשות  -  20 ביאור
  

 בהפרשותתנועה     .א
  

 

מדינת ישראל 
בגין מחלוקת על 

עודפי קופת 
הפיצויים של 

  סך הכל אחרות הפרשות *העובדים הזכאים
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
     

  17,846  9,361  8,485  2017בינואר  1יתרה ליום 
        

הפרשות נוספות שהוכרו (כולל עדכון 
  20,532  20,532  -  הפרשות קיימות)

  )512(  )512(  -   השנבמהלך ה ובוטלוסכומים שנוצלו 

  1,140  199  941   השפעת שער חליפין
        

  39,006  29,580  9,426   2017בדצמבר  31יתרה ליום 
        

הפרשות נוספות שהוכרו (כולל עדכון 
  3,213  3,213 -  הפרשות קיימות)

  )22,671(  )22,671( -   השנבמהלך ה ובוטלוסכומים שנוצלו 
 )995( )309( )686(  השפעת שער חליפין

  18,553  9,813  8,740   2018בדצמבר  31יתרה ליום 
        

  ר התחייבויות בגין הטבות לעובדים.בדב )2(ב19 ביאור ראו*
  
  משפטיים כנגד אל עלההליכים ה עיקרי פירוט  .ב

  
מיליון דולר ותביעות  1,325-תביעות משפטיות בסך כולל של כ אל על, הוגשו כנגד 2018 דצמברב 31 ליוםנכון 

הפרשה בדוחות הכספיים בסך כולל של  אל עלמשפטיות בלתי מכומתות בסכומים כספיים. בגין תביעות אלו רשמה 
, לא צפוי, כי של אל על , המתבססת על חוות דעת של יועציה המשפטייםאל עלמיליון דולר. לדעת הנהלת  18.6-כ
  תהיה חשיפה להפסד נוסף בגין התביעות הנ"ל מעבר לסכומי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים. עלאל ל
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  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

 משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט  .ב
 

 הייצוגיות אשר הוגשו כנגד אל על: ובענותהת מפורטות להלן
  

מס'
מועד 

  התביעה
סוג התביעה/ 

  נושא התביעה  ערכאה
סכום 

 השפעות חשבונאיות  סטטוס  התביעה
פברואר   1

2013  
בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה להסדר כובל 
עולמי רחב היקף לתיאום רכיבים שונים של מחירי 

הדלק  של תוספתשילוח מטענים בהטסה, ובפרט 
כנגד חברות  גםהבקשה הוגשה ותוספת הבטחון. 

 התעופה בריטיש איירוויס, לופטהנזה וסוויס.

מיליון  473
  ש"ח

הסתיים  הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית
וכעת ממתינים להכרעת בית המשפט בבקשת 

  .האישור

הכירה  בהפרשה,  אל על
על פי הערכת ההנהלה 
ובהתבסס על חוות דעת 

בגין יועציה המשפטיים, 
  התביעה.

אפריל   2
2014  

תביעה 
מחוזי /ייצוגית

  ירושלים

כי רוכשי כרטיסים  ,עומדת טענה התביעהבבסיס 
לא קיבלו מידע בדבר  אל עלבאתר האינטרנט של 

תנאי שינוי וביטול כרטיסי הטיסה, כנדרש על פי 
לא עמדה בתנאי הביטול והשינוי  אל עלחוק, וכן, כי 

אותם הציגה ללקוחותיה אלא פעלה על פי תנאים 
  .שונים שלא היו גלויים להם

160-523 
ליון ש"ח ימ

(סכום אישי 
  ש"ח) 774

התובענה אושרה להגשה כתובענה ייצוגית בחודש 
. על פי ההחלטה, הוגדרה קבוצת 2016מרץ 

התובעים כרוכשי כרטיסי טיסה באמצעות אתר 
בלבד (ולא רוכשים בערוצים  אל עלאינטרנט של ה

אלטרנטיביים) אשר לא קיבלו את המידע בדבר 
שינוי וביטול כרטיסי טיסה, כנדרש על פי החוק 
והתקנות, אשר ביקשו בפועל לשנות או לבטל את 

לא אפשרה להם  אל עלכרטיס הטיסה אותו רכשו, ו
לעשות כן או גבתה מהם בגין פעולה זו קנס, אשר 

ידעו עליו מראש ואינו בגובה דמי ביטול או שירות  לא
  סבירים.
הגישה בקשת רשות ערעור אשר נדחתה  אל על
. הצדדים הופנו לתהליך גישור שבסיומו 2016ביולי 

נחתם הסכם פשרה שהוגש לאישורו של בית 
 .המשפט

הכירה בהפרשה  אל על
בסכום המשקף את 
ההסכמות בהסכם 

  הפשרה.

ינואר   3
2015  

בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה לאי השבת 
מהנוסעים  אל עלאגרות ו/או מיסי נמל אותם גובה 

במועד חיוב כרטיסי הטיסה במקרים בהם הנוסעים 
  .לא התייצבו לטיסה

מיליון  30.5
ש"ח (סכום 

 183אישי 
  ש"ח)

הדיון בבקשת האישור הסתיים, וכעת ממתינים 
  .עת בית המשפט בבקשת האישורלהכר

מעריכה,  אל עלהנהלת 
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  .דין התביעה להידחות
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 79 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

  משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט  .ב
  

  (המשך): ייצוגיות תובענות
  

מס'
מועד 

 התביעה
סוג התביעה/ 

  נושא התביעה  ערכאה
סכום 

 השפעות חשבונאיות  סטטוס  התביעה
אפריל   4

2015  
תביעה 
מחוזי /ייצוגית

  תל אביב

שינתה  אל עלכי  ,עומדת טענה התביעהבבסיס 
באופן חד צדדי את תנאי תכנית המועדון במספר 
מאפיינים אשר כולם מהווים הרעה משמעותית של 
תנאי המועדון ופגיעה כלכלית מהותית בערך 

  .הנקודות שנצברו על ידי הקבוצה

1.3 
מיליארד 

שקל (סכום 
אישי של 

7,300 
  ש"ח)

התובענה אושרה כתובענה ייצוגית בחודש נובמבר 
התובעים הוגדרה ככלל חברי המועדון . קבוצת 2017

אשר במועד כל אחד מהשינויים שנערכו בתכנית 
המועדון, החזיק בנקודות ושערך נקודותיהם פחת 

  בשל השינויים.
בקשת רשות  2017 הגישה בחודש דצמבר  אל על

ערעור לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי 
הצדדים פנו  ,במקביל לאשר את התובענה כייצוגית.

להליך גישור אשר הסתיים ללא הצלחה בפברואר 
2019. 

הכירה  בהפרשה,  אל על
על פי הערכת ההנהלה 
ובהתבסס על חוות דעת 

, נוכח יועציה המשפטיים
אישור התובענה 

  כייצוגית.

פברואר   5
2016  

בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

בקשת האישור עוסקת בטענות שונות בקשר לטיסות 
בשל אילוצים שונים בוצעו במסגרת של אל על אשר 

מחברה  "חכירה רטובה" (חכירת מטוס על צוותו)
  זרה.

סכום אישי 
 325של 

  ש"ח

הגישה את תגובתה לבקשת האישור, וההליך  אל על
  .מצוי לפני שלב ההוכחות

הכירה בהפרשה,  אל על
על פי הערכת ההנהלה 
ובהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, 

את בסכום המשקף 
המשאבים שיידרשו בגין 

  סילוק התביעה.
מאי   6

2016  
בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  ירושלים

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי מחירי 
 אל עלהמוצרים הפטורים ממכס אשר מוכרת 

במטוסים, מוצגים במטבע דולר ארה"ב ולא במטבע 
ישראלי וכי ההמרה מתבצעת לפי שער יציג, אשר 
מתעדכן אחת לשבוע ולא על פי השער היציג שהיה 
ידוע ביום המסחר במטבע חוץ שקדם למועד 

  הרכישה.

הצדדים הגישו בקשת מוסכמת להסתלקות המבקש   לא מכומת
ת, מבקשת האישור. במסגרת בקשת ההסתלקו

, בין היתר, להחליף את שער אל עלהתחייבה 
ההמרה משער מכירה לשער יציג ולעדכן זאת באופן 
יומי (למעט ימי שישי, שבת וחגים). כן הוסכם על 
תשלום שכר טרחה וגמול למבקשים ולבאי כוחם. 

אישר בית המשפט בפסק דין את  28.1.19ביום 
בקשת ההסתלקות, מחק את בקשת האישור ודחה 

  ביעה האישית של המבקשים.את הת

הוכרה הפרשה בהתאם 
לבקשת ההסתלקות, 

אל ובסכום שאינו מהותי ל
  .על

אוגוסט   7
2016  

בקשה לאישור 
כייצוגית/ 

  מחוזי מרכז

 אל עלבבסיס בקשת האישור עומדת  טענה כי 
מפרסמת, משווקת ומוכרת כרטיסי טיסה על פי לוח 
טיסות המפורסם על ידה, בעוד שמלכתחילה אין לה 

  די טייסים וקברניטים לביצוע לוח הטיסות כאמור.

את תגובתה לבקשה. לאחר דיון  ההגיש אל על  לא מכומת
מקדמי בבקשת האישור, המבקשת הגישה בקשה 

טת בית לתיקון בקשת האישור. ההליך ממתין להחל
  המשפט באשר לבקשת התיקון.

מעריכה,  אל עלהנהלת 
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  דין התביעה להידחות.
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 80 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

  משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט  .ב
  

  (המשך)תובענות ייצוגיות: 
  

 מס'
מועד 

 התביעה
סוג התביעה/ 

  נושא התביעה  ערכאה
סכום 

 השפעות חשבונאיות  סטטוס  התביעה
נובמבר   8

2016  
בקשה לאישור 

כייצוגית/ 
מחוזי תל 

  אביב

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי נגרם עיכוב 
אל מכוון של טיסות מאחר והסכמי השכר של טייסי 

  מעודדים אותם להאריך את הטיסות. על

סכום אישי 
 3,000של 
  ש"ח

הגישה את תגובתה לבקשת האישור. בית אל על 
המשפט מצא לפנות ולבקש את עמדת הגוף 

רשות התעופה  -(משרד התחבורה  המאסדר
האזרחית) או כל גוף מתאים אחר לפי שיקול דעת 
היועמ"ש, במחלוקת. טרם התקבלה עמדת הגוף 

  .מאסדרה

מעריכה,  אל עלהנהלת 
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 

ר סביר מאשר לא, כי יות
  דין התביעה להידחות.

דצמבר   9
2016  

בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

גובה  אל עלבבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי 
מלקוחות המבצעים שינוי בכרטיס הטיסה, תשלום 
נוסף שהינו ההפרש בין מחיר הטיסה המקורית לבין 
מחיר הטיסה החלופית, זאת במקרים בהם הטיסה 

  החלופית זולה יותר. 

מיליון  92
ש"ח (סכום 
אישי של 

 דולר) 45.6

הגישה את תגובתה לבקשת האישור. ההליך  אל על
  קבוע לדיון מקדמי. 

מעריכה,  אל עלהלת הנ
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  דין התביעה להידחות.
דצמבר   10

2016  
בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה להפליה פסולה 
  בגביית תשלום דמי חבר למועדון הנוסע המתמיד.

מיליון  60
  ש"ח

מעריכה,  אל עלהנהלת   הגישה את תגובתה לבקשות האישור.  אל על
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  דין התביעה להידחות.
פברואר   11

2017  
בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי בעת ביטול 
פועלת תוך הפרת חוק שרותי  אל עלאו עיכוב טיסה, 

, וחובות נוספות.  הקבוצה 2012-תעופה, התשע"ב
 אל עלהמוגדרת בבקשה הינה, בין היתר, לקוחות 

אשר טיסתם בוטלה ולא קיבלו השבה של דמי 
 אל עלהכרטיס או טיסה חלופית לבחירתם, לקוחות 

שלא קיבלו שירותי סיוע ודפי מידע בגין זכויותיהם 
אשר קיבלו מהחברה  אל עללהטבות וכן לקוחות 

 מענה מטעה.

סכום אישי 
של 

44,615 
  ש"ח

הגישה את תגובתה לבקשת האישור.  אל על
  ם ביניהם הליכי הידברות.הצדדים מקיימי

הכירה  בהפרשה  אל על
בגין תביעה זו, על פי 

ההנהלה  הערכת
ובהתבסס על חוות דעת 

  יועציה המשפטיים.

אוקטובר   12
ונובמבר 

2017   

בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

הוגשה מטעם המבקשים בקשה  2018בנובמבר 
שבמקרים מאוחדת לאישור תובענה ייצוגית, בטענה 

רבים חווית השירות בטיסה אינה מסופקת במלואה 
מאחר והנוסע אינו מקבל את שירותי הבידור 

 .המובטחים

מיליון  70
  ש"ח

הגישה את תגובתה לבקשת האישור  אל על
  המאוחדת.

מעריכה,  אל עלהנהלת 
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  .תדין התביעה להידחו
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 81 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

  משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט  .ב
  

  תובענות ייצוגיות: (המשך)
  

 מס'
מועד 

  התביעה
סוג התביעה/ 

  נושא התביעה  ערכאה
סכום 

 השפעות חשבונאיות  סטטוס  התביעה
אוקטובר   13

2017  
בקשה לאישור 

כייצוגית/ 
  חיפהמחוזי 

 אל עלבבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי 
ודיינרס קלוב ישראל בע"מ ("דיינרס") מטעות 
במכוון בפרסומיהן את מחזיקי כרטיסי האשראי 
מסוג דיינרס פליי קארד, בנוגע לאופן חישוב 
נקודות הטיסה הנצברות עבור שימוש כנקודות 
טיסה ועבור שדרוג/שמירה על מעמד חבר 

ציינות, כי קיימת מגבלה על סך המועדון ואינן מ
הנקודות החודשי אשר ניתן לצבור  בעת שימוש 

 בכרטיס במסגרת תשלום למשרדי הממשלה.

מיליון  300
ש"ח (סכום 
אישי של 

  ש"ח) 3,000

הגישה את תגובתה לבקשת האישור.  אל על
הגישה בקשה לדחות על הסף את  אל עלבנוסף, 

  בקשת האישור. בקשה זו טרם הוכרעה. 

מעריכה,  אל עלנהלת ה
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  דין התביעה להידחות.

אוקטובר   14
2017  

בקשה לאישור 
כייצוגית/ 

  מחוזי מרכז

ת טענות שונות ובבסיס בקשת האישור עומד
בקשר למושבים במטוס אשר קיימת בהם 

  מגבלת הטייה לאחור.

מיליון  33
ום ש"ח (סכ

אישי של 
  ש"ח) 577

מעריכה,  אל עלהנהלת   הגישה את תגובתה לבקשת האישור.  אל על
בהתבסס על חוות דעת 
יועציה המשפטיים, כי 
יותר סביר מאשר לא, כי 

  דין התביעה להידחות.
בקשה לאישור   2018פברואר   15

כייצוגית/ 
  מחוזי מרכז 

 אל עלבבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי 
ניצלה את מעמדה לרעה כמונופול מוכרז בקו תל 

מומבאי בדרך של גביית מחיר בלתי הוגן  -אביב
גבוה מנוסעים רגישי זמן וכן נטען, כי הימנעות 

 -חברת תעופה הודית מכניסה לקו תל אביב
 מומבאי מהווה הסדר כובל.

מיליון  321
ש"ח (סכום 
אישי של 

11,250 
  ש"ח)

הגישה את תגובתה לבקשת האישור.  אל על
  ההליך קבוע לדיון מקדמי.

בשלב מקדמי זה, טרם 
ניתן להעריך את סיכויי 

  התביעה להתקבל.

פברואר   16
מרץ /2018
2018  

בקשה לאישור 
כייצוגית/ 

  מחוזי מרכז 

אישר בית המשפט,  בכפוף  2019בפברואר 
לתנאים,  לשני המבקשים שהגישו בקשות אישור 
נפרדות להגיש בקשת אישור מתוקנת שעניינה 

גובה תשלום "היטל בטחון" שלא  אל עלטענה כי 
  כדין.

  

מיליון  560
ש"ח (סכום 
אישי של 

ש"ח)  145
 581וכן 

מיליון ש"ח 
(סכום אישי 

 226של 
ש"ח), טרם 

איחוד 
 הבקשות

בשלב מקדמי זה, טרם   בקשת האישור המתוקנת טרם הוגשה. 
ניתן להעריך את סיכויי 

  התביעה להתקבל.

  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 82 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

 משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט  .ב
  

  תובענות ייצוגיות: (המשך)
  

 מס'
מועד 

  התביעה
סוג התביעה/ 

  נושא התביעה  ערכאה
סכום 

 השפעות חשבונאיות  סטטוס  התביעה
בקשה לאישור   2018אפריל   17

כייצוגית/ בית 
הדין האזורי 
לעבודה בתל 

 יפו-אביב

בבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי התשלום 
במטבע זר לאנשי צוות  אל עלהמשולם על ידי 

האוויר וצוות דיילי האוויר המועסקים על ידה, 
כתשלום החזר הוצאות  אל עלאשר מוגדר על ידי 

 אש"ל, מהווה שכר עבודה ואיננו החזר הוצאות.

מיליון  205
ש"ח (סכום 
אישי של 

131,609 
 ש"ח)

הגישה את תגובתה לבקשת האישור  אל על
  ונקבע מועד לדיון. 

ה, טרם בשלב מקדמי ז
ניתן להעריך את סיכויי 

  התביעה להתקבל.

 2019ינואר   18
(לאחר מועד 
הדוח על 

  המצב הכספי)

בקשה לאישור 
כייצוגית/מחוזי 

  מרכז

 אל עלבבסיס בקשת האישור עומדת טענה כי 
מחשבת, לכאורה, זמני המראה שונים ומטעים, 
על מנת לקצר ברשומותיה את זמני עיכוב 
טיסותיה לשם הימנעות מכוונת מתשלום פיצוי 

  כספי לנוסעים.

מיליון  297
ש"ח (סכום 
אישי של 

  ש"ח) 3,080

לומדת את הבקשה ותגיש את תגובתה  אל על
  לבית המשפט כנדרש.

בשלב מקדמי זה, טרם 
את סיכויי  ניתן להעריך

  התביעה להתקבל.

  
  :נגזרת תביעה

 
בקשה לעיון   2018נובמבר   19

במסמכים 
בטרם הגשת 
בקשה לאישור 

תביעה 
נגזרת/ מחוזי 

  מרכז

מניות רגילות  247-לטענת המבקש, המחזיק ב
, הוגשה הבקשה בהמשך לחקירה אל עלשל 

הפלילית שנפתחה בעניינו של מר פנחס 
, אל עלגינזבורג, דירקטור לשעבר ובעל מניות ב

ולטענה כי נעשה לכאורה שימוש במידע פנים 
אל שהיה מצוי ברשותו, מתוקף מעמדו ותפקידו ב

, בעת שכרת עסקה למכירת חלק ממניותיו על
 .2017בחודש יוליאל עלב

לומדת את הבקשה ותגיש את תגובתה  אל על ן ש"ח מיליו 9
  לבית המשפט כנדרש.

בשלב מקדמי זה, טרם 
ניתן להעריך את סיכויי 

  התביעה להתקבל.

  

בהפרשה  אל עלמיליון  דולר). בגין בקשות אלו, לא הכירה  19-מיליון ש"ח (כ 72.5-יצוגיות בסך כולל של כיהוגשו בקשות נוספות לאישור תובענות כ אל עלמעבר למפורט בטבלה לעיל, כנגד 
  הכספיים. בדוחות



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 83 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

  משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט . ב
  

 :שהסתיימו ייצוגיות תובענות
  
  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בדבר אי  שלהליכים משפטיים  שלושה סתיימוה, 2018במהלך שנת

זכאותם לפיצוי במדינות האיחוד האירופי, בדבר אי עמידה במועדים הקבועים בחוק  גיןהודעה של נוסעים ב
 52.5-כולל של כ , במסגרתם נתבע סךכבודהלתשלום פיצוי כספי ללקוחות ובדבר פיצוי לנזקים חיצוניים ל

והן הסתיימו בתשלומים  על אלמיליון ש"ח. לסילוק הבקשות אין השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של 
  .זניחים

  
  ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט את מועד הדוח על המצב הכספי,  לאחר, 2019בחודש פברואר

 על אל, במסגרתה נטען כי דולר מיליון 40.5-בסכום של כ שהייתהבקשת ההסתלקות ודחה את התביעה 
פעלה בניגוד לתקנות רישוי שרותי תעופה (העברה, הסבה ופדיון של מסמך תובלה בטיסות סדירות), 

. כרטיסים של להסבה או, להעברה, לפידיון, בכך שקבעה תנאים מגבילים בחלק מכרטיסיה 1983-מ"גשהת
 הכירה בהפרשה בדוחותיה הכספיים בקשר לתובענה זו וכן לא נשאה בתשלום בגיןיצוין, כי אל על לא 

  .ההסתלקות
  
  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בקשר 2019בחודש מרץ ,

 בבית המשפט המחוזי אל על מיליון ש"ח, אשר הוגשה כנגד 83-בקשה לאישור תובענה כייצוגית בסך של כל
לוד, כנגד ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ורשות שדות התעופה  -מרכז 

-("המשיבות"), על פיה נטען כי המשיבות מפירות את חובתן לפי חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
נמל תעופה לטובת  , להפעיל מערכת עזר לשמיעה עם סליל השראה בכל בית נתיבות לנוסעים של1988

במסגרת הסדר הפשרה הוסכם, כי  ציבור האנשים בעלי מוגבלות בשמיעה ומשתמשים במכשירי שמיעה.
רשות שדות התעופה תבצע פעולות הנגשה שונות בבתי הנתיבות וכי המשיבות יציינו באתרן את דבר קיומן 

  ום זניח.בגמול לתובע ושכ"ט הינו סכ אל עלשל מערכות העזר לשמיעה. חלקה של 
  

  :אחרים עיקריים משפטיים הליכים פירוט
  
מיליון ש"ח, אשר הוגש כנגדה בבית  56-כתב תביעה בסך כולל של כ אל על, נתקבל ב2013בחודש פברואר  ) 20(

כעוזרי קציני  אל עלעובדי ביטחון אשר, הועסקו/מועסקים על ידי  130הדין האזורי לעבודה בתל אביב על ידי 
עת ליעדים שונים לפי הצורך, לביצוע משימות אבטחת טיסות. התובעים דורשים ביטחון הנשלחים מעת ל

אל מבית הדין ליתן סעד הצהרתי על פיו ייקבע, כי הסכם העבודה הקיבוצי המסדיר את זכויות העובדים ב
 ,2016הגישה כתב הגנה. באפריל  אל עלחל על התובעים וכן ליתן סעדים כספיים בגין רכיבי שכר שונים.  על

מיליון ש"ח,  86-כתב תביעה מתוקן על פיו, בין היתר, כומת סכום התביעה להיקף של כ אל עלנתקבל ב
, התקבל פסק הדין, לפיו דחה בית 2017. ביולי 126עודכנו רכיבי התביעה ומספר התובעים עומד עתה על 

לקבוע, כי הסכם  הדין את מרבית טענות התובעים, לרבות דרישת התובעים ליתן סעד הצהרתי אשר ביקש
חל על התובעים, וקיבל מיעוט מטענות התובעים  אל עלהעבודה הקיבוצי המסדיר את זכויות העובדים ב

בהפרשה על פי הערכת ההנהלה  אל עלבדבר זכאותם לתשלום מספר מרכיבי שכר. בגין תביעה זו, הכירה 
  ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים.

 
משרד  -תביעה אשר הוגשה כנגדה על ידי מדינת ישראל  אל על, נתקבלה במשרדי 2014בחודש אוגוסט  ) 21(

מיליון ש"ח. עניינה של התביעה היא דרישת המדינה  58-האוצר לבית המשפט המחוזי מרכז, על סך של כ
אל לכיסוי גירעון בקופת הפיצויים של עובדי  אל עלר הועברו כתמורה מניירות ערך של להשבת כספים אש

 2007. יצוין, כי הגירעון כהגדרתו בהסכם, כוסה במלואו בשנת 2003בשנת  אל עלבמסגרת הפרטת  על
ת ושל המדינה ובין הסכום שהופקד בקופות הפיצויים המרכזיו אל עלונותר עודף בין תמורות ההנפקה של 

קיבלה  אל על). עוד נטען, כי )2ב(19 ביאור ו(רא אל עלל"עובדים הזכאים", כמתואר בדוחותיה הכספיים של 
, אשר הייתה אמורה להיות מועברת לקופת הפיצויים אל עלתמורה נוספת מכח הנפקת אופציות לעובדים ב

  ירעון הנטען. כאמור. כמו כן, כוללת התביעה סעד למתן חשבונות ביחס לקופת הפיצויים ולג
  

אל לעיל. על פי הערכת הנהלת  )2ב(19 ביאור ולעניין הפרשה שנערכה בנוגע לעודף בתמורות ההנפקה רא
, ונוכח העובדה כי העודף בקופת הפיצויים שנוצר אל על, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של על
  נוספת בדוחות הכספיים.מיליון ש"ח) הופקד בחשבון נפרד, לא נרשמה הפרשה  32.6-(כ
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 84 -ג 
  

  (המשך) תלויות תחייבויותהפרשות וה  -  20ביאור 
  

  משפטיים כנגד אל על (המשך)ההליכים ה עיקרי פירוט . ב
  

  (המשך): אחרים עיקריים משפטיים הליכים פירוט
  

 (המשך)  ) 21(
  

לבית המשפט המחוזי מרכז  אל על, הוגשה על ידי משרד האוצר תביעה נוספת כנגד 2015בחודש מרץ 
מיליון ש"ח, ביחס לרווחים כתוצאה מהשקעת הכספים בקופת הפיצויים, בצירוף  77-בלוד בסכום של כ

  עודפים הנובעים מתקינה חשבונאית (בסכום שלא כומת). 
  

האוצר, כי חלק מהעודף בקופת הפיצויים נוצר עובר למועד בו היה על המדינה בתביעה נטען על ידי משרד 
להשלים את יתרת הגירעון בקופת הפיצויים ומשכך סכום ההשלמה אשר נדרש מהמדינה לצורך כיסוי 
הגירעון היה צריך להיות נמוך משמעותית מהסכום ששולם בפועל, נוכח סיבות הקשורות לרווחים כתוצאה 

, ועל כן נתבעת השבת הסכומים כאמור. בחודש מרץ IFRS-פה ושינוי התקינה החשבונאית למהשקעות בקו
לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בסכום  אל על, הוגש על ידי משרד האוצר כתב תביעה מתוקן כנגד 2016
מיליון ש"ח. בכתב התביעה המתוקן נטען ביחס להפקדות יתר כתוצאה מרווחים מהשקעות  125-של כ

) ביחס להפקדות יתר 2015פת הפיצויים, ולא (כפי שנטען בתביעה השנייה המקורית מחודש מרץ בקו
מעריכה, בהתבסס על חוות  אל עלכתוצאה משינויים בתקינה חשבונאית. לעניין התביעה הנוספת, הנהלת 

  , כי יותר סביר מאשר לא, כי דין התביעה להידחות.אל עלדעת יועציה המשפטיים של 
כמו כן, לעניין בקשת גוף בשם "ועד הפעולה של עובדי אל על" להצטרף לתביעת משרד האוצר כנתבע 

, החליט בית המשפט, בהסכמת 2016ובקשת נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית, בחודש יולי 
דים הצדדים, לדחות את בקשת ההצטרפות של ועד הפעולה ולקבל את בקשת ההצטרפות של נציגות העוב

והסתדרות העובדים הכללית לתביעה כנתבעים פורמאליים, מבלי שיתאפשר להם להעלות טענות בנוגע 
  . על הצדדים להגיש כתבי טענות מתוקנים.אל עללזכאותם בכספים מול 

  
תביעה אשר הוגשה כנגדה בבית המשפט המחוזי מרכז  אל על, נתקבלה במשרדי 2015בחודש נובמבר  ) 22(

דולר ארה"ב. עיקר הטענות, כפי שעולה מהתביעה, עניינן בהפרת חוזה, נזקים ועשיית מיליון  20-בסך של כ
עושר ולא במשפט במסגרת מיזם משותף בתחום כרטיסי אשראי בארה"ב בין מועדון הנוסע המתמיד של 

, חברה הרשומה במדינת ניו יורק, ארה"ב HAS” (Heritage Affinity Services Ltd“לבין חברת ( אל על
הגישה כתב הגנה וכן כתב תביעה בסך של  אל עלר לה חברה בת בבעלות מלאה המאוגדת בישראל. ואש

, בנוסף לבקשות זמניות להפקדת ערובה ולעיקול. הנהלת אל עלל HASמיליון דולר בגין חובה של  1.9-כ
י דין , כי יותר סביר מאשר לא, כאל עלמעריכה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של  אל על

  התביעה להידחות.
  

הודעות שומה מטעם רשות המסים, פקיד שומה רמלה,  אל על, נתקבלו במשרדי 2016בחודש דצמבר  ) 23(
 2011בדבר חישוב ניכויי מס שכר והוצאות עובדים בגין השנים  אל עלבהמשך לביקורת ניכויים שנערכה ל

, 2018ש"ח. בהמשך לכך, בפברואר מיליוני  28-וכ 33-לשלם סך של כ אל על, על פיהן נדרשה 2012-ו
וכן   2011-2013בגין כלל השומות לשנים  אל עלבהסכם עם פקיד השומה על פיו תשלם  אל עלהתקשרה 

מיליון ש"ח  75-, סכום כולל של כ2017עד וכולל  2014בגין תשלומי דמי האש"ל לצוותי האוויר עבור השנים 
  .2018 פברוארושולם בחודש  2017שנת עד לתום ספיים בדוחות הכ ומיליון דולר), אשר הופרש 21.8-(כ
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 מסים על הכנסה  -  21 ביאור
  

  יתרות מסים נדחים  א.
  

  יםנדח יםהרכב נכסי (התחייבויות) מס
  

  
 1יתרה ליום 

  2018בינואר 
וכר ברווח ה

  והפסד
הוכר ברווח 
  הכולל האחר

 31יתרה ליום 
  2018בדצמבר 

  אלפי דולר  אלפי דולר  דולראלפי  אלפי דולר  
      הפרשי עיתוי:

  )218,149( -  )5,581( )212,568( רכוש קבוע
 7,274  11,477  1  )4,204(  נגזרים פיננסיים מכשירים

הפרשות, חובות מסופקים 
 12,932   )765( )5,624( 19,321   והתחייבויות בגין הטבות עובדים

          

 )197,943( 10,712  )11,204( )197,451( סה"כ

     
     הפסדים והטבות מס שלא נוצלו:

  111,849  -  25,392  *457,68   רכי מסוהפסדים לצ
    
          

 )86,094( 10,712  14,188  )994,110( סה"כ

  על יתרת המיסים הנדחים. IFRS 15יין השפעת יישום תקן דיווח כספי לענ א'3 ביאור ורא *

  
  
  

  
 1יתרה ליום 

  2017בינואר 
וכר ברווח ה

  והפסד
הוכר ברווח 
  הכולל האחר

 31יתרה ליום 
  2017בדצמבר 

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר  
      הפרשי עיתוי:

  )212,568( -  4,064  )216,632( רכוש קבוע
 )4,204( 1,578  )517( )5,265(  נגזרים פיננסיים מכשירים

הפרשות, חובות מסופקים 
 19,321   )626( 7,247  12,700   והתחייבויות בגין הטבות עובדים

          

 )197,451( 952  10,794  )209,197( סה"כ

     
     הפסדים והטבות מס שלא נוצלו:

  97,664  -  )12,243( 109,907   רכי מסוהפסדים לצ
    
          

 )99,787( 952  )1,449( )99,290( סה"כ
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 (המשך) מסים על הכנסה  -  21ביאור 
  
  המס האפקטיבי  ב.

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
 81 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
       

חברות  ורווחילפני מסים על הכנסה הפסד) (רווח 
 98,621  759  )56,700( )שערוך אופציות ממ"ן אך כולל( -כלולות 

 25% 24%  23% שיעור מס סטטוטורי

    
 24,655  182  )13,041( מס לפי שיעור מס סטטוטורי (הכנסות) הוצאות

    
    תוספת במס בגין:

 353   1,049  271  הוצאות שאינן מותרות בניכוי
 )12,905( )345(  שינויים בשיעורי המסהתאמות עקב 

 מסים נכסי בגינם הוכרו שלא מס לצורכי הפסדים
 1,017  1,622  )927( נדחים

  576   274   )88(  אחרים הפרשים

    
שהוצגו בדוח (הטבת מס) סה"כ מסים על הכנסה 

 13,696  2,782  )13,785( רווח והפסד

       
  דולר בגינם לא נוצרו מסים נדחים. מיליון 49-כ של בסך הכנסה מס לצרכי הפסדים לחברה, 2018בדצמבר  31 ליום  .ג
  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .ד

  
פי תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות  על ) 1(

("התקנות הדולריות"), נמדדות התוצאות לצרכי מס של  1986-מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו
  .יעל בסיס דולר ליסינג וגלובל) ידה על המוחזקותחברות האל על (לרבות חלק מ

  
, וזכאית, 1969-היא חברה תעשייתית כהגדרתה בחוק לחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"טאל על  ) 2(

, זכאית 1941פחת -על פי תקנות מס הכנסה .טיסה בהתאם לכך, לפחת בשיעורים מוגדלים על מטוסים וציוד
 .40%בשיעור שנתי של  לפחת םובגין מנועי 30%, בשיעור שנתי של אלו רכוש פריטילפחת בגין  הקבוצה

  
  שומות סופיות  .ה
  

 סופיותלאל על הוצאו שומות מס  .סופיים נחשבים 2013וכולל שנת  עדגלובל ליסינג  ושלהמס של החברה  דוחות
   .3201 סופיות עד וכולל שנת המסכ הנחשבות מס שומות על לאל, כן כמו. 2002 המס שנת וכולל עד
  

 התקשרויות  -  22 ביאור
  
 על אל של תומהותי תיוהתקשרו . א

 
  .)א1(ד12 ביאור ראו 787תוכנית ההצטיידות לרכישה וחכירה של מטוסי בואינג רחבי גוף מסוג עניין ל ) 1(
  
 :אשראי כרטיסי חברות עם חדשים בהסכמים התקשרות -המתמיד הנוסע מועדון ) 2(

 

להתקשרות הסכם עקרונות ב") חברות האשראידיינרס וכאל (" עם אל על התקשרה, 2018בדצמבר  11 ביום
") לתקופה של העקרונות הסכם" או" ההסכםחדשה בעניין הנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי ממותגים ("

, עם זכות יציאה הדדית לכל אחד מהצדדים לאחר שבע שנים 2019בספטמבר  1עשר שנים החל מיום 
ונות, עם חברת להתקדם לחתימה על הסכם עקר אל על "). כמו כן, אישר דירקטוריוןתקופת ההתקשרות("

Mastercard  .על בסיס מכתב כוונות מחייב שהנ"ל שלחה  
על פי ההסכם, ינפיקו חברות האשראי לציבור חברי מועדון הנוסע המתמיד, כרטיסי אשראי ממותגים של 
מותג מאסטרקארד ו/או של מותג דיינרס משולב עם מאסטרקארד. חברות האשראי ינפיקו באופן בלעדי 

ותגים מסוג "ברונזה", וכן כרטיסי אשראי ממותגים מסוג "פרימיום" ללקוחות יוקרה אשר כרטיסי אשראי ממ
תוקנה להם הצעת ערך עדיפה, וזאת ללא בלעדיות. כרטיסי האשראי הממותגים יקנו למחזיקיהם הצעת 

  ערך ייחודית באמצעות מגוון הטבות, בהתאם לסוג הכרטיס והיקף הפעילות בו.
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 (המשך) התקשרויות  -  22ביאור 
  
 (המשך) על אל של מהותיות התקשרויות . א

  
 (המשך) :אשראי כרטיסי חברות עם חדשים בהסכמים התקשרות -המתמיד הנוסע מועדון ) 2(

  
מענק חתימה חד פעמי בסך כולל של  אל על, ישלמו לMastercardהוסכם כי חברות האשראי וכן חברת 

, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי. להערכת 2019 פברואר בחודששולם מרביתו מיליון ש"ח, אשר  125
במהלך כשנה וחצי לאחר  הכמחצית מסכום המענק צפוי להיות מוכר כהכנסה בדוחות הכספיים של אל על

  ההכנסה תיפרס במהלך כשש השנים שלאחר מכן. סכוםכניסת ההסכם לתוקף, וההכרה ביתרת 
  

תממש את זכות היציאה המוקדמת  אל עלתחוייב להשיב לחברות האשראי סכום שאינו מהותי אם  אל על
  .אל עללאחר שבע שנים, או במקרה של סיום מוקדם של תקופת ההתקשרות עקב הפרה יסודית של 

 -זכויות כלכליות בכאל (שוות ערך ל אל עלאופציה מסוג "פאנטום" אשר תקנה ל אל עלכמו כן, תוקנה ל
מעליית השווי של דיינרס). האופציה תהיה  35%-מעליית השווי של כאל) או בדיינרס (שוות ערך ל 8.75%

ניתנת למימוש אך ורק באירועי מכירה או הנפקה של מי מהן, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם בקשר לכך 
  ותסולק במזומן. 

  
זכאית לתשלום תמלוגים שוטפים מחברות האשראי בגין השימוש בכרטיסי האשראי  אל עלבנוסף, תהא 

ות השונות מפעילות כרטיסי האשראי הממותגים, שעניינן חלוקת ההכנסות הממותגים, אשר יגזרו מההכנס
בין הצדדים בגין העמלה הצולבת מעסקאות שיבוצעו בכרטיסים, בגין הכנסות מאשראי שיינטל בכרטיסים, 

 אל עלבגין דמי כרטיס שייגבו מהמחזיקים ובגין הכנסות מהמרת מט"ח. בהתקיים תנאים מסוימים, תהא 
ך לקבל תמלוגים שוטפים גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות, ביחס להכנסות מאשראי שיינטל זכאית להמשי

  בכרטיסים. 
  

"ח שמיליון  60מקדמה בסך של  אל עלל שולמה, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, 2019 פברואר בחודש
ונות של במלואה במהלך שבע השנים הראש תקוזזעל חשבון חלק מהתמלוגים השוטפים האמורים, אשר 

לקבל מחברות האשראי תמלוגים  אל עלתקופת ההתקשרות מהתמלוגים השוטפים בלבד. בנוסף, עשויה 
, לאחר 2019 מרץ בחודשלתוקף  נכנסנות העקרו הסכםמיוחדים המותנים בהשגת יעדי פעילות שנקבעו. 

נה אחד עם ההסכם עולה בק לפיהמועד הדוח על המצב הכספי, עם קבלת חוות דעת (הערכה עצמית), 
הכלכלית. הוסכם כי מעת כניסתו לתוקף של הסכם העקרונות, הוא יחייב את הצדדים  התחרותהוראות חוק 

  לכל דבר ועניין. ככל שייחתם הסכם מפורט יותר בין הצדדים, הוא יחליף את הסכם העקרונות.  
  

 23 וביום") אקספרס פועלים(" מ"בע אקספרס פועלים עם ההתקשרות את להאריך החליטה אל על, בנוסף
 להתקשרות בהסכם אקספרס פועלים עם התקשרה לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, ,2019 בינואר
 מסוג אל על של המתמיד הנוסע מועדון לחברי ממותגים אשראי כרטיסי של ותפעול הנפקה בעניין נוספת

 בכפוף, 2019 בספטמבר 1 מיום החל שנים שבע של לתקופה ותחול בלעדית אינה ההתקשרות. פרימיום
  .מוגדרות בנסיבות לצדדים העומדות ביטול לזכויות

על פי ההסכם פועלים אקספרס תנפיק כרטיסי אשראי ממותגים פרימיום ממותג אמריקן אקספרס, בנקאיים 
וחוץ בנקאיים. כרטיס אשראי ממותג פרימיום יונפק ללקוחות יוקרה אשר עומדים בתנאי זכאות מתאימים, 

יקנה למחזיק הכרטיס הצעת ערך ייחודית ועדיפה באמצעות מגוון הטבות, המבוססות רובן על היקף ו
מענק חד פעמי בגין חתימה על ההסכם. בנוסף,  אל עלהפעילות בו. הוסכם כי פועלים אקספרס תשלם ל

אשראי זכאית לתשלום תמלוגים שוטפים מפועלים אקספרס שיגזרו מהיקפי השימוש בכרטיסי  אל עלתהא 
ממותגים פרימיום. ההסכם קובע בנוסף, בין היתר, הוראות ביחס לשיווק וקידום מכירת כרטיסי אשראי 
ממותגים פרימיום, לרבות תקציבי שיווק מפועלים אקספרס. כן קובע ההסכם כי כל המחויבויות החלות על 

  מנפיק, מפעיל, מתפעל וסולק על פי דין יחולו על פועלים אקספרס.
  

  ישראייר חברת מניות לרכישת תקשרותה ביטול ) 3(
  

וסאן דור בעסקה לרכישת מניות ישראייר תעופה ותיירות בע"מ. בהמשך  ו אל עלהתקשר 2017בשנת 
ערר לבית הדין להגבלים  אל עלההגבלים העסקיים בדבר התנגדותה לעסקה, הגישה החלטת רשות ל

צדדים לעסקה לבית הדין להגבלים עסקיים הודיעו ה ,2018ביוני  20ביום  .עסקיים על החלטת ההתנגדות
  על משיכת הערר כאמור, והעסקה בוטלה.
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 (המשך) התקשרויות  -  22ביאור 
  

 "רש"ת") - להלןהתקשרויות עם רשות שדות התעופה (   . ב
  
בענף שרותי הקרקע נעשית מכוח הרשאה שניתנה לה על ידי רש"ת. ההרשאה הנוכחית  QASפעילות  ) 1(

משלמת לרש"ת  QASביניהם). בהתאם להרשאה,  QAS-למתן שירותי הקרקע ניתנה לשלושה זכיינים (ו
דמי הרשאה בשיעור קבוע ממחזור השירותים המוגדרים בהרשאה, ובלבד שסכום זה לא יפחת מדמי 

, 2023ם שנקבעו בחוזה. חוזה ההרשאה הנוכחי למתן שירותי קרקע הינו עד לתום שנת הרשאה מינימאליי
 חודשים נוספים. 28-כאשר לרש"ת ישנה אופציה להארכת תקופת ההרשאה ב

למתן הרשאה למתן  2016חוזה ההרשאה הנוכחי הינו בהתאם למכרז פומבי שפרסמה רש"ת בינואר 
גוריון ובשדות התעופה הפנים ארציים והבינלאומיים המנוהלים -ה בןשירותי קרקע וליווי נוסעים בנמל התעופ

ומופעלים על ידי רש"ת. בהתאם לתנאי המכרז, הזכיינים אשר יזכו בשני המקומות הראשונים במכרז יעניקו 
שירותים גם בשדה התעופה רמון אשר בתמנע ולזוכה במקום השלישי תינתן אופציה למתן שירותים בשדה 

   התעופה רמון.
  

לרש"ת בנוגע  QASהתעוררה מחלוקת בין  2017 שנתהיתה הזוכה במקום השלישי. במהלך  QASהצעת 
בשדה התעופה רמון על מנת לספק את  שטחים QAS-ולאפשרות להקצות ל QASלמתן השירותים על ידי 

שירותי הקרקע בהתאם להסכם ההרשאה. בין הצדדים התנהל דין ודברים אשר הפך להליך משפטי, ובחודש 
עומדת הזכות להגשת תביעה  QAS-. לQASנמחקה בהסכמת הצדדים התביעה שהגישה  2017נובמבר 

בכל הנוגע  מצב השטחים בשדה התעופה רמון.מחודשת בעניין זה, על פי שיקול דעתה, ככל שיחול שינוי ב
צפויה להיות מושלמת העברת הפעילות התעופתית  2019במרץ  31לפעילות בשדה התעופה רמון, עד ליום 

תהיה רשאית  QASבהתאם לתנאי המכרז כן יצוין, כי  .וןמשדות התעופה עובדה ואילת לשדה התעופה רמ
ממנה לפי חוזי ההרשאה עד היום, וזאת עם פתיחת הטרמינל להעניק שירותי ליווי לנוסעים, אשר נמנעו 

לתעופה כללית. עתירות מנהליות אשר הוגשו על ידי שתי הזוכות האחרות במסגרתן התבקש ביטולו של 
להעניק שירותי ליווי לנוסעים לפי נוסח המכרז, עם פתיחת  QASתנאי זה במכרז נדחו ובהתאם, תוכל 

צפוי להיפתח באופן  QASנל לתעופה כללית נמצא בהקמה ולמיטב ידיעת הטרמיהטרמינל לתעופה כללית. 
  .2019רשמי במהלך הרבעון השני לשנת 

 

ה טרקליני חמיש, בזה למועד נכון, בשיתוף עם רשת מלונות דן, שותפות, בחלקים שווים, המחזיקה, QAS-ל ) 2(
"ת להפעלת רשההרשאה של  חוזה). 3(בטרמינל  V.I.Pמתוכם הינם טרקליני  ארבעהאירוח בנתב"ג, כאשר 

אופציה להארכת תקופה  ניתנה, כאשר לרש"ת 2019במקור עד לחודש דצמבר  נקבעטרקליני האירוח 
"ת נספח לחוזה ההרשאה לרש QASנחתם בין  2018חודשים נוספים. בחודש פברואר  36-ההרשאה ב

חודשים נוספים (עד לחודש דצמבר  36-בכאמור במסגרתו מומשה האופציה ותקופת ההרשאה הוארכה 
להקמת והפעלת טרקלין נוסף בזרוע  הרשאהעם מלונות דן,  יחד, QAS-ל ניתנה זו במסגרת, בנוסף). 2022

E מתוך הטרקלינים כאמור, אחד (מצדה) אמור להיסגר  .2018והטרקלין פועל החל מחודש אוגוסט , החדשה
עיל, הטרמינל לתעופה כללית צפוי להיפתח באופן רשמי (כאמור ל עם פתיחת הטרמינל לתעופה כללית

  .)2019במהלך הרבעון השני לשנת 
 

 ת של כנפי תחזוקה ומהותי תויהתקשרו .ג
  
התעשייה האווירית לישראל בע"מ ("התעשייה בהסכם עם  תחזוקה כנפיהתקשרה  2013ביולי   בחודש  ) 1(

, האווירית התעשייהכקבלן משנה של  תחזוקה כנפיבמסגרתו מעניקה  האווירית", "ההסכם", בהתאמה),
) Alenia Aermacchi(יצרן  M-346Iשירותי אחזקה בבסיס חיל האוויר למטוסים לאימון מתקדם מדגם 

ההסכם  על ידי התעשייה האווירית למשרד הבטחון. ניתנווזאת במסגרת השירותים אשר (מטוסי לביא), 
) 2016בינואר  1שנים (החל מיום  20-שנים תקופת התארגנות ו 3.5שנים, מתוכן  23.5הינו לתקופה של 

למתן השירותים עם מסירת המטוסים הראשונים בישראל (ככל ומשרד הבטחון יודיע על רצונו לסיים 
, תחזוקה כנפיתהיה רשאית לסיים את ההסכם עם  האווירות התעשייההשירותים טרם תום תקופת ההסכם, 

 הודעה מוקדמת שנקבעה בהסכם). בכפוף למתן
 כנפי תחזוקההיקף ההכנסות הצפוי ל ולתכולות העבודה העיקריות שנקבעו בו עם חתימתו,  בהתאם להסכם

ש"ח (כאשר התמורה צמודה ברובה למדד עלות  600,000,000-בתקופת ההסכם מסתכם לסך של כ
בהתאם להסכם ייתכן והשותפות תידרש , כאשר העבודה בענף הצח"א ובחלקה למדד המחירים לצרכן)

. התמורה שולמה במחיר קבוע מראש לתקופת לביצוע תכולות עבודה נוספות אשר בגינן יינתן תשלום נוסף
התחייבה  כנפי תחזוקהההתארגנות ומשולמת במחיר קבוע מראש לכל חודש במשך תקופת השירותים. 

לה לגרור תשלום של קנסות שנקבעו בהסכם. לעמוד ביעדי שירות מסויימים, אשר אי עמידה בהם עלו
אירע אירוע בטיחות במהלך טיסת אימון של אחד ממטוסי הלביא,  2018בהקשר זה יצוין כי בחודש אוגוסט 

קנס. נכון למועד זה טרם נקבע סופית חלקה של  כנפי תחזוקהובגין האירוע כאמור עשוי להיות מושת על 
הפרשה בספרים בסך של  כנפי תחזוקהיוטל. בקשר עם כך ביצעה  באירוע והקנס שיוטל, אם כנפי תחזוקה
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 (המשך) התקשרויות  -  22ביאור 
  

 (המשך)ת של כנפי תחזוקה ומהותי התקשרויות .ג
 

 -התקשרה כנפי תחזוקה בהסכם עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ ((להלן  2017באוגוסט  8ביום  ) 2(
בהתאמה), לפיו כנפי תחזוקה תעניק, כקבלן משנה של התעשייה  "ההסכם",-"התעשייה האווירית" ו

האווירית, שירותי תחזוקה למטוסי טייסת כנף התובלה של חיל האוויר בבסיס נבטים, וזאת במסגרת 
בספטמבר  1השירותים אשר יינתנו על ידי התעשייה האווירית למשרד הבטחון. ההסכם נכנס לתוקפו ביום 

"תקופת ההסכם"), כאשר לתעשייה  -(להלן  2021בדצמבר  31ה עד ליום , ותקופת ההסכם הינ2017
) שנים 5האווירית האופציה להאריך את ההסכם לתקופה או לתקופות נוספות שמשכן הכולל יהיה עד חמש (

(כן יצוין כי ככל ומשרד הבטחון ידרוש את סיום מתן השירותים טרם תום תקופת ההסכם, התעשייה האווירית 
 ית לסיים את ההסכם עם כנפי תחזוקה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת שנקבעה בהסכם). תהיה רשא

  
 52,000,000-בהתאם להסכם, היקף ההכנסות הצפוי לכנפי תחזוקה בתקופת ההסכם מסתכם לסך של כ

ש"ח (התמורה צמודה ברובה למדד עלות העבודה בענף הצח"א ובחלקה למדד המחירים לצרכן). התמורה 
במחיר קבוע מראש בהתאם להיקף וסוג עובדי כנפי תחזוקה שיועסקו לצורך מתן השירותים תשולם 

התמורה תשולם במחיר קבוע מראש בהתאם להיקף וסוג עובדי השותפות שיועסקו  לתעשייה האווירית.
 בסךערבות בנקאית  שייה האוויריתלתע העמידה כנפי תחזוקה. עשייה האוויריתלצורך מתן השירותים לת

נחתם הסכם משנה  2018כן יצוין כי בחודש מאי  .זה בפרויקטהתחייבויותיה  לקיוםדולר  מיליון 0.3 של
בקשר עם פרויקט זה, לתחזוקת מנועים, לתקופה של שלוש שנים עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות, 

  ש"ח לשנה. 700,000-וזאת בהיקף שנתי של כ
  

  ל גלובל ליסינג ש החכרהמהסכמי  צפוייםחכירה  דמי תקבולי . ד
 

לא יעמוד  גלובל ליסינגהתקשרה  איתומתייחס לסיכון שהצד העסקאות ההחכרה כרוכות בסיכון אשראי (סיכון 
בדיקות אודות  גלובל ליסינג). להקטנת הסיכון עורכת גלובל ליסינגבהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי ל

. בנוסף גובה ההחכרהאורך כל תקופת ל מצבו אחר ועוקבתיציבותו הכלכלית של החוכר טרם כניסה להסכם חכירה 
 ההחכרהבמרבית מהעסקאות דמי חכירה מראש לחודש או שלושה חודשים. כמו כן, בחלק מהסכמי  גלובל ליסינג

ן כספי או מכתבי אשראי). בחלק מהסכמי החכירה, נדרש בטוחות לתשלום דמי החכירה (פקדו גלובל ליסינגניתנות ל
כספים שישמשו כרזרבות לשיפוץ המטוס. כספי הרזרבות, עשויים לשמש אף הם  גלובל ליסינגהחוכר להפקיד בידי 

 כבטוחה.
  

 , במקרה של הפרת תנאים יסודיים, לרבות פיגור בתשלומי דמי החכירה,גלובל ליסינגעל פי הסכמי ההחכרה, זכאית 
קיים סיכון בגין החוב העלול להיווצר עד למציאת חוכר  גלובל ליסינגלדרוש החזרת המטוסים המוחכרים. לפיכך, ל

מחליף במקרה של החזרת מטוס ולהוצאות הכרוכות בהחזרת המטוס ובהחלפה כזו, לרבות תשלום אגרות מסוימות 
  שלא שולמו על ידי החוכר בנסיבות שאי אפשר לגבותן מהחוכר.

  
מהחכרת מטוסים נובעות מעסקאות בודדות ארוכות טווח עם  גלובל ליסינגהדוח על המצב הכספי, הכנסות  עדלמו

בוחנת באופן שוטף את עמידת הלקוחות  גלובל ליסינגחוכרים עיקריים.  ארבעהתלות ב גלובל ליסינגחוכרים. ל שישה
  בהתחייבויותיהם.

  
לא אופציות להארכת תקופות ההחכרה ל* (2018 בדצמבר 31על פי הסכמי החכירה ליום  הצפויים תקבוליםה

  שטרם מומשו) הינן:
        

 אלפי דולר 
 

201927,781 שנת
202027,346 שנת
202126,924 שנת
202218,323 שנת
 18,422  2025עד  2023 שנים

  118,796 
 

מיליון דולר להם זכאית גלובל ליסינג במסגרת הסכם    6.5-כוללים סך של כ אינם שלעיל הצפויים התקבולים* 
  .)ג2ד(12 . לפרטים נוספים ראו ביאור2018מחודש דצמבר  330-200להקדמת סיום החכרתו של מטוס איירבוס 
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 (המשך) התקשרויות  -  22ביאור 
  
 מהותיים  תולקוח עםגלובל ליסינג  של התקשרויות . ה

  

  החוכר
דגם 

  המטוס
מספר 
  מטוסים

שנת 
  ייצור

שנת 
  רכישה

עלות רכישה      
  (במיליוני דולרים)

 םתקופת ההסכ
הנוכחית (לא כולל 

  אופציות)

(לחוכר)  האופצי
 תקופת להארכת

 החכירה
הפקדות 
  חוכרים *

 החזר תנאי
התחשבנות ו

במועד סיום 
  החכירה **

מופחתת  עלות
 31בספרים ליום 

 2018בדצמבר 
  )דולרים(במיליוני 

British Airways  
A320-200  2  

2001 
2002 

2011  
  82.9 -כ

  2022עד  2011
 לשנתיים אופציה

  נוספות
  (א)  אין

  6.49-כ
A321-200  1  2006  2013  2013  ג(א),(  אין  )ב( יש  2023עד(  

 Vistara A320-200 2 
2015 
2016 

  77.4 -כ 2017
  , 2021 עד 2017

  2202 עד 7201
  6.73-כ  ),(ד)א(  אין  אין

Virgin Australia  A330-200 1  2012  2016  72.5-כ  )ה(  יש  אין  2024 עד 2016  88.1-כ  

Tame EP A330-200 1  2000  2015  29.9-כ  )ו(ה),(  יש  אין  2019 עד 2015  36.0-כ  

  
  .חכירה דמי ותשלום עתידיים שיפוצים ביצוע להבטחת המטוסים חוכרי של הפקדות  *

להלן) או בפוטנציאל חיים נמוך מכך ("פוטנציאל חיים מינימלי")  ראולהחזיר את המטוס בתום תקופת ההחכרה בתנאי החזרה מינימליים הקבועים בהסכם, לרוב במצב של "חצי חיים" ( מחוייב החוכר  **
  עם התחשבנות כספית ביחס למצב זה.

), נדרשים לעמוד בביקורות ו/או שיפוצים תקופתיים מהותיים. תנאי ההחזרה הנסעהרלוונטיים, גוף המטוס ו/או המכלולים העיקריים בו (כדוגמת מנועים וכני  הרגלוטוריםאו להוראות היצרן ו/ בהתאם
עד למועד  רלוונטימהתקופה של אותו רכיב  50%ים", משמעו, שנותרה של המטוס נקבעים, בין היתר, ביחס לתקופה שנותרה עד לביקורת/שיפוץ המהותיים הבאים. בהקשר זה, המונח "חצי חי

  הביקורת/שיפוץ הבאים.  
  

בין הצדדים לגבי התאמת הפוטנציאל  מחויב להחזיר את המטוסים עם פוטנציאל חיים מינימלי כפי שהוגדר בהסכמי החכירה. בנוסף, בתום תקופת החכירה של כל מטוס תבוצע התחשבנות החוכר  (א)
  מוצע של כל רכיבי המטוס לפוטנציאל הממוצע שלהם במועד מסירתם (מועד תחילת החכירה). המ

  
   אופציה להארכת ההסכם לתקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת ובכל מקרה לא יותר משתי הארכות של תקופת החכירה.  לחוכר  )ב(

  
   .ההחכרה תקופת בתום המטוס של התחזוקתי מצבו לגבי החוכר עם ההתחשבנות במסגרת תקוזזיתרת הפקדות חוכר אשר  גלובל ליסינגל  )ג(

  
  .ההחכרה תקופת תוםמהלך ובב יםהמטוס של התחזוקתי םמצב לגבי החוכר עם ההתחשבנותבידי גלובל ליסינג מכתבי אשראי לצורך הבטחת   (ד)

  
   .החכירה בהסכמי שהוגדר כפי מינימלי חיים פוטנציאל עם המטוס את להחזיר מחויבים החוכרים  )ה(

  
   .)ג2ד(12 ראו ביאור 2019של מטוס זה ומכירתו של המטוס בחודש פברואר  החכירה הסכם סיום מועדבדבר הקדמת  לפרטים  )ו(
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   הון  -  23ביאור 
  
  המניות הוןב רכה . א

  

  אחת כל נקוב ערך"ח ש 1 בנות ילותמניות רג  

  ** נפרעו קנפומ  * וםשר  

  ניותמה רפסמ  
      

  16,168,703  20,000,000   2018בדצמבר  31ליום  יתרה

  16,114,439  20,000,000  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
      
  

  רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  ניותמה ל*  כ
  .החברה ידי על המוחזקות מניות 128,353 כולל לא** 

  
 מניות הנפקת . ב

 
 62,500של החברה, כתוצאה ממימוש  "א,כ.נ. ע"ח ש 1 בנות, מניות רגילות 54,264 הונפקו 2018 דצמברב 3 ביום
 ).להלן )א1(דסעיף  ראו( החברה "למנכל שהוענקו אופציה כתבי

-כ( "חש אלפי 54-כשל  לסך הסתכמה לעיל האופציה כתבי ממימוש כתוצאהלחברה במסגרת ההנפקה  התמורה
  .)דולר אלפי 15

  
 במזומן דיבידנדים חלוקות .ג

  

 
סך הסכום 

 שחולק

הסכום שחולק 
 1למניה בת 
 ש"ח ע.נ.

 סנט אלפי דולר
   
  2017בדצמבר31ביוםשהסתיימה בשנה

 7 1,101 2017אפריל 
  43.2  6,862 2017ספטמבר
  12.8   2,065  2017דצמבר 
 10,028 סך הכל

   
  2016בדצמבר31ביוםשהסתיימה בשנה

 9 1,487 2016אפריל 
 26.4  4,247  2016ספטמבר

  5,734 הכל סך
    

  
  מניות מבוסס תשלום . ד

  
  החברה"ל למנכ אופציות הקצאת ) 1(
  

  2013אופציות שנת  תוכנית . א
  

כתבי  250,000אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הענקת  2013בדצמבר  30 ביום
מניות רגילות של החברה, בנות  250,000-אופציה למנכ"ל החברה, מר רונן ציוני, הניתנים למימוש ל

  . 2011 ש"ח ע.נ. כל אחת, בכפוף לתנאי תוכנית תגמול הונית של החברה משנת 1
 סעיף הוראותפי -על בנאמנות בהם יחזיק אשר לנאמן הוקצו"ל, למנכ הוענקו אשר, האופציה כתבי
  .הון רווח במסלול הכנסה מס לפקודת 102

 באופן), Cashless Exercise -מזומן  ללאעל בסיס מימוש נטו ( יבוצע למניות האופציות מימוש
הנקוב של המניה כפול כמות  הערך לסכום פרט, המימוש מחיר את בפועל לשלם יידרש לא"ל שהמנכ

 ורותאג 721.50מחיר המימוש של כתבי האופציה יעמוד על סך של  המניות שהוקנו למנכ"ל בפועל.
אגורות  286.5(למועד פרסום הדוח מחיר המימוש לאחר התאמות עומד על  בכפוף להתאמות למניה

  . למניה)
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 92 -ג 
  

  (המשך) הון  -  23ביאור 
  

  (המשך) מניות מבוסס תשלום . ד
  

  (המשך) החברה"ל למנכ אופציות הקצאת ) 1(
  

  (המשך) 2013אופציות שנת  תוכנית . א
  

 שקדמו מסחר ימי 30-ב בבורסה החברה מניית של הממוצע המחיר פי על נקבע המימוש מחיר
 שנערכה שווי הערכת לפי האופציות של הכולל ההוגן השווי. 10% בתוספת ההענקה למועד

"ח. לפרטים נוספים אודות הפרמטרים ששימשו ש 421,895 הינו הבינומי המודל יישום באמצעות
  הלן.ל )3(דסעיף  ראוביישום המודל 

 האופציות שאר. הבאופן מיידי במועד הענקת הבשילה )הכוללת מהכמות 25%( הראשונה המנה
האופציה ניתנים למימוש  כתבי. תןהקצא מועדמ חודשים 36-ו 24, 12 לאחר שוות מנות 3-ב בשילוה

 כאמור מנה אותה של ההבשלה ממועדשלוש שנים  לתום ועד מנה כל של ההבשלה ממועד החל
הבשילה המנה  2016 דצמבר בחודש .העסקה לסיום ביחס האופציות תוכנית להוראות בכפוף, לעיל

  והאחרונה שבתוכנית האופציות.  רביעיתה
  

כתבי אופציה על ידי רונן ציוני. נכון למועד  62,500 של נוספת כמות המומש 2018 בדצמבר 3 ביום
 כאמורכתבי אופציה מתוך הכמות שהוקצתה לו במקור  62,500פרסום הדו"ח נותרו בידי מר ציוני 
* מלא בדילול החברה של המונפק מההון 0.37%המהוות ( 2013לעיל מכוח תוכנית אופציות שנת 

    מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא*). 0.37%-(וכ
  

  2017אופציות שנת  תוכנית . ב
  

כתבי אופציה  240,000ענקת ההאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  אישרה 2017 מאיב 3ביום 
ש"ח  1מניות רגילות של החברה, בנות  240,000-למנכ"ל החברה, רונן ציוני, הניתנים למימוש ל

 2011בנובמבר  14ידי החברה ביום -לתנאי תוכנית האופציות אשר אומצה עלע.נ. כל אחת, בכפוף 
("תוכנית האופציות"). כתבי האופציה, אשר הוקצו למנכ"ל, הוקצו לנאמן אשר יחזיק בהם בנאמנות 

  לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון. 102פי הוראות סעיף -על
  

), באופן Cashless Exercise -ללא מזומן מימוש האופציות למניות יבוצע על בסיס מימוש נטו (
שהמנכ"ל לא יידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש, פרט לסכום הערך הנקוב של המניה כפול כמות 

אגורות למניה בכפוף  3,656המניות שהוקנו למנכ"ל בפועל. מחיר המימוש של כל כתב אופציה נקבע 
. אגורות למניה) 3,456על ות עומד (למועד פרסום הדוח מחיר המימוש לאחר התאמ להתאמות

מחיר המימוש אינו צמוד. מחיר המימוש נקבע על פי שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר 
  . 15%), בתוספת 2017במרץ,  23-שקדם למועד החלטת הדירקטוריון (קרי בתום יום המסחר של ה

מכמות כתבי  25%מהווה כתבי האופציה יבשילו כדלקמן: המנה הראשונה של האופציות, אשר 
; המנה השנייה של 2017בנובמבר  17האופציה שהוקצו למנכ"ל, ניתנת למימוש החל מיום 

מכמות כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל, תהא ניתנת למימוש החל מיום  25%האופציות, אשר מהווה 
ה מכמות כתבי האופצי 25%; המנה השלישית של האופציות, אשר מהווה 2018בנובמבר  17

; המנה הרביעית של האופציות, 2019בנובמבר  17שהוקצו למנכ"ל, תהא ניתנת למימוש החל מיום 
 17מכמות כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל, תהא ניתנת למימוש החל מיום  25%אשר מהווה 

. כתבי האופציה ניתנים למימוש החל ממועד ההבשלה של כל מנה ועד לתום שנתיים 2020בנובמבר 
שלה של אותה מנה כאמור לעיל, בכפוף להוראות תוכנית האופציות ביחס לסיום העסקה. ממועד ההב

השווי ההוגן הכולל של האופציות למנכ"ל לפי הערכת שווי שנערכה באמצעות יישום המודל הבינומי 
 )3(דראו סעיף לפרטים נוספים אודות הפרמטרים ששימשו ביישום המודל ש"ח.  2,055,678הינו 
  להלן.

  
 2013אופציות שנת  תוכניתלמועד פרסום הדוח יתרת כתבי האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה (הן מכוח 

* מלא בדילול החברה של המונפק מההון 1.77%-מהוות כ) החברה 2017אופציות שנת  תוכניתוהן מכוח 
  *).מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות 1.78%-(וכ
  

בהנחה תיאורטית של הקצאת מניה רגילה אחת בגין כל כתב  ובדילול מלא, הינשיעור ההחזקה בהון   (*) 
. אולם בפועל, ככל שימומשו כתבי האופציה, הקצאת המניות בחברה משרה נושאיאופציה שהוענק ל

תהא בכמות המשקפת את סכום ההטבה בלבד הגלום בכתבי האופציה (מימוש על בסיס "מזומן 
  ההקצאה לפיה הוקצו.בלבד"), בהתאם לתנאי תכנית 
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נושאי משרה ל אופציה כתבי 320,000 הענקת החברה דירקטוריון אישר 2013 בנובמבר 17 ביום
 מניות 320,000-ל למימוש הניתנים, בחברה עובדיםו (שאינם דירקטורים ואינם מנכ"ל החברה)

 לנאמן הוקצו, לעובדים הוענקו אשר, האופציה כתבי .אחת כל.נ. ע"ח ש 1 בנות, החברה של רגילות
  .הון רווח במסלול הכנסה מס לפקודת 102 סעיף הוראותפי -על בנאמנות בהם יחזיק אשר

 באופן), Cashless Exercise -מזומן  ללאעל בסיס מימוש נטו ( יבוצע למניות האופציות מימוש
הנקוב של המניה כפול  הערך לסכום פרט, המימוש מחיר את בפועל לשלם ויידרש לא עובדיםשה

 721.50המימוש של כתבי האופציה יעמוד על סך של  מחירבפועל.  הםכמות המניות שהוקנו ל
 286.5ום הדוח מחיר המימוש לאחר התאמות עומד על אגורות למניה בכפוף להתאמות (למועד פרס

ימי  30-המימוש נקבע על פי המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב מחיראגורות למניה). 
 שווי הערכת לפי האופציות של הכולל ההוגן השווי. 10%מסחר שקדמו למועד ההענקה בתוספת 

ש"ח. לפרטים נוספים אודות הפרמטרים  650,211 הינו הבינומי המודל יישום באמצעות שנערכה
  .להלן )3(דסעיף ששימשו ביישום המודל ראו 

, 12) למימוש האופציות תבשיל בארבע מנות שנתיות שוות (רבע כל שנה) לאחר Vesting( הזכאות
 ההבשלה ממועד החלהאופציה יהיו ניתנים למימוש  כתביחודשים ממועד הקצאתן.  48-ו 36, 24
 להוראות בכפוף, לעיל כאמור מנה אותה של ההבשלה ממועדשלוש שנים  לתום ועד נהמ כל של

והאחרונה  רביעיתהבשילה המנה ה 2017 נובמבר בחודש .העסקה לסיום ביחס האופציות תוכנית
  שבתוכנית האופציות. 

  
מכוח תוכנית אופציות  עובדיםנושאי המשרה והלמועד פרסום הדוח יתרת כתבי האופציות שהוענקו ל

 0.94%-* (וכמלא בדילול החברה של המונפק מההון 0.94%-ככאמור לעיל מהוות  2013שנת 
  *).מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות

  
  2017אופציות שנת  תוכנית . ב

  
, החליט דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה) 2017במרץ  26ביום 

אופציה (על פי תוכנית האופציות) לשני נושאי משרה בחברה (שאינם דירקטורים ואינם להקצות כתבי 
 מנכ"ל החברה) ולשלושה עובדים נוספים (להלן יחדיו: "הניצעים").

במסגרת ההקצאה הקצתה החברה לכל אחד מהניצעים, ללא תמורה, כתבי אופציה לא סחירים 
כתבי אופציה ("כתבי האופציה" או  330,000(בכמות שנקבעה בהסכם ההקצאה), ובסך הכל 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. יצוין  1מניות רגילות בנות  330,000"האופציות") הניתנים למימוש לעד 
כתבי אופציה לנושאי משרה הייתה כפופה  35,749כי מתוך הכמות הכוללת כאמור הקצאת סך של 

מדיניות התגמול של החברה (אישור לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לתיקון 
  ).  2017במאי  3כאמור ניתן ביום 

  
), באופן Cashless Exercise -מימוש האופציות למניות יבוצע על בסיס מימוש נטו (ללא מזומן 

שהניצעים לא יידרשו לשלם בפועל את מחיר המימוש, פרט לסכום הערך הנקוב של המניה כפול 
אגורות למניה  3,656מחיר המימוש של כל כתב אופציה נקבע  לניצע בפועל.כמות המניות שהוקנו 

אגורות  3,431בכפוף להתאמות. (למועד פרסום הדוח מחיר המימוש לאחר התאמות עומד על 
למניה).  מחיר המימוש אינו צמוד. מחיר המימוש נקבע על פי שער הסגירה של מניית החברה ביום 

), 2017במרץ,  23-רקטוריון (קרי בתום יום המסחר של ההמסחר שקדם למועד החלטת הדי
  . 15%בתוספת 

  
מכמות כתבי  25%כתבי האופציה יבשילו כדלקמן: המנה הראשונה של האופציות, אשר מהווה 

; המנה השנייה של 2018בנובמבר  17האופציה שהוקצו לכל ניצע, ניתנת למימוש החל מיום 
האופציה שהוקצו לכל ניצע, תהא ניתנת למימוש החל  מכמות כתבי 25%האופציות, אשר מהווה 

מכמות כתבי האופציה  25%; המנה השלישית של האופציות, אשר מהווה 2019בנובמבר  17מיום 
; המנה הרביעית של האופציות, 2020בנובמבר  17שהוקצו לכל ניצע, תהא ניתנת למימוש החל מיום 

 17ל ניצע, תהא ניתנת למימוש החל מיום מכמות כתבי האופציה שהוקצו לכ 25%אשר מהווה 
  .2021בנובמבר 
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כתבי האופציה ניתנים למימוש החל ממועד ההבשלה של כל מנה ועד לתום שנתיים ממועד ההבשלה 
של אותה מנה כאמור לעיל, בכפוף להוראות תוכנית האופציות ביחס לסיום העסקה. השווי ההוגן 

 3,135,000הכולל של האופציות לפי הערכת שווי שנערכה באמצעות יישום המודל הבינומי הינו 
  .להלן )3(דראו סעיף פרטים נוספים אודות הפרמטרים ששימשו ביישום המודל ש"ח. ל

פי -כתבי האופציה, אשר הוענקו לניצעים, הוקצו לנאמן אשר יחזיק בהם בנאמנות עבור הניצעים על
 לפקודת מס הכנסה, במסלול רווח הון ובהתאם לתוכנית האופציות. 102הוראות סעיף 

  
החברה (הן  עובדיט המנכ"ל) וענושאי המשרה (למכתבי האופציות שהוענקו ללמועד פרסום הדוח יתרת 

 בדילול החברה של המונפק מההון 2.87%-) מהוות כ2017שנת  תוכניתוהן מכוח  2013שנת  תוכניתמכוח 
  *).מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות 2.89%-* (וכמלא

  
בהנחה תיאורטית של הקצאת מניה רגילה אחת בגין כל כתב  ושיעור ההחזקה בהון בדילול מלא, הינ  (*) 

. אולם בפועל, ככל שימומשו כתבי האופציה, הקצאת המניות בחברה משרה נושאיאופציה שהוענק ל
תהא בכמות המשקפת את סכום ההטבה בלבד הגלום בכתבי האופציה (מימוש על בסיס "מזומן 

  ו.בלבד"), בהתאם לתנאי תכנית ההקצאה לפיה הוקצ
  

 שהוענקו אופציותשווי הוגן של  ) 3(
  

לעיל נאמד תוך יישום מודל  כאמורבחברה  ועובדיםמשרה  לנושאישהוענקו השווי ההוגן של כתבי האופציה 
  הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל: להלן המודל הבינומי.

  

 "ללמנכ אופציות רכיב
נושאי משרה ל אופציות
 עובדיםו

  
 2013אופציות שנתתוכנית

  
 6.463 6.463מחיר מניה למועד ההערכה (בש"ח)

 7.215  7.215(בש"ח)מימושמחיר
 35.38% - 28.87% 35.38% - 28.87%*צפויהתנודתיות

 לעיל א)2(דסעיף  ראו  לעיל א)1(דסעיף ראו**האופציהכתביחייאורך
 3.06% - 1.46% 3.06% - 1.46%סיכוןחסרתהריביתשיעור
 0% 0%***צפוידיבידנדשיעור

  
   2017אופציות שנת  תוכנית

   
 31.79 31.79 מחיר מניה למועד ההערכה (בש"ח)

  36.56  36.56 מחיר מימוש (בש"ח)
 40.56% - 34.61% 40.56% - 34.61% תנודתיות צפויה *

 לעיל )ב2(ד ראו סעיף  לעיל )ב1(ד ראו סעיף אורך חיי כתבי האופציה **
 1.61% - 0.53%  1.61% - 0.53%  שיעור הריבית חסרת סיכון

 0% 0% שיעור דיבידנד צפוי ***
   
 התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה. *

היסטוריה לגבי דפוסי המימוש של עובדים מכיוון ובחברה לא קיימת  -מקדם המימוש החזוי של האופציה  **
בכירים, הנהלת החברה הסתמכה, בהתאם למקובל, על ממצאי מחקרים שנערכו בנושא. ממחקרים 

 2.8מחיר המניה צריך להיות פי  -, קרי 2.8-אלו עולה כי מקדם המימוש של מנהלים בכירים עומד על כ
 לפני פקיעתה. ממחיר המימוש על מנת שהעובד הבכיר יממש את האופציה

  מחיר המימוש יותאם לתשלומי דיבידנד.  ***
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 הדיווח תקופת במהלך שמומשו אופציה כתבי ) 4(
 

אופציהכתביתכנית

 כתבי מספר
 אופציה
 מימוש מועד שמומשו

 המניה מחיר
  המימוש במועד

 ח"  ש  
    2018בדצמבר31ביוםשהסתיימהבשנה

 15.03 2018 בדצמבר 3 62,500 "ללמנכאופציותתוכנית
     

    2017בדצמבר31ביוםשהסתיימהבשנה
 20.12 2017 בדצמבר 21 62,500 "ללמנכאופציותתוכנית

     
    2016בדצמבר31ביוםשהסתיימהבשנה

 36.50 2016 בספטמבר 8 62,500 "ללמנכאופציותתוכנית
     

  
  

  נגזרים וחשבונאות גידור מכשירים פיננסיים  -  24 ביאור
  

  ומקורם הפיננסיים הסיכונים ניהול . א
  

עושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי מחיר של הדלק הסילוני  הקבוצה
 הנובעות בריבית לשינויים החשיפות את"דס"ל"), לו יש השפעה ישירה על הוצאות ההפעלה של הקבוצה,  -(להלן 

 השכר מהוצאות בעיקר הנובעות, חליפיןשערי ל החשיפות את כןו משתנה בריבית קבוצהל שהועמדו מהלוואות
, בהיקפן קטנות, מסוימות חשיפות גם יש לקבוצה. החברה של השקליות החוב ומאגרות על אל של ברובן השקליות
  .אלה במטבעות תשלומים על תקבולים עודף בשל בעיקר אחרים למטבעות

שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים.  ידי על חשופות הן אליהם השוק סיכוניאת השפעת  ותהקבוצה מפחית חברות
  הקבוצה כדלקמן:  חברותהשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות 

  
 החברה בניהול סיכונים, מבוצעת עבור החברה עצמה ועבור כנפי תחזוקה. הפיקוח על ביצוע מדיניות  מדיניות

כוני שוק, אשר הוסמכה על ידי דירקטוריון החברה זו מבוצע על ידי ועדת הדירקטוריון לניהול כספים וסי
לאשר עסקאות הגנה וגידור של החברה במסגרת המדיניות המאושרת. החברה אינה קובעת מדיניות ואינה 

). המדיניות של QAS -על ו-מנהלת את הסיכונים של החברות המוחזקות האחרות שלה (גלובל ליסינג, אל
  ין על ידי החברות עצמן. החברות המוחזקות הנ"ל נקבעת במישר

  
  ומפקח על יישום המדיניות באמצעות  על אלאחראי לאישור מדיניות ניהול סיכוני השוק של  על אלדירקטוריון

יישום  את מבקרת הוועדה. על הגדרת המדיניות ועדכונה אחראי אל על דירקטוריוןוועדה לניהול סיכוני שוק. 
לחרוג מיישום המדיניות בהתאם להתפתחויות  על אללהנהלת הנחיות/אישורים לתת  ובסמכותההמדיניות 

אחראי לקבלת ההחלטות  על אלמנכ"ל  ).על אלשל  הכספים"ל מסמנכ חודשי דוח מקבלתשונות (ועדה זו 
  באשר לביצוע עסקאות הגידור בפועל בהתאם למדיניות ולהנחיות הוועדה.

  
 ידו על ומפוקחת ליסינג גלובל דירקטוריוןעל ידי  הליסינג אושר גלובלניהול הסיכונים הפיננסיים של  מדיניות 

  .לרבעון אחת
  

ת גישה ולפעילות העסקית של חברות הקבוצה, מאפשרת שירותים ופקמס הקבוצה חברותהכספים של  מחלקות
 חברותת את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות ות ומנהלומפקחולשווקים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים 

  הקבוצה וזאת באמצעות דוחות פנימיים המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם.
  

מיועדים כמכשירים מגדרים בחשבונאות גידור  קבוצהמכשיריה הנגזרים של ה עיקר, 2018בדצמבר  31נכון ליום 
במועד ההתקשרות בעסקת הגידור. במסגרת התיעוד, מזוהים  קבוצהתזרים מזומנים. יחסי הגידור מתועדים בידי ה

יושמת, ונבחנת מידת ההתאמה של המכשיר המגדר, הפריט המגודר, הסיכון המגודר, אסטרטגית הגידור המ
  .בקבוצה חברה כל של הגידורהאסטרטגיה למדיניות 
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   הכספי המצב על בדוח נגזרים פיננסים מכשירים הרכב . ב
  

 2018בדצמבר 31 ליום 

 
תשלוםמועד

 חוזי(תקבול) 
 סכום

 נומינלי
 נכסים

 שוטפים
 לא נכסים

 הכל סך שוטפים

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
מכשירים פיננסיים נגזרים 

   אשר יועדו כפריטים מגדרים:
 

   

  1,690   795  895   342,373   7/19-1/30  *ביתריעסקאות גידור 

סה"כ נכסים בגין מכשירים 
 1,690  795  895     פיננסיים נגזרים

       
       

  
 תשלום מועד

 חוזי(תקבול) 
 סכום

 נומינלי
התחייבויות 

 שוטפות
התחייבויות 
 הכל סך לא שוטפות

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   
מכשירים פיננסיים נגזרים 

  אשר יועדו כפריטים מגדרים:
 

   
  )29,782(  )8,378(  )21,404(  146,987   02/12-19/1  סילוני דלק גידור עסקאות

  )2,369(  )2,369(  -   373,342   30/1-7/19  *ריביתעסקאות גידור 

  )626(  -   )626(  167,045   2/18-8/19  שערי חליפין גידור עסקאות

    )22,030( )10,747( )32,777( 
          

מכשירים פיננסיים נגזרים 
הנמדדים בשווי הוגן דרך 

          :הפסדורווח 
  )4(  -   )4( 2,650  4/19-9/19  שערי חליפין גידור עסקאות

בגין  התחייבויותסה"כ 
  )32,781(  )10,747(  )22,034(    מכשירים פיננסיים נגזרים

          
 .הקרן סכום את משקף*
  
  

 2017 בדצמבר 31 ליום 

 

מועד
 תשלום

(תקבול) 
 חוזי

 סכום
 נומינלי

 נכסים
 שוטפים

 לא נכסים
 הכל סך שוטפים

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר 

   יועדו כפריטים מגדרים:
 

   
 16,640  3,721 12,919 62,244 1/18-9/19  עסקאות גידור דלק סילוני

  1,645   1,645  -  174,885  7/19-7/21  *ריביתעסקאות גידור 

    12,919 5,366 18,285 

       
מכשירים פיננסיים נגזרים 

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
  :הפסדו

 

   

  5   -   5   20,000   3/18-12/18  *ריבית גידור עסקאות

 מכשירים בגין נכסיםסה"כ 
 18,290   5,366  12,924     נגזרים פיננסיים

       
 .הקרן סכום את משקף*
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  דלק סילוני נגזרי .ג
  

משמעות הגידור הפיננסי של מחירי דס"ל הוא הבטחת טווח מחיר רכישה של דס"ל, על מנת להגן על החשיפה של 
  לשינויים במחירי הדס"ל בעולם.  אל על

  
חודשים קדימה, באופן מתגלגל מדי חודש  12-24בנושא, גידור הדס"ל מתבצע לתקופה של  אל עלעל פי מדיניות 

  כדלקמן:ובשיעורים הולכים ופוחתים, 
  
  75%מצריכת הדס"ל ולכל היותר  60%לפחות  אל עללחודש הקרוב תגדר . 

 12-מדי חודש עד לחודש ה 5% -היקפים אלה יפחתו ב . 

  מצריכת הדס"ל הצפויה (ללא  20%לבצע גידור של עד  אל עלתינתן אפשרות להנהלת  13-18לחודשים
 חובת גידור מינימלי).

  מצריכת הדס"ל הצפויה (ללא  10%לבצע גידור של עד  אל עלנהלת תינתן אפשרות לה 19-24לחודשים
  חובת גידור מינימלי).

הגידור מתבצע באמצעות מכשירים פיננסיים שונים (קיבוע מחיר, אופציות ומבני אופציות שונים), תוך שימוש בנכסי 
  . אל עלנהלת בסיס מתאימים, כגון: דס"ל, נפט גולמי או תזקיקיו,  והכל על פי שיקול דעתה של ה

  
לרכישת דס"ל,  אל עלאת מחיר חומר הגלם בלבד מתוך התקשרויות  אל עלבעת גידור מחירי הדס"ל, מגדרת 

הכוללות גם רכיבים לוגיסטיים ואחרים כגון איחסון והובלה. מאחר שמחיר חומר הגלם מהווה את הרכיב התנודתי 
לגדר  אל עלות להיות אפקטיביות. לעיתים, בוחרת המשמעותי והעיקרי בהתקשרויות אלו, עסקאות הגידור צפוי

עסקאות אלו באמצעות גידור של רכיב הנפט הגולמי בלבד (על ידי התקשרות בנגזרים בהם נכס הבסיס הוא הנפט 
), כאשר 85%-80%-הגולמי). מחיר הנפט הגולמי מהווה את הרכיב העיקרי בקביעת מחיר השוק של הדס"ל (כ

מעת לעת, על מנת לוודא, כי גידור רכיב הנפט  אל עלולמי למחיר הדס"ל נבחן ע"י המתאם בין מחיר הנפט הג
  כאמור מהווה וצפוי להוות גידור אפקטיבי.

  
קיימת הסמכות לחרוג מהמדיניות המפורטת מעלה, לרבות בהיקף הגידור. נכון של אל על לוועדה לניהול סיכונים 

מגודרת, באישור הוועדה, בהיקפים גבוהים מקווי המקסימום המוגדרים  אל על, הייתה 2018בדצמבר  31ליום 
 אל על. נכון למועד הדיווח, היו ל2020נובמבר  - 2019במדיניות המפורטת מעלה לגבי התקופות דצמבר 

 17%-וכ 2019מהתצרוכת הצפויה בשנת  46%-קשרויות, לצורך גידור מחירי הדס"ל, בהיקף הנאמד בכהת
  .2020מהתצרוכת הצפויה לשנת 
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  (המשך) דלק סילוני נגזרי .ג
  

כמו כן, הטבלה  .אל עללהלן השפעת נגזרי הדס"ל על הרווח והפסד, רווח כולל אחר, ההון ותזרים המזומנים של 
וההון שלה כתוצאה משינויים בשווי נגזרי  קבוצהלהלן כוללת גם ניתוח רגישות המסביר את השתנות תוצאות ה

הכספי נקבע תוך שימוש בעקומות מחירי הדס"ל. השווי ההוגן של עסקאות גידור הדס"ל לתאריך הדוח על המצב 
  ).2פורוורד מקובלות (רמה 

  2018 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה  

 השפעה
על 

הרווח 
 והפסד 

 על השפעה
 הכולל הרווח

 האחר

ההשפעה  סך
על הון 
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרסילונידלק נגזרי

 1נגזרי דלק סילוני ליום  יתרת
       2018בינואר 

  
 16,640  

 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )23,884(  -   )23,884(  )23,884(  -   מגדרים כמכשירים יועדו
 חשבונאית אשר עסקאות תקבול
  מגדרים כמכשירים יועדו

 
24,751  )24,751(   -   24,751  )24,751(  

הפסד מפרמיות בגין פקיעת נגזרים 
  -   -   -   1,661  )1,661(  אשר יועדו כמכשיירם מגדרים

פרמיות עבור מכשירים  תשלומי
  2,213   )2,213(  -   -   -   מגדרים 

  )46,422(  22,538   )23,884(  )46,974(  23,090  סילוני דלק בנגזרי תנועהסך הכל 
           

 31נגזרי דלק סילוני ליום  יתרת
       2018בדצמבר 

  
)29,782(  

           

 עלייה של פוטנציאלית השפעה
"ל הדס במחיר 15% של(ירידה) /

 לסוף הנגזרים של ההוגן השווי על
  31.4)/31.4( -  )31.4(/31.4  )31.4(/31.4 -  )דולר(במיליוני  התקופה

  
  2017 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה  

 השפעה
על 

הרווח 
 והפסד 

 על השפעה
 הכולל הרווח

 האחר

ההשפעה  סך
על הון 
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרסילונידלק נגזרי

 1נגזרי דלק סילוני ליום  יתרת
       2017בינואר 

  
 21,734  

 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  3,471   -   3,471   3,471   -   מגדרים כמכשירים יועדו
 חשבונאית אשר עסקאות תקבול
  )8,696(  8,696   -   )8,696(  8,696   מגדרים כמכשירים יועדו

פרמיות עבור מכשירים  תשלומי
  131   )131(  -   -   -   מגדרים 

  )5,094(  8,565   3,471   )5,225(  8,696   סילוני דלק בנגזרי תנועהסך הכל 
           

 31נגזרי דלק סילוני ליום  יתרת
       2017בדצמבר 

  
 16,640  

           

 עלייה של פוטנציאלית השפעה
"ל הדס במחיר 15% של(ירידה) /

 לסוף הנגזרים של ההוגן השווי על
  18.4)/23.7( -  )18.4(/23.7  )18.4(/23.7 -  )דולר(במיליוני  התקופה
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  סיכון מטבע . ד
  

חשופה לשינויים  קבוצהה שמהווה את מטבע הפעילות שלה. הן בדולר קבוצהעיקר הכנסותיה והוצאותיה של ה
בשער הדולר למול מטבעות אחרים בהם יש לה הכנסות והוצאות, בעיקר בגין מרבית הוצאות השכר המשולמות 

. בהתאם לכך, שינוי בשער הדולר ביחס לשקל של החברה השקליותובגין שערוך אגרות החוב  בשקלים ישראלב
  . קבוצהמשפיע על ערכן הדולרי של ההוצאות השקליות של ה

  
הדולר מול השקל ומול מטבעות אחרים, וזאת בגין עודף התחייבויות פיננסיות  להיחלשותגם חשיפה מאזנית  קבוצהל

מהדולר  שונים ותעל נכסים פיננסיים (בעיקר בשל התחייבויות בגין הטבות לעובדים ואגרות חוב) הנקובים במטבע
דולר, בשל שערוך  מיליוני 7.2-של כהוצאה בסך בשער החליפין הייתה מביאה ל 10%כך, ירידה של (בעיקר ש"ח). 

בוחנת מעת לעת את הצורך בשימוש במכשירים נגזרים להקטנת  קבוצההיתרות בדוח על המצב הכספי כאמור. ה
  החשיפה מסיכוני מטבע.

  
, ת מעת לעת את הצורך בשימוש במכשירים כספיים נגזרים להקטנת החשיפה מסיכוני מטבעובוחנ הקבוצה חברות

  :למדיניותן בהתאם
  
 היא שבה הבאים קלנדריים הרבעונים 5 עבור תחזית עורכת החברה, סולו) –(כנפיים  מדיניות החברה לפי 

 החברה. מטבע סוג אותו לפי הצפויים המקורות מול אל, מטבע סוגי לפי, הצפויות ההתחייבויות את בוחנת
 דולריים מקורות מול אל דולריות(התחייבויות  ברוטו מינימאלי התחייבויות כיסוי באחוז לעמוד פועלת

 רבעון, 50% -3 רבעון, 65% -2 רבעון, 80% -1 רבעון: הבא) שקליים מקורות מול אל שקליות והתחייבויות
  .20% -5 ורבעון 35% -4
 

במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור שער חליפין שקל/דולר  החברה למועד הדוח ולמועד פרסומו מחזיקה
 . דולר מיליון 2.7-כשל  בהיקף

  
 12-ל 75%, בהיקף של עד לשקל את חשיפתה התזרימית הצפויהשל אל על מאפשרת לה לגדר  מדיניותה 

בדצמבר  31נכון ליום . על אל תהחודשים הקרובים. היקף הגידור בפועל ייקבע על פי שיקול דעתה של הנהל
 2019. החל משנת 2019בממוצע מהחשיפה התזרימית הצפויה לשקל בשנת  22% -גידרה כ על אל, 2018

עודכנה מדיניות הגידור באופן שנקבעו שיעורי גידור מינימליים לגידור החשיפה התזרימית הצפויה לשקל: 
   , באופן מתגלגל מדי חודש.7-9לחודשים  15% -ו 4-6לחודשים  30%החודשים הקרובים,  3-ל 40%

  
 100%-ש כך הגנה עסקאות לבצע יש מטבעית חשיפה ונוצרת במידהלמדיניותה של גלובל ליסינג,  בהתאם 

 כלל מתוך) בשקלים קצר לזמן והשקעות פיקדונות בניכוי(התחייבויות  נטו החוב ואגרות ההלוואות מיתרת
  למטבע חוץ הינה זניחה.  ליסינג גלובל חשיפתהדוח על המצב הכספי  למועד. בדולרים יהיו, האשראי תיק
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 100 -ג 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  -  24ביאור 
  

  (המשך) סיכון מטבע  .ד
  

השווי  .הקבוצהדולר על הרווח והפסד, רווח כולל אחר, ההון ותזרים המזומנים של -השפעת נגזרי שע"ח שקל להלן
לתאריך הדוח על המצב הכספי נקבע תוך שימוש בשערי חליפין עתידיים  חוץ מטבע להחלפת עסקאותההוגן של 

מפורסמים ועקומות תשואה הנגזרות משיעורי ריבית מפורסמים התואמות למועדי הפדיון של החוזים הנקובים 
  ). 2במטבע חוץ (רמה 

  
  2018 בדצמבר 31ביום שהסתיימהלשנה  

 

 השפעה
 על

 הרווח
  והפסד

 על השפעה
 הרווח
 הכולל
 האחר

 סך
 ההשפעה

 הון על
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרחליפיןשער נגזרי

 בינואר 1 ליוםדולר -שקל נגזרי יתרת
2018       

  
 -  

 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )3,978(  -   )3,978(  )3,978(  -   מגדרים כמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית  בגין תשלום
  3,352   )3,352(  -   3,352  )3,352(  יועדו כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )157(  -   )157(  -   )157(  מגדרים כמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תשלום
  153   )153(  -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

  )630(  )3,505(  )4,135(  )626( )3,509(  חליפין שער בנגזרי תנועהסך הכל 
           

 31 ליוםדולר -שקל נגזרי יתרת
       2018 בדצמבר

  
)630(  

) ירידה(/עלייה של פוטנציאלית השפעה
 השווי על  החליפין בשער 10% של

  12.8)/10.5(  -  )12.8(/10.5  )12.8(/10.5 - התקופה לסוף הנגזרים של ההוגן

  
  2017 בדצמבר 31ביום שהסתיימהלשנה  

 

 השפעה
 על

 הרווח
  והפסד

 על השפעה
 הרווח
 הכולל
 האחר

 סך
 ההשפעה

 הון על
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרחליפיןשער נגזרי

 בינואר 1 ליוםדולר -שקל נגזרי יתרת
2017       

  
)737(  

 חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  4,600   -   4,600   4,600   -   מגדרים כמכשירים יועדו

 הגנה הפסקת בעקבות הון קרן הפשרת
  -   -   -   )1,302(  1,302   חשבונאית

עסקאות אשר חשבונאית  בגין תקבול
  )4,805(  4,805   -   )4,805(  4,805   יועדו כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  3,219   -   3,219   -   3,219   מגדרים כמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תקבול
  )2,277(  2,277   -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

  737   7,082   7,819  )1,507(  9,326   חליפין שער בנגזרי תנועהסך הכל 
           

 31 ליוםדולר -שקל נגזרי יתרת
       2017 בדצמבר

  
 -  

         



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 101 -ג 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  -  24ביאור 
 

  ריביתסיכון  . ה
  

. הסיכון מנוהל הנובע מהלוואות בשיעורי ריבית משתניםריבית בגין  תזריםלסיכון  ותהקבוצה חשופ חברותמ חלק
 וכן, הקבוצה באמצעות שמירה על יחס מתאים בין הלוואות בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה חברות על ידי

לות הגידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאימן לתחזיות בדבר שיעור הריבית פעו. ריבית בנגזרי שימוש ידי על
 חברותהרצוי. הבטחת אסטרטגיית גידור אופטימאלית נעשית על ידי התאמת תמהיל הלוואות  המגודרוהסיכון 

  ואות קיימות.והקבוצה וביצוע הגנות "גב אל גב" מול לוחות הסילוקין של הל
  

, ריביתעת לעת את הצורך בשימוש במכשירים כספיים נגזרים להקטנת החשיפה מסיכוני ת מובוחנ הקבוצה חברות
  :למדיניותן בהתאם

  
 שגודרה או קבועה בריבית יהיה האשראי מתיק 50% שלפחות הינה סולו) –(כנפיים  החברה מדיניות .

  .קבועה בריבית הינן החברה של החוב רותמאג 100%, הדוח בתקופת
 

  מגדרת את חשיפתה התזרימית לשער ריבית ה על אל, על אלבהתאם למדיניות גידור הריבית של- Libor 
 שנים. 5מהיקף החשיפה הכוללת לאופק של עד  50%) בהיקף של עד על אל של(חשיפה הנובעת מהלוואות 

 ההלוואה.יהיה מקביל לאורך החיים של עודכנה מדיניות הגידור כך שאופק הגידור  2019החל משנת 
  
 שהוחלפה ריבית, קבועה בריבית יהיה שלה האשראי מתיק 25% לפחות ,ליסינג גלובל מדיניותל בהתאם 

("ריבית  משרתות הן אותן ההלוואות של בריבית השינויים את תואמות שההכנסות או לקבועה ממשתנה
מוגנת"). פעולות הגידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאימן לתחזיות בדבר שיעור הריבית והסיכון 

  המגודר הרצוי. 
  

של הריבית  IRSעל עקום  Callהגנה מסוג אופציות  אותעסק גלובל ליסינגביצעה  2017דצמבר  בחודש
 ריבית גידור לצורך, גלובל ליסינג' שנטלה שנים, בהתאם לתקופת הלוואת ה'בלון 4הדולרית לתקופה של 

למימון  2017מיליון דולר שניטלו בחודש נובמבר  37.6-מיליון דולר מתוך הלוואות בסך של כ 20 של סך עבור
גלובל פקעו האופציות כאמור ובתמורה קיבלה  2018. בחודש דצמבר 320-200רכישת שני מטוסי איירבוס 

מכשירים פיננסיים לגידור  גלובל ליסינגלמועד הדוח ולמועד פרסומו אין ל אלפי דולר. 281-סך של כ ליסינג
  ריבית.

  
 כך' א סדרה רות החובאג יתרת אתמלא,  מוקדם בפרעון גלובל ליסינג פרעה 2018 ינואר בחודש כי יצוין

 האשראי בתיק קבועה ריבית נושאות אשר היחידות הינן' ב סדרה החוב אגרותולמועד פרסומו  הדוח שלמועד
  .גלובל ליסינג של

  
גלובל האשראי של  מתיק, בהתאמה, 33%-וכ 31%-כ, הדוח פרסום ולמועדעל המצב הכספי  הדוח למועד
 הינו בריבית מוגנת. ליסינג
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 102 -ג 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  -  24ביאור 
 

  (המשך) ריביתסיכון  . ה
  

. 2018לשנת  הקבוצהעל הרווח והפסד, רווח כולל אחר, ההון ותזרים המזומנים של  הריביתהשפעת נגזרי  להלן
 מקובלות ריבית בעקומותלתאריך הדוח על המצב הכספי נקבע תוך שימוש  ריביתה גידורל עסקאותהשווי ההוגן של 

  . )2(רמה 
  
  2018 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה לשנה  

 

 השפעה
 על

 הרווח
  והפסד

 השפעה
 הרווח על

 הכולל
 האחר

 סך
 ההשפעה

 הון על
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרריבית נגזרי

  1,650          2018 בינואר 1 ליום ריבית נגזרי יתרת

 יועדו חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  )1,494(  -   )1,494(  )1,494(  -   מגדרים כמכשירים

עסקאות אשר חשבונאית יועדו  בגין תקבול
  )830(  830   -   )830(  830   כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  276   -   276   -   276   מגדרים כמכשירים יועדו

עסקאות אשר חשבונאית לא  בגין תקבול
  )281(  281   -   -   -   יועדו כמכשירים מגדרים

  )2,329(  1,111   )1,218(  )2,324(  1,106   ריבית בנגזרי תנועהסך הכל 

           

  )679(         2018 בדצמבר 31 ליום ריבית נגזרי יתרת

 של(ירידה) /עלייה של פוטנציאלית השפעה
 של ההוגן השווי על הריבית בשיעור 50%

  9.2)/9.2(  -   )9.2(/9.2  )9.2(/9.2 -   )דולר(במיליוני  התקופה לסוף הנגזרים
  
  
  2017 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה לשנה  

 

 השפעה
 על

 הרווח
  והפסד

 השפעה
 הרווח על

 הכולל
 האחר

 סך
 ההשפעה

 הון על
 הקבוצה

 תזרים
 מזומנים

 בגין
 נגזרים

 גידול
קיטון /בנכס

 בהתחייבות
(קיטון 

גידול /בנכס
 )בהתחייבות

  אלפי דולרריבית נגזרי

  980          2017 בינואר 1 ליום ריבית נגזרי יתרת

 יועדו חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  641   -   641   641   -   מגדרים כמכשירים

עסקאות אשר חשבונאית יועדו  בגין תשלום
  24   )24(  -   24   )24(  כמכשירים מגדרים

 לא חשבונאית אשר עסקאות של שערוך
  5   -   5   -   5   מגדרים כמכשירים יועדו

  670   )24(  646   665   )19(  ריבית בנגזרי תנועהסך הכל 

           

  1,650          2017 בדצמבר 31 ליום ריבית נגזרי יתרת

 של(ירידה) /עלייה של פוטנציאלית השפעה
 של ההוגן השווי על הריבית בשיעור 100%

  5.5)/3.0(  -   )5.5(/3.0  )5.5(/3.0 -   )דולר(במיליוני  התקופה לסוף הנגזרים
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 103 -ג 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  -  24ביאור 
  

  ניהול סיכון אשראי   . ו
  

לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי  קבוצהה התקשרה איתוסיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד 
  לקבוצה.

 
"  -להלן  -(ארגון חברות התעופה הבינלאומי  IATAכוללים מספר סוגי לקוחות בארץ ובעולם: סוכני  אל עללקוחות 

יאט"א"), אשר משלמים באמצעות מערכת הסליקה הבנקאית של יאט"א ולקוחות עסקיים. יצוין, כי לקוחות פרטיים 
רוכשים כרטיסים באמצעות תשלום במזומן או כרטיס אשראי. איכות האשראי של סוכני יאט"א נקבעת בהתאם 

לגבי סוכני מטען בחו"ל).  CASS -ו לגבי סוכני נוסעים BSPהבנקאית של יאט"א ( לפרמטרים של מערכת הסליקה
ביטוח בגין סיכון  אל עלבגין סוכנים אלה דורשים הגופים האמורים ערבויות בנקאיות בהתאם לכללי יאט"א. בנוסף, ל

ביטוחים אלו, אינם  האשראי של סוכני יאט"א בישראל, וכן ביטוח סיכון אשראי לגבי חלק מלקוחותיה העסקיים.
  בגין סיכון האשראי.  אל עלמכסים את כלל החשיפה של 

  
שינויים באיכות האשראי של הלקוח ממועד הענקת  אל עלבקביעת סבירות הפירעון של חובות לקוחות, בוחנת 

 מחולק לענפים ואזוריםההאשראי ועד למועד הדיווח. סך סיכון האשראי מוגבל, לאור בסיס הלקוחות הגדול 
  גיאוגרפיים שונים, וכן לאור תקופת האשראי הקצרה יחסית.

  
  .'ה22-ו' ד22 יםביאור ראו ליסינג גלובל לקוחות בדברלפירוט 

  
  ניהול סיכון נזילות .ז

  
 אחת כל גישת. תשלומן מועד בהגיע הפיננסיות בהתחייבויותיו לעמוד יתקשה שהתאגיד הסיכון הוא נזילות סיכון

היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה  השל הנזילות סיכוני לניהול הקבוצה מחברות
במועד. כל אחת מחברות הקבוצה מוודאת את קיומם של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה  הבהתחייבויותי

האמור אינו מביא לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. 
  בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם. 
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 104 -ג 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  -  24ביאור 
  

  (המשך) ניהול סיכון נזילות .ז
  

  פיננסיים נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים 
  

 רכוש קבוע, תשלומי לרכישת קבוצההחברות תחייבויות ה שלאת מועדי הפירעון החוזיים  תומפרט שלהלן אותהטבל
בהתבסס על  הנערכ ה. הטבלאחרות וחכירות מטוסים חכירות של מינמליים חכירה דמי וכן הלוואות קרן וריבית של

. לעניין יהלפרוע את התחייבויות נדרשת כל חברה בו חוזיתזרימי המזומנים הבלתי מהוונים, על פי המועד ה
  . עיללד' -סעיפים ג' ביאור ומכשירים פיננסיים נגזרים רא

  
 שנה

  ראשונה
   שנה
  שניה

 שנה
 שלישית

 שנה
  רביעית

 שנים 5
  סה"כ  ואילך

  דולר מליוני

           

           8201בדצמבר31ליוםהתחייבויות החברה 

  56   17   9   10   10   11  חובאגרות - וריבית קרן תשלומי

           

           2018בדצמבר31 ליוםהתחייבויות אל על 

        :מטוסים ומנועים שטרם נמסרובגיןעתידיות  התחייבויות

   491  -   -      -    180  311  תשלומים עתידיים 

   PDP( 91   63    -   -   -  154פירעון הלוואות למימון מקדמות על חשבון מטוסים (

  )624(  -   -   -   )232(  )392( )1(טווחקבלת הלוואות ארוכות 

   21  -   -   -    11   10 סה"כ

           

           פירעונות שוטפים של קרן:

   800   392   64   81   94 * 169  קיימות  הלוואות

   515    395    40   40   35    5 נכון למועד הדוח, ראו לעילהלוואות אשר טרם התקבלו

   1,315   787   104   121   129   174 למימון מטוסיםהלוואות קרן תשלומי"כסה

           
 יכללובדוח רווח והפסד ולכן  יכללותשלומים אשר 

           :בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת

   147   57    17   20    24  29 תשלומי ריבית בגין הלוואות קיימות נכון למועד הדוח

   100    56   13   14   14  3 תשלומי ריבית בגין הלוואות שטרם התקבלו למועד הדוח

   1,560   1,000    140    144    150   126 )2(מינימלייםתשלומים שוטפים בגין דמי חכירה

   1,807    1,113    170    178   188    158 סה"כ

           

           8201בדצמבר31ליוםהתחייבויות גלובל ליסינג

  143   33   15   41   22 32   הלוואות - וריבית קרן תשלומי

   68   35   8   8   8   9  חובאגרות - וריבית קרן תשלומי

  211   68   23   49   30   41  סה"כ

           

           

           
 על להיפרס, אשר צפויה 777-200, הינו הלוואת בלון למימון מטוס מדגם בואינג דולר מיליון 59-סכום זה, סך של כ מתוך  *

  .מחדש מימון ידי
-ה עסקת במסגרת המטוסים אחד תמורה ממכירת לרבות, ההצטיידות עסקת למימון טווח ארוכות הלוואות קבלת כולל  )1(

SLB ,לעיל )א1ד(12 בביאור כמתואר.  
 חוזי אך, לשירות נכנסו שטרם מטוסים וכן, הכספי המצב על הדוח למועד נכון לשירות נכנסו אשר מטוסים שלחכירות  כולל  )2(

  .לעיל )א1ד(12 בביאור מפורט לגביהם נחתמו החכירה
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  (המשך) נגזרים וחשבונאות גידורמכשירים פיננסיים   -  24ביאור 
  

  (המשך) ניהול סיכון נזילות .ז
  
יבוסס על תזרים המזומנים הנובע והצפוי לנבוע לה  יה, פירעון התחייבויותסולו) –(כנפיים  הנהלת החברה להערכת

ומיכולתה לגייס חוב נוסף ולממש את החזקותיה כולן או  )המוחזקות מהחברות ניהול ודמי(דיבידנדים  מהשקעותיה
 31המזומנים, ההשקעות לזמן קצר והפקדונות של החברה ליום  יתרות. כמו כן, חלקן בהתאם לצרכיה ותוכניותיה

  .דולר מליון 20-כ של לסך מסתכמים 2018בדצמבר 
  

הנובע והצפוי  אל עלומנים החיובי של פירעון ההתחייבויות הנ"ל יבוסס על תזרים המז, אל עללהערכת הנהלת 
 ההצטיידות במטוסים רחבי הגוף החדישים המשךלנבוע לה מפעילותה השוטפת בסביבה העסקית בה היא פועלת. 

להביא לחיסכון בעלויות צריכת הדלק  צפוילעיל,  )א1ד(12 בביאור מפורטכ שטרם התקבלו עד למועד הדוח
ולשיפור המוצר עבור  עלאל  לפתיחת יעדים חדשים, לגידול במספר המושבים המוצע שלובהוצאות התחזוקה, 

חיובית על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של  תרומה, לגורמים אלו, צפויה עלאל לקוחותיה. להערכת הנהלת 
הוצאות הריבית בגין ההלוואות, נכללים כבר בתזרים המזומנים מפעילות יודגש, כי תשלומי החכירה ו .אל על
יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות זמינים לזמן קצר ליום (ללא חברות הבנות שלה)  אל עלכן, ל כמו. 2שוטפת

ח על המצב בנוסף, לאחר מועד הדו דולר. מיליון 164.3-, בניכוי משיכות יתר, בסך כולל של כ2018בדצמבר  31
, כמתואר אשראי כרטיסי חברות עם חדשים בהסכמים התקשרותה הכספי, מענקי החתימה שקבלה החברה בגין

  כמפורט לעיל. לעמוד בהתחייבויותיה אל עלליכולת , מקור נוסף עילל )2א(22 בביאור
  

הנובע והצפוי לנבוע  היבוסס על תזרים המזומנים החיובי של יה, פירעון התחייבויותליסינג גלובללהערכת הנהלת 
ומתמורה ממימוש המטוסים  )'ד22 ביאור ראו(לפירוט  הקיימים החכירה להסכמי בהתאם חכירה דמי קבלתלה מ

 2018בדצמבר  31ליום  ליסינג גלובלהמזומנים, ההשקעות לזמן קצר והפקדונות של  יתרותבתום תקופת החכרתם. 
  . דולר מליון 33-כלסך של  מסתכמים

  
  הוגן בשווי הכספי המצב על בדוח מוצגים שאינם פיננסיים מכשירים   .ח
  

 המוצגים הפיננסיים וההתחייבויות הנכסים של הפנקסני ערכם כי הקבוצה סבורה, הבאה בטבלה למפורט פרט
  :ההוגן לשווים בקירוב זהה הכספיים בדוחות מופחתת בעלות

  
  שווי הוגן  ערך פנקסני 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי   דולראלפי  

      

  225,646  188,013  234,167  196,347  )1(לזמן ארוך בריבית קבועה  ותהלווא

      

 50,879  48,096  47,396  48,611   )2(החברה  -חוב בריבית קבועה  אגרות

      

 89,610  54,018  85,945  56,667  )2(גלובל ליסינג  -חוב בריבית קבועה  אגרות

      
השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית של   )1(

) המקובל להלוואות בעלות מאפיינים 2.92%: 2017בדצמבר  31(ליום  2018בדצמבר  31ליום  3.33%
 מבוסס על נתונים נצפים). -2דומים (רמה 

    

 ליום. )1(רמה  מצוטטים שוק מחירי פי על נקבע השוק ושווי בבורסה נסחרות החוב אגרותהדוח  למועד  )2(
  .פרמיה בתוספת הכספי המצב על בדוח מוצגות החוב אגרות 2018בדצמבר  31
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   פרוטים לסעיפי דוח הרווח וההפסד  -  25 ביאור
  

 הכנסות מהפעלה . א
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 810 2 7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    

  1,823,083    1,878,877   1,932,522    הטסת נוסעיםהכנסות מ
  150,441   152,806   145,235   הטסת מטענים ודוארבכנסות מ

  1,973,524   2,031,683   2,077,757   )1("כ הכנסות מהטסת נוסעים ומטען סה

        

  58,896   42,086   37,315  בבעלות מטוסים מהחכרת הכנסות
  78,421   79,081   78,173   )2( אחרות

     

  2,110,841   2,152,850   2,193,245  "כסה

  
 מהטסת נוסעים ומטען על פי איזורים גיאוגרפיים: קבוצהלהלן פירוט של הכנסות ה ) 1(

  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 810 2 7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
     

 669,757  702,138  770,586  אמריקה
  976,061   1,012,430   1,006,942   אירופה

  327,706   317,115   300,229   אסיה ואפריקה

  1,973,524   2,031,683   2,077,757   "כסה
        

  
כוללות בעיקר, הכנסות ממכירת מוצרי דיוטי פרי, שירותי מזון תעופתי, שירותי תחזוקה האחרות כנסות הה ) 2(

  וטעינה ועוד.לגורמי חוץ, דמי חבר במועדון הנוסעים, שירותי פריקה 
  

  הוצאות הפעלה . ב
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
 810 2 71 0 2 6 1 0 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
       

 382,578  447,896  462,702   שכר ונלוות 
 386,048  426,842  523,400   דלק

 198,983  212,132  223,745   אגרות ושרותים בנמלי תעופה
 110,014  112,415  109,810   אחזקת מטוסים, ציוד טיסה וציוד קרקע

 88,686  89,782  90,255   מעבר אוירי ותקשורת אוירית
 174,922  164,133  150,244   פחת

 158,604  116,499  144,818   דמי חכירת מטוסים ומנועים
 52,296   57,225  59,464   מזון וצידה

 62,933  64,188  68,329   אווירהוצאות צוותי 
 3,465  4,028  4,434   )1( המדינה השתתפות בניכוי הביטחון וצאותה

  830   266   2,207   והפחתות שנמכרו מטוסים של חילוף חלקי עלות
 60,749  83,607  50,224   אחרות הפעלההוצאות 

  1,680,108  1,779,013  1,889,632   "כסה
    

שיעור ההשתתפות המדינה בהוצאות הביטחון של אל על עמד בשנים  -השתתפות בהוצאות הביטחון   )1(
  .97.5%על  2016 -ו 2017, 2018
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  (המשך) פרוטים לסעיפי דוח הרווח וההפסד  -  25ביאור 
  

  הוצאות מכירה .ג
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 810 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
       

 102,864  106,636 108,793  עמלות לסוכנים ולחברות כרטיסי אשראי
 44,881  51,455 51,808  נלוות ו שכר

  12,835  18,382 19,306  פרסום ויחסי ציבור
  19,361   20,015  21,122  הפצה מערכות בגין הוצאות
 12,624  12,608 13,955  מכירה אחרות הוצאות

 192,565 209,096 214,984  "כסה
     

  
  הוצאות הנהלה וכלליות . ד

  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 810 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
       

 64,273  72,787  70,757   שכר ונלוות 
 8,558  9,678   11,794   מקצועיים שירותים
 2,386  3,148  2,450   תקשורת

 10,347  7,863  8,823   שכירויות ואחזקת משרד
 1,873  2,154  1,883   ביטוח

 16,157  23,577  27,428   אחרות

 103,594  119,207  123,135   "כסה
       

  
  הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו  ה.

  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי דולר אלפי דולר דולראלפי  
        

הוצאות בגין תכניות פרישת עובדים, נטו      
  763   731   540   )י'19(ביאור 

  7,441   6,249   1,005  )ו'12ערך מטוסים (ביאור  הפחתות
וביטול חכירה עקב רווח ממימוש רכוש קבוע 

  )7,663(  )7,286(  )18,709(  ))ב2ד(12-)ג ו1(ד12 ים(ביאור פגיעת מטוס
 של כלולה ההון ממכירת החזקה בחבר רווח

  )1,164(  -   -   מאוחדת חברה
  )777(  )1,110(  -   חוכר פקדון יתרת מחילוט הכנסות

  -   )1,249(  -  חוכרים עודפות  מהפקדות רווח
  -   7,833   -           מטוס גוף ושיפוץ מנועים תיקון הוצאות

  122   )334(  -   אחרות

  )1,278(  4,834   )17,164(  "כסה
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  (המשך) פרוטים לסעיפי דוח הרווח וההפסד  -  25ביאור 
  

  מימוןהוצאות   .ו
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  810 2 7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
     

 32,701  34,429  38,113   חוב ואגרותהוצאות ריבית בגין הלוואות 
והוצאות בנקאיות גיוס הלוואות הוצאות בגין עמלות 

 5,381  4,958  5,153   אחרות
  -   -   153   "ח וריביתשעבגין עסקאות גידור  הוצאות

  2,952   1,382   -   מהחלפת סדרות אגרות חוב פסדה
  4,013   7,319   726   הפרשי שער בגין יתרות שאינן דולריות

 57  29  128   אחרות

 45,104  48,117  44,273   "כסה

     
  

  מימון כנסותה  .ז
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  810 2 7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
     

  1,529  2,902  3,898  והשקעותהכנסות ריבית בגין פקדונות 
  2,002  4,532  264   "ח וריביתשעהכנסות בגין עסקאות גידור 

  6   1,443   3,248   הפרשי שער בגין יתרות שאינן דולריות ואחרות

  3,537  8,877  7,410   "כסה

     
  

  למניה רווח  -  26ביאור 
  

 למניה בסיסי רווח . א
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

       
 של המניות לבעלי שמיוחס לשנהח (הפסד) וור

 36,761  )1,090( )5,068(  האם (אלפי דולר) החברה

       
 הרגילות המניות מספר של משוקלל ממוצע

לצורך חישוב רווח בסיסי למניה (אלפי  ששימש
 16,020  16,060  16,119   מניות)

       

  
 למניה מדולל רווח . ב

  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

       
(הפסד) ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי רווח 

 37,761  )1,090( )5,068(  למניה (אלפי דולר)
       

 הרגילות המניות מספר של משוקלל ממוצע
 16,317  16,060  16,119   )מניות(אלפי  למניה מדולל רווח לחישוב ששימשו
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  (המשך) למניה רווח  -  26ביאור 
  

פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה, אך לא נכללו בחישוב הרווח המדולל מכשירים שיכולים  .ג
 למניה מאחר והשפעתם הייתה אנטי מדללת

  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 

       
מספר כתבי אופציה שהנפיקה החברה במסגרת 

  -   285   223   הסדרי תשלום מבוסס מניות (באלפים)

    
  

  דיווח מגזרי  -  27 ביאור
  
  כללי . א

 
ידי מקבל ההחלטות -מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים, אשר נסקרים באופן סדיר על

  :כלהלןהתפעוליות הראשי לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים, 
  

 פעילות, עיםהנוס מטוסי פעילות קרי, לדיווחיה בהתאם על אל פעילויות כל את כולל זה מגזר. על אל - מגזר א'
  .על אל של הנוספות הפעילויות וכן המטען מטוס

  

  .לדיווחיה בהתאם ליסינג גלובל פעילויות כל את כולל זה מגזר. ליסינג גלובל - מגזר ב'
  

  בהתאם לדיווחיהן. QAS שלושל כנפי תחזוקה  ןפעילות את אחרות כפעילויות מציגה החברה, בנוסף
(סולו)  החברה בין מחזורים ביטולי לרבות( איחוד פעולותהתאמות למאוחד, כולל את תוצאות החברה (סולו),  סעיף

  לפי שיטת השווי המאזני. הוהצגת QASוכן כולל ביטול תוצאות  )באל על שלילי עלות עודף והפחתת החברה למגזרי
  

 סעיף. לעיל בהתאם החברה החזקות של וההתחייבויות הנכסים סך את כולל המגזר והתחייבויות נכסי בדבר מידע
חלקה של החברה  ביטול לרבותפעולות איחוד ( (סולו), החברה והתחייבויות נכסי את כולל, למאוחד התאמות

וכן כולל  )על באל עלות עודף יתרת הצגתו החברה למגזרי(סולו)  החברה בין יתרות ביטוליבחברות המאוחדות, 
  לפי שיטת השווי המאזני. הוהצגת QAS של יהוהתחייבויות הביטול נכסי

  

 המגזרים תוצאות . ב
  

  2018 בדצמבר 31 ביום סתיימההש לשנה 

  "כסה  התאמות אחרים ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,193,245   )69,544(  82,823   37,973   2,141,993   מהפעלההכנסות 

  )1,889,632(  55,685   )63,587(  )21,936(  )1,859,794(  הפעלההוצאות 

  303,613   )13,859(  19,236   16,037   282,199   רווח גולמי

            
  )214,984(  -   -   -   )214,984(  הוצאות מכירה

  )123,135(  2,706   )4,205(  )3,100(  )118,536(  הוצאות הנהלה וכלליות

  17,164   )7(  7   3,163   14,001   אחרות, נטו כנסותה
         

  )17,342(  )11,160(  15,038   16,100   )37,320(  רגילות מפעולות(הפסד)  רווח
            

  )36,863(  1,258   )324(  )9,044(  )28,753(  נטו, מימון הוצאות
חברות  (הפסדי) ברווחי החברהחלק 

, נטו המאזנילפי שיטת השווי  המטופלות
  3,450   3,670   1,455   -   )1,675(  ממס

  

          

  )50,755(  )6,232(  16,169   7,056   )67,748(  הכנסה עלרווח (הפסד) לפני מסים 
            

  13,785   2,557   )2,737(  )1,616(  15,581   הטבת מס (מסים על הכנסה)

  )36,970(  )3,675(  13,432   5,440   )52,167(  רווח  (הפסד) לשנה
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  (המשך) דיווח מגזרי  -  27ביאור 
  

 (המשך) המגזרים תוצאות . ב
  

  2017 בדצמבר 31 ביום סתיימההש לשנה 

  "כסה  התאמות אחרים ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,152,850   )53,886(  67,371   42,367   2,096,998   מהפעלההכנסות 

  )1,779,013(  45,645   )53,279(  )22,719(  )1,748,660(  הפעלההוצאות 

  373,837   )8,241(  14,092   19,648   348,338   רווח גולמי

            
  )209,096(  -   -   -   )209,096(  הוצאות מכירה

  )119,207(  2,886   )4,346(  )4,211(  )113,536(  הוצאות הנהלה וכלליות

  )4,834(  9   )9(  )8,105(  3,271   (הוצאות) אחרות, נטו כנסותה
         

  40,700   )5,346(  9,737   7,332   28,977   רגילות מפעולות רווח
            

  )39,240(  )9,843(  )135(  )8,760(  )20,502(  נטו, מימון הוצאות
לפי  המטופלותברווחי חברות  החברהחלק 

  3,170   1,550   1,377   -   243   , נטו ממסהמאזנישיטת השווי 
  

          

  4,630   )13,639(  10,979   )1,428(  8,718   הכנסה עללפני מסים (הפסד) רווח 
            

  )2,782(  1,573   )1,842(  535   )3,048(  הטבת מס (מסים על הכנסה)

  1,848   )12,066(  9,137   )893(  5,670   לשנה(הפסד) רווח  

            
  
  

  2016 בדצמבר 31 ביום סתיימההש לשנה 

  "כסה  התאמות אחרים ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,110,841   )42,163(  55,002   59,574   2,038,428   מהפעלההכנסות 

  )1,680,108(  36,712   )41,963(  )36,440(  )1,638,417(  הפעלההוצאות 

  430,733   )5,451(  13,039   23,134   400,011   רווח גולמי

            
  )192,565(  -   -   -   )192,565(  הוצאות מכירה

  )103,594(  3,091   )3,357(  )4,529(  )98,799(  הוצאות הנהלה וכלליות

  1,278   )4(  4   )681(  1,959   (הוצאות) אחרות, נטו כנסותה
         

  135,852   )2,364(  9,686   17,924   110,606   רגילות מפעולות רווח
            

  )41,567(  )7,926(  )201(  )10,313(  )23,127(  נטו, מימון הוצאות
 המטופלותברווחי חברות  החברהחלק 

  8,594   2,277   336   -   5,981   , נטו ממסהמאזני השווי שיטת לפי
  

          

  102,879   )8,013(  9,821   7,611   93,460   הכנסה עלרווח לפני מסים 
            

  )13,696(  536   )1,647(  181   )12,766(  הכנסה)הטבת מס (מסים על 

  89,183   )7,477(  8,174   7,792   80,694   רווח  לשנה
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  (המשך) דיווח מגזרי  -  27ביאור 
  

 המגזרים והתחייבויות כסינ  .ג
  

  2018 בדצמבר 31 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,467,177   )14,849(  40,674   332,332   2,109,020   המגזר נכסי
            

  )2,159,100(  )23,190(  )27,482(  )228,846(  )1,879,582(  המגזר התחייבויות

            
  

  2017 בדצמבר 31 ליום 

  "כסה  התאמות אחרים  ליסינג גלובל על אל 

 דולר אלפי 
            

  2,290,419   )21,596(  36,049   424,558   1,851,408   המגזר נכסי
            

  )1,949,075(  )22,386(  )26,959(  )326,512(  )1,573,218(  המגזר התחייבויות

            
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28 ביאור
  

  החברה"ל מנכ . א
  

 אישר 2012 בספטמבר 13 ביום. בחברה כללי מנהל בתפקיד כהונתו את ציוני רונן מר החל 2012 בנובמבר 1 ביום
 כהונתו תנאי את, 2012בספטמבר  11ביום  החברה של הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר, החברה דירקטוריון

  .ציוני רונן מר של
  

(וזאת לאחר עדכון שכר כפי שאושר  אלפי ש"ח ברוטו 79סך של  הינוהשכר החודשי לו זכאי המנכ"ל בגין העסקתו 
. כמו כן המנכ"ל זכאי לתנאים סוציאליים )2017במאי  3על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 

  כגון הפרשות לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות.
  

למנכ"ל בגין  מענקבכל שנה, סמוך למועד אישור הדוחות השנתיים לשנה שחלפה, ידון דירקטוריון החברה בהענקת 
השנתי, שיעורו ומועדי ותנאי תשלומו ייקבעו על ידי  מענקההשנתי"), כאשר עצם תשלום  מענקההשנה שחלפה ("

דירקטוריון החברה והאורגנים המוסמכים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובין היתר בהתחשב בביצועי המנכ"ל, 
חרת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה,  לא יעלה מצב החברה ומדיניותה. בכל מקרה, אלא אם כן יוחלט א

אישרה האסיפה  2013בדצמבר  30ביום  השנתי על סך השווה לשש משכורות חודשיות של המנכ"ל. מענקהשיעור 
המענק השנתי בהסכם העסקת המנכ"ל, כך שמתן מענקים למנכ"ל יעשה בהתאם  סעיף הכללית של החברה עדכון
הביקורת  אישרו ועדת 2019במרץ  19-ו 12בימים . של החברה כפי שתהיה מעת לעת להוראות מדיניות התגמול

אשר קיבל , 2018ודירקטוריון החברה, בהתאמה, מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת  )התגמול (בשבתה כוועדת
 .2019וכן קבעו את יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה לשנת  אלו, ביטוי בדוחות כספיים

  .)1(ד23 ביאור ראו החברה"ל למנכ אופציות הקצאת בדבר לפרטים

בעלויות האחזקה והשימוש בגין הרכב,  נושאת) ו5לרשות המנכ"ל רכב (מקבוצת רישוי  מעמידהכן, החברה  כמו
החברה  מעמידהלמעט תשלום קנסות ולמעט תשלום המס בגין העמדת הרכב למנכ"ל, בהם יישא המנכ"ל. כן 

  בעלויות בגין השימוש בו. נושאתלשימוש המנכ"ל טלפון סלולארי ו

  הכל כמקובל בחברה.לו כתב התחייבות לשיפוי,  הוענקבביטוח אחריות נושאי משרה וכן  מבוטחהמנכ"ל 
  

ההתקשרות בין החברה לבין המנכ"ל הינה לתקופה בלתי קצובה. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההתקשרות 
יום מראש לצד השני ("ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת יהא  90לידי סיום בהודעה מוקדמת של 

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להפסיק את  על המנכ"ל להמשיך לעבוד בפועל בחברה, כאשר החברה תהא
עבודתו של המנכ"ל בכל עת, וזאת בתמורה לתשלום זכויותיו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. למרות האמור, 
החברה תהא רשאית לסיים את כהונתו של המנכ"ל לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא תשלום בגינה (לרבות 

לם עד לאותו המועד), בנסיבות בהן ניתן לשלול מעובד פיצויי פיטורין על פי ללא תשלום בונוס שנתי אשר טרם שו
  הדין הנהוג בישראל, באופן מלא או חלקי.
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  )משך(ה עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  דירקטורים גמול . ב
  

  בחברה דירקטורים גמול  )1(
  

 12, ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה החליטו ביום ההקלות תקנות פי על
, בהתאמה, על חידוש ההתקשרות למתן גמול לדירקטורים אשר 2017בנובמבר  14וביום  2017בנובמבר 

יכהנו מעת לעת בחברה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים בחברה 
ה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, כדלקמן: (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה במועד ההחלט

ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית 
מעת  (כפי שהן מתעדכנות 2000-בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

לעת) (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בגין 
השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); 

השנייה לתקנות (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת 
הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני. 

  . 2017בנובמבר  11בתוקף לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  הינהההתקשרות לעיל 

הינו בהתאם לתקנות  בחברההמשולם לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים המכהנים  הגמול
לזה המשולם ליתר הדירקטורים בחברה כאמור  בדומההגמול ולפיכך לדירקטורים אלו משולם גמול כאמור 

ישוב , ההון העצמי של החברה לצורך ח2012לעיל. יצוין כי בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה משנת 
, הינו 2012הגמול אשר משולם לדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים) החל משנת 

ההון העצמי של החברה בניכוי זכויות מיעוט. יצוין כי נכון למועד דיווח זה ובהתאם להונה העצמי של החברה 
אם לאמור בתקנות הגמול), דרגת (שהינו המועד הקובע לצורך ההחלטה בהת 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 .הינה דרגה ד'לדירקטורים, החברה לפי תקנות הגמול, לצורך קביעת הגמול המשולם 
 

  גמול דירקטורים באל על  )2(
  

 1ביום  -) אל על(כולל דירקטורים הנחשבים בעלי שליטה ב אל עלאישור הגמול הכספי לדירקטורים ב
, במסגרת אישור מדיניות התגמול של נושאי המשרה ל עלשל א , אישרה האסיפה הכללית2016בדצמבר 

("מדיניות תגמול"), את התגמול (כולל זכאות לכרטיסי טיסה) לו זכאים חברי  2017-2019לשנים  אל עלשל 
ולמעט  אל עללשלוש שנים נוספות, לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה ב אל עלדירקטוריון 

  הדירקטורים החיצוניים ודירקטורים שתנאי תגמולם הוסדר באופן פרטני.

 דירקטורים בגלובל ליסינג  גמול ) 3(
  

בהתאם לקבוע בתוספת השניה  בגובה "הסכום הקבוע", הינו תלוי בלתי ולדירקטורלדח"צים  המשולםהגמול 
("תקנות  2000-והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

  מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת.  גלובל ליסינגהגמול"), לפי הדרגה שבה תהא 

, החליטו 2000-ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס1א ולתקנה 1בהתאם לתקנה 
 2016באוגוסט  15ביום  גלובל ליסינג(בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון  גלובל ליסינגועדת הביקורת של 

מעת  גלובל ליסינג, בהתאמה, על התקשרות למתן גמול לדירקטורים אשר יכהנו ב2016באוגוסט  17וביום 
במועד  גלובל ליסינגו/או קרוביהם, המכהנים ב גלובל ליסינגלעת, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה ב

ההחלטה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (להוציא דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ששכרם נקבע בנפרד על פי 
  ("תקנות הגמול")), כדלקמן: 2000-תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

ו/או ועדה מוועדותיו בגובה "הסכום  גלובל ליסינגגמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון  . א
גלובל הקבוע" בהתאם לקבוע בתוספת השלישית לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא 

תקשורת  מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת, להוציא גמול בגין השתתפות בישיבה באמצעי ליסינג
  (ישיבה טלפונית) או החלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב) בגינן לא ישולם גמול.

גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה  . ב
  מסווגת ולא יותר מדרגה ג', כפי שיהיו מעת לעת. גלובל ליסינגשבה תהא 

 .התשלום יבוצע באופן רבעוני .ג
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  (המשך) דירקטורים גמול . ב
  
 (המשך)דירקטורים בגלובל ליסינג  גמול ) 3(
  

  הדירקטוריון"ר יו עם בהסכם התקשרות

בהסכם  גלובל ליסינג, את התקשרות גלובל ליסינגאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2012נובמבר  בחודש
עם מר שלמה חנאל (באמצעות חברה בבעלותו המלאה) ("יו"ר הדירקטוריון") למתן שירותי יו"ר דירקטוריון 

  ("הסכם היו"ר"). גלובל ליסינגל

  . גלובל ליסינגמר שלמה חנאל מכהן כיום כיו"ר דירקטוריון 

 לתמורה גלובל ליסינג וןדירקטורי"ר יו זכאי, 50%-, המקבילים להיקף משרה של כהשירותים למתן בתמורה
 חודש בגין המדד לעומת התשלום ליום הידוע לצרכן הכללי המחירים למדד צמוד"ח ש אלפי 45 של חודשית
 עלויות ובכללן, בו והשימוש ההחזקה עלויות מלוא(לרבות  רכב להעמדת וכן"מ, מע ובתוספת 2012 אוגוסט

(ובכללן עלויות המס בגין הטבה  תקשורתעלות ההחזקה והשימוש בגין אמצעי  ולמלוא) זו הטבה בגין המס
 גלובל ליסינגהנוגע לזכאותו של היו"ר לרכב האמור (לרבות עלויות החזקתו והגילום), הודיע היו"ר ל בכלזו). 
 קףבתו שהיה(ויתור  כאמור זכאי הוא לו הרכב על הוויתור את מפסיק הוא 2017 באפריל 1 מיום החלכי 

 סך התווסף, 2017 באפריל 1 מיום החל, בהתאם). 2014 באפריל 1 מיום החל"ר היו של להודעתו בהתאם
 בפועל הרכב העמדת חלף(וזאת  שירותיו בגין חנאל למר המשולמת החודשית לתמורה"ח ש אלפי 9 של

). כמו כן היו"ר זכאי להחזר הוצאות סבירות במסגרת ולצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת בעלויותיו ונשיאה
. בנוסף היו"ר מבוטח בביטוח אחריות נושאי משרה גלובל ליסינגקבלות/חשבוניות מתאימות בהתאם לנהלי 
לובל גוכפי שמוענק לדירקטורים ולנושאי משרה ב גלובל ליסינגוזכאי לקבל התחייבות לשיפוי כמקובל ב

  .ליסינג

 ר"כיו לכהן חנאל מר יחדל בו למועד ועד 2012בנובמבר  1 מיום החל הינה האמורה ההתקשרות
 את להפסיק רשאי יהיה מהצדדים אחד כל, האמור למרות, מכל סיבה שהיא. גלובל ליסינג של הדירקטוריון
  .יום 45 של מוקדמת הודעה למסירת בכפוף, עת בכל ההתקשרות

, 2012 בנובמבר 22 ביום גלובל ליסינג של הביקורת בוועדתהאמורה לעיל אושרה  גלובל ליסינגהתקשרות 
 לנובמבר 29 ביום גלובל ליסינג של הכללית באסיפה, 2012 בנובמבר 25 ביום גלובל ליסינג בדירקטוריון

  .2012 לדצמבר 31 ביום החברה של הכללית ובאסיפה 2012

, כך שמן החברההסכם הניהול עם  תוקןבהסכם עם היו"ר,  גלובל ליסינגלהתקשרות  ובכפוףיצוין כי במקביל 
על פי הסכם הניהול, תופחת התמורה אשר תשולם על  גלובל ליסינג לחברההתמורה אשר תשולם על ידי 

"ר יו שירותי כן כמו כוללים הניהול בהסכם שנקבעו והשירותים היותליו"ר לפי הסכם היו"ר,  גלובל ליסינגידי 
  . דירקטוריון

  ליסינג לגלובל ניהול שירותי למתן הסכם .ג
  

דולר  אלפי 250סך של  גלובל ליסינג לחברהלשירותי הניהול, תשלם  בתמורההסכם הניהול נקבע כי  במסגרת
פי שער הדולר היציג -ישולמו בשקלים חדשים על אשרלחודש כנגד קבלת חשבונית מס כחוק (להלן: "דמי הניהול"), 

  . גלובל ליסינגידי בנק ישראל ביום התשלום או בדולר, לפי החלטת -המפורסם על
 
 גלובל ליסינג") מהפעלה"הכנסות  היינו(מחזור,  הכנסות בסך גידול שיהיה וככל אם יוגדלו הניהול דמינקבע כי,  כן

"), כמפורט להלן: גלובל ליסינג(להלן: "סך הכנסות  גלובל ליסינגפי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של -על
מיליון דולר בשנה,  100מיליון דולר בשנה, ועד לסך של  80יעלה על סך של  גלובל ליסינג(א) ככל שסך הכנסות 

דולר (שלוש מאות ושלושים ושלושה אלפי דולר) לחודש; (ב) ככל שסך  אלפי 333הניהול לשיעור של  יוגדלו דמי
מיליון דולר בשנה, יוגדלו דמי  120מיליון דולר בשנה, ועד לסך של  100יעלה על סך של  גלובל ליסינגהכנסות 

מיליון דולר  120יעלה על סך של  גגלובל ליסינאלפי דולר לחודש; (ג) ככל שסך הכנסות  400הניהול לשיעור של 
בשנה, ידונו הצדדים ויסכמו את הגידול הנוסף בדמי הניהול שישולמו, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כדין; (ד) 

יעלה  גלובל ליסינגככל שסך הכנסות  -, דהיינו קלנדריתתבוצע אחת לשנה  גלובל ליסינגבחינת הגידול בסך הכנסות 
גין שנה מסוימת, יוגדלו דמי הניהול באופן האמור החל מהחודש הראשון של השנה העוקבת; על הסך האמור לעיל ב

מהמדרגות המפורטות לעיל במשך שנתיים  גלובל ליסינג(ה) הוגדלו דמי הניהול כאמור ולאחר מכן פחת סך הכנסות 
גלובל ל לפי סך הכנסות רצופות, יופחתו דמי הניהול לשנה העוקבת להן וישולמו בהתאם למדרגות לעי קלנדריות

  השנייה מתוך השנתיים הרצופות. הקלנדריתבמשך השנה  ליסינג
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  (המשך) ליסינג לגלובל ניהול שירותי למתן הסכם .ג
  

בהתאם להודעת ו,  2017 יולי בחודש, בבורסה למסחר ורישומן לציבור גלובל ליסינג של מניותיה הנפקת השלמת עם
ופחתו המכוח הסכם הניהול, כך שאלו  החברה , עודכנו באופן חד צדדי דמי הניהול להם זכאיתהחברה לגלובל ליסינג

אלפי  500-אלפי דולר ל 750ופחתו החל מאותו מועד מסך של המיליון דולר לשנה (קרי, דמי הניהול הרבעוניים  1-ב
  .))2020באוקטובר  31ועד לתום תקופת הסכם הניהול ( 2017ביולי  1דולר), החל מיום 

  
"ל בחו ושהיה"ל לחו נסיעה"ל, אש של בסכום מוגבלות אינן ואשר סבירות ישירות הוצאות כוללים אינם הניהול דמי
 מסיבה יכללו לא גלובל ליסינגב המשרה שנושאי ככל כי נקבע בנוסף. הניהול שירותי מתן במסגרת החברה עובדי של

 אשר המשרה נושאי את ליסינג גלובל תבטח) עילל 'ב סעיףב(ראו  החברה של הקבוצתית הביטוח בפוליסת כלשהי
 אינם הניהול דמי כי יובהר. ליסינג גלובל אצל כמקובל משרה נושאי אחריות בביטוח החברה של מטעמה יועמדו
 שישולם ככלהניהול נקבע, כי  בהסכםיו"ר דירקטוריון).  שירותי עבור גמול(למעט  לדירקטורים גמול תשלומי כוללים

 משרה נושאיאו /ו ליסינג בגלובל שליטה בעלי שהינם לדירקטורים לרבות, ליסינג בגלובל שיכהנו לדירקטורים גמול
 לתשלום הכללית האסיפה החלטת בדבר, עילל 'ב סעיףב ראו זה בעניין. הניהול לדמי בנוסף יהיה הוא, בחברה

  .ליסינג בגלובל לדירקטורים גמול
  

סעיף  ראוהסכם הניהול,  של בהתאם ותיקון"ר יו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג בהסכם יו עם ליסינג גלובל להתקשרות
  .להלן 'ב

  
  עם מנכ"ל אל על  התקשרות . ד

  
והחל ממועד זה מכהן מר גונן אוסישקין  אל עלסיים מר דוד מימון את כהונתו כמנכ"ל  2018בפברואר  15ביום 

. מר אוסישקין 2018בינואר  8ביום  אל עלאישר את מינויו של מר אוסישקין כמנכ"ל  אל על. דירקטוריון אל עלכמנכ"ל 
ועד למועד תחילת כהונתו כמנכ"ל  2017חודש ינואר , כאשר החל מ2004החל משנת  אל עלכיהן בתפקידים שונים ב

  .באל על כיהן כסמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים
  
 :על אל"ל כמנכתיאור תנאי העסקתו של מר גונן אוסישקין ("גונן")  להלן ) 1(

  
את תנאי הכהונה וההעסקה של גונן כמנכ"ל  אל על, אישרה אסיפת בעלי המניות של 2018במרץ  6ביום 

ולתקופה בלתי קצובה  2018בפברואר  15הינו החל מיום  אל על. הסכם ההעסקה בין גונן לבין אל על
"). כל צד יוכל להביא את ההסכם הסכם ההעסקהבהיקף משרה מלאה (" אל עלבמסגרתה יכהן כמנכ"ל 

  חודשים לפחות. 6לידי סיום בהודעה מוקדמת של 
  

"). שכר הבסיס צמוד למדד שכר בסיסברוטו (" ש"ח 120,000גונן זכאי למשכורת חודשית כוללת בסך של 
   המחירים לצרכן. ככל שהמדד ירד ביחס למדד הבסיס שנקבע בהסכם, אזי לא יופחת שכר הבסיס.

  
מיליון  3(לפני מס) ולא יותר מסך של  אל עלמהרווח השנתי של  2%גונן זכאי למענק שנתי בשיעור של 

, כפי של אל על במדיניות התגמול , וזאת בהתאם לתנאים, למגבלות ולהוראות שנקבעו או שייקבעוש"ח
שתהיה בתוקף מעת לעת, לרבות הוראות בעניין תנאי סף לקבלת מענק, תגמול נדחה לטווח ארוך וכן לעניין 

פי מדיניות התגמול, בשנה בה לא . כן יצוין כי על אל עלהזכות להפחתת סכום המענק על ידי דירקטוריון 
היתה חלוקת מענקים מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה שלא התקיימו תנאי הסף לחלוקת מענק בהתאם 

רשאים להחליט, על  אל עליהיו ועדת הביקורת ותגמול ודירקטוריון , ")תנאי הסףלקבוע במדיניות התגמול ("
חודשי שכר בסיס בלבד  3-שלא יעלה על סך השווה ל פי שיקול דעתם, על תשלום מענק מיוחד לגונן בסכום

רשאים להחליט  אל על(כפי שהיה בשנה בגינה מוענק המענק המיוחד). ועדת הביקורת ותגמול ודירקטוריון 
על תשלום מענק מיוחד לגונן גם בשנה בה התקיימו תנאי הסף ובלבד שסך המענקים, המענק השנתי 

  , לא היה זכאי גונן למענק שנתי. 2018. בגין שנת ש"חמיליון  3והמענק המיוחד לא יעלו על סך של 
  

גונן זכאי לתנאים סוציאליים כגון הפרשות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה, לאבדן כושר עבודה ולקרן 
. כמו כן, זכאי גונן להחזר הוצאות אש"ל בארץ ובחו"ל אל עלהשתלמות, כמקובל לגבי נושאי משרה בכירים ב

  מעת לעת.  אל עלובהתאם לשיעורים ולסכומים החלים ב אל עלפי נוהלי -על
  

מעמידה לרשות גונן טלפון נייד וכן זכאי גונן להחזר הוצאות בעבור אחזקת הטלפון שבבית מגוריו.  אל על
 אל עלמעמידה לרשות גונן רכב, כאשר ההוצאות הכרוכות באחזקת הרכב ובשימוש בו, חלות על  אל על

מגלמת את שווי המס החל בגין השימוש ברכב. חלף העמדת רכב לרשות גונן,  אל עלומשולמות על ידה. 
  גונן זכאי לקבלת שווי אחזקת רכב, לרבות גילום. 
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  (המשך) קשורים עסקאות עם בעלי עניין וצדדים  -  28ביאור 
  

  (המשך)עם מנכ"ל אל על  התקשרות . ד
  

 (המשך) :על אל"ל כמנכתיאור תנאי העסקתו של מר גונן אוסישקין ("גונן")  להלן ) 1(
  

בהתאם לקבוע בהסכם  אל עלגונן ובני משפחתו זכאים להטבות בכרטיסי טיסה בתקופת העסקתו ב
(לא כולל תקופת הודעה  אל עלבפועל בתפקיד מנכ"ל  אל עלשנות כהונה ב 3ההעסקה. ככל שגונן ישלים 

שנים  5ולמשך תקופה של  אל עלמוקדמת), יהיה זכאי לקבל כרטיסי טיסה לאחר סיום כהונתו כמנכ"ל 
שנים  5ההעסקה. יצוין כי לאחר תום , בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם אל עלממועד סיום כהונתו כמנכ"ל 

אל כאמור, יהא זכאי גונן לכרטיסי טיסה בתנאי סמנכ"ל פורש (כפי שהיה זכאי ערב מינויו כמנכ"ל), כמקובל ב
  . על
  

(לרבות  אל עלגונן זכאי לימי חופשה, מחלה והבראה, כמפורט להלן: (א) בעד כל שנת עבודה מלאה ב
עבודה, אשר תהא מותרת בצבירה -ימי 22י לחופשה שנתית בת תקופת ההודעה המוקדמת), גונן זכא

ימים לכל שנת  30 -עד ל -תשלם לגונן בעד תקופת מחלה  אל עלבתקופת כהונתו של גונן ללא הגבלה; (ב) 
דמי מחלה (שכר הבסיס, ויתר הסכומים  -, עם זכות צבירה ללא הגבלה בתקרה כלשהי אל עלעבודה ב

בתקופת המחלה), ללא זכות פדיון; (ג) בעד כל שנת עבודה  אל עללו עבד בוההטבות שהיה זכאי להם אי
. יצוין כי בהסכם אל עלהבראה בהתאם לתעריף הנהוג ב-ימי 14הבראה בשיעור של -, גונן זכאי לדמיאל עלב

 אל עלההעסקה נקבע כי אין באמור בהסכם כדי לגרוע מהזכויות שנצברו לגונן החל מיום תחילת העסקתו ב
) ועד למועד כניסת ההסכם לתוקף כאמור). בכלל זאת ובהתאם לאמור, עם סיום העסקת 2004באפריל  19(

טרם מינויו  אל על, יהיה גונן זכאי לפדיון יתרת ימי החופשה שנצברו לזכותו בגין עבודתו באל עלגונן ב
האחרונה כסמנכ"ל  ימים), כאשר ערך כל יום חופשה לפדיון כאמור, יהא לפי משכורתו 72לתפקיד מנכ"ל (

 . אל על טרם מינויו למנכ"ל
  
  . 2018בפברואר  15ועד ליום  2014במרץ  20החל מיום  על אלדוד מימון כיהן כמנכ"ל  מר ) 2(

  

  :2018 בפברואר 15 ליום עד על אל"ל כמנכ("דוד")  מימון דוד מר של העסקתו תנאי תיאור להלן
  

 28וביום של אל על אושרו תנאי כהונתו והעסקתו של דוד על ידי אסיפת בעלי מניות  2014באפריל  8ביום 
את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה, החל מינואר  של אל על אישרה אסיפת בעלי המניות 2016באפריל 

2016 .  
  

בהיקף  אל עלהיה לתקופה בלתי קצובה במסגרתה כיהן דוד כמנכ"ל  אל עלהסכם ההעסקה בין דוד לבין 
משרה מלאה ("הסכם ההעסקה"), כאשר כל צד היה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת 

  חודשים מראש. 6של 
  

. 2016("משכורת כוללת") החל מינואר  ש"ח 130,000דוד זכאי למשכורת חודשית ברוטו בסך של 
כוללת צמודה למדד המחירים לצרכן או כל מדד אחר שיחליף אותו והיא התעדכנה מדי שנה המשכורת ה

בשנה, בחודש ינואר, עפ"י עליית המדד בשנה שחלפה, בניכוי תוספות יוקר ששולמו מאז מועד העדכון 
האחרון של המשכורת הכוללת. להסרת ספק, אם המדד ירד, המשכורת הכוללת אינה מופחתת. דוד היה 

, ש"חמיליון  3(לפני מס) ולא יותר מסך של  אל עלמהרווח השנתי של  2%י למענק שנתי בשיעור של זכא
, כפי שתהיה אל עלוזאת בהתאם לתנאים, למגבלות ולהוראות על פי מדיניות תגמול נושאי המשרה של 

לעניין הזכות  בתוקף מעת לעת, לרבות הוראות בעניין תנאי סף לקבלת מענק, תגמול נדחה לטווח ארוך וכן
. בעניין שיעור המענק הנדחה יצוין, כי בעבר, שיעור המענק אל עללהפחתת סכום המענק על ידי דירקטוריון 

  , כפי שתוקן במסגרת עדכון תנאי העסקתו.30%ולא על  45%הנדחה ביחס לדוד עמד על 
  

רן פנסיה, לאבדן כושר הסכם ההעסקה כולל זכאות לתנאים סוציאליים כגון הפרשות לביטוח מנהלים או ק
. כמו כן, הסכם ההעסקה כולל זכאות אל עלעבודה ולקרן השתלמות, כמקובל לגבי נושאי משרה בכירים ב

מעת  אל עלובהתאם לשיעורים ולסכומים החלים ב אל עלפי נוהלי -להחזר הוצאות אש"ל בארץ ובחו"ל על
זר הוצאות בעבור אחזקת הטלפון שבבית מעמידה לרשות דוד טלפון נייד וכן דוד זכאי להח אל עללעת. 

. ההוצאות הכרוכות באחזקת הרכב ובשימוש בו, 6מעמידה לרשות דוד רכב מקבוצת רישוי  אל עלמגוריו. 
מגלמת את שווי המס החל בגין השימוש ברכב. דוד זכאי לכרטיסי  אל עלומשולמות על ידה.  אל עלחלות על 

הקיימים,  אל עללגבי מי שמכהן במשרת מנכ"ל וזאת על פי נהלי  על אלטיסה, לו ולבני משפחתו כנהוג כיום ב
  כפי שיתעדכנו מעת לעת. 
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  (המשך)עם מנכ"ל אל על  התקשרות . ד
  

  (המשך)  ) 2(
  

כמנכ"ל פורש למשך , יהא דוד זכאי לכרטיסי טיסה אל עלעם הפסקת עבודת דוד ופרישתו המוחלטת מ
תקופה של חמש שנים כאשר בתום חמש השנים כאמור יהא זכאי לכרטיסי טיסה בתנאי סמנכ"ל פורש (כפי 

. בנוסף להסדר הפנסיוני, זכאי דוד לפיצויי פיטורים אל על), כמקובל באל על שהיה זכאי ערב מינויו כמנכ"ל
פי: משכורתו האחרונה כסמנכ"ל נכון למועד ל אל עלשניים בשיעור של חודש לשנה בגין תקופת העסקתו ב

בגין שנות הכהונה כסמנכ"ל; וכן משכורת אחרונה כמנכ"ל בגין שנות  אל עלחתימת הסכם ההעסקה כמנכ"ל 
  הכהונה כמנכ"ל.

  
אל . עם סיום העסקתו של דוד באל על, סיים דוד את כהונתו כמנכ"ל 2018בפברואר  15כאמור לעיל, ביום 

 אל עלאים הקבועים בהסכם העסקתו. בנוסף, אישרו ועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון , זכאי דוד לתנעל
 108); (ב) פדיון ש"ח 900,000(בסך כולל של  2016לדוד: (א) הקדמת תשלום החלק הנדחה של מענק 

 -(שכר ברוטו בסך של כ אל עלימי חופשה על פי שכרו האחרון של דוד כסמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים ב
 אל עלימי עבודה) שנצברו לזכותו כמנכ"ל  44-ימי חופשה (שווי ערך ל 53-) וזאת בנוסף לש"חאלפי  76

(שהינם מקסימום הצבירה על פי הסכם העסקתו) שיהיו ניתנים למימוש (כולל נלוות) בתום תקופת ההודעה 
אלפי  130-ל כהמוקדמת על פי הסכם ההעסקה עם דוד, לפי שכרו האחרון כמנכ"ל (שכר ברוטו בסך ש

אושרו על בסיס חוות דעת  אל על). יצוין כי פדיון ימי החופשה לדוד שנצברו לזכותו בהיותו סמנכ"ל בש"ח
כסמנכ"ל  אל עלבקשר לזכאותו בהתאם להוראות הסכמי ההעסקה של דוד ב אל עלמשפטית שקיבלה 

בדבר פדיון ימי חופשה ללא מגבלת צבירה. ההתחייבות בגין ימי החופשה  אל עלוכמנכ"ל והנוהג הקיים ב
  באופן שוטף. אל עלמוכרת בדוחות הכספיים של 

, 2018במרץ  20וביום  2018במרץ  19אישרו ביום  אל עלועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון  -מענק מיוחד 
דשי שכר בסיס, וזאת בהתאם למדיניות חו 3בהתאמה, תשלום מענק מיוחד ובשיקול דעת לדוד בסכום של 

חודשי שכר  3(השווה לסך של  ש"ח 391,560. סך המענק המיוחד שאושר לדוד עמד על של אל על התגמול
  בסיס). 

ניצול  אשר הוכרו בדוחות כספיים קודמים, שולמו לדוד תשלומים בגין הודעה מוקדמת, 2018יצוין כי בשנת 
בהתאם , נכון לתאריך הדוח. 2019במרץ  31מחלה שהינם בתוקף עד ליום  ופדיון ימי חופשה וכן ניצול ימי

 לבין דוד.   אל עלנכון למועד פרסום הדוח, קיימים יחסי עובד מעביד בין  לכך,
  

  ביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה . ה
  

  משרה ונושאי דירקטורים ביטוח
  

וחברות הבנות שלה) מבוטחים בביטוח אחריות דירקטורים  החברהדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת כנפיים (
  שנערך על ידי כנפיים. קבוצתיונושאי משרה במסגרת כיסוי ביטוח 

 3-ו 1 ימיםב ,2017במאי  3כפי שעודכנה ביום , 2016בדצמבר  29של החברה מיום  התגמול למדיניות בהתאם
, התאמהב, החברה ודירקטוריון) החברה של התגמול כועדת(בשבתה  הביקורת ועדת אישרו 2018ינואר  חודשל
, התקשרות עם מנורה 2000 -לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס  1ב1תקנה ל התאםב

 החל חודשים 18 שלמבטחים ביטוח בע"מ לחידוש הפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה 
 ביולי 31ליום  ועד )2016 נובמבר בחודש שאושרה כפי, הקודמת הפוליסה פקיעת(מועד  2018 בפברואר 1 מיום

לתשלום  זכאותלמקרה ובסה"כ לתקופה ובנוסף מיליון דולר  100גבול אחריות של  -) רובד ראשון 1, כדלקמן: (2019
פרמיה (להלן: "חוק חוזה ביטוח"), וב 1981 -הוצאות הגנה משפטית סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א 

בגבול  -) רובד ביטוח נוסף 2(); דולר אלפי 49-שאה החברה בכ(מתוכם נ חודשים 18-ל דולר אלפי 164-כשל 
לתשלום הוצאות הגנה משפטית סבירות  זכאותמיליון דולר למקרה ובסה"כ לתקופה ובתוספת  20אחריות של 

. חודשים 18-ל דולר אלפי 23.5-כ של ובפרמיהמעל פוליסת רובד הביטוח הראשון,  הכלבהתאם לחוק חוזה ביטוח, 
, בחברות הבנות (להוציא אל חברההינה בקשר לאחריות דירקטורים ונושאי משרה ב הנוסף הביטוח רובד תפוליס

על וחברות המוזחקות על ידה, אשר כלולות ברובד הביטוח הראשון לעיל) ובחברות הקשורות של החברה (לרבות 
  דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם).

אלפי דולר (בהתאם לסוג ומהות התביעה) והינה נמוכה מהסכום  75-ל 10ות העצמית לחברה הינה בין ההשתתפ
  המקסימלי שנקבע על פי מדיניות התגמול. אין השתתפות עצמית לדירקטורים ונושאי משרה.

  
 ונושאי הדירקטורים לביטוח בקשר, 2018 פברואר בחודש ליסינג גלובל של התגמול ועדת ידי על ניתן דומה אישור

  .בה המשרה
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  (המשך) ביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה . ה
  

הנותרים בגין הרובד  30%-מעלויות פרמיית הביטוח בגין הרובד הראשון ואילו החברה ב 70%-על משתתפת ב אל
 שנבחנו שונים בפרמטרים בהתחשב הביטוח יועצי קביעתהראשון ובמלוא עלות הפרמיה בגין הרובד הנוסף, לאור 

 ביוםו עלאל  של והתגמולועדת הביקורת  האישר 2018בינואר  24 וםתביעות. בי וניסיון מאזן ,עצמי הון - ידם על
, זאת בהתאם לעסקת החברה, באמצעות הפוליסההתקשרות לחידוש  על אלאישר דירקטוריון  2018בינואר  29

אשר אושרה על  על אלעל בעניין זה (ראו להלן) ובהתאם למדיניות התגמול של נושאי המשרה של  באלהמסגרת 
  . 2016בדצמבר  1יום ב על אלידי אסיפת בעלי המניות של 

אישרה אסיפה כללית של בעלי  2017בנובמבר  29הנוגע לעסקת המסגרת באל על בעניין זה, יצוין כי ביום  בכל
בעסקת מסגרת חדשה (להלן: "עסקת המסגרת") לרכישה  החברהעם  על אלאת התקשרות  על אלהמניות של 

ובחברות הבת שלה (לרבות ביחס לבעלי שליטה  לע אלבמשותף של פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ב
שנים נוספות  3מעת לעת, וזאת לתקופה של  על אלהמכהנים כדירקטורים ונושאי משרה), כפי שיכהנו ב על אלב

, מעת לעת, בכפוף על אל. במהלך התקופה הנ"ל רשאית 2020בדצמבר  27ועד ליום  2017בדצמבר  28מיום 
ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית  על אללאישור ועדת הביקורת והתגמול של אל על ודירקטוריון 

ישת פוליסת ביטוח עבור חברות בנות וחברות קשורות שלה, וזאת ביחס לכל ברכ חברהשל אל על, להצטרף ל
  ובחברות הבנות שלה באותה עת (לרבות בעלי השליטה). על אלהדירקטורים ונושאי המשרה שיכהנו ב

  
  משרה ונושאי דירקטורים שיפוי

  
הוענקו ו/או יוענקו אסיפת בעלי המניות של החברה כתבי שיפוי מעודכנים ש אישרה 2016 בדצמבר 29 ביום

לדירקטורים ונושאי משרה של החברה (המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד), לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה 
 הכספיים הדוחות לפי החברה של העצמימההון  25%-השיפוי על סך ששווה ל יעלה לא, השיפוי כתב לפיבחברה. 

  ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל. היו אשר האחרונים הסקורים או המבוקרים המאוחדים
  

אישרה אסיפה כללית של בעלי המניות של אל על את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי  2017בנובמבר  29 ביום
שהוענקו בעבר לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה (נכון למועד האישור המדובר בגב' תמר מוזס 

 28ועד ליום  2017בדצמבר  29 , המכהנות גם בדירקטוריון החברה), החל מיוםקימרלינגוהגב' סופיה  בורוביץ
את תיקון כתבי  2017בנובמבר  29. כן אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של אל על מיום 2020בדצמבר 

השיפוי לכלל נושאי המשרה באל על (המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד), לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים 
ר, על מנת לאפשר מתן שיפוי בקשר עם הליכים לפי חוק ההגבלים על בעלי השליטה באל על, זאת, בין הית

, ולהרחיב את סוגי האירועים בגינם ניתן יהיה לשפות את נושא המשרה.  היקף השיפוי 1988-העסקיים, תשמ"ח
היו ידועים  אשר(הרבעוניים או השנתיים)  האחרונים הכספיים דוחותיה לפי על אל של מההון 25%עד  הינובאל על 

  .על אל לתקנון תיקון על אל של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה במקביל בפועל. השיפוי תשלום ועדבמ
  

(וכן אסיפת בעלי המניות של החברה) מתן  ליסינג גלובלאישרה אסיפת בעלי המניות של  2011בדצמבר  21ביום 
(כולל דירקטורים שהינם בעלי שליטה בגלובל  ליסינג בגלובלהתחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה 

ליסינג). כתבי שיפוי אלו הינם מתוקנים ביחס לכתבי השיפוי הקודמים והם כוללים את הנושאים המותרים בשיפוי 
נושאי המשרה, במצטבר, לפי ולכל הדירקטורים  ליסינג גלובלית. סכום השיפוי שתשלם לפי חוקי האכיפה המנהל

 הסקורים או המבוקריםהדוחות הכספיים  פי על ליסינג גלובלמההון של  25%-שווה לההחלטה זו, לא יעלה על סך 
לאחר תיקון תקנון ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל. תיקון כתבי השיפוי כאמור התאפשר  היו אשר האחרונים

  גלובל ליסינג בעניין.
  
  שליטה בעלי עם החברה של נוספות עסקאות . ו

  
 הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר, החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2018 בפברואר 12 ביום

 מבעלי, בורוביץומר דוד  בורוביץ(חתנם של הגב' תמר מוזס  טראוב נועם מר של העסקתו את, החברה ודירקטוריון
, כמנהל מבצעים ו/או QAS, תחת סמנכ"ל התפעול של QASמחלקת התפעול של ב) ("נועם"), בחברה השליטה

(ולתקופה של שלוש שנים). במסגרת התפקיד כאמור  2017בדצמבר  1החל מיום  וזאתכסגנו של סמנכ"ל התפעול, 
וכן ימי חופשה  QAS-"ח, בתוספת זכויות סוציאליות כמקובל בש 18,000חודשי ברוטו בסך זכאי נועם לשכר 

"ח לחודש, להחזר ש 2,000כאי נועם לתשלום הוצאות נסיעה בסך קבוע של ז. בנוסף, QAS-והבראה כמקובל ב
נה והחזר הוצאות ש"ח (ברוטו) לש 2,500הוצאות בגין ביטוח ורישיונות רכב, להחזר הוצאות ביגוד בסך קבוע של 

  ש"ח לחודש. 200טלפון בסך של 
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 118 -ג 
  

  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

   שליטה בעלי עם על אל של נוספות עסקאות .ז
  

לו ולבני משפחתו  אל עלהפורש פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ לכרטיסי טיסה ב אל על זכויות יו"ר דירקטוריון ) 1(
. העסקה אושרה אל על, בעלת השליטה בחברהפרופ' ישראל (איזי) בורוביץ הינו אחד מבעלי השליטה ב -

  .2008בדצמבר  30מיום  של אל על וכן על ידי האסיפה הכללית אל עלעל ידי ועדת הביקורת, דירקטוריון 
  

את מינויו של רו"ח נמרוד בורוביץ ("נמרוד") לתפקיד  אל עלאישר דירקטוריון  2018בדצמבר  11ום בי ) 2(
שינוי בתנאי  חל . יובהר כי בעקבות המינוי לאשל אל על סמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי

  כמתואר להלן.  2017וני בי 28ביום  אל עלההעסקה של נמרוד כפי שאושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של 
, לאחר קבלת אישורי ועדת הביקורת אל על, אישרה אסיפת בעלי מניות מיוחדת של 2017ביוני  28ביום 

, את  מינויו של נמרוד כסגן סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי אל עלותגמול ודירקטוריון 
, וכן אישרה תשלום מענק לנמרוד בגין שנת ש"ח 48,000והעלאת שכרו החודשי (ברוטו) לסך של  אל עלשל 

בתפקידים  2009החל מחודש מרץ  אל על(ברוטו). יצוין, כי נמרוד מועסק ב ש"ח 63,000בסך של  2016
, כיהן נמרוד בתפקיד מנהל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי 2017בינואר  1שונים והחל מיום 

, שהינו אל על, בעלת השליטה בחברהר דוד בורוביץ (מבעלי השליטה ב. נמרוד הינו בנו של מאל עלשל 
) ואחיינו של פרופ' חברהומבעלי השליטה ב אל על בעלה של תמר מוזס בורוביץ, סגנית יו"ר דירקטוריון

 אל על. לפיכך, ההתקשרות אושרה כעסקה שלבעל שליטה בחברהישראל (איזי) בורוביץ מבעלי השליטה ב
  י. יש בה עניין איש

  

), את של אל על (לאחר אישורה של ועדת הביקורת ותגמול אל על, אישר דירקטוריון 2017במאי  23ביום  ) 3(
והעלאת שכרה, לסך של  אל עלעדכון הסכם העסקתה של גב' דגנית פלטי ("דגנית"), סמנכ"ל הכספים של 

, במסגרת אל עלירקטוריון . כמו כן, אישרו ועדת הביקורת ותגמול וד2017החל מחודש אפריל  ש"ח אלפי 88
), תשלום מענק 2017(אשר הוכרו בשנת  2016אישור המענקים השנתיים לכלל נושאי המשרה בגין שנת 

מתוך סכום המענק שאושר כאמור שולם לדגנית סך  .ש"חאלפי  414-בסך כ 2016שנתי לדגנית בגין שנת 
לא עמדה  אל עלמאחר ו םמתוך המענק, כאשר יתר המענק לא שול 70%המהווים  ש"ח 289,800של 

 אל על, בעלת השליטה בחברהבעלה של דגנית מכהן כדירקטור בבתנאי הסף לתשלום המענק הנדחה. 
ובנוסף קיימים קשרים עסקיים בין חברה בבעלות הזוג פלטי לחברות בשליטת הגב' תמר מוזס בורוביץ, 

. לפיכך ההתקשרות אושרה כעסקה שלבעל שליטה חברהומבעלי השליטה ב אל על קטוריוןסגנית יו"ר דיר
  ענין אישי בה ואשר סווגה כלא חריגה.

  
, לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת ותגמול על אלאישרה אסיפת בעלי מניות מיוחדת של  2018במרץ  6ביום  ) 4(

של גב' דלית מוזס ("דלית") למשך  בהסכם העסקתה על אל, את הארכת התקשרות על אלודירקטוריון 
. דלית הינה רעייתו של מר ארנון (נוני) מוזס, אחיה של גב' תמר מוזס 2018ביוני  1שנים מיום  3תקופה של 

. לפיכך, ההתקשרות אושרה על אלומבעלי השליטה ב על אלבורוביץ, המכהנת כסגנית יו"ר דירקטוריון 
אישי. בהתאם לאישור האסיפה, עודכנו תנאי העסקתה של יש בה עניין  על אלכעסקה שלבעל שליטה ב

דלית לתקופה של שלוש שנים, כדלקמן: (א) דלית קודמה בדרגה אחת, לדרגת מנהלת יחידה במועדון הנוסע 
משרה ובתוספת הוצאות רכב  50%בגין  "חש 8,000המתמיד והינה זכאית לשכר חודשי ברוטו בסך של 

, תהא דלית זכאית למענק שנתי בגין כל אחת על אלו מענקים לעובדי ; (ב) ככל שיוענקעל אלכמקובל ב
בסכום שלא יעלה על סך השווה לסכום המענק השנתי הממוצע (במונחי שכר ברוטו  2017-2019מהשנים 

כמו כן, אישרה האסיפה תשלום מענק לגב' דלית  משרה) לעובדים עד דרגתה ובתנאים שנקבעו. 50%בגין 
  (ברוטו).  "חש 6,000בסך של  2016מוזס בגין שנת 

  
  חריגות של אל על עם בעלי שליטה  שאינןאו עסקאות  זניחות עסקאות .ח
  

, בסמוך לאחר 2006. החל משנת מתקשרת מעת לעת עם חברות הביטוח בהסכמי ביטוח אוויריים אל על ) 1(
ותנאי  אל עללפוליסת הביטוחים האוויריים של  החברה, הצטרפה אל עלנעשתה בעלת השליטה ב החברהש

ההתקשרות בין הצדדים הוסדרו בהסכם ביטוחים אוויריים, אשר חודש מדי שלוש שנים ("הסכם הביטוחים 
), הוחלט לשנות את מבנה 2017בנובמבר  25האוויריים"). עם סיום תקופת הארכת ההסכם האחרונה (ביום 

, תתקשר החברהם באופן שגלובל ליסינג, חברה ציבורית בשליטת ההתקשרות בהסכם הביטוחים האוויריי
 אל עלוכן הוחלט לערוך פוליסות ביטוח נפרדות עבור  החברהבהסכם ביטוחים אוויריים חלף  אל עלעם 

בנובמבר  21וביום  2017בנובמבר  19ביום וגלובל ליסינג חלף פוליסת ביטוח אחת כפי שנעשה עד כה. 
עם  גלובל ליסינג  אל על, בהתאמה, את התקשרות אל עלורת ותגמול ודירקטוריון אישרו ועדת הביק 2017

"), בתנאים דומים ההסכם המעודכן(" 2020בנובמבר  25בהסכם לתקופה של שלוש שנים שסיומה ביום 
. בהתאם ואשר הוארך מעת לעת 2006לתנאים שנקבעו בהסכם המקורי שנחתם בין הצדדים בחודש יולי 

  ליסינג משלמת לאל על דמי אדמיניסטרציה בגין טיפולה של אל על בפוליסות האמורות.  להסכם, גלובל
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  (המשך)חריגות של אל על עם בעלי שליטה  שאינןאו עסקאות  זניחות עסקאות .ח
  

  (המשך)  ) 1(
  

להתקשרות בהסכם המעודכן ניתן לתקופה של שלוש שנים,  אל על ודירקטוריוןאישור ועדת הביקורת ותגמול 
תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות בקרות אירועים מסויימים כפי שנקבע בהסכם המעודכן.  אל עלכאשר ל

בנוסף, לכל צד תינתן הזכות להביא את ההסכם לכלל סיום, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו, ובלבד 
  ימים מראש.  60כך לצד השני לפחות  שהודיע על

  
"), סיווגה ועדת הביקורת ותגמול חוק החברות(" 1999 –א) לחוק החברות, התשנ"ט 1( 117בהתאם לסעיף 

את ההתקשרות עם גלובל ליסינג כ"עסקה לא חריגה" וקבעה כי ההתקשרות הינה במהלך העסקים הרגיל 
, רכושה או התחייבויותיה. אל עלן מהותי על רווחיות , בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופאל עלשל 

  .אל עלההתקשרות הינה לטובת אישר את ההתקשרות עם גלובל ליסינג וקבע כי  אל עלדירקטוריון 
  

) התקשרות 1עם קבוצת ידיעות אחרונות, כמפורט להלן: ( אל עלאישר התקשרויות של  אל עלדירקטוריון  ) 2(
) התקשרות לרכישת 2לרכישת שטחי פרסום באמצעי המדיה השונים שבבעלות קבוצת ידיעות אחרונות; (

עיתונים ומגזינים בישראל ובניו יורק השייכים לקבוצת ידיעות אחרונות המיועדים לחלוקה לנוסעים בטיסות 
 . אל עלישת מנויים לעיתונים מקבוצת ידיעות עבור מנהלים ב) התקשרות לרכ3; (אל על

  
יש בהן ענין אישי הואיל  אל עלההתקשרויות עם קבוצת ידיעות אחרונות סווגו כעסקאות שלבעל שליטה ב

בורוביץ, אשר מכהנת כסגנית יו"ר  -וקבוצת ידיעות אחרונות הינה בשליטת אחיה של גב' תמר מוזס 
 . אל על, בעלת השליטה בחברהה מבעלי השליטה בוהינ אל על דירקטוריון

  
אל קבעה, כי ההתקשרויות הנ"ל אינן מהוות עסקאות חריגות. דירקטוריון  של אל על ועדת הביקורת ותגמול

  . אל עלבחן את ההתקשרויות הנ"ל והגיע למסקנה, כי ההתקשרויות הינן לטובת  על
  

"), אשר QASקיו. איי. אס ישראל בע"מ (" עם חברת אל עלאישר את התקשרויות  אל עלדירקטוריון  ) 3(
בישראל וכן מספקת  QASשירותי תחזוקת קו לחברות תעופה אשר מיוצגות על ידי  אל עלבמסגרתן מספקת 

QAS מהונה המונפק והנפרע של  50%–מחזיקה ב החברהשירותים אלה, במידת הצורך.  עלאל לQAS 
. QAS, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברהוכיו"ר דירקטוריון  אל עלוכן מר שלמה חנאל, המכהן כדירקטור ב

יש בהן עניין אישי. ועדת  אל עלסווגו כהתקשרויות שלבעל שליטה ב QASעם  אל עללפיכך, התקשרויות 
קבעה, כי ההתקשרויות הנ"ל אינן מהוות עסקאות חריגות וכן אישרה התקשרויות  של אל על הביקורת ותגמול
 .אל עלבחן את ההתקשרויות הנ"ל והגיע למסקנה, כי ההתקשרויות הינן לטובת  אל עלאלה. דירקטוריון 

  
  חה""עסקה זני

  
או  אל עלאת הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקה של  אל על, קבע דירקטוריון 2014במרץ  18ביום 

) לתקנות 6(א)(41חברה מאוחדת או חברה כלולה שלה, עם בעל עניין בה, כ"עסקה זניחה" כקבוע בתקנה 
גם  אל עלמשמשים את  . כללים וקווים מנחים אלו2010-ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים) התש"ע

, תאגיד אל עללבחינת היקף הגילוי בדוח תקופתי ובתשקיף (לרבות בדוחות הצעת מדף) לגבי עסקה של 
בשליטתה וחברה מאוחדת או כלולה שלה, עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, 

לתקנות  54ובתקנה  1970-התש"לים), ילתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומייד 22כקבוע בתקנה 
(סוגי העסקאות הקבועים בתקנות  1969-מבנה וצורה), התשכ"ט -ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 

ים ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל, יכונו "עסקת בעל ידוחות כספיים בתקנות דוחות תקופתיים ומייד
  עניין" או "עסקאות בעל עניין").
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  (המשך)חריגות של אל על עם בעלי שליטה  שאינןאו עסקאות  זניחות עסקאות .ח
  

  (המשך) "עסקה זניחה"
  

כי בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין,  אל על בהתאם לכך, קבע דירקטוריון
, בתנאי שוק ושאין לה השפעה מהותית על אל עלעסקת בעל שליטה הנעשית במהלך העסקים הרגיל של 

  , תיחשב כ"עסקה זניחה" אם מתקיימים בה כל התנאים הבאים:אל על
  
 במקרה. ש"ח מיליון 1 על עולה אינו בה הנקוב) קלנדרית שנה בסיס על( השנתי ההתקשרות היקף . א

 תיבחן, ההתקשרות נשוא בעסקה והחובות הזכויות מלוא את אל עלל אין מסוימת בהתקשרות ובו
 .בעסקה אל על של היחסי חלקה לפי ההתקשרות

  
י אינה נדרשת לדווח בדיווח מיידי על העסקה על פי תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים או על פ אל על  ב.

  דין אחר.
  
 -להלן  - 1999-העסקה אינה עוסקת בתנאי כהונה והעסקה (כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט  ג.

  "חוק החברות") של בעל עניין או קרובו.
  

ככלל, כל עסקת בעל עניין תיבחן בנפרד לצורך בחינת סיווגה כ"עסקה זניחה" על בסיס אמת המידה 
. אמות מידה רלוונטיות אל עלהרלבנטית בדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים והשנתיים האחרונים של 

נשוא עסקת  ) סך עלות המכירות2) סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין; (1לבחינת עסקה הינן למשל: (
) היקף ההתחייבויות נשוא עסקת בעל העניין; או 4) היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין; (3בעל העניין; (

  ) היקף ההוצאה או התמורה נשוא עסקת בעל העניין. 5(
  

, כל אמות המידה הנזכרות לעיל אינן רלוונטיות לבחינת זניחותה אל עלבמקרים בהם, לפי שיקול דעתה של 
-קת בעל העניין, תיחשב העסקה כעסקה זניחה, בהתאם לאמת מידה רלוונטית אחרת, שתיקבע עלשל עס

 ש"חמיליון  1ובלבד שאמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה זו תהא בהיקף שלא יעלה על  אל עלידי 
  בשנה קלנדרית.

ות או עסקאות על אף האמור לעיל, עסקאות נפרדות המהוות חלק מאותה התקשרות או עסקאות מתמשכ
דומות מאד המתבצעות באופן תדיר וחוזר, ייבחנו כעסקה אחת על בסיס שנתי קלנדרי לצורך בחינת הסיווג 

מיליון  1כעסקה זניחה ובמקרים כאמור היקף ההתקשרות המצטבר במהלך שנה קלנדרית לא יעלה על 
 .ש"ח

  
, במהלך שנת הדוח או עד למועד על אלבנוסף לעסקאות כמתואר לעיל, במהלך העסקים הרגיל שלה, ביצעה 

יש בהן עניין  אל עלהגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח, עסקאות עם גופים אשר לבעלי שליטה ב
  אישי ואשר הינן בגדר "עסקאות זניחות", מסוגים ובעלות מאפיינים כדלקמן: 
יורק ומתן הטבות -ה קנדי בניוהתקשרות להובלת מטען (עיתונים) מנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופ

בכרטיסי טיסה לידיעות אחרונות על פי הסכם לקוח עסקי; קבלת שירותי פרסום בתחום פרסום החוצות; 
מתן וקבלת שירותי שינוע לצורך העלאת והורדת נוסעים ממטוסים; שיתוף פעולה לאירוח חברי מועדון אל 

 אל עלוח עיסקי; רכישת מסכים והתקנתם במשרדי על בטרקלין דן; הנחות בכרטיסי טיסה על פי הסכם לק
; שירותי שינוע אל על; בקרות על אתר האינטרנט של אל עלומתן שירותי תוכן, הפקה ותחזוקה שוטפת ל

במנוע חיפוש, מתן חסות לכנס  אל עללצורך העלאת והורדת נוסעים ממטוסים; פרסום טיסות וחבילות של 
  , תמ"מ.של אל על ון על ידי חברת הבתוכן, מתן שירותים שונים בתחום המז

כ"עסקאות זניחות", זאת לאחר סיווגן על ידי ועדת  אל על ההתקשרויות הנ"ל אושרו על ידי דירקטוריון
  כהתקשרויות לא חריגות. של אל על הביקורת ותגמול

  
  תחזוקה מכנפי ניהול דמי . ט
  

 לרבעון בגין שירותי ניהול.ש"ח  400,000כנפי תחזוקה משלמת לחברה דמי ניהול בסך של   
  
  QAS-מ ניהול דמי . י
  

  QAS  דולר לרבעון בגין גמול  5,000דולר לחודש בגין שירותי ניהול וכן  30,000משלמת לחברה דמי ניהול בסך של
  מטעם החברה. QAS-לדירקטורים המכהנים ב
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  בחברה מפתח ניהולייםתגמול אנשי  . יא
  

  בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה   
 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
    

  1,170  980    1,046  הטבות לזמן קצר
  52  54  53   הטבות לאחר סיום העסקה

  38   452   406   מניות מבוסס תשלום

   1,505  1,486  1,260  

        
  
  הטבות שניתנו לבעלי עניין . יב
  

  בדצמבר 31יום ב שהסתיימהלשנה   
 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
    

  671  715  794  )1(דירקטורים גמול 
  11  11  11  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה*

  338  228  -   ענין בעל
    

  .)3(ב28, כאמור בביאור 2012בנובמבר  1גמול בגין שירותי יו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג החל מיום  כולל  )1(
  

  עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות . יג
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
     / צדדים קשורים ענייןבעלי 

     

        :קשורים וצדדים עניין מבעליהכנסות 
  26,940   21,693   17,649   )1( טיסה כרטיסי

  10,475   8,813  -   )1( מטען הובלת

  1,723   570   1,143   אחרות הכנסות

        
  1,049   1,219   1,107   הוצאות הפעלה:

        
        :מכירה הוצאות

  *2,424   *2,528   1,991   שיווק לבעלי ענייןבעיקר עמלות ודמי 

  832   781   242   שירותי פרסום מבעלי עניין 

        
  1,836   1,876   2,159   :וכלליות הנהלה הוצאות

        
  סווג מחדש.  *
יובהר, כי הסכום המוצג בטבלה כולל, למען הזהירות, גם את היקפי המחזור הכוללים בגין העסקאות   )1(

  נגזרות עמלות בשיעורים שונים המשולמות לצדדים הקשורים או לחברה, לפי העניין.מהם 
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  28ביאור 
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים . יד
  

 בדצמבר 31ליום   

 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר  

    קשורים אחריםצדדים  /ענייןבעלי 
    

    :השוטפים הנכסיםבמסגרת 
    

    :לקוחות
 698  968    ות כלולותחבר -קשור צד

  -   266   בעלי עניין –צד קשור 
   1,234   698  

    

 2,458  2,012   בשנת החשבון ביותר היתרת חובה גבוה
    

    :שוטפים הלא הנכסיםבמסגרת 
    

    :כלולות חברות
 25,876  24,505   אופציה וכתבי במניות השקעה

    
    :במסגרת ההתחייבויות השוטפות

    

    ספקים ונותני שירותים:
  557   240   בעל עניין 

    

    כאים ויתרות זכות:ז
 107  114   קשור צד

      
      :לעובדים הטבות

  57   73   עניין בעל
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  8201לשנת  מידע כספי נפרד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
2 

  לכבוד
  "מבע אחזקות כנפיים של המניות בעלי

  
  12 הלל אבא דרך
  גן רמת

  
  

  נפרד כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח: הנדון
  .1970-"ל התשג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9תקנה  לפי

  
  

של כנפיים אחזקות בע"מ  1970 -"ל התשג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 9את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  ביקרנו
 המידע. 2018בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  משלוש אחת ולכל 2017-ו 8201בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן 
  .ביקורתנו על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון יותבאחר הינו הנפרד הכספי

  
אלפי דולר  8,514-כ של לסך הסתכם בהן ההשקעות סך אשר מוחזקות חברות של הכספיים הדוחות מתוך הנפרד הכספי המידע את ביקרנו לא
-אלפי דולר, כ 432-כ של לסך הסתכם אלה מוחזקות מחברות הרווח ואשר, בהתאמה, 2017-ו 2018בדצמבר  31אלפי דולר, לימים  8,655-וכ

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31אלפי דולר, לשנים שהסתיימו בימים  2,912-אלפי דולר, וכ 1,077
ת חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו, וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוסס

  על דוחות רואי החשבון האחרים. 
  

 מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 ובפרטים בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הנפרד הכספי במידע שאין ביטחון של סבירה

 האומדנים ושל הנפרד הכספי המידע בעריכת שיושמו החשבונאיים הכללים של בחינה גם כוללת ביקורת. הנפרד הכספי במידע הכלולים
 שביקורתנו סבורים אנו. הנפרד הכספי המידע של ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים החשבון רואי ודוחות
  

, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות לדעתנו
  .1970 -"להתשג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9תקנה 

  
חות הכספיים המאוחדים בדבר החשיפה של אל על לאישור לדו ב'20לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  מבלי

  תובענות ייצוגיות כנגדה וחשיפתה לתובענות ייצוגיות אלו.
  
  

 

  
  
  

  אלמגור זהר ושות'  בריטמן
  חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  

  2019, ץבמר 19אביב,  תל
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  הכספי המצב על נתונים

  

  
  
  
  
  
 

      

 מנחם בן ערן ציוני רונן  חנאל שלמה

 כספים"ל סמנכ מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון

  
  
  

  .9201 מרץב 19: הנפרד הכספי מידעתאריך אישור ה
    

בדצמבר 31 ליום  
8 1 0 2 7 1 0 2  

  דולר אלפי דולר אלפי נוסףמידע
  נכסים

    

   שוטפיםנכסים
 841   10,674 'ב  מזומנים ושווימזומנים
 11,003  9,690  קצר לזמן והשקעותפקדונות

  292   192  ויתרות חובה חייבים

  12,136   20,556  שוטפיםנכסים"כסה
    

   שוטפיםלאנכסים
 164,504  153,213 'ד  בחברות מוחזקות השקעות

 176,640  173,769  נכסים"כסה
    

   
   

   והון התחייבויות
    

   שוטפותהתחייבויות
 7,036   8,381 'גשוטפות של אגרות חוב חלויות
 885  872   זכות ויתרותזכאים

  -   4   מכשירים פיננסים נגזרים

 579  311  עובדים הטבות בגיןהתחייבות

  8,500  9,568  שוטפות התחייבויות"כסה
    

   שוטפות לאהתחייבויות
 40,360  40,230 'גחובאגרות

    

   הון
 5,285  5,300   הון מניות

 45,955  33,955   קרנות הון ופרמיה
 )1,054( )1,054( החברה ידי על המוחזקותמניות

 77,594  85,770 עודפים

 127,780  123,971 לבעלי מניות החברה המיוחססה"כ הון
    

  
 176,640  173,769   "כ התחייבויות והון סה
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  והפסד רווחעל  נתונים

  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

  2 0 1 6  2 0 1 7 2 0 1 8מידע
  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי נוסף

   
 3,658  3,152 2,647הכנסות

        
 )2,500( )3,146( )2,733( וכלליות הנהלההוצאות

   
 1,158  6  )86(רגילות מפעולות (הפסד)רווח

   
 )9,516( )10,329()2,365( מימוןהוצאות
 1,369  300  3,305  מימוןהכנסות

 )8,147( )10,029( 940  נטו, מימון )הוצאות(הכנסות
  

 43,750  8,933  )5,922(חברות מוחזקות, נטו ממס (הפסדי) ברווחיהחברהחלק
  

 36,761  )1,090( )5,068(הכנסה על מסים לפני(הפסד) רווח
 -   -   -  'ה הכנסהעלמסים

 36,761  )1,090( )5,068(החברהשלהמניותלבעלי המיוחס לשנה(הפסד) רווח

  
  
  
  
  

  הכולל הרווח על נתונים
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
8 1 0 2 7 1 0 2  6 1 0 2  

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולראלפי
   

 36,761  )1,090( )5,068( לשנה(הפסד)רווח
  

   :אחר כולל(הפסד)רווח
     

     :הפסדאולרווח בעתיד יסווגו לאאשרסכומים
        

  )3,335(  )704(1,060 הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו ממס )הפסד(רווחבחלק
     

     :ממסנטו,הפסדאולרווח בעתיד יסווגואשרסכומים
        

 17,142  )909( )14,182( מוחזקותחברותשלהאחר הכולל(הפסד) ברווחחלק
   

 13,807  )1,613( )13,122(ממסנטו, לשנה אחר כולל(הפסד)רווח
    

  

 50,568  )2,703( )18,190(החברהשלהמניותלבעליהמיוחסלשנה כולל(הפסד) רווח"כסה
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  המזומנים תזרימי על נתונים
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
8 1 0 2 7 1 0 2  6 1 0 2 

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי
   

   שוטפת פעילות-מזומניםתזרימי
 36,761  )1,090( )5,068((הפסד) לשנה המיוחס לבעלי המניות  של החברהרווח

 נספח     - שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
  )23,819(  20,996   8,616  'א

  12,942   19,906   3,548   שוטפת מפעילותנטומזומנים
      
      

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
  )2,135(  8,957   )461(  בפקדונות שינוי
  -   -   1,650  סחירים ערך ניירות פדיון

  3,890   8,250   -   מאוחדות חברות של מניות ממימוש תמורה
 1,755  17,207  1,189  השקעה מפעילותמזומנים נטו 

  
  

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
  48   16  15  למניות אופציה כתבי מימוש

  -   -   11,295  *חוב אגרות הנפקת
  )15,001(  )16,819(  )6,087(  אגרות חוב  פרעון
 -  )12,000(-  הלוואה מחברה מוחזקת פרעון

  )5,734(  )10,028(  -   ששולם דיבידנד

 )20,687( )38,831( 5,223   מימון )לפעילות( מפעילותמזומנים נטו 
  

  144  159  )127(  חוץ במטבע המוחזקות מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת
        

       
 )5,846( )1,559( 9,833  זומנים ושווי מזומניםמעליה (ירידה) ב

    
  8,246  2,400  841  לתחילת השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

  2,400  841  10,674  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
        
  הנפקה הוצאות בניכוי*

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כנפיים אחזקות בע"מ

6 

  (המשך) המזומנים תזרימי על נתונים
  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
8 1 0 2 7 1 0 2  6 1 0 2 

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי
   

 - שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
'אנספח

   

      
      מזומנים:בתרימיוהוצאות שאינן כרוכות הכנסות
  )303(  )1,119(  123 והפסדברווח שהוכרו נטו, מימון)הכנסות(הוצאות
 287  )84(  )662(  / פרמיהנכיוןהפחתת

 )607( - 4 בנגזריםשינוי
 )152( 107  )268( לעובדיםהטבות בשל בהתחייבויות(ירידה)עליה

 48  )6( 128 השקעות לזמן קצר, נטו(שערוך)שחיקת
  1,100   5,658   )3,331(  חוב אגרות(שחיקת)שערוך

  2,952   1,382  -  הפסד מהחלפת סדרות אגרות חוב
  38   525   473  מבוססי מניותהוצאות בגין תשלומים 

 )27,002( 15,078  12,062 חברות מוחזקות, נטו ממס* )רווחי( הפסדיבהחברהחלק
   

   :והתחייבויות רכושבסעיפישינויים
 265  )41( 100חובה ויתרות אחרים בחייבים(גידול)קיטון
 )445( )504( )13( זכות ויתרותבזכאיםקיטון

 8,616  20,996 )23,819( 

  
  

  16,748  24,011  6,140  * כולל דיבידנד שנתקבל 
        
 
      

 מפעילות בתזרים המסווגים במזומנים ריבית תשלומיתקבולי / -' בנספח 
      שוטפת
  5,902   4,932   2,715   ריבית תשלומי

  208   244   319   ריבית תקבולי
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  כללי  א.  
  

  כללי  ) 1(
  

ג והתוספת העשירית 9בהתאם להוראות תקנה  ךערו ")החברה" -אחזקות בע"מ (להלן  כנפייםשל  הנפרד הכספי מידעה
  .1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

  
  מדיניות חשבונאית ) 2(

  
 לדוחות הכספיים המאוחדים 2 ביאורבהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת ב ךנערשל החברה  הנפרד הכספי מידעה

נסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכ של
  להלן:

  
  הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט     .א

  השקעות בחברות מוחזקות.  
  
  ת המציגים בדוחות   השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויו  .ב

  .עלות עודפיהמאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות 
  
  סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה     .ג

  סות והוצאות בגין חברות   עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנ
  מוחזקות. 

  
 חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות  .ד

בפילוח בין רווח או הפסד  עלות עודפי הפחתתהמאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות 
  לבין רווח כולל אחר.

  
סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,   .ה

  למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
  

  עצמה כחברה אם.הלוואות שנתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה   .ו
  

  יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות     .ז
  ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח והפסד, באותו אופן בו היו נמדדות   

  דים שלישיים. רווחים (הפסדים) נטו שנדחו מוצגים בניכוי   ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צד
 (כתוספת) מסעיפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות. 

  
 
  מזומנים ושווי מזומנים  ב. 

  
 בדצמבר 31 ליום

8 1 0 2 7 1 0 2  
  דולר אלפי  דולר אלפי

  
 34  84מזומנים ושווי מזומנים נקובים בדולר

  807   10,590 ''חבשמזומנים ושווי מזומנים נקובים

  841   10,674 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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  ניהול סיכון נזילות – פיננסיים והתחייבויות נכסים  .ג

  
  טבלאות סיכון ריבית ונזילות

  
  התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים

  
, אשר אינן מהוות עיקריות פיננסיות התחייבויות בגין החברה של הנותרים החוזיים הפירעון מועדי את מפרטות הבאות הטבלאות

הפיננסיות בהתבסס על  מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות
  הן בגין ריבית והן בגין קרן. תזרימיםהמועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה כוללת 

  
שיעור 
ריבית 
  ממוצע

 שנה
  שניה שנה  ראשונה

 שנה
  שלישית

 שנה
  רביעית

 שנים 5
  סה"כ  ואילך

  דולר אלפי  % 
           8201בדצמבר  31ליום

  56,352   16,858  9,151  9,633  10,114  10,596 6.25 מכשירים נושאי ריבית קבועה

   
          2017 בדצמבר 31ליום

  56,069   21,627  8,010  8,410  8,811  9,211 6.25 מכשירים נושאי ריבית קבועה

  
(דיבידנדים ודמי  מהשקעותיהיבוסס על תזרים המזומנים הנובע והצפוי לנבוע לה  יההנהלת החברה, פירעון התחייבויות להערכת

. כמו כן, יתרות ותוכניותיהניהול מהחברות המוחזקות) ומיכולתה לגייס חוב נוסף ולממש החזקותיה כולן או חלקן בהתאם לצרכיה 
  .דולר אלפי 20,364-כ של לסך מסתכמים 2018בדצמבר  31של החברה ליום  תוהפקדונוהמזומנים, ההשקעות לזמן קצר 

  
  .מיליון דולר 2.7-לגידור שער חליפין שקל/דולר בהיקף של כ פורוורדעסקאות מסוג  שלוש לחברה 2018בדצמבר  31 ליום

  
 *בחברות השקעות בדבר פרטים  .ד 

  
 החברה ידי על המאוחדותפירוט החברות  ) 1(

  

  המוחזקת החברה שם
 חברה בהוןבזכויותההחזקהשיעור

   מוחזקת בחברה ההשקעה היקף  מוחזקת
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

  8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  
  דולר אלפי  דולר אלפי  %  %  

       מוחזקות במישרין
       מאוחדות חברות

  93,622   76,787  35.30 35.30 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
  64,536   68,117  65.82 65.82             גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

  3,554   3,379  100.00 100.00 מוגבלתשותפות - תחזוקה כנפי
        

       משותפות עסקאות
  2,792   4,930  50.00 50.00 "מבעישראל. אס. איי. קיו
        
  המאוחדים.  כספייםה בדוחות 11ביאורוראמוחזקותבחברותההשקעותבדברנוספים לפרטים  *

  
  החברה ידי על מאוחדות מחברות ורווחים דיבידנדים ) 2(

  
  :ומעסקאות משותפות והרווחים שנתקבלו מחברות מאוחדות הדיבדנדיםפירוט אודות  הלןל
  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

  12,070   3,556  - אויר לישראל בע"מאל על נתיבי 
  -   15,000  - "מבעליסינג כנפיים גלובל
  2,678   2,955   3,140 מוגבלתשותפות - תחזוקה כנפי

  2,000   2,500   3,000   "מבע ישראל. אס. איי. קיו
   6,140   24,011   16,748  

       

  
ליסינג וקיו איי אס על חלוקת דיבידנדים, חלקה של החברה בדיבידנדים אחר תאריך הדוח על המצב הכספי הכריזו גלובל ל

  אלפי דולר מכנפי תחזוקה. 1,220-אלפי דולר. כמו כן התקבלו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי כ 3,790-אלו מסתכם לכ
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 (המשך) בחברות השקעות בדבר פרטים  .ד

 
  ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  התקשרויות ) 3(

  
 לעניין. המאוחדיםהכספיים  לדוחות ג'28 ביאור וראכנפיים ליסינג בע"מ  לגלובלהסכם למתן שירותי ניהול  לעניין  .א

 הכספיים לדוחות י'28-ו ט'28 יםביאור ורא, QAS-ו תחזוקה כנפי ידי על לחברה ניהול דמי תשלומי בדבר פירוט
 .המאוחדים

  
החברה ערבה לקיום התחייבויות של כנפי תחזוקה כלפי התעשייה האווירית לגבי פרויקט לתחזוקת מטוסים ללא   .ב

 הגבלה בסכום (ערבות ביצוע). 
  
  מסים על הכנסה  .ה

  
 .סופיים נחשבים 2013המס של החברה עד וכולל שנת  דוחות ) 1(

  

 
האחרים (נטו), ובהתחשב בכך שהחברה  הזמניים םהפרשיהמאחר שיתרת ההפסדים לצורכי מס משנים קודמות עולה על  ) 2(

מסי  2018שינבעו לה רווחים שיאפשרו ניצול ההפסדים הנ"ל בעתיד הנראה לעין, לא זקפה החברה בשנת  מעריכהאינה 
  .הכנסה נדחים בגין הפסדים אלה

  
 דולר בגינם לא נוצרו מסים נדחים. מיליון 49-כ של בסך הכנסה מס לצרכי הפסדים הלחבר, 2018בדצמבר  31 ליום ) 3(

  
  הדוח בתקופת מהותיים אירועים  .ו

  
דוח דירוג עדכני של אגרות החוב שהנפיקה החברה לפיו עודכן דירוג אגרות  S&Pפרסמה מעלות  2018במאי  17ביום  ) 1(

 .ilA -ל (-)ilA -החוב (סדרה ז') מ
 

ועודכנה תחזית  -ilAדוח דירוג עדכני של החברה לפיו אושרר דירוג החברה  S&Pפרסמה מעלות  2018בספטמבר  13ביום  ) 2(
 הדירוג מחיובית ליציבה. 

  
 החברה של') ז סדרה( חוב אגרות. ע.נ ש"ח 40,000,000 של פרטית הקצאה החברה לימההש ,2018 באוקטובר 29 ביום ) 3(

 למסחר הרשומות, החברה של הקיימת') ז סדרה( חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך כ"א. ע.נ ש"ח 1.00 שם על רשומות
 לדוחות הכספיים המאוחדים. )1ג(17 לפרטים נוספים ראו ביאור .מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה

  
 

  
 

 



  
      
  
  

  

  'דחלק 

  אגידים על התפפרטים וס

    שאלון ממשל תאגידי
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  התאגידפרטים וספים על 
  

  ")התאגידאו " "החברה" או "כפייםאחזקות בע"מ (להלן " כפיים    שם החברה:

  520040700    מס' חברה:

  5250606, רמת גן, 12אבא הלל סילבר  דרךבית איילון ביטוח,     כתובת: 

  03-6539977פקס:    03-6539999טל':       

 www.knafaim.co.il  אתר האיטרט:

  2018 בדצמבר 31  :דו"ח על המצב הכספיתאריך ה

  לפי מועדי פירעוןדו"ח בדבר מצבת התחייבויות   :ד'9תקה 

סמוך לפרסום פורסם הכספיים, של התאגיד המדווח והחברות המאוחדות בדוחות דו"ח בדבר מצבת ההתחייבויות 

  .של המג"א ומערכת המאי"ה באתר ההפצה, 2019במרץ  19 ביוםזה,  תקופתידו"ח 

   דולר באלפי - 2018 לשת רבעויםהתאגיד לפי  שלהרווח הכולל  עלתמצית דוחות   :א'10תקה 

  סה"כ  4רבעון   3רבעון   2רבעון   1רבעון   

  2,193,245  504,780 477,615557,749653,101  הכסות הפעלה
  )1,889,632(  )450,638( )514,038()483,614()441,342(  הוצאות הפעלה

  303,613  54,142  36,27374,135139,063  רווח גולמי 
  )214,984(  )51,990( )55,503()56,904()50,587(  הוצאות מכירה

  )123,135( )32,305( )27,596()28,615()34,619(  וכלליות ההלה הוצאות
  17,164  1,373 9955,7699,027  (הוצאות)  אחרות  הכסות

  )17,342( )28,780(  64,991  )5,615(  )47,938(  רגילות מפעולותרווח (הפסד) 
  )  )6,305()10,140()11,486( )8,932( )36,863טוהוצאות מימון, 

    3331912,585 341  3,450טו, כלולות חברות ברווחי החברה חלק
  )50,755(  )37,371(  56,090)15,564(  )53,910(  ההכסה על מיסים לפי(הפסד)  רווח
  13,785  9,457 )12,404( 12,6014,131  סים על ההכסה) י(מ מס הטבת
  )36,970(  )27,914(  43,686)11,433(   )41,309(  לתקופה(הפסד)  רווח
 )802,36(  ),48055( 1,54452011,5,614  לתקופה אחר כולל(הפסד)  רווח
  )73,772(  )83,394(  49,300  87  )39,765(  ) כולל לתקופההפסד( רווח"כ סה

           
 מיות בעלי:     למיוחס  לתקופהרווח (הפסד) 

 החברה
)13,199( )855( 16,784 )7,798(  )5,068(  

  )31,902(  )20,116( 26,902)10,578()28,110( זכויות מיעוט                                                         
  )41,309( )11,433(43,686  )27,914(  )36,970(  
            

 מיות בעלי: למיוחס  לתקופהרווח (הפסד) כולל 
  החברה

)12,685( 3,120 18,786 )27,411(  )18,190(  

  )55,582(  )983,55( 514,03)3,033()080,27(  זכויות מיעוט                                                         
  )39,765(  87  49,300  )83,394(  )73,772(  
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   )2018 בדצמבר 31יום ל(מהותיות ת ורשימת השקעות בחברות ב  :11תקה 

סוג   שם המחזיק  שם החברה 
  1המיות

מספר המיות 
י המוחזקות (ע"

   המחזיק)

ע.. של המיות 
המוחזקות (ע"י 

  המחזיק)

% המוחזק ע"י -השיעור ב
ערכן בדו"ח   כפיים במישרין/בעקיפין

הכספי 
הפרד של 

  החברה
  באלפי דולר

מהון 
המיות 
  המופק

  מכוח ההצבעה/
מהסמכות 

למות 
  דירקטורים

אל על תיבי אויר 
  בע"מלישראל 
  ")אל על(להלן: "

 175,000,000  175,000,000  2רגילות  כפיים
  חש"

35.30  35.30  76,787  

גלובל כפיים 
  בע"מליסיג 

בל וגל(להלן: "
  ")ליסיג

  68,117  65.82  65.82  ש''ח 79,659.25  79,659,250  3רגילות  כפיים

קיו.איי.אס ישראל 
(להלן:  בע"מ

"QAS("  

  4,900  50  50  ש''ח 10,000  10,000  רגילות  כפיים

 -כפי תחזוקה 
  4שותפות מוגבלת

כפי (להלן: "
  ")תחוזקה

יחידות   כפיים
  השתתפות

  3,379  100   100  4"ש ה ראה  4"ש ה ראה

  
   באלפי דולר - והכסות מהןמהותיות ת ובכולל של חברות  (הפסד) רווח  :13תקה 

תקבולי החברה מהחברות 
  המוחזקות

    רווחים (הפסדים)

  דיבידד  ריבית  דמי יהול
 רווח"כ סה

  כולל  (הפסד)

 רווח
(הפסד) 

 אחרכולל
(הפסד)  רווח

 חברות מוחזקות לתקופה
  על אל  )52,167(  )36,602(  )88,769(  --  --  --

  ליסיג גלובל  5,440  --  5,440  --  --  1,818 
 380  --   3,000  10,282  28  10,254 QAS  

  תחזוקה  כפי  3,178  --  3,178  3,139  --  449

-ל הסתכם בו החברה של חלקה אשר דיבידד על ליסיג גלובל הכריזה ,פרסומו למועד סמוך ועד ח"הדו תאריך לאחר

דולר, כמו כן קיבלה  אלפי 2,000-הסתכם לדיבידד אשר חלקה של החברה בו  QASהכריזה אלפי דולר, בוסף  1,790

דולר ורווחים מכפי  אלפי 125-כסך של דולר, דמי יהול מכפי תחזוקה ב אלפי 65 של בסךQAS -החברה דמי יהול מ

  .דולר אלפי 1,220-של כתחזוקה בסך 

  מסחר בבורסה  :20תקה 

  רישום למסחר

שהועקו למכ"ל  אופציוהרגילות של החברה כתוצאה ממימוש כתבי  מיות 54,264 הופקו 2018 בובמבר 29 ביום

  החברה.

  מסחר הפסקות

ביירות ערך שהפיקה בוצעו הפסקות מסחר לא ועד למועד פרסומו במהלך תקופת הדו"ח החברה,  ידיעת למיטב

  . 2018ביואר  10בעת פרסום דיווח מיידי של אל על ביום  הפסקת מסחר אחת  למעט ,החברה

   

                                                             
) 1141316) וגלובל ליסיג (שמספר המיה הרגילה שלה בבורסה היה 1087824אל על (שמספר המיה הרגילה שלה בבורסה היו    1

  וכפי תחזוקה הין חברות פרטיות.      QASהין חברות ציבוריות. 
  מחזיקה במיית מדיה מיוחדת באל על.. המדיה 'אג 40118. היה 2018בדצמבר  31 ליום בבורסהשער המיה של אל על   2 
   '.אג 141.30 היה 2018בדצמבר  31 ליוםבבורסה  ליסיגהמיה של גלובל  שער  3 
 ידי ועל) החברה ידי על מלא באופן מוחזק"מ (אשר בע) 2005( תחזוקה כפי - הכללי השותף ידי על 1% של בשיעור מוחזקת  4 

  .99% של    בשיעור החברה
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   בכירה משרה ולושאי עיין לבעלי תגמולים  :21תקה 

, אשר יתו לכל אחד מחמשת הכספי המצב על"ח הדו למועד הכספיים בדוחות שהוכרו כפילהלן פירוט התגמולים 

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברות בות, בין אם יתו על ידי החברה 

  ובין אם יתו על ידי אחר: 

 )בש"ח תגמולים בעבור שירותים (במוחי עלות לחברהפרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
היקף   תפקיד שם

המשרה

שיעור
החזקה 

בהון 
 חברה

 מעק *שכר
תשלום 
מבוסס 
 מיות

דמי 
 יהול

דמי 
 אחרעמלהייעוץ

 גון
  אוסישקין

)1(  

 אל"ל מכ
 על

(סמכ"ל 
מסחר 

וקשרים 
 תעופתיים

באל על עד 
פברואר 

2018(  

  2,788,198  -  -  -  -  -  -  2,788,198  -  מלאה

 סידי
  סלסקי

)2(  

מכ"ל 
 גלובל

ליסיג 
"ל וסמכ

  בכפיים

 אופציות  מלאה
 -בחברה 

ראו הערה 
  ) להלן2(

1,525,963  142,806  515,726  -  -  -  -  2,184,495  

  יוסי רביב
)3(  

"ל מכ
QAS  

 2,159,207  -  -  -  -  - 530,736  1,628,471  -  מלאה

  ציוי רון
)4(  

"ל מכ
  כפיים

 אופציות  מלאה
 -בחברה 

ראו הערה 
  ) להלן4(

1,273,135  158,000  637,544  -  -  -  -  2,068,679 

  סבג יצחק
)5(  

"ל מכ
 בורשטיין
  לשעבר

,021,6761  -  -  -  -  -  91,755  1,584,266  -  מלאה  
  

  
תגמול בגין "שכר" בטבלה לעיל, היו במוחי עלות לחברה וכולל תאים לווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תאים  *

וכל הכסה שזקפה לשכר בשל מרכיב  , הטבות בכרטיסי טיסהמעביד-בשל סיום יחסי עובדאקטואריות סוציאליים, הפרשות 
  שהועק לעובד.

  
  :בכפיים להלןושאי המשרה  לעיין

  
  משרה ושאי תגמול מדייות

האסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה מדייות תגמול מעודכת לושאי המשרה בחברה אישרה  2016בדצמבר  29ביום 
, )2016-01-091398מס' אסמכתא:בעיין זימון אסיפה כללית,  2016בדצמבר  25של החברה מיום משלים י (לפרטים ראו דיווח מייד

באפריל  2של החברה מיום מתקן המעודכת ראו דיווח מיידי אודות מדייות התגמול (לפרטים  2017במאי  3כפי שעודכה ביום 
 2016החל מהמעקים בגין שת  המעודכת,בהתאם למדייות ). 2017-01-029701בעיין זימון אסיפה כללית, מס' אסמכתא:  2017

  המעקים לסמכ"לים הים בשיקול דעת מלא של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.  ואילך 
  
   סלסקי סידי) 2(
  

 . 2006באפריל  1וכסמכ"ל בכפיים החל מיום  2007ביואר  18מכהן כמכ"ל גלובל כפיים ליסיג בע"מ החל מיום  סלסקי סידי
  

בהתאם להסכם ההעסקה, ושא המשרה זכאי למעק שתי מידי סוף כל שה, בהתאם לתוצאות העסקיות באותה  - שתי מעק
ברה. בהתאם לדין, מתן המעק השתי ייעשה בהתאם להוראות מדייות שה ועל פי החלטת החברה, בשיעור שייקבע על ידי הח

 יהיה 2018בגין שת  סלסקי סידיועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי המעק השתי של , כמפורט לעיל. התגמול של החברה
    .משכורות 2 של בסך

  
 המשרה לושא להקצות (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול) החליט דירקטוריון החברה ,2017 במרץ 26 ביום -מבוסס מיות  תשלום

כפופה לתיקון מדייות הייתה מתוכם  אופציה כתבי 22,968כתבי אופציה וספים למיות החברה (כאשר העקה של  160,000
שווין ההוגן  .כתבי אופציה כאמור 160,000לושא משרה  , ובהתאם הוקצו)2017במאי  3תיקון אשר אושר ביום התגמול של החברה, 

 האופציות כמות כל בגין"ח ש 1,520,000 של כולל לסך והסתכם העקתן במועד שבוצעה שווי הערכתשל האופציות קבע לפי 
 ביאור ראו מימוש. לפרטים וספים אודות כתבי האופציה כאמור, לרבות מועדי הבשלה ותאי 2017בשת  המשרה לושא שהועקה

   .לדוחות הכספיים )ב2(ד23
 מהון 1.40%(המהווים, כון למועד פרסום הדוח,  כתבי אופציה 240,000-למועד פרסום הדוח, מחזיק סידי סלסקי ב כוןיצוין כי 

כתבי אופציה אשר הוקצו  160,000כוללים , ה))מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות 1.41%-וכ(המיות של החברה בדילול מלא 
(כתבי  2013כתבי אופציה וספים שותרו וטרם מומשו מתוך הקצאה שבוצעה בשת  80,000כאמור לעיל, וכן  2017לו בשת 

 ראו 2013האמורים שהוקצו בשת  . לפרטים וספים אודות כתבי האופציה)ויתים למימושהאופציה כאמור הבשילו במלואם 
בדוחות הכספיים (ראו עמודת "תשלום מבוסס מיות") הים בגין  2017הסכומים שהוכרו בשת . )א לדוחות הכספיים2ד(23 רביאו

  בוצעה במלואה בדוחות כספיים קודמים. 2013ההכרה בסכומים הקשורים בהקצאה משת , כאשר 2017ההקצאה משת 
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ודשים. בתום ח 12 של מוקדמת הודעה למתן בכפוף, עת בכל ההסכם את לבטל רשאי מהצדדים אחד כל, ההעסקה הסכם פי על
מעביד. למרות האמור, ושא המשרה יהיה רשאי -תקופת ההודעה המוקדמת כ"ל, יבוא ההסכם לידי סיום ויופסקו יחסי עובד

הודעה המוקדמת לסיים את העסקתו באופן מיידי ועל החברה יהיה לשלם את תשלום ההודעה המוקדמת. התשלום בגין תקופת ה
ישולם גם במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה מחמת הגעה לגיל פרישה. במקרה של סיום ההסכם או פרישה מחמת הגעה לגיל 

משכורות חודשיות אחרוות וכן פיצויי פיטורים בשיעור של שתי  3פרישה, תשלם החברה לושא המשרה מעק פרישה בשיעור של 
שת עבודה) בגין כל תקופת עבודתו בחברה ותקופת עבודתו בעבר בארקיע, חברה בת לשעבר, משכורות חודשיות אחרוות (לכל 

ביכוי פיצויי פיטורים להם היה זכאי בתום תקופת עבודתו בארקיע (העסקתו של ושא המשרה בחברה עשית ברציפות זכויות 
  ).1992וותק לעבודתו בארקיע, החל מספטמבר 

טלפון, טלפון ייד, החזר הוצאות אש"ל בגין שהות בחו"ל לצרכי העבודה, רה זכאי, בוסף, לעל פי הסכם ההעסקה, ושא המש
ושא . כמו כן זכאי קרן השתלמותו מחלה והבראה, ביטוח מהלים/פסיהלהשתתפות בהוצאות מסוימות, חופשה שתית, דמי 

שזקפה לשכר בשל  סיעודי וגילום למס בגין כל הטבהביטוח רפואי ו והוצאות רכב, משכורת יג', מעק ביגוד, רכבהמשרה לתשלום 
   .ושא המשרהמרכיב שהועק ל

סידי סלסקי איו בן משפחה של בעל עיין בחברה. לפרטים בדבר השכלתו, יסיוו המקצועי בחמש השים שקדמו להתקשרות 
  א להלן. 26ראו תקה  -וחברותו בדירקטוריוים 

  
  ציוי רון) 4(
  

 תאושלרשות המכ"ל רכב ו העמידמהחברה . על פי הסכם ההעסקה, 2012בובמבר  1רון ציוי מכהן כמכ"ל כפיים החל מיום 
שימוש בוסף, החברה מעמידה לשא המכ"ל. ו ו, למעט תשלום המס בגין העמדת הרכב למכ"ל בובעלויות האחזקה והשימוש ב

מחלה והבראה, ביטוח חופשה שתית, דמי . ושא המשרה זכאי כמו כן לבעלויות בגין השימוש בו וושאתהמכ"ל טלפון סלולארי 
, ולאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, עודכן שכרו החודשי 2017במאי  3החל מיום . קרן השתלמותו מהלים/פסיה

  .לחודש"ח ש 79,000של  לסךושא המשרה של 
  

 המעקאלא אם כן יוחלט אחרת על ידי האורגים המוסמכים של החברה, לא יעלה שיעור על פי הסכם ההעסקה,  - שתי מעק
המעק השתי ייעשה בהתאם להוראות מדייות התגמול של החברה,  מתןהשווה לשש משכורות חודשיות של המכ"ל. השתי על סך 

  כפי שתהיה מעת לעת, כמפורט לעיל.  
יחס חוב  בהתאם לדוח השתי הרלווטי למעק, היו סף לזכאות למעק השתיה יתאשל החברה,   למדייות התגמול בהתאם

ביחס למתן מעקים שתיים . תאי סף התקיים 70%יעלה על  לאש ,פיסי טו לשווי החזקות החברה, כהגדרתם במדייות התגמול
משכורות) ומדדים לחישובו. לגבי מכ"ל  6 עד - מירבימשכורות; מעק  4 עד -; תקרה למעק השתי (מעק מטרה 2018בגין שת 

לפחות  ):25%המדדים הבאים: (א) מדדי חברה ( בסיס על מהמעק 50%-ו מהל הערכת בסיס על יחושב מהמעק 50% -החברה 
) יחס התחייבויות 2ככל שישם), (שערוכים,  וביטרול) רווח (מאוחד) קי (ביכוי זכויות מיעוט 1שיים מבין המדדים להלן: (

) רווח (מאוחד) קי 1): לפחות שיים מבין המדדים להלן: (25%; (ב) מדדי חברות בות מהותיות () תזרים מזומים3(-לכסים, ו
 כן כמו. )(מאוחד מחזור) 3(-ו(מאוחד),  שוטפת מפעילות מזומים תזרים) 2שערוכים, ככל שישם), ( וביטרול(ביכוי זכויות מיעוט 

 על) לעיל לאמור בהתאם שחושב(כפי  השתי המעק את להפחית רשאי הדירקטוריון התגמול מדייות להוראות בהתאם כי יצוין
 תפקוד עם הקשורות בסיבות או שוק בתאי התחשבות תוך לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, הבלעדי דעתו שיקול פי

  ."להמכ

  2018 לשת חברה מדדי

, טווחים (סף 2018ועדת התגמול והדירקטוריון, בתחילת שת  קבעו 2018הוגע לעמידה במדדי חברה כאמור לעיל בגין שת  בכל
  . מעקבמדדים אלו לצורך מתן  העמידהתחתון וחסם עליון) לחישוב 

הצגת רווח (מאוחד)  -תחתון  סףככל שישם): מדד רווח (מאוחד) קי (ביכוי זכויות מיעוט וביטרול שערוכים, ) 1חברה: ( מדדי) א(
 ושאמהיעד תזכה את  150%-הצגת רווח הגבוה ב -; חסם עליון 2018כפי שקבע על ידי הוועדה והדירקטוריון לגבי שת  מסויםקי 

 ביחס שקבע משיעור הגבוה בפועל יחס - תחתון סף: לכסים התחייבויות יחס מדד) 2(; זה מדדבמעק המקסימאלי בגין  המשרה
 ושאאת  תזכהשקבע ביחס ליעד  משיעוריחס בפועל המוך  -במעק בגין אותו מדד; חסם עליון  המשרה ושאתזכה את  לא ליעד

  .לייארי באופן מבוצע במדדים העמידה חישוב .זה מדדבמעק המקסימאלי בגין  המשרה
 שערוכים, ככל שישם) וביטרולמדד רווח (מאוחד) קי (ביכוי זכויות מיעוט ) 1: (גלובל ליסיג -חברות בות מהותיות מדדי ) ב(

; 2018כפי שקבע על ידי הוועדה והדירקטוריון לגבי שת  של גלובל ליסיגהצגת רווח (מאוחד) קי  -תחתון  סף: של גלובל ליסיג
 מזומים תזרים מדד) 2; (זה מדדמעק המקסימאלי בגין ב המשרה ושאמהיעד תזכה את  150%-הצגת רווח הגבוה ב -חסם עליון 
(מאוחד) של גלובל ליסיג כפי  שוטפת מפעילות מזומים תזריםהצגת  -תחתון  סף(מאוחד) של גלובל ליסיג:  שוטפת מפעילות

אוחד) של גלובל ליסיג (מ שוטפת מפעילות מזומים תזריםהצגת  -; חסם עליון 2018שקבע על ידי הוועדה והדירקטוריון לגבי שת 
  .זה מדדבמעק המקסימאלי בגין  המשרה ושאמהיעד תזכה את  150%-הגבוה ב

  
  :2018 שת בגין המעק חישוב תוצאות להלן

  
  :הבאים במדדים עמידה בסיס על - 25%(א) 

 6.25%(קרי  25%) מדד רווח (מאוחד) קי (ביכוי זכויות מיעוט וביטרול שערוכים, ככל שישם), אשר משקלו מתוך רכיב זה היו 1(
  למעק בגין רכיב זה. זכאות אין -מתוך סך המעק הכולל) 

זכאות למעק  אין -מעק הכולל) מתוך סך ה 18.75%(קרי  75%) מדד יחס כסים להתחייבויות, אשר משקלו מתוך רכיב זה היו 2(
  בגין רכיב זה. 

  :הבאים במדדים עמידה בסיס על - 25%) ב(
, אשר משקלו מתוך רכיב זה של גלובל ליסיג שערוכים, ככל שישם) וביטרולמיעוט ) מדד מדד רווח (מאוחד) קי (ביכוי זכויות 1(

  בגין רכיב זה. משכורות 0.6בגובה של  למעק זכאות -מתוך סך המעק הכולל)  12.5%(קרי  50%היו 
מתוך סך  12.5%(קרי  50%, אשר משקלו מתוך רכיב זה היו של גלובל ליסיג (מאוחד) שוטפת מפעילות מזומים תזרים) מדד 2(

  זכאות למעק בגין רכיב זה.  אין -המעק הכולל) 
 להעיק (לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול) דירקטוריון החברהרכיב זה החליט  בגין. הדירקטוריון הערכת בסיס על - 50%) ג(

    .משכורות 1.4בגובה של  מעק ציוי לרון
     .משכורות 2 של לסך 2018ציוי בגין שת  רוןלכל האמור לעיל הסתכם המעק השתי של  בהתאם

  
אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת  2017במאי  3ביום  - מיות מבוסס תשלום

 שווי הערכתכתבי אופציה וספים למיות החברה. שווין ההוגן של האופציות קבע לפי  240,000"ל למכהתגמול, להקצות להקצות 
 לפרטים. 2017"ל בשת למכ שהועקה האופציות כמות כל בגין"ח ש 2,055,678 של כולל לסך והסתכם העקתן במועד שבוצעה
  הכספיים.  לדוחות ב)1(ד23 ביאור ראו ושמימ ותאי הבשלה מועדי לרבות, כאמור האופציה כתבי אודות וספים
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 מהון 1.77%(המהווים, כון למועד פרסום הדוח,  כתבי אופציה 302,500-ב רון ציוילמועד פרסום הדוח, מחזיק  כוןיצוין כי 
כתבי אופציה אשר הוקצו  240,000כוללים , ה))מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות 1.78%-וכ(המיות של החברה בדילול מלא 

(כתבי  2013כתבי אופציה וספים שותרו וטרם מומשו מתוך הקצאה שבוצעה בשת  62,500כאמור לעיל, וכן  2017לו בשת 
 ראו 2013האמורים שהוקצו בשת  . לפרטים וספים אודות כתבי האופציה)ויתים למימושהאופציה כאמור הבשילו במלואם 

בדוחות הכספיים (ראו עמודת "תשלום מבוסס מיות") הים בגין  2017הסכומים שהוכרו בשת . לדוחות הכספיים ב)1ד(23 רביאו
  בוצעה במלואה בדוחות כספיים קודמים. 2013, כאשר ההכרה בסכומים הקשורים בהקצאה משת 2017ההקצאה משת 

  
ההתקשרות בין החברה לבין המכ"ל היה לתקופה בלתי קצובה. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום 

יום מראש לצד השי ("ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת יהא על המכ"ל להמשיך לעבוד  90בהודעה מוקדמת של 
ל דעתה, להפסיק את עבודתו של המכ"ל בכל עת, וזאת בתמורה לתשלום בפועל בחברה, כאשר החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקו

זכויותיו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. למרות האמור, החברה תהא רשאית לסיים את כהותו של המכ"ל לאלתר, ללא מתן 
בסיבות בהן יתן לשלול שתי אשר טרם שולם עד לאותו המועד),  מעקהודעה מוקדמת וללא תשלום בגיה (לרבות ללא תשלום 

  מעובד פיצויי פיטורין על פי הדין ההוג בישראל, באופן מלא או חלקי.
א להלן. המכ"ל איו בן משפחה של 26ראו תקה  -לפרטים בדבר השכלתו ויסיוו המקצועי בחמש השים שקדמו להתקשרות 

  בעל עיין בחברה.
  

  :באל עללעיין ושאי המשרה להלן 
  

מעיקה לושאי המשרה רכב וכן ושאת  אל עלצמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן אחת לשה.  באל על המשרה ושאי של שכרם
, שתית חופשה, ייד טלפון, לטלפון זכאים המשרה ושאיכן,  כמובכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב (לרבות גילום). 

   .השתלמות קרןפסיה ו/מהלים ביטוחביגוד,  מעק, והבראה מחלה דמי
  

 אל על של המיות בעלי אסיפת ידי על שאושרה כפי ,כולל 2019 עד 2017 לשים באל עלושאי משרה בכירה לאל על מדייות תגמול 
   ").התגמול מדייות(" 2016בדצמבר  1 ביום

בתוקף  היתה, אשר אל עללבחית הזכאות לתשלום "המעק הדחה" לושאי משרה ב הקובעת התקופה תמה 2018 שתבתום 
, כי יעד הרווח ארוך הטווח לבחית אל עלחליטו ועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון ה 2019 יואר בחודש, לפיכך. 2018-20165לשים 

, יהא רווח מאוחד מצטבר 2019-2021לשים לתקופה הקובעת החדשה  אל עלהזכאות לתשלום "המעק הדחה" לושאי משרה ב
מיליון דולר בתקופה הקובעת (זאת בדומה ליעד האמור בתקופה הקובעת  60 -לפי מס (לאחר הפרשה למעקים) גדול או שווה ל

 אל עללאישור אסיפת בעלי המיות של  ותכפופ אל עלת ועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון ו). החלט2016-2018החולפת בגין שים 
  .לתקופה וספת מדייות תגמול אישורלצורך  2020אשר תזומן עד לחודש יואר 

מיליון דולר) בתקופה הקובעת  60(רווח מאוחד מצטבר לפי מס כאמור בסך של  שהוגדר לא עמדה ביעד אל על כייצוין כי בהקשר זה 
לושאי משרה מכהים להם חולק מעק  30%חלק הדחה בשיעור של תשלום ה) ובהתאם לא קיימת זכאות ל2016-2018החולפת (

  הפרשות שרשמו בעבר בגין חלק זה. אל עללפיכך ביטלה ו 2016בשת 
  

  , תואמים את מדייות התגמול. זוהמפורטים בתקה  באל עלחן וקבע, כי תאי הכהוה של ושאי המשרה ב אל עלדירקטוריון 
  
  גון אושיסקין) 1(

  
  .2018בפברואר  15מר גון אושיסקין מכהן כמכ"ל אל על החל מיום 

עלות השכר של מר אוסישקין כוללת  כי יצוין .הכספיים לדוחות ד28 ביאורל אל על ראו לפרטים בדבר הסכם העסקתו של מכ"
 עדכון וכן, הפרשה בגין שלושה חודשי הודעה מוקדמת וספים (מעבר לשלושה חודשים שהופרשו בעבר, עת מוה לכהן כסמכ"ל

ומאחר ועל פי כללי החשבואות, מוכרת תוספת זו בדוחות הכספיים של  אל על), זאת לאור מיויו כמכ"ל בגים ההפרשה סכומי
  במועד תחילת הכהוה. עלאל 

  
 יצחק סבג) 5(
  

   .2018בספטמבר  30 ליום עדו 2016באוגוסט  15יום מכיהן כמכ"ל בורשטיין החל  סבגמר 
  

  :QAS-בהמשרה  ושאלעיין 
  
 יוסי רביב) 3(

  
 את לבטל רשאי מהצדדים אחד כל, QAS-בין ושא המשרה ל ההעסקה הסכם פי על. 1996משת  QASיוסי רביב מכהן כמכ"ל 

ודשים. בתום תקופת ההודעה המוקדמת כ"ל, יבוא ההסכם לידי סיום ח 6 של מוקדמת הודעה למתן בכפוף, עת בכל ההסכם
יהיה לשלם את  QASמעביד. למרות האמור, ושא המשרה יהיה רשאי לסיים את העסקתו באופן מיידי ועל -ויופסקו יחסי עובד

תשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת ישולם גם במקרה בו יסתיים הסכם ההעסקה מחמת הגעה תשלום ההודעה המוקדמת. ה
לושא המשרה מעק פרישה בשיעור של  QASלגיל פרישה. במקרה של סיום ההסכם או פרישה מחמת הגעה לגיל פרישה, תשלם 
רוות (לכל שת עבודה) בגין כל תקופת עבודתו משכורת חודשית אחרוה וכן פיצויי פיטורים בשיעור של שתי משכורות חודשיות אח

טלפון, טלפון ייד, חופשה שתית, דמי מחלה והבראה, ביטוח ל, בוסף, זכאי המשרה ושא, ההעסקה הסכם פי על. QAS-ב
 והרכב, בלמעט תשלום המס בגין העמדת ( מהלים/פסיה וקרן השתלמות. כמו כן זכאי ושא המשרה לתשלום רכב והוצאות רכב

   ובדיקות רפואיות. ביגוד מעק, )שא המכ"לו
 QASשל בהתאם להסכם ההעסקה, ושא המשרה זכאי למעק שתי מידי סוף כל שה, בהתאם לתוצאות העסקיות  -שתי  מעק
  .QAS דירקטוריוןשה ועל פי החלטת  באותה

  

                                                             
של  סך על יעמוד 2016שת  בגיןבאל על  משרה לושאיאל על קבעה כי הסכום שישולם  שלהתגמול זה יצוין כי מדייות  בהקשר  5

יהווה מעק דחה, אשר ישולם לושא המשרה באל  - 30%בשיעור של  -כאשר חלק מן המעק  המירבי סכוםבלבד מתוך ה 70%
רווח מאוחד מצטבר לפי מס (לאחר הפרשה  על אל"התקופה הקובעת") תשיג  - 2018עד  2016( שים 3על אם בתום תקופה של 

 מיליון דולר. 60למעקים) גדול או שווה לסך של 
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לושא  הדו"ח על המצב הכספי, אשר יתו על ידי החברהלהלן פירוט התגמולים כפי שהוכרו בדוחות הכספיים למועד 

  :ושאיו מה בטבלה לעיל בחברה בחברה בקשר עם כהותם משרה בכירה וסף

 )בש"ח תגמולים בעבור שירותים (במוחי עלות לחברהפרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
היקף   תפקיד שם

 המשרה

שיעור
החזקה 

בהון 
 6חברה

 מעק *שכר
תשלום 
מבוסס 
 מיות

דמי 
 יהול

דמי 
אחרעמלה ייעוץ

 בן ערן
  מחם

  

"ל סמכ
כספים 
בחברה 
 ובגלובל
  ליסיג

 אופציות  מלאה
 -בחברה 

הערה   ראו
  להלן

725,421  126,000  306,212  -  -  -  -  1,157,633  

*תגמול בגין "שכר" בטבלה לעיל, היו במוחי עלות לחברה וכולל תאים לווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תאים סוציאליים, 
  מעביד וכל הכסה שזקפה לשכר בשל מרכיב שהועק לעובד.-בשל סיום יחסי עובדאקטואריות הפרשות 

   מחם בן ערן
החברה על פי הסכם ההעסקה, . 2013 אוגוסטב 28החל מיום ושל גלובל ליסיג של החברה  כספיםמשמש כסמכ"ל בן מחם  ערן
מכ"ל. סשא הו ו, למעט תשלום המס בגין העמדת הרכב בובעלויות האחזקה והשימוש ב תאושרכב ו הסמכ"ללרשות  העמידמ

חופשה . ושא המשרה זכאי כמו כן לבעלויות בגין השימוש בו וושאתמכ"ל טלפון סלולארי סשימוש הבוסף, החברה מעמידה ל
  פסיה וקרן השתלמות. מחלה והבראה, ביטוח מהלים/שתית, דמי 

  
התגמול  ועדתהתגמול של החברה, כאמור לעיל. לפי הדין, מתן המעק השתי ייעשה בהתאם להוראות מדייות  - שתי מעק

   .משכורות 3של  בסך יהיה 2018בגין שת  מחם בן ערןודירקטוריון החברה קבעו כי המעק השתי של 
  

להקצות לושא המשרה ) התגמול ועדת אישור קבלת(לאחר , החליט דירקטוריון החברה 2017 במרץ 26ביום  - מיות מבוסס תשלום
 של התגמול מדייות לתיקון כפופה מתוכםאופציה  כתבי 12,781 של העקה(כאשר  החברה למיות וספים אופציה כתבי 95,000
. שווין ההוגן של כאמור אופציה כתבי 95,000 משרה לושא הוקצו ובהתאם ,)2017במאי  3אשר אושר ביום  תיקון, החברה

 שהועקה האופציות כמות כל בגין"ח ש 902,500 של כולל לסך והסתכם העקתן במועד שבוצעה שווי הערכתהאופציות קבע לפי 
 )ב2(ד23 ביאור ראו מימוש ותאי הבשלה מועדי לרבות, כאמור האופציה כתבי אודות וספים לפרטים. 2017בשת  המשרה לושא

  לדוחות הכספיים. 
 מהון 0.79%(המהווים, כון למועד פרסום הדוח,  כתבי אופציה 135,000-ב ערן בן מחםלמועד פרסום הדוח, מחזיק  כוןיצוין כי 

כתבי אופציה אשר הוקצו לו  95,000כוללים , ה))מלא בדילול בחברה ההצבעה מזכויות 0.80%-וכ(המיות של החברה בדילול מלא 
(כתבי האופציה  2013כתבי אופציה וספים שותרו וטרם מומשו מתוך הקצאה שבוצעה בשת  40,000כאמור לעיל, וכן  2017בשת 

א )2ד(23 רביאו ראו 2013האמורים שהוקצו בשת  . לפרטים וספים אודות כתבי האופציה)ויתים למימושכאמור הבשילו במלואם 
בדוחות הכספיים (ראו עמודת "תשלום מבוסס מיות") הים בגין ההקצאה משת  2017הסכומים שהוכרו בשת . לדוחות הכספיים

  בוצעה במלואה בדוחות כספיים קודמים. 2013, כאשר ההכרה בסכומים הקשורים בהקצאה משת 2017
  

לידי סיום  קצובה. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההתקשרותההתקשרות בין החברה לבין הסמכ"ל היה לתקופה בלתי 
מכ"ל להמשיך לעבוד סיום מראש לצד השי ("ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת יהא על ה 60בהודעה מוקדמת של 

ת בתמורה מכ"ל בכל עת, וזאסבפועל בחברה, כאשר החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להפסיק את עבודתו של ה
מכ"ל לאלתר, סלתשלום זכויותיו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. למרות האמור, החברה תהא רשאית לסיים את כהותו של ה

שתי אשר טרם שולם עד לאותו המועד), בסיבות בהן יתן  מעקללא מתן הודעה מוקדמת וללא תשלום בגיה (לרבות ללא תשלום 
  ל פי הדין ההוג בישראל, באופן מלא או חלקי.לשלול מעובד פיצויי פיטורין ע

א להלן. הסמכ"ל איו בן משפחה של 26ראו תקה  -לפרטים בדבר השכלתו ויסיוו המקצועי בחמש השים שקדמו להתקשרות 
  בעל עיין בחברה.

די החברה לכל אשר יתו על י , כפי שהוכרו בדוחות הכספיים למועד הדו"ח על המצב הכספי,להלן פירוט התגמולים

  בעל עין בתאגיד, אשר שולמו לו על ידי החברה או על ידי חברת בת, והוא איו מה בטבלאות לעיל:

    )לחברה בש"חתגמולים בעבור שירותים (במוחי עלות  פרטי מקבל התגמולים
שיעור   היקף המשרה  תפקיד  שם  סה"כ

החזקה 
בהון 
  חברה

תשלום   מעק  שכר
מבוסס 
  מיות

דמי 
  יהול

דמי 
  ייעוץ

  אחר  עמלה

שלמה 
  חאל

)1(  
  

יו"ר 
דירקטוריון 

גלובל 
ליסיג, 
כפיים 

וכפי 
תחזוקה; 
דירקטור 
-באל על ו

QAS  

משרה  50%
כיו"ר 

דירקטוריון 
גלובל ליסיג, וכן 

משמש כיו"ר 
דירקטוריון 

כפיים וכפי 
, תחזוקה

כדירקטור באל ו
 QAS-על ו

-  -  -  -  671,267  -  -  254,601  925,868  

                                                             
בהחה תיאורטית של הקצאת מיה רגילה אחת בגין כל כתב אופציה שהועק לושאי משרה בחברה;  והי זהשיעור החזקה     6

אולם בפועל, ככל שימומשו כתבי האופציה, הקצאת המיות תהא בכמות המשקפת את סכום ההטבה בלבד הגלום בכתבי 
 .והאופציה (מימוש על בסיס "מזומן בלבד"), בהתאם לתאי תכית ההקצאה לפיה הוקצ
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  .2013ביואר  30וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  2012בדצמבר  31מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  שלמה חאל) 1(
 גלובלבהתאם להסכם יהול ביו לבין החברה הבת  חאללמר  המשולמים" היו דמי היהול "דמי יהול בעמודתהסכום המופיע 

  . 7הכספיים) לדוחות )3ב(28 ביאורב(כמפורט  תקשורת הוצאותליסיג, כולל  גלובלליסיג, בגין שירותי יו"ר דירקטוריון 
דירקטור בכפיים (כמפורט כעל ידי כפיים בגין כהותו  חאלהמופיע בעמודת "אחר" מורכב מהגמול אשר שולם למר  הסכום

אלפי ש"ח) ומהגמול אשר שולם על ידי אל על בגין כהותו כדירקטור בחברת הבת  101-) לדוחות הכספיים, ובסך של כ1(ב28 ביאורב
יות להטבה בכרטיסי טיסה לפי ש"ח). כמו כן, למר חאל זכוא 145-ובסך של כ ,הכספיים לדוחות) 2(ב28 ביאורבאל על (כמפורט 

 2018בשת הסתכם  הטבה זו לכרטיסי טיסה יצול בגין זקף אשר השוויבאל על, כמקובל באל על, בשל כהותו כדירקטור באל על. 
   הכלול בעמודת "אחר"., ₪אלפי  8-כ של לסך

תאי כהותו של מר חאל אים כוללים רכיבים משתים (מעק שתי או רכיב הוי). יו"ר הדירקטוריון איו בן משפחה של בעל 
 26ראו תקה  -עיין בחברה. לפרטים בדבר השכלתו, יסיוו המקצועי בחמש השים שקדמו להתקשרות וחברותו בדירקטוריוים 

   להלן. 

, לדירקטורים של 2018ים, שאיו חורג מהמקובל, כפי שהוכר בדוחות הכספיים לשת גמול היתן לדירקטור כ"סה

 ההון, החברה דירקטוריון לקביעת בהתאם כי יצוין. 8"חש ,393,7271: בגין כהותם בחברות בות) לרבות( החברה

) ובלתי תלויים אשר שולם לדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים חיצויים חישוב הגמול לצורך החברה של העצמי

, דרגת החברה (לפי תקות החברות בשת הדו"ח, היו ההון העצמי של החברה ביכוי זכויות מיעוט. 2012שת החל מ

   .'ד רגהד היתה, כאמור קביעת הגמול לצורך), 2000-(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס

  השליטה בתאגיד  :א'21תקה 

 חוק(להלן: " 1968-, התשכ"חלחוק יירות ערך 1, כהגדרת מוח זה בסעיף דו"חבעלי השליטה בחברה, כון למועד ה

  הים: ") ערך יירות

רוב בורוביץ, המחזיקים במיות כפיים כמפורט בטבלה להלן, ואשר רשאים למות את -ה"ה דוד בורוביץ ותמר מוזס

 פי הסכמי בעלי מיות בכפיים.-חברי הדירקטוריון של כפיים, וזאת על

בורוביץ -המפורטים להלן חשבים אף הם לבעלי שליטה בכפיים: ה"ה ישראל בורוביץ (ה"ה דוד בורוביץ, תמר מוזס

פה ארון, וזאת מכוח דו"), סופיה קימרליג, כרמל אילן יחידי קבוצת בורוביץוישראל בורוביץ יכוו להלן במאוחד: "

  היותם צד להסכמי בעלי מיות בכפיים, כמפורט להלן. 

ויותיהם מכוח החזקותיהם ביחס להפעלת זכ בכפייםמיות הבין בעלי  ,ידיעת החברהמיטב ל ,להלן ההסכמים הקיימים

  :דו"ח, כון לתאריך הבכפיים

 בעלי מיות בכפיים םהסכ

), אשר הצדדים לו כון למועד דו"ח זה הים 27.5.2004(כפי שתוקן ביום  22.11.1993פי הסכם בעלי מיות מיום -על

"),  ילדיו של דוד בורוביץ (אמיר בורוביץ, מרוד קימרליגיחידי קבוצת בורוביץ, סופיה קימרליג (להלן בסעיף זה: "

"), יחידי ארוןון) (שתיהן יכוו להלן יחדיו: "וכן בותיו של מר יגאל ארון (כרמל אילן ודפה אר 9בורוביץ ומיה בורוביץ)

שמוה  כפייםעל מת שבכל עת ימוו לדירקטוריון  בכפייםהוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם 

                                                             
גלובל ליסיג  שלהסכם היהול  תוקןבהסכם היהול,  חאל מרבהסכם עם  ליסיג גלובללהתקשרות  ובכפוףיצוין כי במקביל   7

על פי הסכם היהול, תופחת התמורה אשר תשולם על  חברהל ליסיג גלובל, כך שמן התמורה אשר תשולם על ידי החברהעם 
, היות והשירותים שקבעו בהסכם היהול  של גלובל ליסיג עם החברה עויהול לפי הסכם ה חאל למר ליסיג גלובלידי 

 .דירקטוריון"ר יו שירותי כן כמו כוללים
גמול אשר שולם לשלמה  כולל איו) לדוחות הכספיים בקשר לתשלום גמול דירקטורים בחברה. הסכום לעיל 1ב(28 ביאור ראו   8

גמול המשולם ע"י אל על לדירקטורים בכפיים בגין כהות חלק מהם גם  כולל(כפי שפורט בפרד בטבלה לעיל), אך הוא  חאל
 גלובלכאמור) וכן גמול המשולם ע"י  חאלכספיים) (למעט שלמה ) לדוחות ה2ב(28 בביאורכדירקטורים באל על (כמפורט 

כאמור) (כמפורט  חאלליסיג (למעט שלמה  בגלובלחלק מהם גם כדירקטורים  כהותליסיג לדירקטורים בכפיים בגין 
(והיתר שולם על ידי החברות  ₪ 1,027,027 של בתשלוםסך זה, שאה החברה  מתוך). הכספיים לדוחות) 3ב(28 בביאור

הרלווטיות אשר בגין כהוה בהן יתן הגמול, קרי אל על וגלובל ליסיג). בוסף לסך האמור, דירקטורים בחברה אשר כיהו גם 
כדירקטורים באל על היו זכאים בשת הדוח להטבה בכרטיסי טיסה באל על אשר השווי אשר זקף בגין יצולה על ידם הסתכם 

  כאמור). חאללדירקטורים אלו (למעט שלמה  ביחס ₪ 204,597 שלכולל  לסך 2018בשת 
  .בכפיים מיות בעלי אים בורוביץ דוד של ילדיו, החברה ידיעת ולמיטב"ח הדו למועד כון    9
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. כן כולל ההסכם הוראות בדבר 10ידם, כמפורט להלן-ידי הצדדים בהתאם לרשימה שתיקבע על-דירקטורים שיומלצו על

  "). הסכם בעלי המיותה ומיוי יו"ר דירקטוריון ומכ"ל, כמפורט להלן. (להלן בסעיף זה: "זכות סירוב ראשו

  מיוי דירקטורים

  רשימה זו תגובש על ידי הצדדים להסכם בעלי המיות, כמפורט להלן:

  ) דירקטורים ברשימה;6יחידי קבוצת בורוביץ יהיו זכאים לכלול שישה ( )1( 

  וקימרליג, כל אחד מהם, יהא זכאי לכלול דירקטור אחד ברשימה;יחידי ארון  )2( 

מהון המיות  5%בהקשר זה הוסכם, כי במידה והחזקותיה של קימרליג פחתו אל מתחת לשיעור של  )3( 

המופק והפרע של כפיים, תהא ליחידי קבוצת בורוביץ הזכות לדרוש בהודעה בכתב לקימרליג את ביטול 

או למיוי דירקטור. במקרה כאמור בו יתה הודעה מצד יחידי קבוצת בורוביץ  זכותה לכהות דירקטור

ידה) והזכאות למות דירקטור במקום זה אשר פוטר -תתפטר קימרליג (או הדירקטור אשר מוה על

כאמור, תועבר ליחידי קבוצת בורוביץ. התפטרה קימרליג מדירקטוריון כפיים כתוצאה מדרישת בורוביץ, 

רליג לא תהיה מחוייבת להפעיל את זכות ההצבעה שלה בוגע למיוי דירקטורים בכפיים מטעם אזי קימ

יתר הצדדים להסכם בעלי המיות, כאמור לעיל. כמו כן, התפטרה קימרליג מדירקטוריון כפיים כתוצאה 

י יחידי קבוצת מדרישת יחידי קבוצת בורוביץ, כאמור לעיל, אזי לא תחול עליה זכות הסירוב הראשוה כלפ

 בורוביץ, המפורטת להלן. 

ממיות כפיים, תתבטל זכאותם  5%פחתו החזקותיהם של יחידי ארון (יחדיו) אל מתחת לשיעור של  )4( 

 למיוי דירקטור לדירקטוריון כפיים וזכאותם למיוי דירקטור כאמור תועבר לקבוצת בורוביץ. 

פי ההסכם, אלא אם כן ביקש הצד שהכיסו לרשימה -להצדדים יצביעו יחד כגד פיטורי דירקטור שמוה ע )5( 

לפטרו. ביקש צד שמיה דירקטור שפוטר למות דירקטור אחר במקומו, יפעילו הצדדים את כוח הצבעתם 

 על מת לבצע מיוי כאמור.

 מיוי יו"ר ומכ"ל 

פיים ימוה אדם אשר הומלץ בכפוף לכל דין, הצדדים להסכם יפעלו באופן שליו"ר דירקטוריון כפיים וכן למכ"ל כ

 ידי יחידי קבוצת בורוביץ.-לתפקיד זה על

  זכות סירוב ראשוה

יחידי ארון ו/או קימרליג העיקו לקבוצת בורוביץ זכות סירוב ראשוה לרכוש מהם את מיותיהם בכפיים אם וכאשר 

רע של כפיים. זכות הסירוב מהון המיות המופק והפ 5% -יפחת שיעור ההחזקה של כל אחד מהם אל מתחת ל

ידי יחידי ארון ו/או קימרליג ל"עבר מורשה" אשר הו -הראשוה כאמור לא תחול על העברה או מכירה של מיות על

מורשה"), ובלבד שעבר מורשה כאמור ימסור את  בן/בת זוגו השוי לצד להסכם ו/או ילדיו הבגירים (להלן: "עבר

  פי ההסכם.-על אישורו להתחייבויות המעביר

  בורוביץ-לתמר מוזס BMGהסכם בין 

בורוביץ, מאידך, מיוי הדירקטורים  -ודוד בורוביץ מחד, ותמר מוזס BMGלמיטב ידיעת החברה, בהסכם שחתם בין 

פי הסדר בייהם, -בעלי המיות כאמור לעיל), מתבצע על םמוזס זכאים למות מעת לעת (לפי הסכ-בכפיים שבורוביץ

  הוראות לעיין זכות סירוב ראשוה וזכות הצטרפות.  הכולל גם

                                                             
 לתאריך כון. 14 -מ יותר ולא דירקטורים 3 -מ פחות לא יכלול כפיים דירקטוריון, כפיים של ההתאגדות תקוןפי -על כי יצוין   10

   .חיצויים דירקטורים שי הכוללים דירקטורים 11 כפיים בדירקטוריון מכהים"ח הדו פרסום
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  שליטה בעלי עם עסקאות  :22תקה 

פירוט עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעל השליטה יש עיין אישי באישורה, , למיטב ידיעת החברה, להלן  )א(

  התקשרה בה בשת הדיווח או עד למועד הגשת הדו"ח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדו"ח: החברהאשר 

 החברהאשר בוצעו על ידי (להלן: "חוק החברות")  1999-, התש"ט) לחוק החברות4(270עסקאות המויות בסעיף 

  :כאמור

 בחברה לדירקטורים גמול תשלום  (חשבים בעלי שליטה בחברהלרבות לדירקטורים ה)- ביאורב כמפורט 

 לעיל. 21הכספיים. לפרטים וספים ראו כמו כן תקה  לדוחות )1(ב28

 ביטוח  (חשבים בעלי שליטה בחברהלרבות דירקטורים ה) ה  כמפורט -ושיפוי דירקטוריםא' 29בתק

 להלן. 

וספות עם בעלי שליטה כאמור לעיל, לרבות עסקאות זיחות או פרט לאמור לעיל, לא התקשרה החברה בעסקאות 

  .) לחוק החברות4(270מויות בסעיף העסקאות או עסקאות שאין זיחות 

פירוט עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעל השליטה יש עיין אישי באישורה,  , למיטב ידיעת החברה,להלן  )ב(

התקשרו בה בשת הדיווח או עד למועד הגשת הדו"ח או  או חברות קשורותשל כפיים אשר חברות בשליטתה 

  עדיין בתוקף במועד הדו"ח: ןשה

 אשר בוצעו על ידי גלובל ליסיג אותעסק )1( 

 בגלובלדירקטורים  ושיפוי ביטוח (חשבים בעלי שליטה בחברהלרבות דירקטורים ה) גביאור ראו - ליסי 

 הכספיים.  לדוחות ה28

 ג בגלובללדירקטורים  גמולג ליסיחשבים טורים(לרבות לדירק ע"י גלובל ליסיבחברה שליטה בעלי ה( 

  .הכספיים לדוחות )3ב(28 ביאור ראו -

  אשר בוצעו על ידי אל על  עסקאות )2( 

  .הכספיים לדוחות ח-ו ז), 2(בסעיפי משה  28 אוריב ראו

   QASאשר בוצעו על ידי  עסקאות )3( 

 ועדת אישור קבלת לאחר, החברה של המיות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2018 בפברואר 12 ביום

(חתם של הגב' תמר מוזס בורוביץ ומר  טראוב ועם מר של העסקתו את, החברה ודירקטוריון הביקורת

ראו דוח זימון אסיפה שפורסם על ידי החברה ביום  . לפרטיםQAS-ב, דוד בורוביץ, מבעלי השליטה בחברה)

  ). 2018-01-001257(מס' אסמכתא:  2018ביואר  3

  וושאי משרה בחברההחזקות בעלי עיין   :24תקה 

ראו דיווח מיידי של  2018בדצמבר  31לפרטים אודות דוח מצבת אחזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה ליום 

(מס' אסמכתא:  2019ביואר  29ודיווח מתקן לו מיום  )2018-01-001828: אסמכתא(מס'  2019 ביואר 6 מיוםהחברה 

ועד  2018בדצמבר  31עיין וושאי משרה בכירה לאחר יום לפרטים אודות שיויים באחזקות בעלי  .)2019-01-008428

למועד פרסום דוח זה (למעט דיווחים אשר בעלי העיין מחויבים למסור לחברה על בסיס רבעוי בלבד) ראו דיווחים 

(מס'  2019ביואר  29-) ו2019-01-008083-ו 2019-01-008023(מס' אסמכתאות:  2019ביואר  28מיידיים מימים 

    ). 2019-01-008455כתא: אסמ
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   .א' לעיל21לפרטים בדבר הסכמי בעלי מיות בחברה, ראו תקה 

  , הון מופק ויירות ערך המיריםהון רשום  :'א24תקה 

  .הכספיים לדוחות 23 ביאור ראו

  .הכספיים לדוחותד 23 ביאור ראו, למיות אופציה כתביב ועובדים משרה ושאי להחזקותהוגע  בכל

  מיות בעלי מרשם  :ב'24תקה 

  543017מס' ייר  -מיות רגילות  -מרשם בעלי מיות 

מספר   המחזיק
  זיהוי

ממספר   כמות ע..  כתובת
  סידורי

עד מספר 
  סידורי

לרישומים של הבורסה חברה 
  ליירות ערך בתל אביב בע"מ

, 2אחוזת בית   515736817
  תל אביב

   1סידורי  ממספר 041,297,1611

  16,297,056מספר סידורי  עד

 המספרים להוציא
  להלן הסידוריים

א', 10חיים שורר   07014483  בורוביץ ישראל
  תל אביב

1  10,000,000  --  

, רמת 32רמב"ה   07014491  בורוביץ דוד
  גן

1  9,999,999  --  

, כפר 76החורש   054904958  ארון דפה
  שמריהו

1  9,999,997  --  

, 3ספיר   071511174  קימרליג סופיה
  הרצליה

1  9,999,998  --  

, תל 6ברסקי   064837123  ברלב יהודה
  אביב

7  13,413,343  13,413,344  

10,000,002  10,000,006  

, 123ברסימטוב   07675838  ברקוביץ אברהם
  5640439 יהוד

2  10,000,100  10,000,101  

, 29הקדמה   008419434  קומרן גד
  הרצליה

1  10,060,000  --  

, 5דמשק אליעזר   059761759  קרמר משה
  בי ברק

1  10,000,001  --  

  מען רשום  :א'52תקה 

, פקס: 03-6539999. טל': 5250606, רמת גן, 12אבא הלל סילבר  דרךמעה הרשום של החברה היו בית איילון ביטוח, 

  .knafaim@knafaim.co.il, דואר אלקטרוי: 9775396-03

 
  

  

  

  

                                                             
  .2001 משת החל החברה"י ע המוחזקות רדומות מיות 128,353 כוללת"ל ה.. ע כמות    11
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       התאגידהדירקטורים של   :26תקה 

  יו"ר דירקטוריון - שלמה חאל  שם

  064516271 מספר זיהוי

  10.01.1950 תאריך לידה

, בית איילון 12אבא הלל  -אצל החברה  דין-תמען להמצאת כתבי בי
  ), רמת גן.13(קומה ביטוח 

  ישראלית.אזרחות  תיות

  .ועדה ליהול כספים וסיכוי שוק ועדות דירקטוריוןב חברות

קשורה , חברה שלו עובד של התאגיד, חברה בתהאם 
 שלו או של בעל עיין בו

   לא.

(מעיק לגלובל ליסיג שירותי יהול כיו"ר 
  דירקטוריון גלובל ליסיג).

  31.12.2012 כדירקטור בחברה כהוהתחילת תאריך 

בוגר הדסה אווירואוטית, טכיון; מוסמך  השכלה 
  אביב.-במהל עסקים, אויברסיטת תל

  יו"ר דירקטוריון גלובל ליסיג.  השים האחרוות חמשעיסוק ב

ל על תיבי אויר לישראל בע"מ; גלובל א תאגידים וספים בהם הוא מכהן כדירקטור 
כפיים ליסיג בע"מ (יו"ר הדירקטוריון); 

) בע"מ (יו"ר 2005כפי תחזוקה (
; ש. חאל ישראל בע"מ QASהדירקטוריון); 

  . בע"מ

  לא. בעל עיין אחר בחברההאם בן משפחה של 

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  בעל כשירות מקצועית /ופיסיתחשבואית 

  בעל כשירות מקצועית.

  

  תמר מוזס בורוביץ  שם

  056400997  מספר זיהוי 

  11.3.1960  תאריך לידה

בית איילון , 12אבא הלל  -אצל החברה   דין-להמצאת כתבי בית ןמע
  .5250606 רמת גן), 13ביטוח (קומה 

  ישראלית.אזרחות   תיות

  לא.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו של התאגיד, חברה בת תהאם עובד
  בו יןיאו של בעל עשלו 

מכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, חברה 
בבעלותה המלאה של הדירקטורית, 

  המחזיקה במיות כפיים.

  20.2.1994  תאריך תחילת כהוה כדירקטורית בחברה

הל עסקים, סיום לימודים לתואר שי במ  השכלה
אויברסיטת תל אביב; בוגרת מדעי המדיה 

  וסוציולוגיה, אויברסיטת בר אילן.

מכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ; מכ"ל   עיסוק בחמש השים האחרוות
  מפל תקשורת בע"מ.

גלובל כפיים סגית יו"ר דירקטוריון אל על;  מכהת כדירקטוריתתאגידים וספים בהם 
בע"מ; יו"ר דירקטוריון דורי מדיה  ליסיג

גרופ בע"מ; דירקטורית במפל תקשורת 
בע"מ, תמר מוזס השקעות בע"מ, עה מ.ב. 

בע"מ,  Communica TVתקשורת בע"מ, 
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דורי מדיה דרסט בע"מ, דורי מדיה פארן 
ל.ד.י.  -בע"מ, דורי יו מדיה בע"מ, מפל 

עדן טלובלות בע"מ, מפל  -מפל  בע"מ,
.אם.איי בע"מ; עה ויריב בי -מותגים 

אחזקות בע"מ, סי.טי.וי. מדיה ישראל 
ברד מג'מט  -בע"מ; בי.אם.איי. 

; אפולו .Novebox A.Gאיטרשיול בע"מ; 
 .MeMeMe Studios Ltdי.א.ק בע"מ; 

של דוד בורוביץ וגיסתו של ישראל רעיייתו   ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עי תהאם ב
  בורוביץ.

דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת האם 
  מומחיות חשבואית ופיסית/ בעלת כשירות מקצועית

  .בעלת כשירות מקצועית

  
  

  יהודה (יודי) לוי   שם

  046201323  מספר זיהוי 

  10.6.1945  תאריך לידה

, אצל 6789141תל אביב  ,98יגאל אלון רחוב   דין-להמצאת כתבי בית ןמע
  ושות'. זליגמן גולדפרב

  ישראלית.אזרחות   תיות

  לא.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא. 

  

  12.7.2007  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר הפקולטה למשפטים של האויברסיטה   השכלה
הדין חבר לשכת עורכי ; )1969העברית (
) ולשכת עורכי הדין ביו יורק 1971בישראל (

)1988.(  

שותף מהל של משרד עורכי דין גולדפרב   עיסוק בחמש השים האחרוות
  ושות'. זליגמן

סגן יו"ר דירקטוריון אל על תיבי אויר  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
גלובל כפיים  -דירקטור  לישראל בע"מ;
ממן דורי מדיה גרופ בע"מ; ליסיג בע"מ; 

א.ל. כסי תעופה מסופי מטען ויטול בע"מ; 
 The Shalem; בע"מ; כסי לויים בע"מ

Foundation (ארה"ב) ; מרכז אקדמי שלם
 חברת עו"ד יודי לוי.; בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

אותו כבעל מומחיות האם דירקטור שהחברה רואה 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  .בעל כשירות מקצועית

  
  

  ערן אילן  שם

  052598224  מספר זיהוי 

  17.06.1954  תאריך לידה

  , תל אביב.6רמז   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  ישראלית.אזרחות   תיות

  לא.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו התאגיד, חברה בתהאם עובד של 
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא.

  12.7.2007  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה
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בוגר הפקולטה למשפטים של האויברסיטה   השכלה
); חבר לשכת עורכי הדין 1981העברית (
  ).1982בישראל (

עוסק בהשקעות בחברות שוות בארץ   עיסוק בחמש השים האחרוות
  .עולםוב

ערן אילן גלובל כפיים ליסיג בע"מ;  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
 VIA פייל בע"מ;  השקעות בע"מ;

DELRAY HOLDINGS, LLC. 

בעלה של גב' כרמל אילן וגיס לגב' דפה   ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי
  .החשבות בעלות שליטה בחברה ,ארון

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  בעל כשירות מקצועית.

  
  

  קימרליג סופיה  שם

  71511174  מספר זיהוי 

  1.5.1951  תאריך לידה

  .46638, הרצליה 3050ת.ד.   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  ישראלית.אזרחות   תיות

  לא.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו של התאגיד, חברה בת תהאם עובד
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא.

  20.2.1994  תאריך תחילת כהוה כדירקטורית בחברה

, אויברסיטת דרבי הל עסקיםתואר במ  השכלה
  .ישראל

  יזמות.  עיסוק בחמש השים האחרוות

סאן דור  אל על תיבי אויר לישראל בע"מ; מכהת כדירקטוריתתאגידים וספים בהם 
תמ"מ ; בע"מתיבי אויר בילאומיים 

 .תעשיות מזון מטוסים בע"מ

  .לא  ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עי תהאם ב

האם דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת 
  מקצועיתמומחיות חשבואית ופיסית/ בעלת כשירות 

  בעלת כשירות מקצועית.

  
  

  פלטי דב  שם

  055667612  מספר זיהוי 

  25.4.1959  תאריך לידה

, רמת החייל, תל אביב 2ראול ולברג   דין-להמצאת כתבי בית ןמע
69719.  

  ישראלית.אזרחות   תיות

  ועדה ליהול כספים וסיכוי שוק.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו התאגיד, חברה בתהאם עובד של 
  בו יןיאו של בעל עשלו 

מכהן כמכ"ל ושיא דורי מדיה גרופ בע"מ, 
חברה המוחזקת, בין היתר, בעקיפין על ידי 

הדירקטור ועל ידי תמר מוזס בורוביץ, 
  בעלת שליטה בחברה.

  1.6.2004  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

באויברסיטת תל  בוגר כלכלה וחשבואות  השכלה
  אביב; רו"ח מוסמך.
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מכ"ל ושיא; כסי שד'  -דורי מדיה גרופ   עיסוק בחמש השים האחרוות
 S.R.D.Nמכ"ל;  -ירושלים יפו בע"מ 

USA Inc -  שיא; יו"ר מפל תקשורת
  בע"מ.

  

מדיה גרופ בע"מ; דורי מדיה דרסט דורי   מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
מדיה  "מ; דורידורי מדיה ספייק בעבע"מ; 

מ; דורי דורי יו מדיה בע"פארן בע"מ; 
TLV  ;עה מ.ב. תקשורת בע"מ; בע"מ

) בע"מ; 2002ש.ר.ד.ן אחזקות תקשורת (
כסי שדרות ירושלים יפו בע"מ; מפל 

ל.ד.י. (ישראל) בע"מ;  בע"מ; מפלתקשורת 
; ערוצי תוכן תקשורת מפל מותגים בע"מ

טלובלות בע"מ; דר  עדן -מפל  בע"מ;
; דורי מדיה איטרשיול מולטימדיה בע"מ

מ; בע" DTRבע"מ;  LDIבע"מ;  2002
See Vision "מבע; Upex Brands   ;בע"מ

) בע"מ; 2010יופקס מותגים (
Communica TV  ;בע"מCTV Tech 

 Travelist מדיה בע"מ; CTVבע"מ; 
 International Media Houseבע"מ; 

בע"מ; קומפס מערכות סחר אלקטרוי 
; .S.R.D.N USA Incבע"מ;  RMSבע"מ; 

BMI  ;בע"מNovebox AG; Dori 
Media America Inc. גלובל -; ג'י.אס.אס 

 MeMeMe; בע"מ סורסיג סולושיס
Studios Ltdיורופאן  ;; אפולו י.א.ק בע"מ

  .(אי.אס.פי) יישומים סלולריים בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיעיהאם בן משפחה של בעל 

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

   בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

  
  

  פוקס יוסי  שם

  056686694  מספר זיהוי 

  25.9.60  תאריך לידה

 LDI, תל אביב, אצל 2רח' ראול ולברג   דין-להמצאת כתבי בית ןמע
  בע"מ.

  ישראלית.אזרחות   תיות

  לא.  בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת
  בו יןיאו של בעל עשלו 

חברה , בע"מ LDIחברת ושותף במכ"ל 
 תמר מוזסבעקיפין גם אשר שותפים בה 

  .עיין בחברה י, בעלודב פלטי בורוביץ

  22.12.2009  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר תואר בחשבואות וכלכלה,   השכלה
  אויברסיטת תל אביב; רו"ח מוסמך.

בע"מ,  DTRבע"מ,  LDIמכ"ל חברת   עיסוק בחמש השים האחרוות
גלובל סורסיג סולושיס  –ג'י.אס.אס. 

  בע"מ.

בע"מ; יופקס  LDIבע"מ;  גרופדורי מדיה  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
מותגים בע"מ; יופקס אגליה; יורופאן 

(אי.אס.פי) יישומים סלולריים בע"מ; 
DTR   .ג  -בע"מ; ג'י.אס.אסגלובל סורסי

 2010סולושיס בע"מ; יו"ר יופקס מותגים 
איטרשיול מדיה  - IMH ; יו"רבע"מ

  .האוס בע"מ
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  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

  

  12חיצוי דירקטור - זיגר יצחק  שם

  003833993  מספר זיהוי 

  14.7.1946  תאריך לידה

  .46591, הרצליה ב' 11רח' מאפו   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  ישראלית.אזרחות   תיות

ועדת ביקורת (גם בשבתה כועדה לבחית   בועדות דירקטוריון ותחבר
הדוחות הכספיים), ועדה ליהול כספים 

  וסיכוי שוק, ועדת תגמול.

, חברה קשורה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא.

סתיימה  שלישית(תקופת כהוה  7.3.2010  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה
  ).6.3.2019ביום 

); בוגר חשבואות C.P.Aרואה חשבון (  השכלה
)B.A.) וכלכלה (B.A. יברסיטת תלאו ,(

  אביב.

ובארה"ב בתחום מהל חברות בארץ   עיסוק בחמש השים האחרוות
  הדל"ן. ייעוץ לחברות.

יו"ר דירקטוריון סו מפעלי ברווס בע"מ;  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
יו"ר דירקטוריון אלקטרה דל"ן בע"מ; 

 )ב.א.ז(בע"מ; דורסל  מלל פייווייסיאל 
בע"מ; זיגר יר שירותי יהול בע"מ; 

  .אלקטרה דל"ן בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיעי האם בן משפחה של בעל

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

  
  

  תלויה בלתי דירקטורית -בן סימון  דורית  שם

    022813737  מספר זיהוי 

  6.10.1967    תאריך לידה

בית איילון , 12אבא הלל  -אצל החברה   דין-להמצאת כתבי בית ןמע
  .5250606 רמת גן), 13ביטוח (קומה 

  ישראלית.  תיות

ועדת ביקורת (גם בשבתה כועדה לבחית    בועדות דירקטוריון ותחבר
ועדה ליהול כספים  ,הדוחות הכספיים)

  ועדת תגמול.  ,וסיכוי שוק

, חברה קשורה שלו של התאגיד, חברה בת תהאם עובד
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  .לא

  6.4.2012  בחברה יתתאריך תחילת כהוה כדירקטור

בוגרת כלכלה ולימודים כלליים,   השכלה
האויברסיטה העברית בירושלים; 

 מוסמכת במהל עסקים, האויברסיטה
  העברית בירושלים.  

                                                             
 .2019במרץ  6סיים כהותו כדירקטור חיצוי בחברה ביום    12
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שותפה במכון  ;BSS Capital -שותפה ב  עיסוק בחמש השים האחרוות
יו"ר ועדת השקעות  ;הישראלי לפיסים
  של הכשרה ביטוח.

  

המכון הישראלי לפיסים; ד. בן סימון  יתכדירקטור תמכהתאגידים וספים בהם 
  יהול וייעוץ בע"מ.

    לא.  ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עי תהאם ב

 תכבעל השהחברה רואה אות יתהאם דירקטור
  כשירות מקצועית תמומחיות חשבואית ופיסית/ בעל

  בעלת מומחיות חשבואית ופיסית.

  
  

  אראל עמי  שם

  004871265    מספר זיהוי 

  27.4.1947  תאריך לידה

  .5296000, רמת אפעל 10רח' רימון   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  ישראלית.  תיות

  לא.   בועדות דירקטוריון ותחבר

, חברה קשורה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  .לא

  

  30.12.2013  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

  בוגר בהדסת אלקטרויקה, הטכיון חיפה.  השכלה

יועץ לחברת טמרס קפיטל  - 2015עד מאי   עיסוק בחמש השים האחרוות
בע"מ וליו"ר שלה, פויו זבלדוביץ (מר 

זבלדוביץ היו ההה העיקרי של האמות 
The Zabludowicz Trust יתהאשר הי 

ביואר  28עד ליום  בעלת עיין בחברה
2019(.  

יו"ר דירקטוריון סלקום ישראל בע"מ;  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
פוקרד ית בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרו

רפאל חברה לפיתוח  RDCאבחוים בע"מ; 
 ; מלוות דן בע"מ; עמי אראל בע"מ.בע"מ

    לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  בעל כשירות מקצועית/חשבואית ופיסית

  .כשירות מקצועיתבעל 

 

  חיצוי דירקטור - לרר יריב  שם

  29575818  זיהוי  מספר

  12.08.1972  תאריך לידה

  , רמת גן.10קריתי   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  אזרחות ישראלית.  תיות

ועדת ביקורת (גם בשבתה כועדה לבחית   בועדות דירקטוריון ותחבר
ועדה ליהול כספים , )הדוחות הכספיים

  ועדת תגמול., וסיכוי שוק

, חברה קשורה שלו עובד של התאגיד, חברה בתהאם 
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא.

  .20.12.2017  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

), LL.Bעורך דין; בוגר משפטים (  השכלה
  אויברסיטת חיפה.
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השקעות לרבות כבעל שליטה בחברות   עיסוק בחמש השים האחרוות
טכולוגיה, בתחומי הדל"ן, מלואות, 

עיצוב הבית תעשייה, מזון. יהול חברה 
ציבורית ובעל שליטה בחברה ציבורית 

  שהיה חברת מעטפת.

מלואות  אסיבאחזקות בע"מ;  אסיב מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
ליאם הדסה בע"מ; ויי.סי.די בע"מ; 

אטמוספיר בע"מ; קוויקו בע"מ; גב 
תוצרת קרמיקה בע"מ; קאן פרוייקטים 

  ."מבע טוב רוח מצב פוגל; הארץ בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

 

 

  חיצוית דירקטורית - איציק דליה  שם

  51166361  זיהוי  מספר

  20.10.1952  תאריך לידה

  , גן העיר תל אביב.6רחוב הדסה   דין-להמצאת כתבי בית ןמע

  אזרחות ישראלית.  תיות

ועדת ביקורת (גם בשבתה כועדה לבחית   בועדות דירקטוריון ותחבר
  הדוחות הכספיים), ועדת תגמול.

, חברה קשורה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת
  בו יןיאו של בעל עשלו 

  לא.

  .27.12.2018  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר בהיסטוריה וספרות, האויברסיטה   השכלה
העברית; בוגר במשפטים, המרכז 

  .הביתחומי הרצליה

"סיסמה לכל תלמיד"; יושבת ראש שיאת   עיסוק בחמש השים האחרוות
איטרשיול  חבר האמים של "הדסה

הציגות הישראלית של ארגון  - ישראל"
הדסה הבילאומי; חברה בוועדת התביעות 

- Claims Conference: The 
Conference on Jewish Material 

Claims Against Germany.  

 2006רשת חויות רמי לוי שיווק השקמה  מכהן כדירקטורתאגידים וספים בהם 
  .המחזור אל"הבע"מ; תאגיד 

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
  חשבואית ופיסית/ בעל כשירות מקצועית

  בעלת כשירות מקצועית.
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  ושאי משרה בכירה  :'א26תקה 

  שם ותפקיד  מהל כללי - רון ציוי

  מספר זיהוי   023903297

  תאריך לידה 15.7.1968

  תאריך תחילת כהותו  1.11.2012

  השכלה  .בוגר משפטים, המרכז הביתחומי הרצליה

  עיסוקו בחמש השים האחרוות  מכ"ל החברה.

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת הבת שלו, בחברה   מכ"ל החברה.
  קשורה שלו או בבעל עיין בו

  עין אחר בתאגידהאם הוא בן משפחה של בעל   לא. 

  
  

  שם ותפקיד  סמכ"ל -סידי סלסקי 

  מספר זיהוי  011958196

  תאריך לידה  16.8.1960

  תאריך תחילת כהותו  1.4.2006

בוגר מהל עסקים וחשבואות, 
  אויברסיטת וויטווטרסרד, יוהסבורג.

  השכלה

סמכ"ל בחברה; מכ"ל גלובל כפיים 
  ליסיג בע"מ.

  השים האחרוותעיסוקו בחמש 

; גלובל כפיים ליסיג סמכ"ל -החברה 
 )2011ג'י.קיי.פי (מכ"ל ודירקטור;  -בע"מ 

   דירקטור. -.GKP USA (2012) Incבע"מ, 

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת הבת שלו, בחברה 
  קשורה שלו או בבעל עיין בו

  ין אחר בתאגידיהאם הוא בן משפחה של בעל ע  לא.

  
  

  שם ותפקיד  כספיםסמכ"ל  -ערן בן מחם 

  מספר זיהוי  036479863

  תאריך לידה  25.6.1979

  תאריך תחילת כהותו  28.8.2013

בוגר חשבואות וכלכלה, אויברסיטת תל 
  אביב.

  השכלה

סמכ"ל כספים של החברה ושל גלובל 
  ליסיג.

  עיסוקו בחמש השים האחרוות

ובחברת גלובל כספים בחברה סמכ"ל 
 -כפיים ליסיג בע"מ; דירקטור ב

 GKP USA (2012)בע"מ,  )2011ג'י.קיי.פי (
Inc.  

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת הבת שלו, בחברה 
  קשורה שלו או בבעל עיין בו

  ין אחר בתאגידיהאם הוא בן משפחה של בעל ע  לא.
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  שם ותפקיד  חשב -איתמר בלום 

  זיהוימספר   040612863

  תאריך לידה  9.5.1981

  תאריך תחילת כהותו  1.7.2014

  השכלה  בוגר חשבואות,  המכללה למהל.

חשב החברה וגלובל ליסיג; רואה חשבון 
  .ישראל PWCבמשרד 

  עיסוקו בחמש השים האחרוות

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת הבת שלו, בחברה   חשב החברה; חשב גלובל ליסיג.
  קשורה שלו או בבעל עיין בו

  ין אחר בתאגידיהאם הוא בן משפחה של בעל ע  לא.

  
  

  שם ותפקיד  החברהמבקר  - דיאל שפירא

  מספר זיהוי  052755998

  תאריך לידה  21.7.1954

  תאריך תחילת כהותו  14.2.2012

בר חשבואות, אויברסיטת כלכלה ובוגר 
  ; רואה חשבון.אילן

  השכלה

 -בעל משרד לראיית חשבון (דיאל שפירא 
רואה חשבון); מבקר פימי בחברות 

  ציבוריות הסחרות בארץ ובחו"ל.

  עיסוקו בחמש השים האחרוות

מבקר פימי בחברה ובחברת גלובל כפיים 
  ליסיג בע"מ.

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת הבת שלו, בחברה 
  קשורה שלו או בבעל עיין בו

  ין אחר בתאגידיהאם הוא בן משפחה של בעל ע  לא.

  של התאגידחתימה  המורש  : ב26תקה 

  אין בתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.

  רואה החשבון של התאגיד  : 27תקה 

  .6701101, תל אביב 1מרכז עזריאלי  - בריטמן אלמגור זהר ושות'

  שיוי בתקון החברה  :28תקה 

  שיויים בתקון החברה.בשת הדו"ח לא היו 
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   המלצות והחלטות  : 29תקה 

  כללית מיוחדת: האסיפ החלטות

קיבלה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה החלטה לאשר את העסקתו של מר ועם  2018בפברואר  12ביום 

לפרטים ראו דוח זימון . QAS-ב, טראוב (חתם של הגב' תמר מוזס בורוביץ ומר דוד בורוביץ, מבעלי השליטה בחברה)

  ).2018-01-001257(מס' אסמכתא:  2018ביואר  3אסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה את מיויה של הגב' דליה איציק  2018בדצמבר  27ביום 

 דוח ראו לפרטיםם החל ממועד המיוי כאמור. ) שי3כדירקטורית חיצוית בדירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש (

 5ודיווח מתקן לו מיום  )2018-01-106273: אסמכתא(מס'  2018 בובמבר 21 ביום החברה ידי על שפורסם אסיפה זימון

  .)2018-01-111802(מס' אסמכתא:  2018בדצמבר 

   החברה החלטות  : א'29 תקה

  החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישור  (א)

הכללית של בעלי המיות  באסיפה החברה מיות את להצביעאישר דירקטוריון החברה  2018בפברואר  27 ביום

(א) הארכת התקשרות אל על בהסכם העסקתה של הגב' דלית  בעד 2018במרץ  6ביום  שהתקיימהשל אל על 

(ב) אישור -בחברה) ועדכון תאי העסקתה; ומוזס (בת זוגו של אחיה של הגב' תמר מוזס בורוביץ, מבעלי השליטה 

בפברואר  20ידי ועדת הביקורת ביום  עלסווגה  כפיים הצבעת .2016תשלום מעק לגב' דלית מוזס בגין שת 

 רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע עשויה איה שהיא וקבע היות מהותית שאיה כפעולה 2018

  .העיין עלויותל לב בשים, התחייבויותיה או

  הסדר שיפוי לדירקטורים ולושאי משרה  )ב(

 2016בדצמבר  29לדירקטורים ולושאי משרה בחברה אושרו ביום כון למועד הדו"ח כתבי השיפוי המועקים 

ולפיהם התחייבה החברה לשפותם בשל כל חבות או הוצאה, בהתאם  ,האסיפה הכללית של החברה על ידי

למפורט בכתבי השיפוי, שתוטל עליהם ו/או שיוציאו, עקב פעולה או פעולות שעשו בתוקף היותם ושאי משרה 

 יהםציגבחברה (לרבות פעולות לפי תאריך כתב השיפוי), ו/או שיעשו בתוקף היותם ושאי משרה בחברה ו/או 

   .מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עיין בואחר כלשהו שהחברה  בתאגיד החברהשל 

כתב השיפוי  לדוחות הכספיים. לוסח ה28 ביאורמשרה ראו וספים בדבר שיפוי דירקטורים וושאי  לפרטים

 ברמדצב 25אסיפה כללית מיום  זימוןהחברה בדבר  של משלים מיידי דיווחב הצבעה לכתב' ג ספח ראו המעודכן

   ).2016-01-091398 :אסמכתא(מס'  2016

 משרה ושאיו דירקטורים ביטוח  )ג( 

 משרה לושאי התגמול מדייות אישור במסגרת, החברה של הכללית האסיפה אישרה 2016 בדצמבר 29 ביום

(לרבות ושאי משרה בחברה ו דירקטוריםמעת לעת, בפוליסה לביטוח אחריות  להתקשרות תאים ,בחברה

) שים החל ממועד 3מצטברת של שלוש ( לתקופה, )ושאי משרה החשבים בעלי שליטה בחברהו דירקטורים

  .לדוחות הכספיים ה28 ביאור ראו וספים לפרטים. ")התגמול מדייות תאי("אישור האסיפה הכללית 

  רובד ביטוח ראשון) 1(

(גם בשבתה כוועדת החברה  של הביקורתועדת  ואישר 2018יואר  בחודש, התגמוללתאי מדייות בהתאם 

התקשרות עם מורה מבטחים ביטוח בע"מ לחידוש הפוליסה לביטוח אחריות ודירקטוריון החברה תגמול) 
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סת ביטוח קבוצתית שערכת על ידי . הביטוח היו במסגרת פולי13דירקטורים וושאי משרה לתקופה וספת

זאת לפי הסכם עם אל על בקשר ( החברה לושאי המשרה בה, בחברות בות ובחברות קשורות, לרבות אל על

הביטוח הוכחי ערך . , כולל דירקטורים החשבים כבעלי שליטה בחברה)להשתתפותה בדמי הביטוח בגין כך

התאים העיקריים  ").הפוליסה" (להלן: 2019ביולי  31ליום ידי חברת מורה מבטחים בע"מ והוא בתוקף עד  על

  הים כדלקמן:  הפוליסהשל 

המכהים בחברה ו/או בחברות הבות ו/או המשרה  ושאיהדירקטורים ולכל הכיסוי הביטוחי ערך   .א

, . הפוליסה")כפיים קבוצת: "בסעיף זה מטעמה או מטעם חברות הבות בחברות הקשורות שלהן (להלן

ה בגבול אחריות של  ,על בסיס הגשת תביעה השהילמקרה ובסך הכל לתקופת  מליון דולר 100הי

  .1981-, בתוספת הוצאות הגה משפטיות סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח, תשמ"אהביטוח

ו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדית ישראל, בכל שיוגשאת חבות המבוטח בגין תביעות  המכס ההפוליס  .ב

 העולם, לרבות ארה"ב וקדה. 

של של החברה בתביעות כגד החברה שעיין קיה או מכירה של יירות ערך ההשתתפות העצמית   .ג

ת כגד ושאי משרה . ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעולמקרה דולר 75,000 סך שללקבעה החברה 

למקרה דולר  75,000 -ו כל העולם למעט ארה"ב וקדהלתביעות בלמקרה דולר  10,000ודירקטורים היה 

   ).עצמם לתביעות בארה"ב או קדה (אין השתתפות עצמית לושאי המשרה והדירקטורים

קיה הפוליסה מורחבת לכסות תביעות כגד החברה (להבדיל מתביעות כגד ושאי המשרה בה) שעיין   .ד

). להרחבה זו Entity Coverageשל החברה עצמה הסחרים בבורסה בת"א ( יירות ערךו/או מכירה של 

קבלת שיפוי קבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של ושאי המשרה ל

 לזכותה של החברה.  מהמבטחים קודמת

בעסקיה של כן, מורחבת הפוליסה לכלול הוצאות הגה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת -כמו  .ה

 .החברה

בעייים  ,תביעות כגד דירקטורים או ושאי משרה הקשורות, בין היתר המכס הפוליסת הביטוח אי  .ו

לא היו זכאים כדין; זק לגוף או לרכוש; זיהום (למעט  ואירועים בהם הפיקו כל רווח אישי ל שלהלן:

תביעה לפי דיי יירת  ); מעשה זדוי בלתי אות או מרמה או מעשה פלילי;500,000$הוצאות הגה עד 

; המבטחמעל לסכום מסויים ללא אישור  ); הפקה עתידית של מיות לציבורSECערך בארה"ב וקדה (

אחריות מקצועית; הפרת הפרת ; לרבות הסדרים פסיוים חלוקת רווחים או הטבות לעובדים ;מלחמה

חובת הזהירות שעשתה במתכוון או מתוך אי אכפתיות לסיבות ההפרה או תוצאותיה וכן במקרה 

 .בארה"ב או קדה (למעט מספר סייגים)והוגשה תביעה 

  

אלפי דולר לתקופה  49.1-היו סך של ככאמור לעיל רובד הביטוח הראשון חלקה של החברה בדמי הביטוח בגין 

. אל על ושאת ביתרת דמי הביטוח בגין רובד זה מסך דמי הביטוח בגין הפוליסה 30%חודשים, שהם  18של 

), בהתאם לחלוקה שאושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהסתמך על קביעת יועצי הביטוח 70%(

  .חברה ושל אל עלשל ה

  רובד ביטוח וסף) 2(

את חידוש  (גם בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברההחברה  מסגרת זאת, אישרו ועדת הביקורת שלב

התקשרות עם מורה מבטחים ביטוח בע"מ בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה, ברובד ביטוח 

                                                             
   ).122100-01-7201(מס' אסמכתא:  בעיין זה 2018ביואר  3יום דיווח מיידי של החברה מראו גם   13
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בתוספת הוצאות הגה משפטיות סבירות  ,מיליון דולר למקרה ובסה"כ לתקופה 20בגבול אחריות של  14וסף

  מעל פוליסת רובד הביטוח הראשון. , 1981-בהתאם לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א

היה בקשר לאחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה, בחברות הבות ובחברות  ת רובד הביטוח הוסףפוליס

ל החברה (לרבות דירקטורים וושאי משרה המים על בעלי השליטה או מי מטעמם), להוציא חברת הקשורות ש

רובד הביטוח הראשון כאמור לעיל (בהיקף אחריות של אשר כלולות בהבת אל על וחברות המוחזקות על ידה 

  . 2019ביולי  31 םעד ליוהיה  בגין רובד הביטוח הוסף תקופת הפוליסה מיליון דולר). 100

מליון דולר  100אין השתתפות עצמית בגין הרובד הוסף למעט מקרה בו גבול האחריות ברובד הראשון בסך של 

 ימצה עצמו במלואו, אז תהא ההשתתפות העצמית בהתאם לזו הקובה ברובד הביטוח הראשון.

  2019 במרץ 19תאריך: 

  

_________________________  

  כפיים אחזקות בע"מ          

  

  תפקידם       שמות החותמים

  מהל כללי         רון ציוי) 1(

  כספיםסמכ"ל       ערן בן מחם) 2(

                                                             
 .לעיל 13"ש הגם  ראו  14
 



1 

  1תאגידי ממשל שאלון

  

 הדירקטוריון עצמאות

  
  כון 

  
 כון לא

 יותר. או חיצויים דירקטורים שי בתאגיד כיהו הדיווח שת בכל .1

  

 כאמור, ימים 90 על עולה איה חיצויים דירקטורים שי כיהו לא בה הזמן תקופת אם" כון" לעות יתן זו בשאלה
 כיהו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) כון לא/כון( שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10)(ב.(א363 בסעיף
 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהוה תקופת גם זה ובכלל( הדיווח בשת יותר או חיצויים דירקטורים שי בתאגיד

  ): השוים החיצוים הדירקטורים

  

  .יצחק זיגר':  א דירקטור

  

  .יריב לרר':  ב דירקטור

  

  
  
  
√ 

 

                                                                 

  . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1



2 

.)הערה(ראו  2: זה שאלון פרסום למועד כון בתאגיד המכהים החיצויים הדירקטורים מספר

  .11/3:  זה שאלון פרסום למועד כון בתאגיד המכהים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור  .2

  

  ______.: 5התאגיד 4בתקון שקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

  

  ).בתקון הוראה קבעה לא( רלווטי לא √  

_____ _____ 

 בשת קיימו הם כי ומצא) תלויים הבלתי והדירקטורים( החיצויים הדירקטורים עם בדיקה ערכה הדיווח בשת .3
) תלויים והבלתי( החיצויים הדירקטורים של זיקה היעדר לעיין החברות לחוק) ו(-ו) ב(240 סעיף הוראת את הדיווח

 ).תלוי בלתי או( חיצוי כדירקטור לכהוה הדרשים התאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהים

  

√ 

 

4.
 למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי למהל 6כפופים אים, הדיווח שת במהלך בתאגיד כיהו אשר הדירקטורים כל

  ).לעובדים ציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים ציג שהוא דירקטור

  

  

√ 
 

                                                                 
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 לרבות "דירקטורים חיצויים" כהגדרתם בחוק החברות. 3
  הוראות המפקח על הבקים). -"תקון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בקאי  -לעין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 5
, מאידך, כהות  דירקטור בתאגיד המכהן כושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהוה כדירקטור בתאגיד מוחזק המצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות" -לעיין שאלה זו   6

  התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעיין שאלה זו.  



3 

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -) כאמור הכללי למהל כפוף הדירקטור, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

 ולא בדיון כחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי עין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל .5
  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בסיבות הצבעה או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה השתתפו

   -"  כון לא" היה תשובתכם אם

  :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים ושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �   כן �

:  א ק"בס כאמור בסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון כחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

  

  

  

√ 

 

 בישיבות כח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה ושא או דירקטור שאיו), מטעמו מי או/ו קרובו לרבות( השליטה בעל .6
  . הדיווח בשת שהתקיימו הדירקטוריון

  

 משרה ושא או/ו דירקטוריון חבר שאיו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
 בישיבות וסף אדם כל וכחות לגבי הבאים הפרטים יצויו –) כאמור הדירקטוריון בישיבות כח בתאגיד בכירה

  :כאמור הדירקטוריון

  

  : _____.זהות

  

  ): _____.וקיים ככל( בתאגיד תפקיד

  

  

  

  

  

√ 
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): _____.עצמו השליטה בעל איו שכח מי אם( השליטה לבעל הזיקה פירוט

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא   כן : ידו על מסוים ושא הצגת לשם זה היה האם

 וכחות: _____, ידו על מסוים ושא הצגת לשם הדיווח בשת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7וכחותו שיעור
  : _____אחרת

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא�

 
 

 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 כון

  
  כון לא

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהותם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקון  .7
  . 8)מגבלה חשבת איה רגיל ברוב קביעה – זה לעיין( חיצויים דירקטורים שאים

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם

  
  

√ 
 

                                                                 

  תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7

  חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 8
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  ._____ פרק הזמן שקבע בתקון לכהות דירקטור:  א.

  

  
  ._____הרוב הדרוש שקבע בתקון לסיום כהותם של הדירקטורים:   ב.

  

  
  ._____מין חוקי שקבע בתקון באסיפה הכללית לשם סיום כהותם של הדירקטורים:   ג.

  

  
  ._____הרוב הדרוש לשיוי הוראות אלו בתקון:   ד.

  

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכית לעריכת דאג התאגיד .8
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהים דירקטורים להכשרת המשך תכית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים
  . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(    לא   כן : הדיווח בשת הופעלה התוכית האם יצוין -"כון" היה תשובתכם אם

   

X  
  

 חשבואית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של דרש מזערי מספר קבע בתאגיד א. .9
  . ופיסית

 .3: שקבע המזערי המספר יצוין -" כון" היה תשובתכם אם

  

√ 

 

  - הדיווח שת במהלך בתאגיד שכיהו הדירקטורים מספר ב.

  .  5: 9ופיסית חשבואית מומחיות בעלי

  

  

_____ 

  

  

_____ 

                                                                 
  .2005 –, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו לאחר הערכת הדירקטוריון 9
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  .5: 10מקצועית כשירות בעלי

 למעט( ביותר המוך המספר של התון ייתן, הדיווח בשת כאמור הדירקטורים במספר שיויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשת שכיהו סוג מכל דירקטורים של) השיוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  .המיים משי חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שת בכל א. .10

  : _____.האמור התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין -" כון לא" היה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה איה המיים משי דירקטורים כיהו לא בה הזמן תקופת אם" כון" לעות יתן זו בשאלה
 משי דירקטורים בתאגיד כיהו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) כון לא/כון( שהיא תשובה בכל ואולם
 : _____.המיים

  

√ 

 

  : זה שאלון פרסום למועד כון התאגיד בדירקטוריון המכהים מין מכל הדירקטורים מספר  ב.

  . :4שים,  7: גברים

_____  
_____ 

  

כללית) הדירקטוריון ישיבות אסיפה   (וכיוס 

  
 כון

  
 כון לא

  א.  .11
כולל ישיבות ועדות  –הבהרת החברה ( הדיווח בשת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  :)הדירקטוריון

  .7   : )2018(שת רבעון ראשון 
  .3                           רבעון שי: 

  .3                      רבעון שלישי: 
  .8                        רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 

                                                                 
  . 9ר' ה"ש  10
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  .ב
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שת במהלך בתאגיד שכיהו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס( הדירקטוריון
   ):כהותו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שת

_____  _____ 

שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  דירקטוריוןה

  

 שיעור
 השתתפותו
         בישיבות

  12ביקורת ועדת

 שיעור
 השתתפותו
  בישיבות
 הועדה
 לבחית
 דוחות
    13כספיים

 שיעור
 השתתפותו
     בישיבות
 ועדת
     14תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון וספות 
(תוך  בהן הוא חבר

  ציון שם הועדה)

(הוועדה ליהול  2/2  -  -  -  12/12  שלמה חאל
  כספים וסיכוי שוק)

תמר מוזס   
  בורוביץ

12/12  -  -  -  -  
  

  

  
  

  -  -  -  -  12/12  יהודה לוי
  

  

  
  

  -  -  -  -  9/12  ערן אילן
  

  

                                                                 
  . 2ר' ה"ש  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
 החבר בוועדה זו. דירקטורלגבי  14
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סופיה 
  קימרליג

12/12  -  -  -  -  
  

  

  
  

(הוועדה ליהול    10/12  -  -  -  2/2דב פלטי
    כספים וסיכוי שוק)

  

  
  

ועדת   4/7  9/12  יריב לרר
הביקורת 
גם משמשת 

כוועדה 
לבחית 
דוחות 

  כספיים.

ועדת 
הביקורת 
גם  משמשת
כוועדת 

  התגמול.

(הוועדה ליהול  2/2
    כספים וסיכוי שוק)

  

  
  

ועדת   7/7  9/12  יצחק זיגר
הביקורת 
גם משמשת 

כוועדה 
לבחית 
דוחות 

  כספיים.

ועדת 
הביקורת 

מכהת גם 
כוועדת 

  התגמול.

(הוועדה ליהול  2/2
    כספים וסיכוי שוק)

  

  
  

  -  -  -  -  12/12  יוסי פוקס
  

  

  
  

ועדת   7/7  10/12  סימוןדורית בן 
הביקורת 
גם משמשת 

כוועדה 
לבחית 
דוחות 

  כספיים.

ועדת 
הביקורת 
גם משמשת 

כוועדת 
  התגמול.

(הוועדה ליהול  2/2
    כספים וסיכוי שוק)
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  -  -  -  -  11/12  עמי אראל
  

  

 המשרה וושאי הכללי המהל בידי התאגיד עסקי יהול לעיין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשת .12
  . עמדתם את להביע הזדמות להם ויתה וכחותם בלא, לו הכפופים

 

  

√ 

 

  

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המהל תפקידי בין הפרדה

  
 כון

  
  כון לא

  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל .13

 60בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון איה עולה על בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן 
 הזמן ) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת2א.(363ימים כאמור בסעיף 

  .0 :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא (בימים) בה
 

  

√ 

 

  מהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שת לכב  .41

ימים כאמור  90יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל איה עולה על בשאלה זו 
 (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת6א.(363בסעיף 

  .0 :כיהן בתאגיד מכ"ל כאמור לא
  

  

√ 
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15. 
הדירקטוריון גם כמכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהוה אושר בתאגיד בו מכהן יו"ר 

  .15(ג) לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל

 טי לאה כפל בתאגיד מתקיים שלא ככל(  רלווכאמור כהו.( 

  

--- 

  

--- 

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב איו ל"המכ .16

 √  –(קרי, המכ"ל הו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא כון"אם תשובתכם היה "
 

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     :16(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהוה אושרהה

  כן  

  לא 

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

17.  
 

  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמכ"ל או כושא משרה  איובעל שליטה או קרובו 

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 
√ 

 

  

 

  

                                                                 
  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16
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 הביקורת ועדת 

   
 כון

  
 כון לא

18. 
 

 - בשת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

  קרובו. או השליטה בעל  א.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 
√ 

 

  √  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
 

  √  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
 

  √  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  ד.
 

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרסתו  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 
√  

 

19.  
 

בשת הדיווח בישיבות  לא כחמי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

  . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 
√ 
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 חברי של רוב היה הדיווח בשת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מין .20

  . חיצוי דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" כון לא" היה תשובתכם אם

  

√ 
 

 וכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפימי המבקר בוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי ביהול ליקויים לעיין, הוועדה חברי שאים בתאגיד משרה ושאי של

  

√ 
 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאיו מי כח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

  ). קרובו או שליטה בעל שאיו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי( הועדה

  

  

√ 
 

 בקשר התאגיד עובדי של בתלוות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשת .23

 .כאמור שהתלוו לעובדים שתיתן ההגה ולגבי עסקיו ביהול לליקויים

  

√ 
 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את היחה )הכספיים הדוחות לבחית הועדה או/ו( הביקורת ועדת  .24

  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם אותים היו, הדיווח בשת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

  

√ 
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הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי לבחית  בעבודתה -הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

   
 כון

  
 כון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  .א  .25

  .שי ימי עסקים: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

  

  .ב
 מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור

  : הכספיים הדוחות

  .ימי עסקים 3):    8201דוח רבעון ראשון (שת 

  ימי עסקים. 3דוח רבעון שי:                            

  .ימי עסקים 2:                       דוח רבעון שלישי

  .עסקים ימי 3שתי:                                    דוח

  
_____  

  
_____ 

  
מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון   ג.

  לאישור הדוחות הכספיים:

  ימי עסקים. 3   ):    8201דוח רבעון ראשון (שת 

  . ימי עסקים 3 דוח רבעון שי:                              

  .ימי עסקים 2דוח רבעון שלישי:                          

  .עסקים ימים 3שתי:                                       דוח

    



14 

 התאגיד של הכספיים הדוחות דוו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה   .26

  .הדיווח בשת הכללות לתקופות המתייחסים

  : ______השתתפותו שיעור יצוין", כון לא" היה תשובתכם אם

  

√  
 

27.  
 _____  _____  להלן: המפורטים התאים , כלועד לפרסום הדוח השתי התקיימו בכל שת הדיווח הבועד

  
   √  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

  
  ב.

  

  כהות חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לעין-ב) ו(115בה כל התאים הקבועים בסעיף  התקיימו
√   

  
   √  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוי.  ג.

  
   √  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
   √  מומחיות חשבואית ופיסית.  

  
   √  חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.  ו.

  
  ז.

דירקטורים בלתי המיין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הוכחים היו 
   √  תלויים ובהם דירקטור חיצוי אחד לפחות.

  
יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוי) אם תשובתכם הה "לא כון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשה של שאלה זו, 

  ._____: התקיים שלא התאי וכןלא התקיים התאי האמור 
_____ _____ 
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 תגמול ועדת 

   

 כון

  

 כון לא

  ).בועדה הדיון במועד( רוב בה היוו החיצויים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשת, מתה הועדה  .28

 ).דיון התקיים לא( רלווטי לא �

√  

 בדבר כללים( החברות לתקות בהתאם הים הדיווח בשת גמולתה ועדת חברי כל של והעסקתם כהותם תאי   .29

       .2000-ס"התש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול

  

√  

 - הדיווח בשת כיהן לא התגמול בועדת  .30
  

_____ 
  

_____ 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �
√   

   √  .הדירקטוריון ר"יו  .ב 
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   √  .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג

   √  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  .ד

  .השליטה בעל על פרסתו שעיקר דירקטור  .ה

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

√   

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשת כחו לא קרובו או שליטה בעל   .31
  √  .מסוים ושא הצגת לשם דרש

 או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272-ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
  . הכללית האסיפה של התגדותה למרות, תגמול מדייות

  – יצוין" כון לא" הה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______ הדיווח בשת בסמכותם שימוש עשה בהן הפעמים מספר

√  
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פים   מבקר 

 
  
 כון

  
 לא כון

  √ .בתאגיד הפימי המבקר על הארגוי הממוה הוא התאגיד ל"מכ או הדירקטוריון ר"יו .33
  

  . הדיווח בשת העבודה תכית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

  

; QAS -כוח אדם ושכר ) 2; (סקר סיכוים) 1(: הדיווח בשת הפימי המבקר עסק בהם הביקורת ושאי יפורטו, בוסף

  במשבצת המתאימה).  x (יש לסמן  .כפי תחזוקה -יהול כוח אדם ושכר ) 3(

  

√  

  .323: )17בשעות( הדיווח בשת בתאגיד הפימי המבקר העסקת היקף .35
_____  

  
  ראו הערה.

_____  

  √   .הפימי המבקר בממצאי) בדירקטוריון או הביקורת בועדת( דיון התקיים הדיווח בשת
  

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים איו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד עין בעל איו הפימי המבקר .36

  .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

√  
  

 

                                                                 
   כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין. 17
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 עיין בעלי עם עסקאות

 
  
 כון

  
 לא כון

37.   

 .יהול שירותי לו ותן או התאגיד ידי-על מועסק איו) שבשליטתו חברה לרבות( קרובו או השליטה בעל

   – יצוין) יהול שירותי לו ותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות( התאגיד ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר -

  ): _____.  יהול חברות

  : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור היהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

  כן �

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ). _____.שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

  

  

√  
 ראו הערה.

 

38. 

 

  

  ).יותר או אחד בתחום( התאגיד של פעילותו בתחום וספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר קבע האם יצוין –" כון לא"  היה תשובתכם אם
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   כן  �

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

√ 

  

  ___________: יו"ר הועדה לבחית הדוחות הכספיים      : ___________הביקורת ועדת ריו"      : ___________        הדירקטוריון ר"וי

  

  2019 במרץ 19 :החתימה תאריך

  

, מותה הגב' דליה איציק לדירקטורית חיצוית כך שכון למועד 2018בדצמבר  27. עוד קודם לכן, ביום 2019במרץ  7הדירקטור החיצוי מר יצחק זיגר סיים כהותו בחברה ביום   - 1אלה מס' ש
    החברה שי דירקטורים חיצויים, מר יריב לרר והגב' דליה איציק.  פרסום שאלון זה מכהים בדירקטוריון

  .עצמאיתמקיימת תכית ביקורת היה תאגיד מדווח ואשר הבת גלובל כפיים ליסיג בע"מ אשר -החברהשעות עבודת מבקר הפים גם כמבקר הפים של  לא כולל  - 35 מס' שאלה

  בידי האורגים הקבועים בדין. ואושראשר , בות-בחברות ותלא כולל העסק  - 37שאלה מס' 



  

  

  

  

  
  

      

  

  'החלק 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

  הכספי ועל הגילויעל הדיווח



 

  

 1 - ה 

 

  כנפיים אחזקות בע"מ

  דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  כללי .5.1

), בפיקוח הדירקטוריון של החברה, אחראית לקביעתה "החברה"הנהלת כנפיים אחזקות בע"מ (
  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

 ., מנכ"לרונן ציוני .5.1.1

 סידני סלסקי, סמנכ"ל. .5.1.2

 .כספים"ל סמנכבן מנחם,  ערן .5.1.3

  הבקרה הפנימית .5.2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו בידי 
בפועל המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע 

את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון החברה, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהחברה 

ח במועד ובמתכונת נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדוו
  הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 
  המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
הגילוי שביצעה  עלו הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת. שלה והאפקטיביות בתאגיד

מיפוי וזיהוי החשבונות, היחידות העסקיות והתהליכים העסקיים אשר  ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה 
ספי והגילוי; בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות; החברה רואה כמהותיים מאוד לדיווח הכ

רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי סגירת תקופה חשבונאית, עריכה והכנת הדוחות הכספיים 
 - קבוע רכוש" עסקיה בתהליךוהגילויים, בקרות ברמת הארגון, בקרות על סביבת המחשוב ובקרות 

בקרות בתהליכים עסקיים שזוהו על ידי חברת הבת  וכןבחברת הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ  "מטוסים
  בע"מ ("אל על") כמפורט להלן.  לישראלאל על נתיבי אויר 

בקשר לחברת הבת אל על, ביצעה אל על, כתאגיד מדווח, באופן עצמאי תהליך דומה באחריות דירקטוריון 
 5.3על, דירקטוריון והנהלת החברה, לרבות הצהרות המנהלים בסעיף והנהלת אל על. בכל הקשור לאל 

להלן, הסתמכו על הליך בדיקת והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שדווח על 
ידי הנהלת אל על וכפועל יוצא מכך הסתמכו, לצורך הערכתם בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית באל על, 

ים של אל על, על הדו"ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל על הדוחות הכספי
 הגילוי של אל על, על הצהרות המנהלים של אל על וחוות דעת רואה החשבון המבקר באל על בדבר

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  "חלדובהתאם  .על באל הפנימית הבקרה אפקטיביות
של אל על,  2018הכספי ועל הגילוי של אל על, כפי שהדברים מופיעים בפרק ה' לדוח התקופתי לשנת 

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, על אל דירקטוריון בפיקוח, על אל הנהלת
  .שלה והאפקטיביות על באל הגילוי ועל

 



 

  

 2 - ה 

 

 בפיקוח דירקטוריון על אל תהנהל שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת
וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר אל על רואה כמהותיים מאוד לדיווח  מיפויכללה:  אל על

ובחינת  , קביעה ועיצוב של בקרות הנותנות מענה לסיכונים אשר זוהו על ידי הנהלת אל עלהכספי והגילוי
רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי סגירת תקופה חשבונאית, . אפקטיביות הבקרות כאמור

, בקרות ברמת הארגון, בקרות על סביבת המחשוב ובקרות והגילוייםעריכה והכנת הדוחות הכספיים 
הכנסות נוסעים ממכירת , מועדון הנוסע המתמיד: אשר זוהו כמהותיים מאוד כאמור בתהליכים עסקיים

מנועים  מטוסים - קבוע רכושבישראל, לעובדים בישראל, הטבות לעובדים  שכר כרטיסי טיסה, הוצאות
אל  בפיקוח דירקטוריון על אל תעל הערכת האפקטיביות שביצעה הנהל בהתבססוהוצאות דלק.  וחלפים

הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  על אלוהנהלת  אל על כמפורט לעיל, דירקטוריון על
  . אפקטיבית: היא 2018בדצמבר  31ליום  על אלועל הגילוי ב

 הדירקטוריון ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל
 31והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ליום 

  .אפקטיבית היא 2018בדצמבר 

  1הצהרות מנהלים .5.3

 הצהרת מנכ"ל . 5.3.1

  , מצהיר בזה כי:רונן ציוניהח"מ, 

  );"הדוחות"( 2018) לשנת "החברה"את הדוח התקופתי של כנפיים אחזקות בע"מ ( בחנתי . 5.3.1.1

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי  . 5.3.1.2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

אופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים ב . 5.3.1.3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון  . 5.3.1.4
הפנימית על הדיווח הכספי ועל  החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה

  הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 
של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

  - וכן הכספיים בהתאם להוראות הדין; במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 וכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף ל  .ב
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;
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  או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  . 5.3.1.5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה 

, מובא לידיעתי על 2010- כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  - וכן  ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;ידי אחרים בחברה 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  - וכן  ;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי   .ג
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

  כאמור למועד הדוחות.

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

  

 2019במרץ  19תאריך:   , מנכ"לציונירונן 

 כספים"ל סמנכהצהרת  .5.3.2

  , מצהיר בזה כי:מנחם בן ערןהח"מ, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של כנפיים אחזקות בע"מ (להלן:  .5.3.2.1
  ");הדוחות(להלן:" 2018") לשנת החברה"

הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר  .5.3.2.2
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

  לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

פן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באו .5.3.2.3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .5.3.2.4
הפנימית על הדיווח הכספי ועל החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

  הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע 
הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של החברה 

כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 
  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   .ב
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 י ועל הגילוי;הדיווח הכספ
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  או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .5.3.2.5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, ככל שהוא 2010- התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 
רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים 

  - בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,   .ב
פן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באו

   - בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; וכן 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא   .ג
ת; מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחו
  מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 2019במרץ  19תאריך:   כספים"ל סמנכ, מנחם בן ערן

 

 הפנימיתחוות דעת רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה  . 5.4
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