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 תיאור כללי .1

 
  להנפיק איגרות חוב באמצעות חברה ייעודית בבעלות מלאה של העירייהאילתעיריית בכוונת 

לצור' הבטחת התשלומי% השוטפי% למשקיעי% .  שני15% לתקופה של ")החברה: "להל!(

 11%(כ(בעיר  נכסי%לק מ! הח בגי! חיובי אילתתקבולי הארנונה של עיריית ישועבדו , ח"באג

  .ח"לנאמ! לטובת בעלי האג) מפוטנציאל גביית הארנונה

 56,800( דונ% ומונה כ87,000 ( כ חולשת על שטח שיפוט של,אילת העיר הדרומית בישראל

ענ+ הפעילות ומקור ענ+ התיירות הנו ו ישראלאילת הנה עיר התיירות המובילה ב .תושבי%

  :ת אילת רושמת הכנסות מארנונה מהמקורות הבאי%עריי.  העיקרי בעירהתעסוקה

 . 1חדרי אירוח ברמות שונות 11,000 (כ •

 . מטרי% של מסחר200,000 (כ •

 . מטרי% של תעשייה100,000 (כ •

 .אזורי מגורי% •

  .ל"צהו) א"קצא(אשקלו! (קו צינור אילת, נמל אויר,  נמל י%:מקורות נוספי% •

(ובמקו% ה) 10מתו'  (5(ניי% המצויה באשכול האקונומיי% בינו(בעלת מאפייני% סוציוהעיר 

   .עיריית אילת מתאפיינת ביציבות פיננסית בינונית .2 רשויות מקומיות210 מתו' 135

  

מידרוג בחנה את יכולת העמידה בתשלומי הריבית והקר� בהתבסס על ההתחייבויות המשפטיות כפי 

, ספקלמע� הסר . בבסיס השעבודשה� באות לידי ביטוי במסמכי העסקה וטיב הנכסי" המגבי" 

, ח" בקשר ע" הבטוחות שהעמידה לחברה ולמחזיקי האגאילתההתחייבות המשפטית של עיריית 

  . (Non-Recourse)מוגבלת לסכו" הארנונה המשועבד , להבטחת תשלומי הקר� והריבית

                                                 
  2005ס לשנת "נתוני הלמ: מקור 1
 ס"למ, דירוג רשויות מקומיות: מקור 2

  
  :מחברים

  
  אביגיל קוניקוב

  אנליסטית
  03-6844729: 'טל
il.co.midroog@k.avigail  
  

  עינת טפר
  אנליסטית

  03-6844710: 'טל
il.co.midroog@einatt  
  
  

  : קשראיש

  
  ח"רו, מירב בן כנען הלר

  ראש תחום מימון מובנה
  ופרויקטים

  03-6844703: 'טל
il.co.midroog@meravb  
  
  
  
  
 
  
  

  מ"מידרוג בע
  מגדל המילניום

  17הארבעה ' רח
  64739, אביב-תל

www.midroog.co.il 
info@midroog.co.il 

  03-6844700  :  'טל
   03-6855002:  פקס
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  מ"בע) 2006(החברה למימון אילת 
  

 חוזקות  

על ,  בממוצע92%(כ, גבוהי%ייה מתאפייני% בשיעורי גבתקבולי הארנונה בבסיס השעבוד  •

 ).2005(2001( שני% 5פני 

 2.3מכפיל , ח"חיובי הארנונה בבסיס השעבוד מתאפייני% ביחס כיסוי גבוה לפירעו! האג •

 .י לוח הסילוקי!"ביחס לתשלומי% העיתיי% של קר! וריבית עפ

 .ח"ההנפקה תתבצע בחברה ייעודית ותקבולי הארנונה ישועבדו בשעבוד ראשו! לבעלי האג •

  

  חולשות

 על ידי מאושרי%נקבעי% תעריפי הארנונה ו, המחוקק כל שנהחוק ההסדרי% ל תא%בה •

 עשוי כתוצאה משינוי בסיווג הנכסי% שינוי תעריפי ארנונה. משרד הפני% ומשרד האוצר

 .הנכסי% המגבי%להפחית את בסיס 

שינוי . תחו% העירייהלשר הפני% סמכות לשנות את די! הקיי% במדינת ישראל ל בהתא% •

 .  ואת בסיס השעבודאת בסיס ההכנסות מארנונהלשנות  עשוי רכאמו

באישור ערכאה שיפוטית לדחות קיימת אפשרות חוקית  ,ככל רשות מקומית, לעירייה •

השימוש בחלופות אלו נדיר . כספיותתשלומי חוב או לשחרר את העירייה מהתחייבויותיה ה

 .ויבוצע בנסיבות קיצוניות בלבד

  

 סיכו" תנאי ההנפקה. 2

בבעלות מלאה של ,  חברה ייעודיתמ"בע) 2006(החברה למימו! אילת   ):החברה(מנפיקה 
    .אילתעיריית 

  
  ./ מליו! 80  :סכו% איגרת החוב

  
 2( צפוי לעמוד על כהרבעוניסכו% ההחזר ). שפיצר(תשלומי% קבועי%   :שיטת התשלומי%

ח ייעשה מתו' תקבולי הארנונה "פירעו! האג, ע% זאת. /מליו! 
לוח ל בהתא%ועבדי% בפועל ולא פחות מסכו% רכיב הריבית העיתי המש

  .הסילוקי! המשוער
  

או מועד פירעונ% המלא ) 05/10/2021(לוח הסילוקי! המשוער בהתא% ל  :מועד פירעו! משוער
  . לפי המאוחר–ח  "והסופי של תשלומי הקר! והריבית למחזיקי האג

  
  .מדד המחירי% לצרכ!  :בסיס הצמדה

  
  . המקסימלי מ! ההחזר השנתי75%  :      לשירות חובקר! מזומ!

  
  .מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות         : נאמ!

  
 המחאה על דר' שעבוד ושעבוד קבוע ראשו! בדרגה לטובת הנאמ! של   : ושעבודי% בטוחות

  .תקבולי הארנונה מהחייבי%
  



  

  

  
  
  
3  

  מ"בע) 2006(החברה למימון אילת 
  

, לטובת הנאמ!, ראשוני% בדרגה,  שעבודשעבוד קבוע והמחאה על דר'                                           
, של זכויות העירייה בחשבו! המשות+ ושעבוד קבוע, ללא הגבלה בסכו%

חשבו! מעת בשל הכספי% שיהיו , ללא הגבלה בסכו%, ראשו! בדרגה
  .לעת

  
,  הנאמ!לטובת, ראשוני% בדרגה, שעבוד קבוע והמחאה על דר' שעבוד                                           

 כל זכויותיה מכוח חלקה בחשבו! המשות+ על, ללא הגבלה בסכו%
 הכספי% עלראשו! בדרגה ללא הגבלה בסכו% ) שוט+(ושעבוד צ+ 

  .כפי שיהיו מעת לעת, חשבו! המשות+שבבעלות החברה 
  

   שיהיה , החברהשל חשבו! , לטובת הנאמ!, שעבוד קבוע ראשו! בדרגה                                           
   אליו יועברו תקבולי הארנונה לש% תשלו% למחזיקי , בשליטת הנאמ!                                           
  .משות+ מעת לעתת שיצטברו בחשבו! הח ושעבוד שוט+ על היתרו"האג                                           

  
מכל ,  כל נכסיהעללא הגבלה בסכו% ל, ראשו! בדרגה, )שוט+(שעבוד צ+   

  ).לרבות הונה הרשו% והלא מונפק(מי! וסוג שה% 
                       

                                                      לא יותרו שעבודי% שניי% מדרגה וסוג שהוא לשעבודי% המתוארי% 
  .ללא הסכמת הנאמ! מראש ובכתב, מעלה

  
 12על בסיס  המשועבדי% להחזר החוב  הארנונהיחס בי! תקבוליה  :חוב ה יחס כיסוי

  .החודשי% שחלפו
  

 ולאחר שהועברו מלוא הסכומי% 1.5במידה ויחס כיסוי החוב עולה על    :הדקי%
   . מ! החשבו! המשות+ לחשבו! החברה3המתוארי% בפרק 

  
  1.5( מבמידה ויחס כיסוי החוב נמו': רור עודפי"הפסקת שח                                                     

 ולא חזר      1.5(במידה ויחס כיסוי החוב נמו' מ: ח"האצת פירעו� האג                                                      
   בחלו+ רבעו!1.5לעמוד על                                            
   חודשי% ממועד האצת פירעו!      6בחלו+ מידה וב:  הפסקת פירעו� מוא%        

  .1.55 חזר יחס הכסוי לעמוד על ,ח"האג
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  מבנה הניתוח . 3
  

הנה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית ") החברה: "להל! (מ"בע) 2006(החברה למימו! אילת 

 הנו קבלת היתרי% תנאי מוקד% לביצוע עסקת האיגוח נושא דוח דירוג זה"). העירייה: "להל! (אילת

הדירוג מותנה בקבלת אישורי% כאמור ובעמידת . לעירייה ולחברה מאת משרדי האוצר והפני%

  .העירייה והחברה בכל הוראות ותנאי ההיתרי% כנדרש

  

המגובה בשעבוד זכויותיה של , באמצעות הנפקת אגרות חובממשקיעי% מוסדיי% החברה תגייס חוב 

  .ייפרעו על בסיס רבעוני, ריבית וקר!, אגרות החוב, פי תנאי ההנפקהעל . העירייה בתקבולי ארנונה

  

תשעבד ותתחייב לשעבד , העירייה תמחה על דר' שעבוד, ח"כבטחו! למילוי מלא ומדויק של תנאי האג

 תשלומי ארנונהקבלת את כל זכויותיה ל, בשעבוד קבוע ראשו! בדרגה, ח"לטובת הנאמ! למחזיקי האג

הארנונה תשועבד לטובת הנאמ! כ' שיחס כיסוי החזר החוב . %מהחייבי חהמצויה בבסיס האיגו

   .2.3(הנגזר מהיק+ הבטוחה שבידי הנאמ! לא יפחת מ

  

הסמכות לקבוע את , )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(חוק ההסדרי% במשק המדינה ל בהתא%

ונה נתונה בידי שר האוצר סכומי הארנונה המרביי% והמזעריי% ואת הכללי% בדבר עדכו! סכומי הארנ

קול דעתה של העירייה בכל הקשור לתעריפי הארנונה מגודר על ידי כללי% אלו ונתו! יש. ושר הפני%

סמכותה של העירייה מתרכזת בעיקר באפשרותה לוותר על . לפיקוח של משרדי הפני% והאוצר

  . %ילחייבאו לקזז תשלומי ארנונה מחובותיה , תשלומי ארנונה משיקולי גבייה

  

במסגרת , העירייה תוותר, על מנת שלא לפגוע בס' תקבולי הארנונה המשועבדי% וביחס כיסוי החוב

לחייבי% ותתחייב , א% וככל שיהיו, על זכות הקיזוז של תשלומי ארנונה מחובותיה, מסמכי העסקה

  .ח"שלא להשתמש בזכות זו עד לפירעו! סופי ומוחלט של האג

  

 הארנונה המשועבדי% יתקבלו ישירות מהחייבי% בחשבו! המשות+ תקבולי, החל ממועד השעבוד

יהיו זכויות חתימה בחשבו! המשות+ ולחברה לנאמ! "). החשבו! המשות+" :להל!(לעירייה ולחברה 

לרבות העברת כספי% , מראש ובכתב, וכל פעולה בו או בכספי% שהצטברו בו תחייב את אישור הנאמ!

ת זכויות החתימה בחשבו! המשות+ ללא הסכמת הנאמ! מראש לא יהיה נית! לשנות א. לעירייה

במקרי% מסוימי% המפורטי% במסמכי העיסקה ניתנת לנאמ! זכות להשתלט על החשבו! . ובכתב

נציגי הגו+ המנהל של החברה נקבעי% על ידי העירייה וחובת אמונ% , יש לציי! כי על פי די!. המשות+

  . הנה בראש ובראשונה לעירייה

  



  

  

  
  
  
5  

  מ"בע) 2006(החברה למימון אילת 
  

  :תיאור סכמטי של המבנהלהל� 

משקיעים עיריית אילת

חברה ייעודית

שיעבודים

חשבון הנאמנות

נאמן

חשבון 

משותף

קרן לשירות חוב

 זכויות חתימה 

משותפות

 זכויות 

חתימה 

בלעדיות

 תקבולי ארנונה

משועבדים

אג" ח

 תקבולי ארנונה

שחרור משועבדים

עודפים

פירעון אג" ח

 הלוואה

  

  

   :")חשבו� הנאמנות"להל�  (העברה מהחשבו� המשות) לחשבו� החברה

לחשבו!  3את החלק היחסי, בהוראת קבע בלתי חוזרת , מהחשבו! המשות+ו יעביר והעירייההנאמ!

סכו% , ח שלא נפרעו"חובות קודמי% בגי! האג, ליטתו של הנאמ! בתוספת הפרשי הצמדהבשש החברה

תשלומי ארנונה ששולמו מראש על חשבו! תקופות תשלו% עתידיות מחולקי% ביחס , ת החברההוצאו

  .% להשלמת קר! המזומ! לשירות החובכיסוי החוב וסכומי% הנדרשי

  

  :שחרור עודפי"

 ובתנאי שיחס  יוותרו עודפי% בחשבו! המשות+ח"תשלו% למחזיקי האגהבמידה ולאחר  •

  . עירייהלעודפי% שבחשבו! המשות+  יועברו ה,1.5כיסוי החוב עולה על 

עד לעמידה , תופסק העברת העודפי% לעירייה, 1.5(במידה ויחס כיסוי החוב ירד מתחת ל •

 מלוא 1.5לא חזר לעמוד על יחס הכיסוי ובחלו+ רבעו! במידה  .1.5ביחס כיסוי העולה על 

מוא1 של יתרת רו מיידית לחשבו! החברה וישמשו לפירעו! תקבולי הארנונה המשועבדי% יועב

  . המקוריללא קשר ע% לוח הסילוקי! ,  הסופיהח עד פירעונ"האג

 ")תקופת ההארכה: "להל! ( חודשי6% תו' 1.55וי החוב לא יחזור לעמוד על במידה ויחס כיס

 במידה ועד תו% תקופת ההארכה .השעבודי%למימוש ממועד האצת הפירעו! יפעל הנאמ! 

 .יופסק הפירעו! המוא1,  או מעלה1.55חזר יחס כיסוי החוב לעמוד על 

  

   :שעבודי"

  2ראה תיאור בטוחות בסעי+ 

                                                 
3
  .תל% לבעלי איגרות החוב בהתא% ללוח הסילוקי! המשוער של ההלוואהתשלו% חודשי מתו' ס' התשלו% הרבעוני האמור להש 
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  : קר� לשירות חוב

ח במידה "שנועדה לשרת את החוב לבעלי האג,  / מיליו!5.8בס' של ברשות הנאמ! קר! לשירות חוב 

כולת לממש את השעבוד בגינ% נפגעת מכל סיבה שהיא לרבות ותקבולי הארנונה המשועבדי% או הי

  .קב היקלעות העירייה לקשיי% כספיי%ע

ערבות בנקאית ניתנת להחלפה בקר! . ח" מס' התשלו% השנתי לאג75%תהווה שרות החוב קר! 

  בנק בעל דירוג פיקדונות לזמ! קצר בי! לאומי או ישראלי שאינו נמו'אוטנומית ובלתי הדירה מ

  .)או דירוג מקביל (P-1 (מ

  

הליכי גביה עצמאית , קרי, רנונה והסמכויות הנגזרות ממנההסמכות לגבות א, בהתא% לדי! הקיי%

ח לא "או הנאמ! למחזיקי האג/החברה ו, לפיכ'. נתונות לעירייה בלבד, ונקיטה באמצעי% משפטיי%

 או כל מחזיקי החייבי%נגד ) 'עיקול וכיוב, תפיסה, כגו!(יהיו רשאי% לנקוט בהליכי מימוש כלשה% 

. לטובת הנאמ!, במידה וישועבדו, נה בגי! נכסי% שבחזקת% ישועבדואשר תקבולי ארנו, נכסי% אחרי%

מרגע הגעת תקבולי הארנונה , זכויות אלה תהיינה מוגבלות לזכויות מימוש מול העירייה בלבד

  .לרבות כל חשבו! בנק שלה או בשליטתה, המשועבדי% לידי העירייה או מי מטעמה
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  אילת העיר. 4
  

 כללי 4.1

 
אילת . ובעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, הנקודה הדרומית ביותר,  גבולעירינה ה אילת

חוק הגיאוגרפי ממרכז רי, נופש הגדול בישראלהמרכז התיירותי ו:  בעלת מספר אפיוני% מיוחדי%

  .עיר מעבר בי! מצרי% ישראל וירד!, מ מבאר שבע" ק240(מתל אביב וכמ " ק350 (כ האר1  

  

  .  מתושבי העיר31%( כמהווה)  שני10%תושבי% החיי% בעיר מעל ( באילת האוכלוסייה הותיקה

   .א' רק מחצית% מהווי% את הגרעי! הקהילתי,  תושבי55,000% (כיו% מונה העיר כ 

  : העיקריי% בעיר%דמוגראפיי(להל! הנתוני% הסוציו

 5  ס"אקונומי על פי הלמ(אשכול סוציו

 573 )ממוצע חודשי(כ " סה(מקבלי דמי אבטלה 

 40 )לא כולל חיילי%(ל ממוצע של מקבלי דמי אבטלה גי

 5.7%  העירת מבי! אוכלוסיי ושאירי%זקנהמקבלי קצבאות 

 24.4%  ושאירי%זקנהאחוז מקבלי השלמת הכנסה מבי! מקבלי קצבאות 

 2,344 )במש' שנה, נפשות(מקבלי הבטחת הכנסה 

 5,440 )ח"ש (2002שכר ממוצע לחודש של שכירי% במש' 

 16 )2002/2003 (ג "תשס(כ " סה( ספר בתי

 53.4% אחוז זכאי% לתעודת בגרות מבי!  תלמידי כיתות יב

 14,400 )2003מאי (מספר דירות למגורי% לפי חיובי ארנונה 

 285.9  תושבי1,000%( שיעור ל(כלי רכב מנועיי% 

2003, ס"למ: מקור  

  

פרט  (מ"מע מתשלומי מסוי%סחר חופשי המקנה פטור אזור העיר אילת כ מוגדרת 1985משנת 

 כאשר מוקדי המשיכה העיקריי% בה  עיר תיירות,כאמור, נהאילת הי). חשמל שוני%(לסיגריות ומוצרי

ממוקמי% עשרות בתי מלו! הנחשבי% בעיר . נוחי% בעונת החור+האקלי% התנאי ו פו י% סו+ וחוינ%ה

 סמו'אילת נמצאת ב .ימי(לצד מרכזי בילוי ובידור והמצפה התת, למפוארי% ביותר בקנה מידה עולמי

 . דומי%%מוקדי תיירות בעלי מאפייני ולכ! תיירי% רבי% מיבשת זו מעדיפי% אותה על פני אירופהל

 .1975 וטיסות שכר מאירופה החל משנת תארציו המשמש לטיסות פני% שדה תעופהבאילת פועל 

   . המשמש בעיקר להעברת סחורותנמל יבשתיי% למצרי% ולירד! ומעברי גבולבקרבת אילת ישנ% 

  .  עובדי6,800%(המלונות בעיר מעסיקי% כ
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  ): 2004ס לשנת "מנתוני הלמ(להל! טבלה המתארת את ענ+ המלונאות בעיר 

  

  (מועסקי%
 ממוצע לחודש

 בתי מלו! חדרי%  תפוסת חדרי% אלפי%( לינות מיליוני דולר(פדיו!

       תיירי%: מזה  :מזה 

  כ"סה פתוחי% נטו ברוטו כ"סה כ"סה אחוזי% כ"סה מתיירי% 

6,846 50.0 338.9 10.0 614.9 6,145.8 61.1 62.8 10,614 10,927 51 

 ס"למ: מקור

  

 חדרי% בשנת 10,900(מספר החדרי% במלונות התיירות באילת עמד על כ, ס"בהתא% לנתוני הלמ

 תפסה אילת את מקומה של ירושלי% בעיר 1997ת החל משנ. 1990 חדרי% בשנת 3,900 לעומת 2004

  . בעלת  מספר חדרי המלונות הגבוה ביותר בישראל

 אלפי חדרי% וההיצעי% 12(מספר חדרי המלו! באילת עומד כיו% על כ, בהתא%  להערכת העירייה

, העירייה מעריכה כי בשני% הקרובות צפויי% לקו% מלונות נוספי%. אינ% מדביקי% את הביקוש

  .  לפחות,  חדרי4,200%( ק+ של כבהי

 5.5לינות הישראלי% באילת עמדו על . הלינות במלונות אילת מבוססות בעיקר על תיירות פני%

 מכלל לינות הישראלי% 45%( כ.  מיליוני לינות תיירי% באילת0.6לעומת , 2004מיליוני לינות בשנת 

  .  היו באילת2004(ב) בתיירות פני%(

  . בדומה למלונות י% המלח,  אילת הינה מהגבוהות באר1תפוסת החדרי% במלונות

  :להל! תרשי% סכמטי המתאר את תפוסת החדרי% במלונות במספר יישובי% באר1

  
  ס"למ: מקור

  . בעיקר באילת ובי% המלח,  מהמלונות באר1 נמצאי% באזור הדרו36%%יש לציי! כי 

  .2000 בשנת 69% של לאחר שיא, 63%( עמדה על כ2004תפוסת החדרי% באילת בשנת 

  

, ברוב% בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, )כמחצית משטחה השיפוט(באילת ישנ% שטחי% פנויי% רבי% 

 376צפיפות האוכלוסייה בעיר נמוכה יחסית ועומדת על . המהווי% פוטנציאל צמיחה ופיתוח לעיר

  .2000נתוני משרד הפני% לשנת ל בהתא%) מתו' כלל שטח השיפוט(ר "נפשות לקמ
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בי! הפרויקטי% המרכזיי% המתוכנני% לקו% בעיר נכללי% פרויקט האקוריה ופרויקט הלגונה 

  .המזרחית בעיר

 דונמי% בהשקעה המוערכת 1,300( צפוי לקו% על שטח של כ,  מתח% בידור(פרויקט אקוריה  •

לפרויקט תוכנית מפורטת . הפרויקט יוק% על ידי יזמי% פרטיי%.  דולרי%י מיליונ350(בכ

  .  שני3%(מש' הקמת הפרויקט ממועד תחילת העבודות צפוי להיות כ. ושרתמא

הוקמה באילת לגונה ,  עקב מצוקת רצועות החו+ הזמינות לבנייה(פרויקט הלגונה המזרחית  •

לפרויקט תוכניות .  חדרי2,200%( בהיק+ של כ, אשר מסביבה צפויי% לקו% בתי מלו!, מזרחית

 שני% ומנהל מקרקעי ישראל מוציא 3( ויקט מוער' בכמש' הקמת הפר. מפורטות ומאושרות

  . את מגרשי הלגונה המזרחית לשיווק בטווח הזמ! הקרוב

  

קיימי% מספר פרויקטי% ותוכניות פיתוח נוספות בעיר הכוללות את פינוי שדה התעופה , כמו כ!

 2,000( בשטחי שדה התעופה המתפנה צפויי% לקו% כ. הקיי% והקמת שדה תעופה חדש באזור תמנע

. ס' תקבולי הארנונה הצפויי% משני פרויקטי% אלו גבוהי%. חדרי מלו! נוספי% ושטחי% מסחריי%

  .פרויקטי% אלו נמצאי% בשלבי תוכנית מפורטת לפני אישור

תוכניות הבנייה והפיתוח בעיר צפויות ליצור מקורות הכנסה נוספי% לעירייה ה! מתקבולי% חד 

לתרו% ליציבותה והצלחת% צפויה . יתוח וה! מתקבולי הארנונה השבחה ואגרות פיהיטל, פעמיי%

.ועצמאותה של העיר
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 נתוני" פיננסיי"    4.2

 
  : ניתוח נתוני% הפיננסי% מתרכז בשלוש קבוצות מרכזיות

 . הניתוח ביצוע התקציב השוט+ המצביע על מידת עצמאותה של העירייה ממקורותי •

 .  ל איתנותה של העירייהניתוח עומס החוב והגירעו! המצטבר המצביע ע •

  .השפעת הגיוס הצפוי על איתנותה של העירייה •

  

  

  : ויחסי% פיננסי% עיקריי20054%(2001 לשני% ביצועי התקציב השוט+להל! תיאור 

  2005 2004 2003 2002 2001 

 306,484 313,202 406,461 343,280 381,015 תקציב

 10,361- 8,238- 101,464- 7,048 14,759 גירעו! שוט+

 3.38% 2.63% 24.96% 2.05%- 3.9%- גירעו� שוט) לתקציב

5בגירעו� שוט) בניכוי חד פעמיות לתקצי   -4.15% -9.03%   

 127,422 140,802 142,703 149,355 162,671 ארנונה

 42% 45% 35% 40% 42.7% ארנונה לתקציב

 18,751 18,674 19,836 23,570 23,427 תשלומי פנסיה

פנסיה לתקציבתשלומי   6.1% 6.3% 4.9% 6.0% 6.1% 

 218,253 226,670 229,342 249,243 275,450 הכנסה עצמית

 71% 72% 56% 66% 72% הכנסה עצמית לתקציב

 8,826 8,937 10,675 6,241 6,510  הוצאות מימו! 

 2.9% 2.9% 2.6% 1.7% 1.7% הוצאות מימו� לתקציב

 26,491 19,117 22,719 25,709 20,559 פירעו! מלוות

 9% 6% 6% 7% 5% פירעו� מלוות לתקציב

 125,111 126,956 135,471 130,989 133,618 הוצאות שכר

 41% 41% 33% 35% 35% הוצאות שכר מס+ תקציב

 35,820 33,812 34,857 36,469 39,073 הכנסות ממפעל המי%

 30,728 34,823 37,160 35,927 38,198 הוצאות מפעל המי%

וצאות להכנסות ממפעלי"ה  97.8% 98.5% 106.6% 103.0% 85.8% 

 296,123 304,964 304,997 350,328 366,256 הכנסות

  

  :גירעו� שוט)

חזר ו, 2004בשנת /  מיליו! 7לעוד+ שוט+ של , 2003בשנת /  מיליו! 101.4הגירעו! השוט+ ירד מס' 

  .  2005בשנת /  מיליו! 14.7לגירעו! שוט+ של 

שיעור העוד+ השוט+ לתקציב הרגיל , 25% הינו 2003גירעו! השוט+ לתקציב הרגיל בשנת שיעור ה

  . 3.9% הינו 2005ושיעור הגירעו! השוט+ לתקציב הרגיל בשנת ,  2% הינו 2004בשנת 

                                                 
4
 . אינ% מבוקרי2005%נתוני שנת  
5
  .4לפירוט חד פעמיות שנוטרלו ראה נספח  
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התנודתיות בהוצאות העירייה בשני% אלו נבעה בעיקר כתוצאה מרישו% הוצאות חד פעמיות 

  .4המתוארות בנספח 

הגירעו! השוט+ שיעור  צמצו%קיימת מגמת  כי עולה ,בניטרול התנועות החד פעמיות ,הנתוני%ניתוח מ

 ממוצע .בהתאמה, 3.9% ועד לשיעור של 9.03%משיעור של  2005 ועד שנת 2003 החל משנתמהתקציב 

   .1.1%הינו   2004גירעו! שוט+ לתקציב  בשנת ה שיעור ל15(פורו% ה

  

  :פירעו� מלוות

 ממוצע . בהתאמה2005( ו2004 לשני% 5.4% ( ו7%של בשיעור הינו יחס לתקציב ת בהמלוופירעו! 

יש לציי! כי פירעו! המלוות אינו כולל פירעו! מלוות . 7%עומד על , 2004 ביחס זה לשנת 15(פורו% ה

  .ביוב אשר בעריית אילת הינו גבוה יחסית לעריות אחרות

  

  :20056 ועד 2001 לשני%ופרמטרי% עיקריי% לתושב בר עומס החוב והגירעו! המצטנתוני להל! מוצגי% 

 2005 2004 2003 2002 2001 

 82,922 89,760 176,224 150,776 125,464 גירעו! מצטבר

 27% 29% 43% 40% 33% גירעו� מצטבר לתקציב

 196,198 202,111 202,517 189,041 187,970 עומס מלוות

 64% 65% 50% 50% 49% עומס המלוות לתקציב

 91% 93% 93% 90% 82% עומס מלוות וגירעו� מצטבר לתקציב

 1.06 1.04 0.81 1.03 1.17 הכנסות לעומס מלוות וגירעו! מצטבר

ר"יתרות זמניות נטו בתב  -8,827 -6,506 -7,403 -23,840 -7,827 

 NA 57.3 55.5 54.5 53.0 תושבי%

 NA 3,299 3,648 3,712 3,701 חוב לתושב

 NA 6,681 5,494 5,601 5,586 הכנסה לתושב

 NA 6,558 7,322 5,752 5,781 הוצאה לתושב

 13,989 27,443 24,501 32,161 41,472 אשראי לזמ! קצר נטו

 210,187 229,554 227,018 221,202 229,442 ס' חוב פיננסי

 6.7% 12.0% 10.8% 14.5% 18.1% אשראי לזמ� קצר מס+ החוב הפיננסי

  

  :עומס המלוות וגירעו� מצטבר

הממומ! בי! היתר על ידי  (/ מיליוני 125.4(בגובה של כהינו  2005 לשנתהגירעו! המצטבר בתקציב הרגיל 

עומד  2005שנת סו+  עומס המלוות של העירייה נכו! ל)./ מיליוני 41.4אשראי בנקאי לטווח קצר בגובה 

, 90% לעומת 82%( לפחתלתקציב יחס בעומס המלוות בתוספת הגירעו! המצטבר . / מיליוני 187.9(כעל 

  .2005בשנת 

  

                                                 
6
 .2005 לשנת  מתבססי% על הדוחות הכספיי% הלא מבוקרי% של עיריית אילת2005נתוני  
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  :גירעו� מצטבר ועומס המלוות לאחר גיוס החוב

  : בהתא% לחלוקה הבאה/ מיליו! 80 צפויה לגייס אילתעיריית 

 .מבנקי% מיליו! ישמשו למחזור מלוות 40 •

  . מיליו! ישמשו לכיסוי גירעו! מצטבר34  •

 . 7 במזומ! או בפיקדונות מותרי%שירות החובקר! לללהוצאות הנפקה וישמשו /  מיליו! 6 •

בתקציב הרגיל של מצטבר הגירעו! ה ויקט! /מיליו!  40(ס המלוות של העירייה בעומיגדל  הגיוס לאחר

   ./ מיליו! 34 ( העירייה ב

  :להל! יחסי חוב עיקריי% לאחר ההנפקה

   יעמוד בתקציב הרגיל מצטבר הגירעו! הו/  מיליוני 227( כיעמוד עלטווח הארו' הפיננסי חוב ה •

 ./מיליוני  91.4 על

  .60%(  ל49%(גדל מייחס עומס המלוות לתקציב  •

 . 84%( ל82%(גדל מיתקציב המצטבר לגירעו! העומס המלוות ויחס  •

  .2004על בסיס אוכלוסיית ,  /3,979(ל/  3,280(החוב לתושב יעלה מ •

  

/  מיליוני 16.5(בגובה של כ) להנפקת החובללא קשר (המדינה מ צפוי להתקבל מענקיש לציי! כי בקרוב 

(ויחס עומס המלוות והגירעו! המצטבר לתקציב צפוי לקטו! מ מלוות הביוב של העירייהלצור' פירעו! 

  . )לאחר ההנפקה (80%(ל 2005לשנת  82%

  

הפרמטרי%  עולה כי 159 של פורו% 8יחסי% הפיננסיי%המתוארי% מעלה להשוואת היחסי% הפיננסיי% 

 העירייה ,15 (ובהשוואה לפורו% ה. 15(  מממוצעי פורו% הפחות טובי% סיי% של עיריית אילתהפיננ

  .מתאפיינת ביציבות פיננסית בינונית

                                                 
7
בתאגידי% בנקאיי% בעלי דירוג פיקדוהנות לזמ! ,  יו90%ל לתקופה שאינה עולה על  קצרי מועד או איגרות חוב של מדינת ישראתפיקדונו 

  ).או דירוג מקביל (P-1(שאינו נמו' מ, בינלאומי או ישראלי, קצר
8
 .2  מוצגי% בנספח15(פורו% ההיחסי% הפיננסי% של ממוצעי  
9
 . ערי% שאינ! מקבלות מענקי איזו! ממשלתיי15%המייצג  
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 תקבולי ארנונה 4.3

 
  . 2004 מיליו! בשנת 148לעומת  /  מיליוני162.6 עמדה על 2005שנת לונה ס' גביית הארנ

  

   :2005(2002יוב השוט+ לשני% להל! מוצגת התפתחות שיעורי גביית הארנונה מהח

86.80%
79.06%

82.91%83.20%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2002 2003 2004 2005

שיעור גבייה משוט)

  

:  י"עלייה זו מוסברת ע. 86.6% ( ל2005מהגר+ עולה כי שיעור גביית הארנונה מהחיוב השוט+ עלה בשנת 

חקירות ופעולות , שימוש בקבלני משנה לצור' ביצוע עיקולי%; מעבר לגבייה עצמית; הגברת האכיפה

נכסי% מקי+ על מנת לבצע תחשיבי שומה מעודכני% בעקבות תוספות בנייה עריכת סקר ; משפטיות

  ).'הסבת שטחי מגורי% לעסקי% וכו(ושינויי סיווג בנכסי% 

  

  תקבולי הארנונה המשועבדי" 4.4

 
שיעור הגבייה . שי שטחי% בעיר אילתמספר גומאיגרת החוב תגובה בשעבוד תקבולי ארנונה המתקבלי% 

    שיעורי הגבייה והחיובי% התפתחות. 92%(נות בגושי% אלו עמד על כהאחרוהממוצע בחמש השני% 

   .3בנספח מוצגי%  2005(2001שני% לתקבולי הארנונה המשועבדי% מ

  

לבעלי איגרות  משועבדי%תקבולי הארנונה בגינ% ר ש"החיובי% והתעריפי% למ ,להל! רשימת הנישומי%

   :החוב

 פיזור ) -אלפי(יכוי הנחות חיוב שנתי בנ ) -(ר " חיוב למ נישו"/אזור

 23.50% 4,468 8.0 רשת מלונות ד!

 23.00% 4,375 7.4 נמל אילת

 22.30% 4,232 7.0 משרד הביטחו!

 11.90% 2,262 98.1 החנויות במתח% מול הי%

 14.10% 2,687 25.5 רשות שדות תעופה

 3.80% 716 28.6 שכונת מגורי% נווה מדבר

 1.40% 268 56.0 שכונת מגורי% צעירי אילת

 100.00% 19,009 11.5 כ"סה
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ולאחר התאמתה על ידי סטיית התק! של ההכנסות השנתיות מארנונה בבסיס השעבוד בניכוי מגמה 

 הנדרש במונחי חיובי ארנונה הכיסוייחס בהתא% לסטיית התק! נקבע . 5%( כינההמקד% מקרי קיצו! 

קחו בחשבו! שיעור הגבייה של הארנונה והוצאות נוספות  זה נלכיסויבקביעת יחס . 2.3 ( לבניכוי הנחות 

  .של החברה הייעודית

  

 דיווחי" .5

 .דוח גבייה חודשי (

 .דוח נכסי% משעובדי%  שנתי (

 .יחס כיסוי ברבעו! החול+ (

מת! צו הקפאת , יקולי%הטלת ע, מינוי כונס נכסי%:  הבאי% בעירייה%הודעות בדבר האירועי (

 שינוי חקיקתי שיש בו לפגוע ,מינוי חשב מלווה, קביעת העירייה כרשות מקומית בהבראה, הליכי%

 .שינוי נושאי משרה בכירי% בעירייה, באופ! משמעותי ביכולת העירייה להטיל או לגבות ארנונה
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 סול" הדירוג 

 
  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מציי! שאגרת ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa ( בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 ( ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני% המספריי% 
מציי! שהיא נמצא ' 2'המשתנה . אותיותהמצוינת ב, החוב מצויה בקצה העליו! של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

המצוינת , מציי! שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו! של קטגורית הדירוג שלו' 3'ואילו המשתנה ; באמצע קטגורית הדירוג
  .באותיות

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa!מהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  . ביותר וכרוכות בסיכו! אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aa!מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה ,
  .וכרוכות בסיכו! אשראי נמו' מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג Aהדרגה נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו! של 
  .וכרוכות בסיכו! אשראי נמו', האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa!ה!  נחשבות .  כרוכות בסיכו! אשראי מתו
וככאלה ה! עלולות להיות בעלות מאפייני% ספקולטיביי% , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .מסוימי%

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa!בעלות אלמנטי% , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה
  .וכרוכות בסיכו! אשראי משמעותי, ספקולטיביי%

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .בסיכו! אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caa!ת מעמד חלש בעלו, על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  .וכרוכות בסיכו! אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa ה! ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של 
  . ע% סיכויי%  כלשה%  לפדיו! של קר! וריבית,חדלות פרעו! או קרובות לכ'

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCבמצב של כ " ה! בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע% סיכויי% קלושי% לפדיו! קר! או ריבית, חדלות פרעו!
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    SF-06-05-03 (דוח ' מס
  
  
  .2006") מידרוג: "להל!(מ " כל הזכויות שמורות למדרוג בע©

או לצור' החלטת /למעט לצרכי% מקצועיי% תו' ציו! המקור ו, להפי1 או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל%, אי! להעתיק

  .השקעה

מידרוג אינה בודקת . כל המידע המפורט במסמ' זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי% בעיניה לאמיני% ומדויקי%
שנמסר לה  והיא מסתמכת על המידע שנמסר ") המידע: "להל!(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, ופ! עצמאי את נכונותובא

על כ! , הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי% במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת. לה לצור' קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

הדירוגי% המתבצעי% על ידי מידרוג . www.midroog.co.il:  או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו מומל1 לעקוב אחר עדכונו
ואי! , הנ% בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי! ה% מהווי% המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי% מדורגי% אחרי%

דירוגי מידרוג .  מחיר! או תשואת! של אגרות חוב או של מסמכי% מדורגי% אחרי%להתייחס אליה% בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות
כגו! הסיכו! כי ער' השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי% בשערי ריבית או , מתייחסי% במישרי! רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו! אחר

חרת שמעניקה מידרוג צריכי% להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת כל דירוג או חוות דעת א. עקב גורמי% אחרי% המשפיעי% על שוק ההו!
כל משתמש במידע הכלול במסמ' זה חייב ללמוד , ובהתא%, השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ' זה או על ידי מי מטעמו

מידרוג . לרכוש או למכור, ונתו להחזיקאגרת חוב או מסמ' מדורג אחר שבכו, ערב, ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק
התחייבו לשל% למידרוג , מצהירה בזאת שהמנפיקי% של אגרות חוב או של מסמכי% מדורגי% אחרי% או שבקשר ע% הנפקת% נעשה דירוג

  .עוד קוד% לביצוע הדירוג תשלו% בגי! שרותי הערכה ודירוג הניתני% על ידי מידרוג

  
  
  



  

  

  
  
  
17  

  מ"בע) 2006(החברה למימון אילת 
  

   אילתאוכלוסיית : 1נספח 

57,320

55,514

54,450

53,014

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

2001 2002 2003 2004

התפתחות אוכלוסיית אילת בשני" האחרונות
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   הערי"15ממוצעי" לפורו" : 2נספח 

 אילתעיריית  15�ממוצעי פורו" ה  

  2004 2003 2004 2003 

 406,461 343,280 813,770 867,808 תקציב

 101,464- 7,048 21,543- 5,519- גירעו! שוט+

 24.96% 2.05%- 2.63% 1.07% גירעו� שוט) לתקציב

 142,703 149,355 403,990 433,629 ארנונה

 35.11% 43.51% 41% 44.42% ארנונה לתקציב

 19,836 23,570 75,142 78,266 תשלומי פנסיה

 4.9% 6.9% 8.57% 8.94% תשלומי פנסיה לתקציב

 229,342 249,243 603,810 625,420 הכנסה עצמית

 56.42% 72.61% 68% 70.61% הכנסה עצמית לתקציב

 10,675 6,241 7,743 6,838 הוצאות מימו!

 2.63% 1.82% 1.0% 0.78% הוצאות מימו� לתקציב

 22,719 25,709 68,163 67,959 פירעו! מלוות

 5.59% 7.49% 6.6% 6.41% פירעו� מלוות לתקציב

 4,010 28,918   מענקי%

 0.99% 8.42%   מענקי" לתקציב

 135,471 130,989 345,333 336,537 הוצאות שכר

 33.33% 38.16% 39.5% 39.00% הוצאות שכר מס+ תקציב

 34,857 36,469 55,293 59,026 הכנסות ממפעל המי%

 37,160 35,927 49,269 52,115 הוצאות מפעל המי%

 106.6% 98.5% 89% 71% הוצאות להכנסות ממפעלי"

 304,997 350,328 791,860 808,050 הכנסות

 

  2004 2003 2004 2003 

 176,224 150,776 138,826 141,973 גירעו! מצטבר

 43.36% 43.92% 16% 17% גירעו� מצטבר לתקציב

 202,517 189,041 401,524 394,076 עומס מלוות

 49.82% 55.07% 37% 35% עומס המלוות לתקציב

 93.18% 98.99% 53% 52% עומס מלוות וגירעו� מצטבר לתקציב

 0.81 1.03 1.56 1.61 הכנסות לעומס מלוות וגירעו! מצטבר בתקציב

 7,403- 6,506- 9,139- 3,674- ר"יתרות זמניות נטו בתב

 

  2004 2003 2004 2003 

 55.5 57.3 150.2 148.9 תושבי%

 3,648 3,299 2,504 2,423 חוב לתושב

 5,494 6,114 5,802 5,974 הכנסה לתושב

 7,322 5,991 6,074 6,125 הוצאה לתושב
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2005�2001 בשני" בדי"תקבולי הארנונה המשועהתפתחות : 3נספח   

�

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

חיוב שנתי 2005  3,538,428  4,363,789  2,593,855  2,802,385  783,440  272,746  5,541,379 

חיוב שנתי 2004  4,401,958  4,275,333  2,469,615  2,709,855  738,146  264,027  4,856,121 

חיוב שנתי 2003  4,651,004  4,487,810  2,561,763  2,276,266  731,273  258,765  4,794,494 

חיוב שנתי 2002  4,672,851  4,141,978  2,077,713  2,672,615  719,272  261,294  4,980,136 

חיוב שנתי 2001  4,359,481  4,113,732  2,415,871  2,228,851  673,286  243,808  4,340,691 

שיעור גבייה 2005 91%93%100%77%87%94%77%

שיעור גבייה 2004 100%88%100%76%87%92%89%

שיעור גבייה 2003 100%100%100%90%85%92%83%

שיעור גבייה 2002 99%98%99%74%85%92%100%

שיעור גבייה 2001 98%100%99%92%86%93%98%

משרד הביטחו�נמל אילת
רשות שדות 

תעופה
החנויות במתח" 

מול הי"
שכונת מגורי" 

נווה מדבר
שכונת מגורי" 
צעירי אילת

רשת מלונות ד�

  
  

על ידה  שטחי% אשר לא הוחזקוג% בגי! ") נמל אילת: "להל!( מ"י ישראל נכסי% ופיתוח בע שילמה חברת נמל2004(2001בשני%  •
יש לציי! כי במסגרת הבטוחה לבעלי איגרות החוב  .חברת נמל אילת בלבד מחויבת בסיווג זה, 2005החל משנת . בשטח הנמל

 ). השטח בו מצויה חברת נמל אילת בלבד, כיו% (.תקבולי הארנונה בגי! שטח מסוי%השעבוד מתייחס ל

 בערכי שנת  / אלפי4,225החיוב השנתי יעמוד על , 2005בשנת במסגרת הסכ% שנחת% בי! עיריית אילת לבי! חברת נמל אילת  •
 . חוק ההסדרי%בכפו+ לעדכו! תעריפי% במסגרת , 2005
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  ניתוח חד פעמיות: 4נספח 
  

  : והגירעו! השוט+ לאחר ניכוי!2003(  ו2004 התנועות החד פעמיות בשני% בטבלה להל! מוצג ניתוח

 2004 2003 

 304,997 350,328 הכנסות בתקציב הרגיל

 406,461 343,280 הוצאות בתקציב הרגיל

   הקטנת הפרשה למס הכנסה

  18,400 מענק לכיסוי גרעו!

  7,800 מענק מיוחד לפיצויי%

   קטנת הפרשה לתביעות משפטיותה

 230  החזר משני% קודמות

 230 26,200 תקבולי" מיוחדי"

 45,000 30,500- הפרשה לתביעות מס הכנסה

 14,000 4,600- הפרשה להוצאות משפטיות

 9,300  הפרשה להוצאות הסכ% שכר

 2,700  הפרשה לריבית ומקורות

 - 18,400 העברה לכיסוי גרעו! מצטבר

 443 12,868 ויי%פיצ

  9,050 הסכמי פשרה ארנונה ומקורות

 71,443 5,218 תשלומי" מיוחדי"

 101,464- 7,048 גירעו! שוט+

 30,251- 13,934- גירעו! שוט+ בניטרול חד פעמיות

  
י!  בוצעו פעולות חד פעמיות בתקציב העירייה אשר נבעו בעיקר כתוצאה מהפרשה בג2003( ו2004בשני% 

בשנת . / מיליו! 14 וכ! הפרשה לתביעות משפטיות על ס' 2003בשנת /  מיליו! 45תביעת מס הכנסה בס' 

כמו כ! שולמו , בעקבות הסדר ע% מס הכנסה, / מיליו! 30.5(הוקטנה הפרשת תביעת מס הכנסה ב, 2004

/  מיליו! 13הגירעו! השוט+ בנטרול הסעיפי% החד פעמיי% עמד על . / מיליו! 12.8(פיצויי% בגובה של כ

  . 2003בשנת /  מיליו! 30( ו2004בשנת 

  


