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  1 )תיאור עסקי התאגיד(' עידכון פרק א

  ")הדוח התקופתי ("2009לדוח תקופתי לשנת 
  ")החברה: "להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"של 

  
ביחס , חברה ההכלל, 2009בדוח זה הכולל עידכון לפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך הדוח התקופתי לשנת 

חוק ניירות :"להלן (1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד,  וביחס לשוקהלעצמ
המתייחסים לאירועים או , הערכות ואומדנים, מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל"). ערך

מידע צופה פני עתיד בדוח זה . חברהאשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת ה, עניינים עתידיים
, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה", "החברה צופה"או באמירות כמו , ציפייזוהה בדרך כלל באופן ספ

  .וביטויים דומים
  

, חברה הסובייקטיבית של  ההמידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכת
ובכללו ,  במועד עריכת דוח זההשהיה בפני, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, ה בהנחותיכהאשר הסתמ

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע , מחקרים וסקרים, פרסומים ציבוריים
 משתנות מעת לעת בהתאם חברההערכות ה.  באופן עצמאיחברהידי ה-הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

  .לנסיבות
  

גורמים אשר לא ניתן או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מ/התממשותו ו, בנוסף
 וכן הגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות,  ובכללםחברהלהעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת ה

  .החברהמההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים והרגולציה המשפיעים על פעילות 
  
  

  ת בזקקבוצתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  .1

  ותיאור התפתחות עסקיהזקת ב פעילות קבוצ- 1.1לסעיף 

 העסקה להשלמת :לענין תרשים מבנה החזקות בחברה והחזקות החברה בחברות בנות וקשורות
 נסלבי קומיוניקייש") .אר.סב.אפ("מ "החזקות בע. אר.סב.למכירת גרעין השליטה בחברה מאפ

תקשורת ! אלהלרכישת מניות וו . להלן)א(1.3.1עדכון לסעיף  ראו ")נסבי קומיוניקייש ("2מ"בע
ל בזק בינלאומי לרכישת שלהצעת רכש  ,")בזק בינלאומי("מ "י בזק בינלאומי בע" ע")וואלה("מ "בע

 לסעיף ןראו עדכוי החברה "ולרכישת כל מניות בזק בינלאומי בוואלה ע מניות נוספות של וואלה
   . להלן1.1.2

בחודש . ושיקולים כמותייםמדיניות הדיווח המיידי של החברה מתבססת על שיקולים איכותיים 
הכמותי לצורך דיווח מיידי על אירוע החורג   החליטה החברה על עדכון רף המהותיות2010אוקטובר 

ביחס  רף המהותיות הכמותי כאמור, בהתאם להחלטה. 1.10.10מעסקי התאגיד וזאת החל מיום 
של בזק     הנקי ומעלה על הרווח5%בעלי השפעה על הרווח הנקי יהיה השפעה של  לאירועים

נכון לדוחות השנתיים ₪  מיליון 100 - כ (מפעילות נמשכת לפי הדוחות השנתיים האחרונים שאושרו  
  ).2009של 

   מיזוגים ורכישות- 1.1.2לסעיף 

  ").אס.בי.די("מ "בע) 1998(שירותי לווין . אס.בי.די

אשר הינה ") .אס.בי.דייורוקום ("מ "בע. אס.בי. התקבלה בחברה הודעת יורוקום די23.6.10ביום 
בהסכמים לרכישת כל החזקות וזכויות . אס.בי.לפיה התקשרה יורוקום די. אס.בי.בעלת מניות בדי

 היא .אס.בי.אס והסכם בעלי המניות בדי.בי.וכי בהתאם לתקנון די, 3.אס.בי.בעלי מניות אחרים בדי
כי ,  הודיעה החברה,בהמשך לכך.  ראשון שמוקנית להבסירוחברה בהצעה לממש זכות פונה ל

זכויות ההחזקות והשלא לממש את זכות הסירוב הראשון האמורה ובלבד שמכירת החליטה 
וזאת לנוכח החלטת בית המשפט העליון מיום , 31.12.10 האחרות כאמור תושלם עד לא יאוחר מיום

                                            

 וכולל שינויים או 1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(א לתקנות ניירות ערך 39העידכון הינו בהתאם לתקנה  1
 הינו ביחס לדוח התקופתי של העידכון.  בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתיחברהחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי ה

 .דוח תקופתיאותו ב) תיאור עסקי התאגיד(' סעיפים בפרק אמתייחס למספרי הו 2009החברה לשנת 
 . מ" את שמה לבי קומיוניקיישנס בעמ" סמייל תקשורת בע012  שינתה16.3.10ביום  2
כן הודיעה . מ"מ ופולאר תקשורת בע"בע) 1994(לידן סוכנויות להשקעות , מ"בע. אס.בי.בעלי המניות האחרים הינם גילת די 3

  .מ שבשליטתו"פ וחברת נניח בע"עם מר יואב חרלבהמשך על חתימת הסכם כאמור  .אס.בי.יורוקום די
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ב ידיעת למיט .50% -אל מעבר ל . אס.בי. לפיה נאסר על החברה להגדיל את החזקותיה בדי20.8.09
  .החברה טרם התקבלו כל האישורים להשלמת ההסכמים

  ")וואלה("מ "תקשורת בע! וואלה

על התקשרותה למכירת , 2010 במרץ 14ביום , ")הארץ("מ "הוצאת עיתון הארץ בעבעקבות הודעת 
ות י ביחס למנןזכות סירוב ראשו 25.4.10יום במימשה בזק בינלאומי , מניות וואלה שבבעלותה

 ₪ 6תמורת סך של ") המניות הנרכשות(",  מניות14,807,939קרי רכישה של , בעלות הארץבש וואלה
 9,902,467העבירה בזק בינלאומי , עם קבלת המניות הנרכשות.  88,847,634₪ובסך כולל של , למניה

כך שלאחר ביצוע , לידי נאמן שיחזיקן עבורה בנאמנות עיוורת, מניות מתוך המניות הנרכשות
 מהון המניות המונפק 44.99%-שהיוו כ, מניות 20,468,231 -חזיקה בזק בינלאומי בההעברה ה

  . והנפרע של וואלה

 5% - שהיוו כ (של וואלה נוספות  מניות 2,274,299 השלימה בזק בינלאומי רכישה של 2.9.10ביום 
,  רכש מיוחדת בהתאם לחוק החברותבאמצעות הצעת )מהון המניות המונפק והנפרע של וואלה

, ח למניה" ש6 במחיר של 2000 -ס "התש, )הצעת רכש( ולתקנות ניירות ערך 1999 -ט "התשנ
  . ח" ש13,645,794 שלתמורה כוללת בו

 21.9.10הועברו ביום , 4ממונה על ההגבלים העסקייםולאחר שהתקבל אישור ה, בהמשך לכך
באותו רכשה החברה , מכןולאחר , של וואלה מהנאמן חזרה לידי בזק בינלאומימניות  9,902,467

)  מניות32,644,997כ "בסה(י בזק בינלאומי "מבזק בינלאומי את כל מניות וואלה שהוחזקו עיום 
 -כך שלאחר הרכישה מחזיקה החברה בכ , )כ" בסה₪ מיליון 195.87 -כ (למניה  ₪ 6בתמורה לסך 

     . ממניות וואלה71.66%

חברת  מהון מניות 75%התקשרות בהסכם לרכישת  וואלה השלימה 2.9.10ביום  -" 2יד "רכישת 
 117.5 של לסךבתמורה  ,"2יד "חברה פרטית המפעילה את אתר האינטרנט , ")2יד ("מ "קורל תל בע

 2בתוספת סכום נוסף שישולם לחלק מהמוכרים והמבוסס על גובה ההון החוזר של יד , ח"שמיליון 
  .ובכפוף להתאמות

 30 לתקופה שהסתיימה ביום של החברההמאוחדים לדוחות הכספיים  )ב(4לעניין זה ראו גם ביאור 
  . הכלולים בדוח רבעוני זה2010 ספטמברב

  חזקות בחברהה - 1.1.4לסעיף  

 בדילול מלא  וכן,31.10.10 וליום 30.9.10נכון ליום חזקות הנוכחי בחברה הלהלן פירוט שיעור ה
   :)עובדי החברה לל מימוש כל האופציות שהוקצובהנחה ש(

  
  חזקותהשיעור 

  
  בעלי מניות

נכון ליום 
30.9.10  

נכון ליום 
30.9.10  

  )בדילול מלא(

  נכון ליום
 31.10.10  

נכון ליום 
31.10.10  

  )בדילול מלא(
  29.78%  30.37%  29.78%  30.39%  מ"בע) 2אס פי(בי תקשורת 

  5.56%  5.67%  6.00%  6.12%  עמיתים
  64.66%  63.96%  64.22%  63.49%  הציבור

  

  תחומי פעילות - 2.1לסעיף 

לעניין זה ראו  .הקבוצה  החל מיום איחודה בדוחות"אחרים"במסגרת מגזר מדווחת פעילות וואלה 
 ספטמבר ב30 לתקופה שהסתיימה ביום של החברההמאוחדים  לדוחות הכספיים )1)(ב(4ביאור 

   . הכלולים בדוח רבעוני זה2010

  

  

                                            

  .האישור הינו בתנאים דומים לאישור המיזוג הקודם   4
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  קאות במניותיו השקעות בהון התאגיד ועיס- 1.3לסעיף 

   מכירת גרעין שליטה-  עסקאות במניות בזק- )א(1.3.1 לסעיף

למכירה מחוץ לבורסה , בי קומיוניקיישנסבין ל. אר.סב.אפבין  הושלמה העסקה 14.4.10ביום   .א
, א"כ. נ.ע ₪ 1בנות ,  מניות רגילות של החברה814,211,545, בחברה. אר.סב.של כל מניות אפ

, כפי שנמסר לחברה.  מההון המונפק והנפרע של החברה30.44% - עד כ אשר היוו נכון לאותו מו
ובכלל זה קבלת כל האישורים , העסקה הושלמה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להסכם

 :לרבות האישורים הבאים, י דין"הרגולטוריים הנדרשים עפ

 האישור הותנה ).לרבות הענקת היתרי שליטה(אישור משרד התקשורת לעסקה  .1
 לבין 5"קבוצת יורוקום"כי עסקאות רכש ציוד קצה בין , קביעה, תנאים שעיקרםב

נוסף על הליך , לחוק החברות ותחייב) 4(270פלאפון תחשב עסקה חריגה לפי סעיף 
דיוני ישיבות הדירקטוריון בעניין ; גם הליך אישור בחברה, האישור המתקיים בפלאפון

שני תנאים אלה (ל משרד התקשורת "עיון מנכיתועדו בפרוטוקול מפורט ומלא ויועברו ל
ראו , ביחס לעסקאות שעניינן ציוד קצה לוויני, .אס.בי.לגבי דיגם בהתאמה הוחלו 

קבוצת יורוקום לא תעביר לפלאפון מידע הנוגע לאספקת ; ) להלן5.17.3 עדכון לסעיף
מ לא ישמש "עובד בנוקיה תקשורת סלולרית בע; מוצרים ושירותים למתחרותיה

 .מ"ירקטור בפלאפון ועובד פלאפון לא ישמש דירקטור בנוקיה תקשורת סלולרית בעד

הטלת , שעיקרםהאישור הותנה בתנאים . אישור הממונה על הגבלים עסקיים לעסקה .2
 להיות מעורבת בקביעת תנאים מסחריים שבכוונת 6"יורוקום"קבוצת "איסור על 
להציע , מ מכשירי קצה"בען הרוכשת מחברת יורוקום תקשורת סלולרי "חברת רט

למכור " קבוצת יורוקום" וחיוב ,זולת השתתפות במימונם, לציבור הצרכנים בישראל
קבוצת "ב ועד להשלמת מכירת ההחזקות כאמור חי. אס.בי.את החזקותיה בדי

ויפעיל , לנאמן אשר ינהג במניות מנהג בעלים. אס.בי.להעביר את מניותיה בדי" יורוקום
 .בלבד. אס.בי.כויותיו על פי מיטב שיקול דעתו לטובתה של דיאו ז/סמכויותיו ו

 
, )בזק ושידורים(אישור ראש הממשלה ושר התקשורת על פי הוראות חוק התקשורת  .3

קביעת שירות חיוני שנותנת ) (בזק ושידורים( והוראות צו התקשורת 1982 –ב "התשמ
 .1997 –ז "התשנ, )מ"ראלית לתקשורת בעשהחברה הי" בזק"

שהינה חברה , מ"בע) 2אס פי(ת המניות בחברה בוצעה באמצעות חברת בי תקשורת רכיש
) 1אס פי(המצויה בבעלות ובשליטה מלאה של חברת בי תקשורת , פרטית הרשומה בישראל

אשר הינה חברה ציבורית , מ המצויה בבעלות ובשליטה מלאה של בי קומיוניקיישנס"בע
מ "ישום כפול בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעישראלית אשר מניותיה נסחרות בדרך של ר

מ " קווי זהב בע- בעלת השליטה בבי קומיוניקיישנס הינה אינטרנט גולד . Nasdaq –ובבורסת ה 
  .מ"מ הינה יורוקום תקשורת בע" קווי זהב בע- השליטה באינטרנט גולד תובעל

ברה כתוצאה מהעסקה  וביחס למי שנעשה בעל עניין בחהעסקהלפרטים נוספים ביחס להשלמת 
ראו דיווח מיידי משלים של החברה על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים מיום 

  .  על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד מכח החזקותמיידי מאותו יום  וכן דיווח 14.4.10

לאחר העברת השליטה בחברה אישרו , לעניין אישור עסקאות עם קבוצת בי קומיוניקיישנס  .ב
 עם 7מוסדות המוסמכים של החברה התקשרויות שונות של החברה והחברות הבנות שלהה

אישור עסקאות כאמור נעשה מעת לעת . לרבות עסקאות חריגות, קבוצת בי קומיוניקיישנס
 .בהתאם לצרכי החברה והחברות הבנות שלה ומדווח לציבור כדין

                                            

או /מ ו"בע) 1979(על ידי יורוקום אחזקות , במישרין או בעקיפין, כל התאגידים הנשלטים": קבוצת יורוקום"לעניין זה  5
פי פתרונות תקשורת .אי. מ ובי"בזק בינלאומי בע, מ"פלאפון תקשורת בע,  למעט החברה,מ"נט אחזקות בע-הייורוקום מד

  .ל אשר אינם  עובדים בחברות אחרות בקבוצה"שותפות מוגבלת וכן העובדים בבזק ובתאגידים הנ
או /מ ו"בע) 1979(על ידי יורוקום אחזקות , במישרין או בעקיפין,  כל התאגידים הנשלטים":קבוצת יורוקום"לעניין זה  6

ולמעט החברה והחברות בהן מחזיקה החברה בלמעלה , וכן כל אדם הקשור לתאגידים אלה, מ"נט אחזקות בע-יורוקום מדיה
 . מהמניות50% –מ 

וכן של , מ"מ ובזק און ליין בע"בזק בינלאומי בע, מ" פלאפון תקשורת בעאישור התקשרויות של החברות הבנותלגבי  7
  .אותן חברות במוסדות המוסמכים של  העסקאות לאחר אישורבחברה נעשה ור האיש- . אס.בי.די
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   תוכניות אופציות לעובדים- 1.3.2לסעיף 

לנוכח הצפי לירידת מחיר המימוש של , 2007 האופציות לעובדי החברה משנת לעניין תוכנית  .א
כתוצאה מהתאמת מחיר המימוש של )  1₪(האופציות מתחת לערך הנקוב של מנית החברה 

ברה תהפוך להון כי הח,  אישר דירקטוריון החברה18.3.10ביום , האופציות לחלוקת דיבידנד
בספרי החברה סכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב ה על מניות הרשומה מניות מתוך הפרמי

למניה לבין מחיר המימוש של האופציות שימומשו במסגרת תוכנית זו בסך כולל שלא יעלה על 
הפיכת הפרמיה להון מניות תירשם בספרי החברה כנגד מימוש של . ₪ 22,469,081סכום של 

  .אופציות בפועל בעת ביצוע המימוש

, 3.3.10ביום , 2007ת למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר לעניין תוכנית אופציו  .ב
פרסמה החברה מתאר מעודכן בדבר הצעת ניירות , 2009לאחר פרסום דוחותיה הכספיים לשנת 

 .ערך לעובדים

   חלוקת דיבידנדים- 1.4לסעיף 

   חלוקת דיבידנד- 1.4.2לסעיף 

בהמשך להמלצת דירקטוריון (ות של החברה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המני8.4.10ביום 
 מיליון 2,453חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של ) 2.3.10החברה מיום 

 מהונה 91.70679% -למניה ו ₪ 0.9170679) 15.4.10(ח המהווים נכון ליום הקובע לחלוקה "ש
  .3.5.10 ביום שולםהדיבידנד . המונפק והנפרע של החברה

בהמשך להמלצת דירקטוריון ( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 12.9.10ביום 
 מיליון 1,280חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של ) 2.8.10החברה מיום 

 מהונה 47.80459% -למניה ו ₪ 0.4780459) 20.9.10(ח המהווים נכון ליום הקובע לחלוקה "ש
  .7.10.10 ביום שולםהדיבידנד . פק והנפרע של החברההמונ

עודפים שנצברו בשנתיים (ח "מיליון ש 588 -יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח 
   .) תוך הפחתת חלוקות קודמותהאחרונות
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  ת בזק מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קבוצ- 1.5לסעיף 

  עוליים עיקרי התוצאות ונתונים תפ- 1.5.4לסעיף 

 )א"פעילות החברה כמפ(בזק קווי . א

רבעון   
 לישיש

2010  

רבעון 
שני 
2010  

רבעון 
ראשון  

2010  

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון  

2009  
  1,326  1,318  1,343  1,316  1,304  1,307  1,323  )₪במיליוני (הכנסות 

  437  434  491  161  490  503  556  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  211  205  184  194  170  171  171  )₪במיליוני (פחת והפחתות 

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
  )₪מיליוני (

727  674  660  355  675  639  648  

  635  408  526  651  393  523  684  )₪במיליוני (תזרים מפעילות שוטפת 
תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים 

  )₪במיליוני (י מוחשיים בלת
245  247  238  220  204  191  238  

תקבולים ממכירת רכוש קבוע  ונכסים בלתי 
  )₪במיליוני (מוחשיים 

48  26  15  9  19  9  49  

  2,579  2,547  2,518  2,489  2,458  2,425  2,395 )באלפים(מספר קווי מנוי פעילים בסוף התקופה 
  81  81  83  82  80  81  82  )*₪(הכנסה חודשית ממוצעת לקו 

  3,123  3,014  3,096  2,964  2,775  2,764  2,675  )במיליונים(מספר דקות שימוש יוצאות 

  1,654  1,659  1,731  1,674  1,623  1,634  1,665  )במיליונים(מספר דקות שימוש נכנסות 
בסוף התקופה  אינטרנט מהירמספר מנויי 

  )באלפים(
1,056  1,051  1,045  1,035  1,026  1,016  1,011  

 אינטרנט מהירהכנסה חודשית ממוצעת למנוי 
)₪(  

79  75  75  72  72  69  68  

שירותים למפעילי , שירותי אינטרנט, לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים  *
  .תקשורת ועבודות כקבלן ואחרים

  

  

 פלאפון  .ב

רבעון   
 שיילש

2010  

רבעון 
שני 
2010  

רבעון 
ראשון 

2010  

רבעון 
רביעי 
2009  

ון רבע
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון 

2009  
  1,265  1,346  1,372  1,393  1,393  1,429  1,442  )₪במיליוני (הכנסות 

  302  321  316  251  322  362  356  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  139  151  155  158  149  149  149  )₪במיליוני (פחת והפחתות 

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
  )₪מיליוני (

505  511  471  410  471  472  441  

  230  233  231  181  259  267  239  )₪במיליוני (רווח נקי 

  375  290  395  55  350  378  400  )₪במיליוני (תזרים מפעילות שוטפת 

תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע 
  )₪במיליוני (ונכסים בלתי מוחשיים 

99  114  92  101  146  163  149  

  2,669  2,694  2,721  2,766  2,789  2,807  2,825  )אלפים(לסוף תקופה מספר מנויים 

  MOU(  347  348  336  339  339  329  323(ממוצע דקות שימוש למנוי בחודש 

  ARPU(  137  136  133  132  136  131  128) (₪(הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 

  1,217  1,307  1,407  1,531  1,619  1,698  1,775 ) אלפים(מספר מנויי דור שלישי לסוף תקופה 

 הכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן %
  מהכנסות משירותים סלולריים

24.5%  23.0%  22.6%  20.8%  20.0%  19.1%  18.5%  
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 בזק בינלאומי. ג

רבעון  
 שיילש

2010*  

רבעון 
שני 
2010*  

רבעון 
ראשון 

2010  

  רבעון 
  רביעי
2009  

רבעון 
שלישי 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
ראשון 

2009  
  324  327  332  334  343  342  347 )₪במיליוני  (הכנסות

  60  68  66  67  62  121  70  )₪במיליוני  (רווח תפעולי
  20  21  21  23  23  24  23  )₪במיליוני  (פחת והפחתות

רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
)EBITDA) ( במיליוני₪(  

93  145  84  89  88  88  80  

  44  56  51  49  46  108  53  )₪במיליוני  (רווח נקי

  84  83  82  72  59  66  75  )₪במיליוני  (תזרים מפעילות שוטפת
השקעות ברכוש קבוע תשלומים עבור 

  )**₪במיליוני  (ונכסים בלתי מוחשיים
30  33  37  39  33  26  21  

  כתוצאה מאיחוד2010רבעון שני אך כן כוללות רווח חד פעמי אשר נוצר ב, תוצאות אינן כוללות את פעילות וואלהה* 
  . בגין מכירת וואלה לבזק2010רבעון שלישי וכן רווח נוסף ב, פעילות וואלה בדוחותיה הכספיים של בזק בינלאומי

  .א"כולל גם השקעות בנכסים לז הסעיף **
  

  

   .אס.בי.די. ד

רבעון 
ראשון 

2009  

רבעון 
שני 
2009  

רבעון 
שלישי 

2009 

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
ראשון 

2010  

רבעון 
שני 
2010 

עון רב
 שיילש

2010 

 

 )₪במיליוני  (הכנסות  395  396  391  390  380  376  384
  )₪במיליוני  (רווח תפעולי  72  7  59  63  61  59  66
  )₪במיליוני  (פחת והפחתות  68  68  64  63  59  56  57

) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת   140  75  122  126  120  115  122
  )₪במיליוני (

  )₪במיליוני ( נקי) הפסד(רווח   )78(  )143(  )8(  )38(  )88(  )95(  )1(
  )₪במיליוני ( תזרים מפעילות שוטפת  126  109  121  91  135  93  91
השקעות ברכוש קבוע תשלומים עבור   64  63  61  53  87  60  61

  *)₪במיליוני ( ונכסים בלתי מוחשיים
  )באלפים(מספר מנויים בסוף התקופה   575  573  571  571  567  562  560
  )ח"בש (הכנסה חודשית ממוצעת למנוי  229  231  229  229  224  224  228

  סעיף זה כולל גם השקעות בעלות הרכשת מנויים*

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה1.7לסעיף 

, 2010-ע"התש,  הפיץ משרד התקשורת תזכיר חוק הרשות הישראלית לתקשורת2010בחודש יולי 
הן , תקשורת שתהווה את גוף ההסדרה המרכזי בתחום התקשורת בישראלשעניינו בהקמת רשות 

הרשות השניה , ובידיה ירוכזו סמכויות משרד התקשורת, בתחום הבזק והן בתחום השידורים
על פי הוראות . מועצת הרשות השניה והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, לטלויזיה ורדיו

, שורת שתקבע את מדיניות הרשות בתחום התקשורתהממשלה תמנה מועצת תק,  החוקתזכיר
ותחזיק בסמכויות שונות שתקנה החקיקה בתחום התקשורת למעט בנושא , למעט בענין תכני שידור

דמי רשיון ותשלומים , פיקוח על בעלי רשיונות וקביעת אגרות, לרבות הענקת רשיונות, תכני השידור
, כן תמנה הממשלה מועצת תכני שידור. הרשיונותאחרים הקבועים בתזכיר שישולמו על ידי בעלי 

אשר תקבע את מדיניות רשות התקשורת בתחום תכני השידור ותחזיק בתפקידים ובסמכויות שונות 
לרבות פיקוח על עמידת בעלי רשיונות לשידורים בתנאי רשיונותיהם ביחס , ביחס לתכני השידור

  .15.10.10ביום החברה הגישה הערותיה לתזכיר החוק  .לתכני השידור
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: להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק "- ארצית נייחת  -תקשורת פנים .2

 ")החברה"

  מוצרים ושירותים - 2.2לסעיף 

  תקשורת נתוניםתמסורת ושירותי  - 2.2.4לסעיף 

בה הבהירה , 7.3.10 החברה העבירה התייחסותה למשרד ביום -  5.1.10לעניין מכתב המשרד מיום 
  .לטענות בעניין, לעמדתה, כי תמחור השירותים סביר וראוי וכי אין יסוד, ועלת על פי דיןכי היא פ

ל משרד " קבלה החברה מכתב ממנכ31.10.10ביום  - 24.1.10לעניין מכתב משרד התקשורת מיום 
התקשורת ובו הוא מודיע לה כי החברה הפרה את הוראות רשיונה בסירובה לספק שירותי תמסורת 

הודיע המשרד כי אם החברה , מבלי לגרוע מיתר סמכויות המשרד. א סלקום ופרטנר"פלחברות המ
חדלה מן ההפרה וכי תספק שירותי תמסורת לכל דורש בהתאם  כי  ימי עבודה7לא תודיע בתוך 
או , הוראות חוק התקשורת ייאלץ המשרד לפתוח בהליך להטלת עיצום כספי לפי, לתנאי רשיונה

  .אם לכללי ההסדרה החלים על החברהלשקול כל צעד אחר בהת

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים- 2.3לסעיף 

לדוחות  8ביאור לעידכונים בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו 
 2010 ספטמברב 30 תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום ל2וביאור של החברה המאוחדים הכספיים 

  .בדוח רבעוני זהים הכלול

  תחרות- 2.6לסעיף 

   תחום הטלפוניה- 2.6.1לסעיף 

הכוללות חבילות שיווק מוע לחברת הוט בעניין התקשורת שי פרסם משרד 22.3.10 ביום  -ק א "סל
מרבית התקופת התחייבות כי לפיו הוא שוקל לקבוע , טלפוניה וגישה לאינטרנט, שירותי שידורים

, לדעת המשרד, כאמור בשימוע. שירותים בחבילה הכוללת שידורים חודשים לכלל ה18תהיה 
  . חבילות  משותפות דומות של החברה עם החברות הבנות לכשיותרוהמגבלה תחול גם על 

 פנתה החברה למשרד התקשורת בבקשה כי לאור הירידה בנתח השוק במגזר העסקי 29.7.10ביום 
יש המשרד את הטיפול בתיקון רשיונה של יח, )2009עוד בחודש ספטמבר  (85% -אל מתחת ל

  .כך שיתאפשר לה לשווק חבילות משותפות גם במגזר העסקי, החברה

 ראו סעיף –לעניין החלטת הממשלה לצעדים להגברת התחרות בתחום הסלולאר ) 1( -ק ד "לס
 012על התקשרותה בהסכם לרכישת חברת " פרטנר" הודיעה 13.10.10ביום ) 2 (. להלן3.18.3.2

  .לרבות אישורים רגולטורים, וכי השלמת העיסקה כפופה לתנאיםמ "בעמייל טלקום ס

  )2.6.4, 2.6.3, 2.1.8וכן לסעיפים ( תחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט 2.6.2לסעיף 

 החלטה לפיה היא מורה לשר התשתיות , במסגרת דיוני חוק התקציב, קבלה הממשלה15.7.10ביום 
חוק משק  ("1996 –ו "התשנ,  סמכותם לפי חוק משק החשמלהלאומיות ולשר האוצר להפעיל

: ובעיקר, תחת תנאים מסויימים, ולהתיר לחברת החשמל לפעול בתחום התקשורת, ")החשמל
חברת ; שמטרתה שימוש בתשתית תקשורת נייחת על גבי רשת החשמל" חברת תקשורת"תוקם 

בעל ; ה והיא לא תשלוט בה מאמצעי השליט49% - החשמל לא תחזיק בחברת התקשורת יותר מ
, י ועדת בחירה שלחברת החשמל מחצית מן הנציגים בה"השליטה ייבחר בהליך בחירה פומבי ע

שולט בו או חברה מוחזקת בידם לא יחזיקו אמצעי , בעל רשיון תקשורת; ולמדינה המחצית השנייה
 זכות לחברת התקשורת תהיה; אלא אם שר התקשורת אישר זאת, שליטה בחברת התקשורת

ניהולית , תהיה הפרדה תאגידית; י חברת החשמל"שימוש שאינה בלעדית בתשתיות המוחזקות ע
 בהחלטה. לא יהיה סבסוד צולב ביניהן ווחשבונאית מלאה בין חברת החשמל לחברת התקשורת

וכן , יום 45  בתוך על הקבינט הכלכלי בממשלה לקבל החלטה על הקמת חברת התקשורתהוטל
 חקיקה הנדרשים לביצוע ההחלטה בחוק משק החשמל ובחוק התקשורתהע תיקוני הוחלט על ביצו

  . ")חוק התקשורת ("1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(

  .על השלמת מהלך שדרוג הרשת"  הוט" הודיעה 1.9.10 ביום -" הוט"של   UFI - הלעניין רשת 
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ן טיוטות תיקוני רשיונות וכ" הוט נט" לISP פרסם משרד התקשורת טיוטת רשיון 19.10.10ביום 
, בטיוטות נקבעו חובות הפרדה מבנית. ייחסות הוטתאשר הועברו לה, ולהוט שידורים להוט טלקום 

ומגבלות לעניין שיווק חבילות שירותים משותפות  , לרבות על לקוחות, איסור העברת מידע מסחרי
 באותם תנאים ISP -ירותי הלרבות צורך באישור חבילות כאמור וחובה למכור את ש, "נט הוט"עם 

   .בהם ניתן בחבילה גם שלא במסגרת החבילה

   אימוץ מסקנות ועדת גרונאו- 2.6.7לסעיף 

, 15.7.10יום החליטה ב הממשלה -   סלי תשלומים חלופיים- לעניין גמישות תעריפים לחברת בזק 
 תשלומים חלופי לתקן את חוק התקשורת ולשנות את הליך אישור סל ,במסגרת דיוני חוק התקציב

 על וזאת, המקצר את הליך האישור ומאפשר גם אישור בהעדר התנגדות תוך פרק זמן מסויםבאופן 
  .30.6.10בסיס תזכיר חוק שהופץ ביום 

 2.16.3במסגרת דיוני חוק התקציב ראו סעיף , 15.7.10 להחלטת הממשלה מיום -  לעניין תמלוגים
   .להלן

   2.6.8לסעיף 

בהתאם .  לוועדהי הוענק כתב מינו28.3.10ביום , תעריפיםלבחינת הסדר  הוועדה הקמת בעניין
שר התקשורת לא יתנגד יועלו לדיון בוועדה בכפוף לכך ש ונושאים שאינם נכללים ב, לכתב המינוי

ככל שתשקול הוועדה לגבש המלצות שאינן עולות בקנה , כמו כן. מיום שיובאו בפניו ימים 7תוך לכך 
דוח ל' פרק א ל2.6.7ראו סעיף (  התקשורתשרי "כפי שאושרו עדת גרונאו ועהמלצות אחד עם 

תביא הוועדה את העניין להתייחסות הציבור טרם , )2009 בדצמבר 31של החברה ליום התקופתי 
 והגישה לוועדה החברה הציגה בפניה את עיקרי עמדתה, בהתאם לפנית הועדה. גיבוש ההמלצות

  .8.7.10מסמך עמדה ביום 

   רכוש קבוע ומתקנים- 2.7ף לסעי

   תשתית התקשורת הפנים ארצית הנייחת- 2.7.2לסעיף 

 החברה ממשיכה בתהליך הקמת הרשת ונכון למועד פרסום דוח זה מחוברים -  NGN -לעניין רשת ה 
כי חלק לא מבוטל מלקוחות החברה המחוברים , יצויין . אלף מנויים של החברה900 -לרשת זו כ 
  . מגה ומעלה10משדרגים את מהירות הגלישה שלהם לקצבים גבוהים של  NGN -לתשתית ה 

   מקרקעין- 2.7.4לסעיף 

 -נכסי מקרקעין בשטח כולל של כ 8 מכרה החברה 2010החודשים הראשונים של שנת  תשעתבמהלך 
  .ח"שמיליון   148 -ר בנוי ובסכום כולל של כ "מ 13,000 -ר קרקע וכ" מ16,500

  שי הון אנו- 2.9לסעיף 

 אשר 1957 - ז " התקבלה בחברה הודעה על שביתה בהתאם לחוק סכסוכי עבודה התשי25.3.10ביום 
, י האמור בהודעה"העניינים שבסכסוך עפ.  ואילך11.4.10וזאת החל מיום , י ההסתדרות"הוכרזה ע

, כי טרם ביצוע מהלכים הנוגעים להעברת השליטה, נציגות העובדיםהינם התעלמות מדרישות 
מ לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר זכויות העובדים עקב העברת גרעין השליטה "ים מויתקי

   .מתנהל משא ומתן בין הנהלת החברה לבין נציגות העובדים, בהמשך לכך. בחברה

  תגמול לעובדיםת ותוכני - 2.9.6 לסעיף

נית  בתוכלעניין התאמת מחיר המימוש מתחת לערך הנקוב של מנית החברה, 2.9.6.2לסעיף 
לעניין פרסום מתאר עדכני לתוכנית אופציות , 2.9.6.3ולסעיף  ,2007האופציות לעובדים משנת 

  . לעיל1.3.2 ראו עדכון לסעיף  -למנהלים 

  נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה - 2.9.7 לסעיף

תי תלוי  אישר דירקטוריון החברה תשלום גמול והחזר הוצאות נסיעה לדירקטור בל14.10.10ביום 
  . הזהים לאלה המשולמים לדירקטור חיצוני בחברה
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  רכישת ציוד וספקים, חומרי גלם וספקים - 02.1לסעיף 

   תלות בספקים- 2.10.3לסעיף 

  . נטוורקסוורזלחברה תלות בתחום ציוד מיתוג ציבורי גם בחברת 

   מימון- 2.13לסעיף 

 סכומי - 2.13.4לסעיף הלוואות ו שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על ה- 2.13.1לסעיף 
  31.12.09אשראי שנתקבלו לאחר 

באמצעות הלוואות , ח" מיליארד ש1.5 השלימה החברה גיוס חוב בסכום כולל של 15.4.10ביום 
 השלימה החברה מיחזור הלוואות בנקאיות 6.5.10ביום  . שנים4.6מ של "מבנקים ישראלים במח

באמצעות הלוואות מבנקים ישראלים , ח" מיליון ש400  בסכום כולל של12.3.09שנתקבלו ביום 
, ח" מיליון ש700 השלימה החברה גיוס חוב בסכום כולל של 1.9.10ביום .  שנים4.6מ של "במח

לדוחות  )ב(12ביאור גם ראו לעניין זה (  שנים4.78מ של "באמצעות הלוואות מבנקים ישראלים במח
 הכלולים בדוח 2010 ספטמבר ב30ימה ביום  לתקופה שהסתישל החברההמאוחדים הכספיים 
  ). רבעוני זה

בהמשך לכך להלן נתונים עדכניים ביחס לשיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות 
   :נכון למועד זהמבנקים החברה 

סוג מטבע או   סכום   מקור המימון

  הצמדה

שיעור הריבית 

  הממוצעת

שיעור הריבית 

  אפקטיביתה

מינוס פריים   ח לא צמוד"ש  ח"ש'  מ1,300  בנקים

0.23% 

מינוס  *פריים

0.20% 

  5.42%  5.35%  ח לא צמוד"ש  ח"ש' מ 1,300  בנקים

  .2010  אוקטוברנכון לחודש  3.5%עבור פריים בשיעור של * 

   דירוג אשראי- 2.13.7לסעיף 

אומי דירוג בינל ( המדרגת את החברה Standard & Poor’sהתקבלו בחברה הודעת  27.5.10ביום 
BBBפלוס ( , והודעתStandard & Poor’s Maalot  ה איגרות החוב שלהחברה ו המדרגת את) דירוגAA 
עם השלכות ) CreditWatch( מבחינה הוצאו והאמורים ים הנוכחיים הדירוגאושררולפיהן , )פלוס

  . תחזית הדירוג הינה יציבה.שליליות

   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה - 62.1לסעיף 

    פיקוח על תעריפי החברה- 2.16.1סעיף ל

, 2010 –ע "התש, )חישוב בעד תשלומי בזק והצמדתם) (בזק ושידורים(בהתאם להודעת התקשורת 
 נוסחת החישוב הקבועה בתקנות התקשורת בהתבסס על, 1.6.10עודכנו תעריפי החברה החל מיום 

ך שהתשלום החודשי הקבוע בגין קו כ, 2007 –ז "התשס, )תיקון)(חישוב בעד תשלומי בזק והצמדתם(
ויתר , 3.9147% -בסיסי עלה ב ) רשת ספרתית לשילוב שירותים(ש "טלפון ובגין קו בשירות רסל

בהתאם לתיקון תקנות , כמו כן .0.5669% -השירותים המפוקחים שמספקת החברה עלו ב
עלו דמי , 2010 –ע "התש, )2' תיקון מס)(תשלומים בעד קישור גומלין)(בזק ושידורים(התקשורת 

א ודמי קישור גומלין "א בגין סיום שיחה ברשת מפ"ן ומפ"קישור גומלין שמשלמים מפעילי רט
 - ב1.6.10החל מיום , א"מפ ל המתחילה או מסתיימת ברשת"לים בגין שיחה בינ"שמשלמים המב

0.5669%.  

  .להלן 3.18.2.1סעיף  לעדכוןראו , 1.1.11יום ן החל מ"לעניין הפחתת דמי סיום שיחה ברשתות הרט

   הרישיון הכללי של החברה- 2.16.2לסעיף 

 תוקן 10.5.10 ביום -) Bundle ( משותףסל שירותיםשיווק  - לעניין מכתב מדיניות של שר התקשורת
 משותף הכולל גם שירותיםכך שהחברה רשאית לשווק למנוי פרטי סל , רשיונה הכללי של החברה
 מקבץ שירותים במתכונת ומו של קי-ובכללם , בכפוף לתנאים ,בתי חברה "שירותים המסופקים ע

י אי "לרבות ע(ל משרד התקשורת לסל מבוקש "אישור מנכ, י בעל רשיון אחר"דומה המשווק ע
 ללקוח לרכוש בנפרד כל שירות או חבילת שירותים ותאפשרמתן , )התנגדותו בתוך פרק זמן קבוע

, כמו כן תוקנו רשיונות החברות הבנות. ם במסגרת הסלהכלולים בסל בתנאים זהים לאלה הניתני



10 

החלה , בהמשך לכך. כך שהן רשאיות בכפוף לתנאים לשווק סלים הכוללים שירותים של החברה
בלה את אישור י החברה ק.החברה להגיש בקשות ולקבל אישורים לשיווק סלי שירותים כאמור

  .אס.בי. וכן עם דיהמשרד לשיווק סלי שירותים משותפים עם בזק בינלאומי

 פרסם משרד התקשורת שימוע לכלל מפעילי התקשורת בנושא דמי יציאה 2010במהלך חודש אפריל 
. שרשאי בעל רישיון לדרוש ממנוי פרטי אשר אינו עומד בהתחייבות הכלולה בהסכם התקשרות

  . 2010ביוני  1בשימוע נקבע כי תגובות יוגשו עד תאריך 

  :להלן עיקרי השימוע

תשלום חודשי ממוצע מתחילת  מ10% מכפלה של  :סימלי לנוסחה אחידהכבה הקנס המובלת גהג. 1
סימלי כהקנס המ. מספר חודשים שנותרו עד סוף ההתחייבות במועד הפרתה בתקופת ההתחייבות

  .ולא ישולם סכום נוסף מעבר לזה" החזרי הטבות"האמור יכלול בתוכו את כל סוגי הרכיבים של 

לא ייכללו במסגרת ) 'חבילות שירותים חינם וכד, מחשב נייד(כגון מתנות " מיותחד פע"הטבות . 2
  . החזר הטבה שניתן יהיה לדרוש מהלקוח

לקוח שרכש מכשיר ציוד קצה בעסקת תשלומים לא יידרש להחזיר את יתרת התשלומים בגין . 3
 התשלומים כפי אלא תמיד ימשיך את עסקת, המכשיר בתשלום אחד בעת עזיבתו והפרת התחייבותו

  .שנקבעה מלכתחילה

  .עמדתה המתנגדת להסדר כפי שהוצע 1.6.10החברה הגישה ביום 

מפעילים ל בעניין דמי יציאה ואישור הכנסת בקריאה ראשונה) 15.7.10מיום (להחלטת הממשלה 
  . להלן3.18.3.2הסלולאריים ראו עדכון לסעיף 

   תמלוגים- 2.16.3לסעיף 

לה במסגרת דיוני חוק התקציב החלטה המנחה את שרי האוצר בלה הממשי ק15.7.10ביום 
כך ששיעור , את תקנות התמלוגים, כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, והתקשורת לתקן

וכן בעלי רשיונות , א כללי ייחודי"למעט בעל רשיון מפ, א"התמלוגים שישלמו בעלי רשיונות מפ
 בשנים 2.5% - ול2011 בשנת 2% - ל2010 בשנת 1% - יעלה מ, שידורי לוויין ושידורי כבלים, ן "רט

  . תיקון תקנות התמלוגים החלות על החברה טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת. 2013, 2012

   סמכויות לגבי מקרקעין- 2.16.4לסעיף 

,   2010 –ע "התש, )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( פורסמו תקנות התכנון והבנייה 21.6.10ביום 
המטילות על מבקש היתר להקמת בניין מגורים חובה להתקין ,  יום מיום פרסומן90וקף שיכנסו לת

בבנייני . רדיו טלויזיה ואינטרנט על מנת שהלקוח יוכל לבחור ספק כרצונו, תשתיות לשירותי טלפון
 תוקן רשיון החברה  31.8.10ביום . תונח תשתית תת קרקעית, אם מותקנים מתקני תקשורת, מסחר

ככל שהחברה משתמשת בתיול הפנימי לשם  כך ש) אס.בי. רשיון הוט טלקום ורשיונה של דיכמו גם(
י מבקש "חובה לספק שירות תחזוקה לתיול הפנימי בדירות שהותקן ע  עליהמוטלת, מתן שירותיה

  . בתיול הפנימיבעלות או זכויות קניין כלשהן לה שלא יהיה בה כדי להקנות , ההיתר

  הגבלים עסקיים  דיני - 2.16.7לסעיף 

לפיו בזק אינה מחוייבת ,  הגישה החברה מסמך עמדה לרשות ההגבלים העסקיים1.9.10ביום 
וזאת במסגרת בדיקת הרשות להגבלים עסקיים את התנהלות החברה , בשירותי תמסורת למתחרים

ולאחר , בנוגע לאספקת שירותי התמסורת של החברה לשימושן של חברות תקשורת מתחרות
  . בקשה וקבלה נתונים שונים בענייןשהרשות

 תוקנו תנאי המיזוג כך שהוסרו מגבלות 10.10.10 ביום -פלאפון של החברה ו תנאי מיזוג - לסעיף ג 
,  יחד עם זאת.שירותי החברה ופלאפוןמשותף של שיווק האיסור הגורף על ובעיקר , מסוימות

  .יםכוללים התנאים מגבלות מסויימות על שיווק משותף של שירות

   פקודת הטלגרף- 2.16.8לסעיף 

 התקבל מכתב דרישה של 26.5.10ביום , שומרון ועזה, לעניין המחלוקת בגין אגרות ביהודה
כפי שצויין בדוח התקופתי .  בגין חוב תדריםח"שליון י מ73.5 -פרקליטות המדינה לתשלום סך של כ

י רשויות " הוגשה ע1.9.10ביום .  מדובר בסכום השנוי במחלוקת2009 בדצמבר 31של החברה ליום 
  . להלן2.18לעניין זה ראו עדכון לסעיף . המדינה תביעה בעניין זה בבית משפט המחוזי בירושלים
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  הקמת מתקני שידור - 11.2.16לסעיף 

 עדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארצית ו של2009ה מיולי בעקבות ישיב
במועצה ' ב36א "טרם אישור תמ, רד התקשורת ומשרד התחבורה לבחוןבה הונחו מש, 2009מיולי 

את מתן אישורי רשות התעופה האזרחית למתקני השידור הקיימים של החברה האמורים , הארצית
 של כל ימיפו, בתיאום עם משרד התקשורת ומשרד התחבורה, ביצעה החברה, להיכלל בתוכנית
  . שות התעופה האזרחיתשור עקרוני של רל וקיבלה ביחס אליהם אי"אתרי השידור הנ

   הסכמים מהותיים - 72.1לסעיף 

  572.1.לסעיף 

הסתיימה ) לעיל) א(1.3.1ראו עדכון לסעיף . (אר.סב.י אפ"בהמשך למכירת גרעין השליטה בחברה ע
לי המניות  התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברה בבעלות ובשליטת בע14.4.10ביום 
   .אר.סב.באפ

לאחר אישור ועדת (האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  האישר 10.6.10ביום , כןכמו 
בהסכם חדש שבמסגרתו מ "יורוקום תקשורת בעהתקשרות החברה עם )  והדירקטוריוןהביקורת
. ב לשנה" מיליון דולר ארה1.2 - בתמורה ל - והכל , שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה יוענקו

   .1.6.10 החל מיום  לשלוש שניםהנת היתקופת ההתקשרו

  הליכים משפטיים - 2.18לסעיף 

 החל מיום בקבוצה לצורך דיווחי החברהעדכון רף המהותיות החלטת החברה על  בעקבות -כללי 
או עדכונים להליכים /החל מדוח רבעוני זה תובא התייחסות ו, ) לעיל1.1ראו עידכון לסעיף  (1.10.10

 ח"ש מיליון 100 -כ ( של החברה נמשכת ומעלה מהרווח הנקי מפעילות 5%משפטיים בהיקף של 
או השלכות /אלא אם כן קיימים היבטים ו(י הדוחות השנתיים האחרונים של החברה "עפ) ומעלה

   .8)נוספים להליך מעבר להיקפו הכספי

 320 -י כ "ע" מקפת"נגד החברה וקרן כ 2004 בעניין תביעה שהוגשה בחודש ינואר - 2.18.2לסעיף 
 נדחתה 6.6.10ביום , בהמשך לדחיית התביעה והערעור בגינה,  בחירת מסלול פנסיהנושא בעובדים

  .י התובעים"צ לביטול פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה אשר הוגשה ע"על הסף עתירה לבג

 כנגד 2000עניין תביעה בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה בחודש ספטמבר  ב- 2.18.3לסעיף 
 אישר בית המשפט המחוזי את 2010בחודש מרץ , החברה בטענה לגבייה שלא כדין של הוצאות גביה

 1כאשר עילת התביעה הינה השבה של אגרה שנגבתה שלא כדין מכוח סעיף , ניהול התביעה כייצוגית
לם לחוק עשיית עושר ולא במשפט כשהקבוצה התובעת הינה מי שחויב בהוצאות גבייה למרות ששי

בכוונת החברה להגיש . 7.12.06 ועד ליום 11.3.99החשבון בטרם החלה החברה בהליכי גביה מיום 
   .בקשת רשות ערעור על החלטה זו

 כנגד 2005 בעניין תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית שהוגשה בחודש דצמבר - 2.18.6לסעיף 
שרות אינטרנט מהיר כאשר היא אינה  גובה תשלום שלא כדין בגין גלישה ביאכי ה, החברה בטענה

 הצדדים הגישו לאישור - במהירות המובטחת ערוכה טכנית לספק את השרות באזורים מסוימים 
 ,מנגנוני טיפול ובקרה בנוגע לתלונות לקוחות על תקלות בגלישהבית המשפט הסדר פשרה שעיקריו 

ההסדר . ₪ מיליון 1.8 סך של י נהליה הפנימיים"וכן סעד לתועלת הציבור לפיו החברה תתרום עפ
    .נמצא בהליכי פרסום ואישור

. אס.בי. שהגישה אחת מבעלות המניות בדי26.10.08 בעניין תביעה לבוררות מיום - 2.18.14לסעיף 
בהמשך לבקשת הצדדים לעיכוב , 30.6.10ביום , .אס.בי.נגד החברה ונגד בעלת מניות נוספת בדי

החליט , עליו חתמה התובעת. אס.בי.דיהתובעת בת מניות הליכי הבוררות לנוכח הסכם למכיר
עם , בהתאם להודעת התובעת. הבורר על עיכוב הליכי הבוררות עד לקבלת הודעה אחרת מהצדדים

   .היא לא תהיה מעוניינת להמשיך בהליך, התקיימות התנאים המתלים שבהסכם וכניסתו לתוקף

 שירות נושא ב2009כיר בה כייצוגית מחודש נובמבר  בעניין תביעה בצירוף בקשה לה- 2.18.16לסעיף 
 הודיע התובע על הסתלקותו מבקשת האישור ובית המשפט קיבל את 27.5.10ביום , 144מודיעין 

  .דחה את התביעה ומחק את בקשת האישור, הודעת ההסתלקות

                                            

8
דוח התקופתי לשנת ל 2.18.15, 2.18.8, 2.18.7, 2.18.5 בסעיפים הליכים משפטיים של החברה שתוארו בעבר בדוחות החברה  

 .ולפיכך לא יכללו לגביהם עדכונים,  מגיעים לרף המהותיות האמוראינם 2009
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רה בקשה לאישומרכז תובענה בצירוף בית המשפט המחוזי  החברה ב הוגשו כנגד12.7.10ביום 
כי החברה מציעה ללקוחותיה הצטרפות למסלולי שיחות בתשלום , בהן נטעןכתובענה ייצוגית 

התובע . ומטעה אותם, חודשי קבוע אשר גורמת להפסד כספי ללקוחות שהמסלול אינו כדאי עבורם
תובע השבת ההפרש בין הסכום ששולם על ידי הלקוחות במסלול החודשי לבין הסכום שהיה אמור 

וכן פיצוי , "ח"שעשרות מיליוני "סכום המוערך על ידו ב, ולם על ידם לפי המסלול הרגיללהיות מש
   .ללקוח בגין פגיעה נטענת בפרטיות ₪ 1,500בסך 

אשר הוגשו נגדה  ,בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית התקבלה בחברה תובענה בצירוף 28.7.10ביום 
אשר לא תוקנה (ה מתקלה בקווי הטלפון כתוצא, תובעהלטענת  .בתל אביבבית המשפט המחוזי ב
נמנעה ממנויי החברה היכולת להתקשר למנויי הטלפוניה של הוט )  שעות34י החברה במשך "ע

החברה למנוייה עוולות שונות אשר בגינן , לטענתו, בכך גרמה"). הוט("טלקום שותפות מוגבלת 
 מיליון 250 -י התובע ב"מוערך עסכום התביעה הכולל . ח למנוי" ש100דורש התובע פיצוי בסך של 

 2006כי בשנת , יצויין. התובע מבקש לאשר את תביעתו כתביעה ייצוגית בשם מנויי החברה. ח"ש
 2009אשר הסתיימה בשנת , הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית באותו נושא בשם מנויי הוט

  ).2009 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2.18.18ראו סעיף (בהסדר פשרה 

מפקד כוחות , י משרד התקשורת" הוגשה כנגד החברה בבית משפט המחוזי בירושלים ע1.9.10ביום 
בעניין תשלום אגרות תביעה ל באיזור יהודה ושומרון והמינהל האזרחי באיזור יהודה ושומרון "צה

יין לענ. ח"ש מיליון 74 - עבור הקמה והפעלה של עורקי מיקרוגל באיזור יהודה ושומרון בסך של כ 
   . לעיל2.16.8סעיף עדכון לזה ראו גם 

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה כנגד החברה הוגשה  2010בחודש אוקטובר 
 פועלת בניגוד לחוק הגנת הצרכן בכך שהיא נמנעת החברהבה נטען כי , לאשרה כתביעה ייצוגית

תאם לחוק הגנת הצרכן בעת מלספק ללקוחותיה מסמך בכתב הכולל את הפרטים הדרושים בה
 חברההתובע עותר לצו עשה וסעד הצהרתי שיורה ל. התקשרות בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת

מיום ) ממוניים ולא ממוניים(למלא אחר הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור וכן לסעדים כספיים 
 הוגשו 2010ש אוקטובר כי בחוד, יצויין. ח"ש מיליון 98 ועד ליום הגשת התביעה בסכום של 10.10.08

. אס.בי.בזק בינלאומי ודי, פלאפוןכנגד ) י אותו עורך דין"י תובעים המיוצגים ע"ע(תביעות דומות 
  . להלן5.20 -  ו 4.19 ,3.21 לעניין זה ראו עידכון לסעיפים

  ")פלאפון: "להלן(מ " פלאפון תקשורת בע-טלפון נייד - רדיו .3

   תחרות-4.3.7.2לסעיף 

 פירסם משרד התקשורת מכרז סופי למתן תדרים ורישיון למפעילים 2010בחודש ספטמבר 
הלן  ל.2011על פי המכרז יש להגיש את ההצעות עד לחודש פברואר . סלולאריים בעלי תשתית

  :תהליכים שננקטו על ידי משרד התקשורת על מנת להקל את פעולתם של המפעילים החדשים

 נכלל תיקון לחוק התקשורת באופן 2011נת במסגרת טיוטת חוק התקציב וחוק ההסדרים לש .1
ן בעלי תשתית לאפשר למפעיל חדש נדידה  פנים ארצית על הרשתות שלהם "שיחייב מפעילי רט

 ).  ' ב3.18.3.2ראה סעיף (

. ן" התקיים שימוע בנושא שיתוף בתשתיות תקשורת בין בעלי רישיון רט2010במהלך חודש מרס  .2
קצאת התדרים במכרז למפעיל החדש ובתקופת הביניים על פי הצעת משרד התקשורת לאחר ה

עד לפריסה המלאה של הרשת הסלולארית על ידו יתאפשר למפעיל החדש שיתוף בתשתיות 
, שיתוף באתרים: משרד התקשורת מציע מספר דרכים לשיתוף בתשתיות. המפעילים הקיימים

משרד התקשורת שוקל . תשיתוף בציוד מיובא ושיתוף באנטנו, שיתוף במבנים, שיתוף בתרנים
לחייב את בעלי הרישיון הקיימים בשיתוף בתשתיות התקשורת ובמסגרת השימוע מבקש לקבל  

לפיה כבר , פלאפון הגישה התייחסותה לשימוע. את עמדת המפעילים לגבי אופן יישום השיתוף
 מגבלת במקומות בהם אין, )כגון על תרנים(קיים שיתוף פעולה בשימוש בתשתית בין מפעילים 

וכן קיימת אפשרות טכנית והצדקה כלכלית לקיום , שיתוף פעולה מכוח חוק ההגבלים העסקיים
 .משרד התקשורת טרם גיבש החלטה בנושא. שיתוף פעולה

 פירסם משרד התקשורת שימוע בנושא נדידה פנים ארצית מהיבט 2010במהלך חודש אוקטובר  .3
ן אשר יסדיר סוגיות שונות הקשורות ליישום "טכני על מנת לגבש תיקון לרישיונות הרט/הנדסי

במסגרת השימוע מבקש משרד התקשורת לקבל התייחסות המפעילים . פנים ארציתההנדידה 
. להיבטים שונים ובכלל זה לשיטה שבה ניתן ליישם נדידה פנים ארצית על התשתיות הקיימות

יישום נדידה פנים ז ל"בנוסף מבקש משרד התקשורת לקבל מהמפעילים הערכת עלויות ולו
 .ארצית

  
  



13 

   תחרות-3.7.2.7לעניין סעיף 

 למספר חברות ובנוסף הוגשו מספר בקשות נוספות למשרד MVNOלאחרונה הוענקו רישיונות 
  . מגופים שוניםMVNOהתקשורת לקבלת רישיון 

   דירוג אשראי-3.15.6לעניין סעיף 

דירוג של ) Creditwatch(ה לבחינה  לגבי העבר  Standard & Poor's Maalotבהמשך להודעתה של 
 בחודש   Standard & Poor's Maalotאישררה , 2009ח המקומי של פלאפון מחודש אוקטובר "האג

תחזית הדירוג הינה . של פלאפון ושל אגרות החוב שלה) פלוסAA+) AA  את דירוג המנפיק 2010מאי 
אפון תיוותר החזקת ליבה מהותית  כי פל  Standard & Poor's Maalotיציבה ומשקפת את הערכת 

  .בקבוצת בזק

 +AA כי תחזית הדירוג של פלאפון  Standard & Poor's Maalot הודיעה 2010בחודש ספטמבר 
)AAנותרה ללא שינוי מיידי למרות החלטת משרד התקשורת על הפחתת דמי הקישוריות ) פלוס

  .73%-לרשתות הסלולאר בשיעור של כ

  סביבה איכות ה- 3.17.1 לסעיף

ואשר עניינו היה רמות חשיפה מרביות , ל לא נכלל פרק שהוצע"בתקנות שהוזכרו בסעיף הנ
פרק זה . המותרות של בני אדם לקרינה ממקור קרינה וטווחי הבטיחות ממתקני שידור לתקשורת

הפיץ המשרד להגנת הסביבה , נוכח האמור. כלל גם הגבלה על הצבת מקור קרינה על מרפסות גג
 תקנות הקרינה הבלתי מייננת -ות עם משרדי הממשלה הצעת נוסח לתיקון התקנות להתייעצ

 - ט"התשס, ) המותרות לעניין קרינה בתדרי רדיומרביות טווחי בטיחות ורמות חשיפה –תיקון (
התנגד שר התקשורת בשל , לנוסח תקנות אלה כפי שהוצע"). התקנות המוצעות: "להלן (2009

  נוסח מעודכןלמשרד התקשורתהפיץ המשרד להגנת הסביבה ,  אולם.ההשלכה על משק התקשורת
 ומשרד התקשורת הסכים לנוסח לפיו תתאפשר הצבת מקור קרינה גם על מרפסות גג, התקנות של
. תקנות אלה יובאו מטעם הממשלה לדיון ואישור בפני וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת .זה

התלויה ועומדת בנוגע לאי התקנת , צ"במסגרת עתירה לבג(תנאי  ניתן צו על 27.6.10ביום , במקביל
המורה לשר להגנת הסביבה ולשר התקשורת ליתן טעם מדוע לא יובאו ) תקנות לפיקוח על הקרינה
ונקבע כי תצהירי , לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לאלתר התקנות המוצעות

   .21.11.10 יוגשו עד ליוםמטעם המדינה תשובה 

במסגרתו מופעל פיקוח וניטור רציף על מוקדי ,  החל המשרד להגנת הסביבה בפיילוט25.8.10 ביום
בשימוש , אלא, לא מדובר בניטור חיצוני של עוצמת הקרינה של שידורי הרדיו מאתרי הבסיס. שידור

לאימות נתוני שידור , ובדיקתן, בהקלטות ממוחשבות מתוך מערכת שליטה באתרי השידור
 על הוספת שני 22.8.10הודיע המשרד להגנת הסביבה ביום , במסגרת זו. לוונטיים על פי המערכתר

יש להעביר דיווח לממונה על , בין היתר, תנאים בהיתרי ההקמה וההפעלה של החברה לפיהם
רציף ובזמן אמת של כל הפרמטרים הקובעים את רמת הקרינה הנוצרת , הקרינה באופן ממוחשב

וכן יש להימנע משיבוש פעולתן של התוכנות ומשיבוש העברת ,  של מקור הקרינהבמהלך הפעלתו
פלאפון משתתפת בפיילוט ומיישמת את הנחיות המשרד להגנת . הנתונים למשרד להגנת הסביבה

מהווה נדבך נוסף במגמת ההקשחה וההחמרה של , תוספת התנאים כאמור לעיל. הסביבה בעניין זה
מגמה שיכולה להחמיר עם תנאי הקמת , בה ביחס למתקני השידורדרישות המשרד להגנת הסבי

  .מתקני שידור חדשים ועם תנאי הפעלת מתקני השידור הקיימים

   מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון - 183.לסעיף 

   תחרות-3.7.2.3 תעריפים מפוקחים ולעניין סעיף -1.3.18.2לסעיף 

גומלין - לטתו בדבר הפחתת תעריפי קישור פרסם משרד התקשורת את הח2010בחודש ספטמבר 
  *:להלן התעריפים החדשים. ן"ברשת מפעיל רט

  2010 בספטמבר 30  
  ) תעריף נוכחי (

  2014 -מ   2013  2012  2011

תעריף 
השלמת דקת 

  שיחה
25.1  6.87  6.34  5.91  5.55  

תעריף 
השלמת 
  מסרון

2.85  0.16  0.15  0.14  0.13  

  
  .מ "ם מעאינם כוללירות וובאגהתעריפים * 
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יוצמדו למדד המחירים כאשר מדד הבסיס הינו ,  לינואר1 - התעריפים הנקובים יעודכנו בכל שנה ב
ן "ושיעור התמלוגים החל על מפעיל רטמ "ולהם יתווספו מע, 2009מדד המחירים הממוצע לשנת 

    .בהתאם לתקנות המסדירות את תשלום התמלוגים

אולם להערכת  ,א השפעת התיקון האמור לאורך זמןאין באפשרות פלאפון להעריך כיום את מל
 פלאפון הפחתת תעריפי קישור הגומלין עלולה להשפיע לרעה באופן משמעותי על תוצאות הפעילות

  .שלה

   שינויים עיקריים ברישיון פלאפון- 3.18.3.2 לסעיף

ן " פרסם משרד התקשורת שימוע לרשימת תיקונים לרישיונות רט2010במהלך חודש מרס   .א
  : שני הסעיפים המרכזיים והמשמעותיים ביותר עבור פלאפון הינם. בתחומים צרכניים שונים

קבלת הודעת : כגון(קבלת הסכמה מפורשת מלקוחות קיימים לצריכת שרותי תוכן שונים 
SMSשליחת הודעת ,  בתשלוםSMSגישה לפורטל הסלולארי של החברה ,  בתעריף מיוחד
 . אלו כברירת מחדלםימת הלקוחות לצריכת שירותי וללא קבלת ההסכמה חס,)ועוד

 75% בדבר ניצול חבילות שירותים בהגעתם לניצול של SMSידוע הלקוחות באמצעות הודעת 
 .90%-ו

כינה הפלאפון . מהותיותמשמעויות עסקיות ותפעוליות עשויות להיות ל "לשני השינויים הנ
 הפלאפון דרש. את התייחסותה לכלל התיקונים המוצעים ובפרט לשני הנושאים המפורטים

  .ל" עם משרד התקשורת בנושאים הנםקיום דיונים פרונטאליי

 בקריאה 2010כנסת בחודש אוקטובר  אישרה ה2010חודש יולי המשך לאישור הממשלה מב  .ב
 להלן הצעדים העיקרים בתחום . וחוק ההסדרים2011 את טיוטת חוק התקציב לשנת ראשונה

  :התקשורת על פי טיוטת החוק האמור

ן בעלי תשתית לאפשר למפעיל חדש "לתקן את חוק התקשורת באופן שיחייב מפעילי רט .1
 שנים או עד לפריסה מלאה של 10פנים ארצית על הרשתות שלהם לתקופה של עד  נדידה

ף בגין הנדידה בין מפעיל בהעדר הסכמה על תערי. רשת עצמאית על ידי המפעיל החדש
יקבע תעריף זה בגובה תעריף קישור הגומלין עד , ן בעל תשתית לבין מפעיל חדש"רט

 .לקביעת תעריף סופי על ידי שר האוצר ושר התקשורת
  
לבצע תיקון חקיקה באופן שקנס דמי היציאה יוגבל כך שלא יעלה על עשירית ממוצע  .2

תקופת ההתחייבות עד למועד יציאתו החשבון החודשי של המנוי עבור שירותים ב
כפול מספר החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההסכם והמפעיל הסלולר לא , מההסכם
בשל , י להעמיד לפירעון מיידי את יתרת התשלומים בגין רכישת ציוד הקצהאיהיה רש

הוסכם בין המנוי לבין מפעיל הסלולר על פריסת התשלום עבור ציוד קצה . הביטול כאמור
תבוצע העסקה כעסקה אחת הנפרסת , אמצעות חיוב כרטיס האשראי של המנויב

 . לתשלומים ולא כמספר עסקאות
אשרה ועדת שרים לתיקוני חקיקה ,  לקראת הנחת סעיפי חוק ההסדרים לדיונים בכנסת

שינוי בסעיף ההסדרים שדן בקנסות יציאה כך שהתיקון המוצע יחול גם על החוזים 
  .הקיימים

 .ן חקיקה להבטחת ניטראליות מלאה ברשת האינטרנט הסלולאריתלבצע תיקו .3
 
לבצע תיקון חקיקה על מנת להקנות לשר התקשורת סמכות לקביעת הוראות שונות  .4

 .בתחום התחרות בשוק ציוד הקצה
  

  .שכן יישומם כרוך בתיקוני חקיקה, ל מצריכים אישור הכנסת"ארבעת הסעיפים הנ

 בשנת 2% -  את שיעור התמלוגים ממפעילי תקשורת ללבצע תיקון חקיקה על מנת להעלות .5
 .2012-2013 בשנים 2.5% - ול2011

  

אושרו החלטות ממשלה לקידום , בכפוף לעריכת שימועים על ידי משרד התקשורת .6
 :הנושאים הבאים

 חודשים12 -קיצור תקופת ההתחייבות ל .  

 חודשים12 -קיצור תקופת הזיכויים בגין רכישת ציוד קצה ל . 
 מתן רישיונות למפעיל  קידום VOC. 
 הקמת צוות בינמשרדי אשר יבחן דרכים לקיום שיתוף תשתית בתחום הסלולאר. 
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 החוק ו הסופי שלטרם אישור, ים נוספים במוסדות הכנסתטיוטת החוק כפופה לאישור
 .תקשורת בוועדות הכלכלה והכספיםידונו הסעיפים הדנים בתחום ה, במליאת הכנסת

  .תתף בדיוניםפלאפון תוזמן להש

תיקוני הרישיון , אין באפשרות פלאפון כיום להעריך את השפעת מכלול תיקוני החקיקה
אולם להערכת פלאפון יישום מלא או חלקי של הצעדים האמורים . והצעדים המתוארים לעיל

  .עלול להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות שלה

   שינויים עיקריים ברישיון פלאפון-'ב 3.18.3.2לסעיף 

צ על שינוי עמדתו בנושא תיקון הרישיון בנושא מנגנון זיהוי "בעקבות הודעת משרד התקשורת לבג
צ בנושא זה " העתירה לבג2010 בפברואר 24 ארוטיים כבגירים נמחקה ביום םהמשתמשים בשירותי

 החמרה התפרסם שימוע למפעילים בו מוצעת, בהמשך להודעת משרד התקשורת. לבקשת העותר
 את התייחסותה הגישהפלאפון . באמצעות הוספת פרט אישי מזהה, יהוי בגיר שקיים כיוםלמנגנון ז
  .לפיה היא מתנגדת לשינוי מנגנון הזיהוי הקיים, לשימוע

   שינויים עיקריים ברישיון פלאפון-'ז 3.18.3.2לסעיף 

י בהמשך למסמך המדיניות של משרד התקשורת בהקשר של שיווק סלי שירותים משותפים על יד
נייחת ירד לשיעור  בטלפוניה החברה במשותף עם חברות הבנות שלה כאשר נתח השוק של החברה

 לגבי שיווק  ופלאפוןהחברה תיקון סופי לרישיונות 2010פרסם משרד התקשורת במאי , 85%של 
  . לעיל2.16.2 לעניין זה ראו גם עדכון לסעיף .חבילות משותפות במגזר הפרטי

  נויים עיקריים ברישיון פלאפון שי-'ח 3.18.3.2לסעיף 

 2010 התקיים דיון בועדת הטכנולוגיה והמדע בכנסת בו הוחלט כי עד סוף שנת 2010בחודש מאי 
ן תוכניות תעריפים בהן יתאפשר ללקוח להגביל את חשבונו החודשי לסכום "יציעו מפעילי הרט

בהתאם הוסרה . יקהמסוים  וכי הסדרת הנושא תתבצע על ידי משרד התקשורת ללא צורך בחק
  .הצעת החוק הפרטית בנושא מסדר היום

  רישוי בניית אתרים -  18.5.3לסעיף 

  1/א/36א "תמ

כפי שאושר , א החדש" משרד התקשורת הגיש את הערותיו לנוסח התמ-' א36א "לעניין תיקון תמ
לצמצם /להסיר, והציע בעיקר, עדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארציתוב

 1.6.10יום ב. מגבלות שונות על הקמה של מתקני שידור חדשים והצטרפות למתקני שידור קיימים
והחליטה לדחות את עיקרן ולאשר את הנוסח , דנה המועצה הארצית בהערות משרד התקשורת

אגב ביצוע , עדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארציתוהחדש כפי שאושר ב
 התכנסה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים על מנת לדון 2010 לאוגוסט 1ביום . ם קליםשינויי

ובמסגרת זאת החליטה לדחות את הדיון במספר שבועות לפי בקשת שר , א החדשה"באישור התמ
כדי לאפשר למשרד התקשורת לבוא בדברים עם משרדי הפנים והגנת הסביבה במגמה , התקשורת

א "אישור התמ. אים הנמצאים במחלוקת בין המשרדים בקשר לתכניתלהגיע להסכמות בנוש
  . ופרסום למתן תוקף בילקוט הפרסומים, כפוף לאישור ממשלת ישראל, בנוסחה החדש

  תקנות מתקני גישה אלחוטית 

לאישורה של ועדת  לפיה העביר שר הפנים, צ הודעה מעדכנת מטעם המדינה" הוגשה לבג9.3.10ביום 
התקנת מתקן גישה אלחוטית (תקנות התכנון והבניה טיוטת  את, 7.3.10ביום , תהכלכלה של הכנס

תקנות מתקן גישה "). תקנות מתקן גישה: "להלן (2010ע "התש, )לתקשורת בשיטה התאית
המוצעות מצמצמות מאוד וקובעות תנאים מגבילים ביותר לתחולת הפטור מהיתר בניה למתקן 

 . גישה אלחוטית

 קיימה ועדת 26.5.10לפיה ביום , מטעם המדינהנוספת צ הודעה מעדכנת "שה לבג הוג15.7.10ביום 
הכלכלה של הכנסת דיון בבקשת שר הפנים לקבל את אישורה של הועדה לטיוטת תקנות מתקן 

ל יתקיים רק "החליטה ועדת הכלכלה כי המשך הדיון בטיוטת התקנות הנ, במסגרת זאת. גישה
 קיימה המועצה 1.6.10ביום . ם המועצה הארצית לתכנון ובניהלאחר שתקוים חובת ההיוועצות ע

כי נוכח הסדרת הקמת מתקני , בין היתר, הארצית דיון בטיוטת תקנות מתקן גישה והחליטה
 יש לצמצם את האפשרות למתן פטור אף לפי התקנות עד כדי ביטול 1/א/36התקשורת בתמא 
. נכון להמליץ לשר הפנים להתקין את התקנותהיא אינה מוצאת ל, ובנסיבות אלו, הפטור לחלוטין
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 פנה משרד הפנים לועדת הכלכלה של הכנסת וביקש כי ועדת הכלכלה תקיים דיון דחוף 28.6.10ביום 
 קיימה ועדת הכלכלה דיון נוסף בטיוטת 2010 לאוקטובר 12ביום . מתקן גישהנוסף בטיוטת תקנות 

ר ועדת הכלכלה לקיים ישיבה "ובשל כך הורה יוואולם הדיון בנושא לא מוצה , תקן גישהתקנות מ
  .נוספת בענין

 הודעה מעדכנת נוספת מטעם המדינה לפיה היועץ 2010 בספטמבר 15צ ביום "הוגשה לבג, במקביל
 לדיון נוסף בפני ועדת תקן גישההמשפטי לממשלה סבור כי בין היתר בשל העיכוב בהבאת תקנות מ

שיאסור על הקמתם  בפטור , צו ביניים בעתירות צו ארעייש מקום ליתן חלף , הכלכלה ואישורן
ן למתן שירותי "מהיתר בניה של מתקני גישה אלחוטיים נוספים המשמשים את  בעלי רישיונות הרט

 ועד לכניסתו לתוקף של ההסדר העקרוני הקבוע תקן גישהוזאת עד להתקנתן של תקנות מ, ן"רט
 משקף את תקן גישהההסדר העקרוני שבתקנות מכי , עוד הבהיר היועץ המשפטי לממשלה. בהן

אם יאושרו ויותקנו , האיזון הראוי בין מכלול השיקולים השונים הצריכים לענין ונוכח האמור
לא תהיה לדעתו עילה להתערבותו ,  וההסדר העקרוני הקבוע בהן ייכנס לתוקףתקן גישהתקנות מ
תדרים למתקני )( בזק ושידורים(ורת צ בהכללת תחום התדרים הסלולאריים בתקנות התקש"של בג

  . 2002ב "התשס) גישה אלחוטית

 צו ארעי כמבוקש בהודעת היועץ המשפטי 2010 בספטמבר 16צ ביום "ניתן בבג, נוכח האמור
ונקבע כי הצו יעמוד בתוקפו עד לכניסתו לתוקף של ההסדר , 2010 בספטמבר 15לממשלה מיום 

אם יאושרו , להערכת פלאפון . להחלטה אחרת בענין או עדתקן גישההקבוע  בטיוטת תקנות מ
האפשרות להשתמש במסלול הפטור מהיתר בניה לצורך הצבת , תקנות מתקן גישה כפי שהוצעו

ביחד עם ההחמרה , צמצום במסלול זה. מתקני גישה סלולריים תצטמצם באופן משמעותי מאוד
צפויים להביא , א החדשה/36 א"המוצעת לגבי תנאי הקמת אתרי הבסיס במסלול המקביל של תמ

 ואף להשפיע  חדשים ומתקני גישהשידורלהחמרה ניכרת ברמת החסמים המגבילים הקמת אתרי 
  . לרעה על איכות הרשת הסלולארית

   הליכים משפטיים - 3.21לסעיף 

 2.18ראו עדכון לסעיף  לצורך דיווחי החברהעדכון רף המהותיות החלטת החברה על  לעניין -כללי 
  .9לעיל

 על ידי המדינה לבית המשפט המחוזי 2000 בעניין תביעה  שהוגשה בחודש דצמבר - 3.21.1לסעיף 
הסכום . 1996 ועד פברואר 1994כנגד פלאפון בגין תמלוגים המגיעים לטענתה בגין התקופה שמינואר 

מבר  בחודש ספט-הפרשי הצמדה וריבית, כולל קרן,  ליום התביעהח"ש מיליון 260-הנתבע הינו כ
פלאפון  נדרשההסכום אותו . לפיו התקבלו חלק מטענות המדינה פלאפוןד כנגד " ניתן פס2010

 אוקטוברחודש והוא שולם ב )הפרשי הצמדה וריבית, כולל קרן(ח " מיליון  ש150-לשלם עמד על כ
  . ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון2010כמו כן הגישה פלאפון בחודש אוקטובר . 2010

לבית המשפט המחוזי  שהוגשו בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגיתתביעה  בעניין - 3.21.3יף לסע
-על סך כולל  של כ, בגין דמי קישור לשיחות נכנסותנגד פלאפון וחברת סלקום  2002בחודש דצמבר 

  נדחה הערעור2010בחודש מאי  -  ח כנגד פלאפון" שדמיליאר 2.4מתוכם סך של , ח" שדיארלמי 4
 . על דחיית התביעהגישו התובעיםהש

 בעניין תביעה בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית שהוגשו לבית המשפט המחוזי -3.21.6לסעיף 
 נגד פלאפון בעניין מנויי תוכנית עולים בה חויבו המנויים ביחידות חיוב של דקה 2007בחודש יוני 

 בחודש יולי -ח "ש מליון 239 - של כולעניין אי צירוף תעריפון להסכמי ההתקשרות בסכום כולל
  .ביעה נדחתהת ה2010

 בעניין תביעה בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית שהוגשו לבית המשפט המחוזי - 3.21.9לסעיף 
מ בגין חוסר בהירות בחשבונית " לוטוקלאב ישראל בע5 נגד פלאפון וחברת רק 2008בחודש מאי 

לכאורה שלא בהתאם , לוטוקלאב בגין שירותים שסיפקההנשלחת על ידי פלאפון ללקוחותיה של 
  . התביעה נדחתה2010 בחודש אוגוסט -סכום התביעה אינו מוגדר בתביעה, לרישיון פלאפון

ת וצוגיי יות כתובענןלאישור בעניין שתי תביעות בצירוף בקשות -  3.21.13 - ו 3.21.12לסעיפים 
י "נגבים ע, ותהשבת סכומים אשר לטענת התובעל,  לבית המשפט המחוזי2009בחודש ינואר שהוגשו 

                                            

דוח ל 3.21.20, 3.21.18, 3.21.10, 3.21.8, 3.21.4 בסעיפים טיים של פלאפון שתוארו בעבר בדוחות החברה הליכים משפ 9
  ..ולפיכך לא יכללו לגביהם עדכונים,  מגיעים לרף המהותיות האמוראינם 2009התקופתי לשנת 
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, ח"ש מליון 219 - בסכום כולל של כהאחת, בגין גלישה במכשיר במעמד תיקון המכשירפלאפון 
התובענות נדחו בעקבות הסכם שתי  2010בחודש יוני  -ח "ש מליון 570 - בסכום כולל של כוהשניה
  . בין הצדדיםפשרה

ית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה לאשרה כתביעה  הוגשה תביעה לב2010בחודש מרס 
 2.1-סכום התביעה נגד פלאפון הינו כ, ח" מיליארד ש4.2- סכום התביעה הכולל הינו כ. ייצוגית

פועלת בניגוד לרישיונה ולחוק כאשר אינה רוכשת ביטוח פלאפון , לטענת המבקשים. ח"מיליארד ש
הבקשה כוללת גם סעד מבוקש . חשיפה לקרינה סלולאריתהמכסה אחריות בגין נזקי גוף הנובעים מ

  . לערוך ביטוח כאמורפלאפוןלצו המורה ל

 . הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית2010בחודש מאי 
כאשר סכום , )סלקום ומירס, פרטנר, פלאפון(החברות הסלולאריות   4התובענה הוגשה כנגד 

הסכום הכולל של . ₪  מיליארד3.68 -כ   הינו, פרטנר וסלקום, כנגד כל אחת מבין פלאפון התובענה
החברות  ,לטענת המבקשים .ח" מיליארד ש12 -הינו למעלה מ)  החברות4כנגד (התובענה 

במינון , להקים אתרי אנטנות סלולאריות בהיקף )1: (הסלולאריות מפירות את חובותיהן הבאות
 םלתקן וליידע בדבר ערכי הקרינה הבלתי מייננת במכשירי, לבדוק) 2( ובפריסה הנדרשת 

להזהיר בפני הסיכונים הכרוכים באופן החזקת המכשיר  )3(' וכד  לאחר תיקונםייםהסלולאר
הנוגעים , לצווי עשה  הצהרתיים ובקשות-גם סעדים נוספים רבים  הבקשה כוללת .הסלולארי

  .לעניינים שלעיל

 .ה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית הוגש2010בחודש יוני 
איננו הכולל סכום התובענה  ).בתוספת הפרשי הצמדה וריבית(ח " ש958האישית  סכום התביעה

פלאפון  ,לטענת המבקשת .ח"כי הוא מוערך במאות מליוני ש, מצוייןנקוב ואולם בבקשה 
ומעבירה את פרטיהם , ליהם הלקוחות לא ביקשו להצטרףמלקוחות תשלום בגין שירותים א גובה

הבקשה  .כספים אלה התביעה הינה להשבת .בניגוד להסכם ולדין, לספקים חיצוניים ללא אישור
ומהעברת  ל"לחדול מביצוע החיובים הנ, השארבין   ,לפלאפון לצווים המורים גם סעדים כוללת

    .המידע לספקים

תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז בצירוף בקשה לאשרה פלאפון נגד  הוגשה 2010בחודש אוגוסט 
. סכום התובענה אינו נקוב ואולם בבקשה הוא מוערך בעשרות מיליוני שקלים. כתביעה ייצוגית
על פלאפון להימנע מלגבות מס ערך מוסף מלקוחות הצורכים את שירותיה במהלך , לטענת המבקש

 לצו המורה לחברה לחדול מלחייב את לקוחותיה הבקשה כוללת גם סעד. שהותם מחוץ לישראל
  .וצו המורה להשיב את הכספים שנגבו עד כה, בגין השירותים הנצרכים על ידם מחוץ לישראל

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה נגד פלאפון  הוגשה 2010בחודש אוקטובר 
פלאפון פועלת , לטענת המבקש. ח"ש מיליון 100סכום התובענה הינו . לאשרה כתביעה ייצוגית

במתן מכשיר מחודש , 2006ו "התשס) אחריות ושירות לאחר המכירה(בניגוד לתקנות הגנת הצרכן 
לטענת המבקש התנהלות זו גורמת למנויים . בתקופת האחריות למכשיר, "דמי השתתפות"או גביית 

  . בסכום שלעילמעריך המבקשלנזק אותו 

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה נגד פלאפון ה הוגש 2010בחודש אוקטובר 
ח מתוך סכום כולל "  מיליארד ש1.6 -סכום התובענה כנגד פלאפון הינו כ. לאשרה כתביעה ייצוגית

ומחויבים (התביעה הינה להשבת סכומים הנגבים על ידי המשיבות ). ח" מיליארד ש3.2- של כ
טלמסר וסלקט , שירותים המסופקים על ידי המשיבות יוניסלבגין , )באמצעות החשבון הסלולארי
המבקשים לא ביקשו להצטרף לשירות המשיבות , לטענת התביעה. באמצעות הטלפון הסלולארי

  .ל ועל כן חיובם בגין השירותים אינו כדין"הנ

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה נגד פלאפון הוגשה  2010בחודש אוקטובר 
 ללקוחותיה תספקלא מפלאפון בה נטען כי , ח" מיליון ש98 בסכום של שרה כתביעה ייצוגיתלא

. התאם לחוק הגנת הצרכן בעת התקשרות בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכתבמסמך בכתב 
 ו בזק בינלאומי, החברהכנגד הוגשו גם ) י אותו עורך דין"י תובעים המיוצגים ע"ע(תביעות דומות 

 ו 4.19  לעיל וכן עידכונים לסעיפים2.18ף עידכון לסעיתיאור מפורט יותר ביין זה ראו  לענ.אס.בי.די
  . להלן5.20 -
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בזק : "להלן(מ " בזק בינלאומי בע- ר "שירותי אינטרנט ונס, לאומית-שורת ביןתק .4
  ")בינלאומי

  
   מגבלות חקיקה ותקינה החלות על בזק בינלאומי- 4.1.2לסעיף 

מתן א לעניין " לקבלת עמדות בעלי רשיונות המפבקשהמשרד התקשורת  פרסם 2010בחודש מרץ 
להחלטה אפשרית של משרד . שירות טלפון על פס רחב למנוי הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל

ספק שירותי טלפון לפיה יתאפשר לבזק בינלאומי ולחברות האחרות ל, התקשורת בסוגיה זו
  . להיות השפעה חיובית על עסקי בזק בינלאומיעשויה, לאינטרנט באמצעות גישה רחבת פס

 קיבלה 2010 במאי 10ביום  -   משותפיםשירותים מכירת סלי -  תיקון הרישיון הכללי -  4.1.2.7לסעיף 
בזק , של החברה ןרישיונותיה הכולל את תיקוני ,ל משרד התקשורת"בזק בינלאומי מכתב ממנכ

לעניין זה ראו גם .  משותפים שירותים שיווק סליבעניין, נות של החברהחברות הבהבינלאומי ושאר 
  . לעיל2.16.2עדכון לסעיף 

  מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו- 4.1.5לסעיף 

מ רישיון למתן " העניק שר התקשורת לחברת טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע21.7.2010ביום 
  . מידת ההשפעה על ביצועי בזק בינלאומיבשלב זה לא ניתן להעריך את .  לאומיים-שירותי בזק בין

   קעות הש- 44.1לסעיף 

 אישר דירקטוריון 2010 בנובמבר 1וביום ,  אישר דירקטוריון בזק בינלאומי2010 באוקטובר 31ביום 
ימי - להנחת כבל תקשורת אופטי תתהחברה לבזק בינלאומי להתקשר עם ספקים שונים בהסכמים 

  .אירופהבין ישראל ל

  ")וואלה(" מ"תקשורת בע! וואלה - 14.14.לסעיף 

 להצעת רכש של בזק בינלאומי לרכישת מניות נוספות של ,י בזק בינלאומי"ע לרכישת מניות וואלה
  .עיל ל1.1.2ראו עדכון לסעיף י החברה " ולרכישת כל מניות בזק בינלאומי בוואלה עוואלה

   מגבלות ופיקוח על פעילות בזק בינלאומי - 74.1לסעיף 

 אשר מתייחס גם לבזק בינלאומי בנושא דמי יציאה שרשאי בעל 2010ין שימוע מחודש אפריל לעני
  . לעיל2.16.2רישיון לדרוש ממנוי פרטי ראו עדכון לסעיף 

   הליכים משפטיים - 4.19לסעיף 

 2.18 ראו עדכון לסעיף לצורך דיווחי החברהעדכון רף המהותיות החלטת החברה על  לעניין -כללי 
  .10לעיל

 נגד בזק 16.9.01 בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית שהוגשה ביום -  4.19.1לסעיף 
בינלאומי ונגד מדינת ישראל שבבסיסם טענה לפיה תעריפי בזק בינלאומי לשירותי הבזק 

ואשר אושרה ,  היו מופקעים ובלתי סבירים8.7.97 ועד ליום 10.5.96בתקופה שמיום , הבינלאומיים
בזק   קיבל בית המשפט העליון את ערעור26.4.10ביום , ה ייצוגיתנ כתובע25.12.03 ביום 

וקבע ) לאחר שדן בבקשות רשות הערעור שהגישו כאילו ניתנה בהן רשות ערעור(והמדינה   בינלאומי
  . כי אין מקום לאישורה של התובענה כתובענה ייצוגית

בה היא מבקשת להורות על ביטול , צ"בגה למ עתיר" הגישה חברת פרטנר תקשורת בע13.4.10ביום 
הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן ) (בזק ושידורים(לתקנות התקשורת ) 3)(ב(11תקנה 

או מחברת בת , ן"כבעלת רישיון רט, המונעת ממנה, 2004- ד"התשס, )לאומיים-שירותי בזק בין
כי , בין היתר, ה טוענת פרטנרבעתירת. לקבל רישיון למתן שירותי תקשורת בינלאומיים, שלה

                                            

 מגיע לרף אינו 2009פתי לשנת דוח התקו ל4.19.2בסעיף  משפטי של בזק בינלאומי שתואר בעבר בדוחות החברה ךהלי 10
 . עדכוניםוולפיכך לא יכללו לגבי, המהותיות האמור
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החלטות שר התקשורת בעניין נשוא העתירה נועדו להגן על בעלי רישיונות הקיימים למתן שירותי 
כניסתה של פרטנר לשוק . ומטעם זה צורפה גם בזק בינלאומי כמשיבה לעתירה, בזק בינלאומיים

על בזק בינלאומי בתחום לרעה צפויה להשפיע , אם תתקבל עתירתה, שירותי הבזק הבינלאומיים
  .זה

בה היא , מ עתירה נוספת לבית המשפט העליון" הגישה חברת פרטנר תקשורת בע24.5.10ביום 
בזק (מבקשת להוציא צו על תנאי האוסר על משרד התקשורת מלתקן את תקנות התקשורת 

יחות באופן שייקבע בהן שבעבור ש, 2000 -ס"התש, )תשלומים בעד קישור גומלין) (ושירותים
ל ייקבע תעריף קישור גומלין אחיד וזהה לתעריף קישור גומלין עבור "יוצאות מטלפון נייד לחו

לעתירתה . לטענת העותרת החלטה שכזו מצמצמת את רישיונה ופוגעת בתחרות. שיחות נכנסות
צירפה העותרת בקשה לצו ביניים במסגרתה היא ביקשה להשהות את ההחלטה על תיקון התקנות 

היות והחלטת שר התקשורת לתקן את . שר את תיקון התקנות עד לקיום דיון בעתירהולא לאפ
התקנות קשורה בהחלטתו לאפשר לפרטנר להתחרות בשוק השיחות הבין לאומיות צורפה בזק 

, בזק בינלאומי הגישה תגובתה לעתירה. כמשיבה לעתירה) כמו יתר מתחרותיה בשוק זה(בינלאומי 
כי יש לדחות את הבקשה לצו ביניים , ובעקבות כך החליט בית המשפטוגם יתר הצדדים עשו כן 

כי אין לבזק בינלאומי כל סיכון מפני , למועד דוח זה נראה. ולקבוע את העתירה לדיון בפני הרכב
     . עתירה זו

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף נגד בזק בינלאומי הוגשה  2010בחודש אוקטובר 
 לא מספקת בזק בינלאומיבה נטען כי , ח" מיליון ש39 בסכום של תביעה ייצוגיתבקשה לאשרה כ

התאם לחוק הגנת הצרכן בעת התקשרות בשינוי או תוספת לעסקה בללקוחותיה מסמך בכתב 
 פלאפון, הוגשו גם כנגד החברה) י אותו עורך דין"י תובעים המיוצגים ע"ע(תביעות דומות . מתמשכת

 3.21 לעיל וכן עידכונים לסעיפים 2.18 ראו תיאור מפורט יותר בעידכון לסעיף לעניין זה. אס.בי.ודי
 . להלן5.20 - ו לעיל

  .")אס.בי.די: "להלן(מ "בע) 1998(שירותי לווין . אס.בי. די-ערוצית -טלוויזיה רב .5

   התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות- 5.1.3לסעיף 

, ממשלה להטיל על משרד התקשורת ומשרד האוצר החליטה ה2010בחודש יולי  - 5.1.3.1לסעיף 
 וכן DTT-לגבש המלצות בעניין הרחבת מערך ה, יחד עם הרשות השניה לטלויזיה ורדיו והמועצה

ולהגישן לאישור הממשלה עד , לרבות בענין תיקוני חקיקה הנדרשים לצורך כך, בענין אופן הפעלתו
  .2010לתום שנת 

, )תיקוני חקיקה(חוק שידורי טלוויזיה  משכה הממשלה את הצעת 2010 מאיבחודש  -  5.1.3.2לסעיף 
  .2009-ע"התש

) 33' תיקון מס( עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו 2010בחודש יולי 
העוסקת בעיקרה בשינוי שיטת , 2010 -ע"התש, )מעבר מזכיונות לרשיונות בשידורי טלויזיה(

ל משרד התקשורת "בהמשך להמלצות הועדה בראשות מנכ(ם המסחריים ההסדרה בתחום השידורי
תוך מעבר משיטת זכיונות להענקת , )2009לשנת של החברה וח התקופתי ד ל5.1.3.4הנזכרת בסעיף 

רשיונות לשידורי טלויזיה מסחריים לכל דורש שיעמוד בתנאי הסף הקבועים בהצעת החוק ללא 
מועד המעבר בין השיטות מיועד , על פי הצעת החוק"). ריבעל רשיון מסח: "להלן(הליך מכרזי 
יהיה כל בעל רשיון מסחרי זכאי , בין השאר, בהתאם להצעת החוק. 2012 בינואר 1להיות ביום 

אם כך ,  וכן יהיה רשאי משדר הערוץ הייעודי בשפה הערביתDTT- במסגרת שידורי מערך הללהיכל
משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית ,  הצעת החוקעל פי. DTT- אף הוא במערך הללהיכל, יבקש

עוד . ולחברת הכבלים במהלך השנתיים הראשונות לשידוריו. אס.בי.יהיה פטור מדמי מעבר לדי
, כי המועצה רשאית לקבוע את מספרי האפיקים של בעלי הזכיונות לטלויזיה, נקבע בהצעת החוק
יחד עם מועצת , וכי המועצה, שות השידור ושל שידורי רםהייעודיישל הערוצים , של ערוץ הכנסת

יקבעו את מיקומו של מספר האפיק שבו ישדרו בעלי הרשיונות , הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
כאשר ביחס לזהות בעלי הרשיון שיעשה שימוש במספר האפיק שבו משודרים כיום , המסחריים

מצויה הצעת החוק בדיונים בועדת , נכון למועד דוח זה. שידורי בעלי הזכיונות הקיימים ייערך מכרז
  .הכלכלה של הכנסת

   תחום הפעילותביחס ל הכניסה והיציאה העיקריים  חסמי- 5.1.6לסעיף 

 לאחרונה השיקה שידורי -  הכניסה העיקריים לתחום הפעילותחסמילענין הכרסום שחל לאחרונה ב
יה י המאפשרת צפmako אפליקציה באתר, בעלת זכיון לשידור בערוץ המסחרי השני, מ"קשת בע

  . נוחה באמצעות המחשב במגוון ערוצי תוכן
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בין , לאחרונה קיימת מגמת גידול בנגישות לתכני וידאו באמצעות תשתית רחבת פס, כמו כן
  .בהרשאת בעלי הזכויות בתכנים ובין שלא בהרשאתם

   תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם - 5.1.7לסעיף 

 הנגישות לתכני וידאו הינה בחלקה באמצעות אתרי אינטרנט שלא הורשו להפיצם -  5.1.7.3לסעיף 
  .על ידי בעלי זכויות היוצרים בתכנים

  . לעיל5.1.6 ראו עדכון לסעיף -  5.1.7.4לסעיף 

מ רשיון לביצוע ניסוי להספקת שירותי " קבלה חברת החשמל לישראל בע2010ברבעון השני של שנת 
וזאת באמצעות תשתית הסיבים , בים המהירים מהמקובל כיום בישראלבקצ, אינטרנט מהיר

צפוי הדבר להאיץ , ככל שחברת החשמל תספק שירותי אינטרנט מהיר כאמור. האופטיים שברשותה
 לעניין זה ראו גם עדכון לסעיף .את התפתחות מגמת העברת תכני הוידאו באמצעות רשת האינטרנט

  . לעיל2.6.2

   חדשים  מוצרים- 5.4לסעיף 

סבורה שפעילותה . אס.בי.די.   למנוייהVOD - את שירותי ה. אס.בי. השיקה די2010בחודש מרץ 
. אס.בי.הערכה זו של די. נעשית בהתאם לרגולציה לה היא כפופה כיוםVOD -בהצעת שירותי ה

כפופה לפרסום מסקנות הועדה שמינה שר התקשורת בנושא שאלת הסדרתם של שידורים 
של החברה בדוח התקופתי '  לפרק א5.1.3.6 סעיף ראו(בטכנולוגיות שידור חדשות בפלטפורמות ו

אשר אפשר שיהיה בהן משום הטלת תנאים ומגבלות על אספקת שירותי , )2009 בדצמבר 31ליום 
VODלרבות על עצם אספקתם, .אס.בי. על ידי די.  

שהועברו גם למשרד (במכתבים . אס.בי. פנתה חברת הכבלים לדי2010בחודשים מאי ויוני 
כי זוהו על ידה הפרעות אלקטרוניות חריגות וחמורות , בין היתר, במסגרתם טענה) התקשורת

בשירותי האינטרנט והטלפוניה המסופקים על ידה וכי מקורן של ההפרעות בחיבור לקוחות 
יול תוך שימוש בת) לצורך כך. אס.בי.באחת הדרכים המשמשות את די (VOD-לשירותי ה. אס.בי.די

. אס.בי.חברת הכבלים דרשה כי די. אס.בי.המשמש את חברת הכבלים גם לצרכי העברת שירותי די
תתקן כל התקנה שבוצעה לטענתה שלא כדין , תחדל מלעשות שימוש בתשתית חברת הכבלים

 והציעה VOD-דחתה את הדרישה להפסקת שירותי ה. אס.בי.די. VOD-ותפסיק את אספקת שירות ה
 קיים משרד התקשורת פגישה 2010בחודש יולי . ותפת בדבר קיום ההפרעות ומקורןלבצע בדיקה מש

ובה סוכם על המשך בדיקת הנושא וכן על בחינת . אס.בי.בנושא אליה זומנו נציגי חברת הכבלים ודי
  .צעדים להפסקת ההפרעות

   גורמים חיוביים ושליליים בתחרות עם המתחרים- 5.7.4לסעיף 

כי , בין היתר, בתיקון נקבע. אס.בי.ן שר התקשורת את רשיונה של די תיק2010בחודש יוני 
 2010בחודש אוקטובר . רשאית להציע סל שירותים משותף הכולל שירות של החברה .אס.בי.די

לעניין זה . בקשה למשרד התקשורת לשיווק סלי שירותים משותפים עם החברה. אס.בי.הגישה די
  . לעיל2.16.2עדכון לסעיף גם ראו 

   רשיונות- 5.10.1לסעיף 

 האריך ראש המינהל האזרחי ליהודה ושומרון את רשיון 2010בחודש מאי  - 5.10.1.2לסעיף 
  .2016לשידור באזורים אלה עד לחודש דצמבר . אס.בי.די

  זכויות שידור - 15.1לסעיף 

ק בורר  ניתן פס2010בחודש יולי ,  בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה חברת הכבלים- 5.11.2לסעיף 
לים של מוזיקה ישראלית "מחברים ומו, בבוררות שניהלה חברת הכבלים עם אגודת קומפיזטורים

בקשר עם קביעת מנגנון לחישוב התמלוגים השנתיים בגין השימוש ביצירות ") ם"אקו("מ "בע
קיבל פסק הבורר באופן עקרוני את מתווה ,  על פי דיווח זה. ם"שזכויותיהן מוגנות על ידי אקו

וקבע כי , למעט שינויים מסויימים, ם באותו הליך"מודל לחישוב התמלוגים כפי שהוצג על ידי אקוה
לפי חישוב שייערך בין הצדדים ,  ואילך2003מודל זה יחול גם לעניין הפרש תמלוגים החל משנת 

היות שפסק  .כי בכוונתה לערער על פסק הבורר, חברת הכבלים ציינה. לבוררות בדרך מוסכמת
אס מהו המודל שאומץ ומהם .בי.לא ידוע לדי, .אס.בי. לדיולא הומצאויתר מסמכי הבוררות רר הבו

 מי התמלוגיםסכו, ם"לבין אקואס .בי. דיבהתאם להסכמות בין, עם זאת .נימוקי פסק הבורר
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חברת כתלות בסיכום אליו יגיעו , היתר בין, עשויים להתעדכן 2003משנת  ם החל" לאקומיםהמשול
, .אס.בי.להערכת הנהלת די, לפיכך. ם אף כתלות בהכרעת הבורר"ולשיטת אקו, ם"אקווהכבלים 

 בגין העבר ים משמעותימי הפרשים בסכומיםבתשלו. אס.בי.די יכול ובעקבות פסק הבורר תחוייב
לאור זאת עדכנה .  לעומת הסכום ששולם עד כהמשמעותית בעתיד ים גבוהמי תמלוגיםובתשלו

עדכון אומדן התמלוגים נערך בהתבסס על . 2003כום התמלוגים החל משנת את אומדן ס. אס.בי.די
תוך ביצוע , ם בסמוך לאחר מתן פסק הבורר"מתווה למודל לחישוב תמלוגים אשר נתקבל מאקו

אס הפרשה מהותית .בי.ועל בסיס כך ביצעה די, .אס.בי.התאמות בהתאם להערכת הנהלת די
הרי שעם חלקם הוסכם , חס לשאר ארגוני זכויות היוצריםבי .30.6.2010בדוחותיה הכספיים ליום 

תידרש לשלם . אס.בי.על תשלום של סכום תמלוגים לתקופת ההתקשרות עימם וליתרתם יתכן שדי
  .הפרשי תמלוגים לא מהותיים

,  הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לתיקון חוק זכות יוצרים2010בחודש אוקטובר 
, העתקה כך שמשדר יוכל לבצע 1984 –ד "התשמ, כויות מבצעים ומשדרים וחוק ז2007 –א "התשס
 ללא רשות בעל זכות היוצרים ובתנאי ביצוע פומבי ושידור של יצירה מוסיקלית, שעתוק, טביעה

שזה התיר את פרסומה קודם לכן לצרכים מסחריים וכי ישולמו על ידי המשדר תמלוגים ראויים 
 הצעת החוק שר התקשורת יוסמך לקבוע את שיעור התמלוגים על פי. לגוף המפקח על שידוריו

ובלבד ששיעורם לא יעלה , ככל שיקבע, דרך כלל או לסוגי זכות יוצרים, הראויים לבעל זכות יוצרים
לאחר ניכוי ,  מסך הכנסות המשדר משידור היצירה המוסיקלית של בעל זכות היוצרים4%על 

ורת יוסמך על פי הצעת החוק לקבוע גם את מועד  שר התקש;הסכום שהוציא לשם אותו שידור
  .התשלום

  חומרי גלם וספקים - 35.1לסעיף 

 בגין הלחבר. אס.בי.דיחוב של גובה הביחס להסדר  והחברה. אס.בי. גיבשו די2010בחודש מאי 
על פי . זאת לנוכח מחלוקות שנתגלעו בין הצדדים, 2009 ביולי 31נכון ליום שונים שרותי תקשורת 

 תשלומים חודשיים 36 -  באשר ישולם לחברה, ₪ מיליון 31.5 של גובה החוב הועמד על סך, רההסד
 . מ כחוק בגין הריבית"בתוספת מעו 1.5% בתוספת ריבית בגובה ריבית הפרייםאשר ישאו , שווים

 אושר הסכם לדחיית חלק מהתשלומים שעל פי ההסדר האמור וכן לדחיית 2010בחודש אוקטובר 
אס .בי.אס לחברה על פי הסכם קודם בינה ובין החברה לפריסת חוב די.בי.ם חבה דיתשלומים בה

 15- תשלומים של ההסכם האמור ו18יידחו , על פי ההסכם. בגין רכישת תשתית אינטרנט
כאשר בתקופת הדחייה ישאו ,  חודשים18לתקופה של , התשלומים שנותרו על פי הסכם הקודם

, ההסכם ניתן לביטול בהודעה מראש. 3%בתוספת , של פרייםהתשלומים ריבית שנתית בשיעור 
של החברה המאוחדים  לדוחות הכספיים )2)(א(4ביאור גם ראו זה לעניין  .בתנאים הקבועים בו

  . הכלולים בדוח רבעוני זה2010 ספטמבר ב30לתקופה שהסתיימה ביום 

   מימון - 5.15לסעיף 

  5.15.3 - ו5.15.2לסעיפים 

הסכם : "להלן. (אס.בי.נחתם ונכנס לתוקפו תיקון להסכם המימון הבנקאי של די 2010בחודש מרץ 
לקונסורציום הבנקים ") הבנק המצטרף: "להלן(צורף בנק ישראלי נוסף , בין השאר, לפיו, ")התיקון
את . אס.בי.העמיד הבנק המצטרף לדי, במסגרת ההצטרפות"). הבנקים הנוכחיים: "להלן(הנוכחי 

אשראי לזמן ארוך . אס.בי.וכן העניק לדי, אס.בי.רות האשראי השוטפות של דיחלקו היחסי במסג
למסגרות האשראי ) כפי חלקו היחסי(אשר מרביתו שימשה להצטרפותו , ₪ מיליוני 255בסך של 

, ויתרתו, לבנקים הנוכחיים. אס.בי.תוך פרעון ופרעון מוקדם של חובות די, .אס.בי.לזמן ארוך של די
  .אס.בי.תשמש את צרכיה השוטפים של די, ₪יון  מל46 - בסך של כ

נוצר לטובת הבנק המצטרף שעבוד צף במתכונת דומה לאלו הרשומים , בהתאם להסכם התיקון
לטובת הבנקים הנוכחיים וכן צורף הבנק המצטרף לשעבוד הקבוע הרשום לטובת הבנקים 

שטרי המשכון וכתב , יבות על תיקונים לכתבי ההתחי11אס.בי.כן חתמו בעלי מניות די. הנוכחיים
בדבר הצטרפות הבנק , שנחתמו על ידיהם בעבר לטובת הבנקים הנוכחיים, לפי הענין, הערבות
  . המצטרף

הן ההלוואות לזמן ארוך והן (על פי הסכם התיקון הוארכה תקופת החזר האשראי הבנקאי 
 ההלוואות בנקים לפרעוןתוך שהתקבלה הסכמת ה, 2015עד לתום שנת ) המסגרות השוטפות

                                            

אס לעשות את מירב המאמצים על מנת שבהקדם האפשרי לאחר כניסת .בי.אשר לגביה התחייבה די, למעט לידן   11
  .   הבנקיםהסכם התיקון לתוקף תחתום לידן על התיקון לכתב התחייבותה לבנקים ולשטר המשכון שחתמה לטובת
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של החברה בדוח התקופתי '  לפרק א5.18.5ראו סעיף (ידי גופים מוסדיים - על.אס.בי.שהועמדו לדי
  .  במועדן)2009 בדצמבר 31ליום 

בתניות החדשות , במסגרת הסכם התיקון הוחלפו התניות הפיננסיות המפורטות בהסכם המימון
  .:אס.בי.העסקית של די והתואמות את תכניתה 2015אשר יחולו עד לשנת , הבאות

  ;תנית כושר פרעון מינימאלי  .א
 ;מינימאלי) EBITDA(תנית תזרים תפעולי   .ב
  ;תנית אשראי ספקים מקסימאלי ומינימאלי  .ג

עמידה בהן מקנה -אי. הערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדים מדי רבעון
  . ם לתנאי הסכם המימון בהתאלבנקים זכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות

 לאחר הקלה וזאת, 30.9.2010עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון ליום . אס.בי.די
שנדרשה , 30.9.2010 ביחס ליעד של אחת ההתניות ליום 2010 אוקטוברשקיבלה מהבנקים בחודש 

עובדה שהקלה זו לאור ה.  לעיל5.11.2כאמור בסעיף . אס.בי.לנוכח ההפרשה המהותית שביצעה די
  .מוצגות ההלוואות מהבנקים במסגרת ההתחייבות לזמן קצר,  לאחר תאריך המאזןהניתנ
  .2010 בדצמבר 31 קיבלה הקלה דומה אף ביחס ליעדי ההתניה הפיננסית האמורה ליום .אס.בי.די

- כאת האפשרות להנפיק סדרת אגרות חוב נוספת בהיקף של. אס.בי.נכון למועד דוח זה בוחנת די
 אשר תובטח בשעבודים מדרגה ראשונה על נכסי החברה כפי שנוצרו לטובת הבנקים ₪ מליון 400

תקבולי הנפקה זאת מיועדים .  עם שעבודים אלה, פארי פאסו, )'סדרה א(ומחזיקי אגרות חוב 
וכן לפרעון חלק מהחוב )  להלן5.15.8ראה סעיף  (2005בשנת . אס.בי.לפרעון ההלוואות שקיבלה די

מנהלת משא ומתן עם הבנקים לתיקון הסכם המימון שיעגן את הפרעון החלקי .  אס.בי.די .נקאיהב
 ככל ,ייתכן שעד השלמת ההנפקה .האמור של החוב הבנקאי תוך תיקון ההתניות הפיננסיות

  . יחולו שינויים באמור לעיל, וההתקשרות עם הבנקים בתיקון להסכם המימון,שתבוצע

    8.5.15לסעיף 

של ) 'סדרה א(על העלאת דירוג אגרות החוב " מעלות" הודיעה חברת הדירוג 2010 אפריל בחודש
בין היתר בשל הערכתה בדבר השיפור , (ilBBB) לדירוג (-ilBBB)מדירוג , אס בדרגה אחת.בי.די

עדכון אס לנוכח ההלוואה החדשה שהתקבלה מהבנק המצטרף כאמור ב.בי.המהותי בנזילותה של די
ביכולת לייצר תזרימי מזומנים ,  לעיל ולנוכח השיפור המתמשך ביחסי הכיסוי5.15.2סעיף ל

. אס.בי.הכניסה חברת הדירוג את דירוג די, בנוסף. אס מאז מועד הדירוג האחרון.בי.ובנזילות של די
תוך שציינה כי היא שואפת לסיים את הליך , עם השלכות חיוביות) CreditWatch(לרשימת מעקב 

לאחר בדיקה מעמיקה יותר של תכניתה , עלאת הדירוג בתוך שלושה חודשיםבדיקת אפשרות ה
  .והשלכותיה על הפרופיל הפיננסי שלה. אס.בי.העסקית של די

בדרגה ) 'סדרה א(ודירוג אגרות החוב . אס.בי.את הדירוג של די" מעלות" העלתה 2010בחודש יוני 
 עם השלכות CreditWatch-אה את הדירוג מוהוצי, +ilBBB' -  לדירוג ל'ilBBB' - מדירוג ,אחת נוספת

במגמת השיפור ביחסים הפיננסים וביכולת יצירת , בין השאר, העלאת הדירוג נומקה. חיוביות
אס תחרוג בטווח .בי. ביחס לאפשרות שדימודאגתעל אף שחברת הדירוג נותרה , תזרים המזומנים

  . תחזית דירוג חיובית. אס.בי.דיהעניקה ל" מעלות. "הבינוני מיעדיה על בסיס תכניתה העסקית

שלה ) 'סדרה א(ודירוג אגרות החוב . אס.בי.את דירוג די" מעלות" העלתה 2010בחודש אוקטובר 
בעקבות ההנפקה . אס.בי.בשיפור נזילותה של די, בין השאר, העלאת הדירוג נומקה. 'ilA-'לדירוג 

ננסית לאור תיקון צפוי בהסכם הצפויה של סדרה חדשה של אגרות חוב וכן גידול בגמישות הפי
הדירוג האמור ניתן גם לסדרה החדשה של אגרות החוב אותה מתעתדת . המימון עם הבנקים

כי תחזית הדירוג היא יציבה לאור ההערכה כי ביצועיה " מעלות"עוד הודיעה . החברה להנפיק
 לתרום ליציבות הדירוג פרופיל הנזילות ולוח סילוקין מאוזן יותר צפויים, .אס.בי.התפעוליים של די

בנוסף . או בנזילותה. אס.בי.בטווח הבינוני אלא אם יהיו שינויים מהותיים במבנה ההון של די
כי אם יהיו שינויים מהותיים בתנאי ההנפקה אשר עשויים לפגוע באיכות האשראי " מעלות"הודיעה 
ולשקול . אס.בי. דירוג דיעשויה לבחון שוב את" מעלות", או במקרה שההנפקה תבוטל. אס.בי.של די

  .את הורדתו

   גבלות ופיקוח על התאגיד מ- 75.1לסעיף 

  כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים - 1.5.17לסעיף 

כי השלימה את עסקת מכירת . אס.בי. הודיעה חברת הבת של בנק לאומי לדי2010בחודש אפריל 
  .מ"מלוא החזקותיה בשידורי קשת בע

  . לעיל2.16.3א העלאת שיעור התמלוגים ראו עדכון לסעיף לעניין החלטת הממשלה בנוש



23 

  

  מגבלות עיקריות מכח החוק ורישיון השידורים - 5.17.3לסעיף 

וחברות . (אס. בי. ח זה מתנהל שימוע אצל המועצה בעניין קיצור תקופת מבצעי די"נכון למועד דו
סגרת שימוע זה שוקלת במ. למנוייה והאחדת משך תקופת המבצע לכלל רכיבי השירות) הכבלים
באופן שתקופת ההתחייבות של מנוי לצרוך את . אס. בי. לתקן את רישיון די, בין היתר, המועצה

הגישה את . אס. בי. די.  חודשים בלבד18- שירותיה בתמורה להטבה או הנחה הניתנת למנוי תוגבל ל
, ביל להליכי השימוע במק.טרם התקבלה החלטת המועצה בשימוע. התנגדותה לביצוע תיקון כאמור

כי הוא שוקל לתקן את רשיון הוט טלקום שותפות , 2010הודיע משרד התקשורת בחודש מרץ 
, לפיו במקרה בו מנוי פרטי רכש חבילת שירותים הכוללת גם שידורים מאת חברת הכבלים, מוגבלת

ול תח, אשר תקופת ההתחייבות ביחס למרכיב השידורים שבה מוגבלת לפי רשיון השידורים
 החליטה המועצה כי 2010ספטמבר בחודש  . ההגבלה ביחס לכלל השירותים הכלולים באותה חבילה

לגבות ממנויים שהצטרפו למבצע הכולל תקופת . אס.בי. תהיה רשאית די2010החל מחודש נובמבר 
התחייבות והמבקשים להתנתק משידוריה קודם לתום תקופת התחייבות במבצע אליו הצטרפו 

החזר עלות ההטבה הקבוע : השווה לסכום הנמוך מבין שני הסכומים הבאים, הטבההחזר עלות 
אס עד .בי.במבצע או יתרת התשלומים אותם היה נדרש המנוי לשלם לו היה נותר מחובר לשירותי די

פנתה . אס.בי.די. אס.בי.ההחלטה חלה גם ביחס למבצעים קיימים של די. לתום תקופת ההתחייבות
בהתאם נדחתה  .ות את מועד כניסת ההחלטה לתוקף בשלושה חודשים נוספיםלמועצה בבקשה לדח

  .2011כניסת ההחלטה לתוקף לחודש ינואר 

, הצעת חוק עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת 2010בחודש מרץ  -בעניין הערוצים היעודיים 
בחודש יולי  .סא.בי. ולדילפיה הערוצים היעודיים יהיו פטורים מתשלום דמי מעבר לחברת הכבלים

 עתרה 2010 בחודש ספטמבר . הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסתאושרה 2010
לפירוט . תוקפה ותחולתה של הוראות הפטור האמורה כנגד הגבוה לצדקלבית המשפט . אס.בי.די

  . להלן5.20בדבר העתירה ראו עדכון לסעיף 

לפי , אס.בי.את משרד התקשורת לבקשות דיבמסגרת האישורים שהתקבלו מ, 2010בחודש אפריל 
בקשר עם רכישת השליטה ) במישרין ובעקיפין(לאישור העברת אמצעי שליטה בה , רשיונותיה

אס לידי .בי.מ בדי"אס בע.בי.והעברת אחזקות יורוקום די) א לעיל1.3.1ראו עדכון לסעיף (בחברה 
  : המרכזיים הבאיםאת התנאים. אס.בי.החליט משרד התקשורת להחיל על די, נאמן

לא יבוצע . אס.בי.באחזקות הנאמן באמצעי השליטה בדי, במישרין או בעקיפין, כל שינוי  .א
  .לאחר שנועץ במועצה, אלא אם התקבלו לשינוי אישור שר התקשורת בכתב ומראש

במישרין או , ה שקיבל מגורם כלשהו שעניינה נוגעהנאמן לא יפעל בהתאם להנחי  .ב
אלא לאחר שניתן לו אישור משרד , של משרד התקשורתלתחום ההסדרה , בעקיפין

  .התקשורת לכך

נוסף על ,  שעניינה ציוד קצה לוויני תיחשב12"קבוצת יורוקום"לבין . אס.בי.עסקה בין די  .ג
לחוק ) 4(270כהגדרתה בסעיף , לעסקה חריגה, .אס.בי.הליך האישור במוסדות די

  .  לחוק החברות275י סעיף החברות ועל כן תחייב הליך אישור במוסדות החברה לפ

לעיל יתועדו בפרוטוקול ' בעסקאות כאמור בפסקה ג. אס.בי.דיוני ישיבות דירקטוריון די  .ד
 .ל משרד התקשורת"י ראש הישיבה ויועברו לעיון מנכ"מפורט ומלא אשר ייחתם ע

  
, כבליםוחברת ה. אס.בי. נחתם הסכם בין  די2010 בחודש יולי -לענין השימוש בתשתית בבית המנוי 

 לסילוק דרישותיה בגין השימוש ח" מיליון ש4 - של כ סכוםלחברת הכבלים . אס.בי.לפיו תשלם די
החל , על פי ההסכם. 2010בתשתית בבית המנוי שהותקנה על ידי חברת הכבלים עד לתום שנת 

בנוסף .  לא תהא עוד חובת תשלום למי מהצדדים אל הצד האחר בגין השימוש בתיול2011משנת 
, סכם בין הצדדים על פניה משותפת למשרד התקשורת לענין תיקון הוראות המינהל שעיקרוהו

ביטול חובת ההודעה המוקדמת כך שבעל רשיון אליו מתחבר מנוי יעביר את הודעת ההתנתקות מן 
כניסת ההסכם . המנוי לבעל הרשיון ממנו נותק המנוי רק לאחר ביצוע החיבור לבעל הרשיון האחר

 כהסדר  תניות הכלולות בהסכםתה באישור הממונה להגבלים עסקיים לפטור מאישורלתוקף הותל
אס וחברת הכבלים .בי.ודי,  התקבל אישור הממונה על הגבלים עסקיים2010בחודש ספטמבר . כובל

טרם ניתנה החלטת משרד . הגישו למשרד התקשורת את הבקשה לתיקון הוראות המינהל
  . התקשורת בעניין

                                            

  .  לעיל5לענין זה ראו הערת שוליים " קבוצת יורוקום"להגדרת   12
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טיוטת (" כי משרד התשתיות הלאומיות מגבש טיוטת תקנות .אס.בי.די נודע ל2010בחודש יוני 
הבאות להגדיר הספק מירבי במצב המתנה של , 1989 –ן "התש, מכח חוק מקורות אנרגיה") התקנות

ההספק הקבוע בטיוטת התקנות . םיהמכשירים המנויים בטיוטת תקנות ובכללם ממירים דיגיטלי
ים בכלל יך באופן ניכר מהצריכה בפועל המקובלת של ממירים דיגיטלם נמוילממירים דיגיטלי

פנתה בענין למשרד התשתיות הלאומיות בבקשה . אס.בי.די. אס.בי.לרבות אלה המשמשים את די
ים מתחולת התקנות ולמצער לעצור את קידום התקנות לשם לימוד יטלילהחריג את הממירים הדיג
  . הנושא ומיצוי זכות השימוע

   הליכים משפטיים - 20.5לסעיף 

 2.18 ראו עדכון לסעיף לצורך דיווחי החברהעדכון רף המהותיות החלטת החברה על  לעניין -כללי 
  .13לעיל

. אס.בי. הגישה די2010 בחודש ספטמבר - צ בענין דמי המעבר של הערוצים הייעודיים"עתירה לבג
ההוראה בחוק התקשורת גד  כנ, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק,לבית המשפט העליוןעתירה 

. אס.בי.ביקשה דיה בעתיר .אס.בי.דימתשלום דמי מעבר להפוטרת את מפעילי הערוצים הייעודיים 
בגין הפגיעה שלא מהמדינה פיצוי נאות תותנה בקבלת אמור מבית המשפט לקבוע שתחולת הסעיף ה

שב עם חוקי היסוד ייו מתכריז כי הסעיף האמור איננתבקש בית המשפט לה, לחילופין. בקניינהכדין 
 חילופין ולחילופי,  כאמורעד להסדרת פיצוי נאות. אס.בי.ביחס לדיועל כן אין להחיל את הוראותיו 

קבועה העתירה . חוקתי- כי בית המשפט יקבע שהסעיף האמור בטל בהיותו בלתי. אס.בי.ביקשה די
  .2011לחודש מאי  בפני הרכב לדיון

תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצירוף בקשה . אס.בי. דינגדהוגשה  2010בחודש אוקטובר 
לא מספקת ללקוחותיה . אס.בי.בה נטען כי די, ח" מיליון ש98 בסכום של לאשרה כתביעה ייצוגית

. התאם לחוק הגנת הצרכן בעת התקשרות בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכתבמסמך בכתב 
פלאפון ובזק , הוגשו גם כנגד החברה) ו עורך דיןי אות"י תובעים המיוצגים ע"ע(תביעות דומות 

 ו 3.21 לעיל וכן עידכונים לסעיפים 2.18לעניין זה ראו תיאור מפורט יותר בעידכון לסעיף . בינלאומי
 . לעיל4.19 -

   סיכונים ענפיים- 5.22.2לסעיף 

לרבות  ו  רשת האינטרנט מאפשרת נגישות לתכני וידא-  נגישות לתכני וידאו באמצעות האינטרנט
היוצרים בין בהרשאת בעלי זכויות היוצרים בהם ובין ללא  שיתוף קבציםתכנות באמצעות 
. שימורם ובהצעת שירותיה, בגיוס מנויים. אס.בי.גידול במגמה זו עלול להקשות על די. הרשאתם
  .מידת ההשפעה של סיכון זה הינה קטנה. אס.בי.להערכת די

  

  

  

  
  1.11.10  

 _____________________________________________                                                  
  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"           תאריך                                                             

  
  

  :שמות החותמים ותפקידיהם
  ר הדירקטוריון"יו, שלמה רודב

  המנהל הכללי,  גבאירהםאב

                                            

בדוחות יוני  וכן 2009דוח התקופתי לשנת ל 5.20.1בסעיף שתוארו בעבר בדוחות החברה . אס.בי.הליכים משפטיים של די 13
 .ולפיכך לא יכללו לגביהם עדכונים, ותיות האמורמגיעים לרף המהאינם ) 2010תביעה מחודש יולי  (2010
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  לדוח התקופתי' פרק ב

  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  ושנסתיימושלושה חודשים  חודשים העשת של ותלתקופ

  2010בספטמבר  30  ביום
  
  

החברה הישראלית " בזק"הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
החברה והחברות המאוחדות (ד וחברות הקבוצה במאוח) "החברה" :להלן(מ "לתקשורת בע

 2010 ספטמבר ב30ה חודשים שנסתיימה ביום עשתתקופה של ל, )"הקבוצה": יכונו ביחד להלן
  ").רבעון: "להלן(ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך 

  
של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך , במתכונת מצומצמת, ח הדירקטוריון כולל סקירה"דו

  . 2009 בדצמבר 31ח הדירקטוריון ליום "ח מצוי גם דו"בפני קורא הדוש בכך בהתחשב
  

: להלן(מ "תקשורת בע!  מאוחדים דוחותיה הכספיים של וואלה2010 באפריל 25החל מיום 
  ).בדוחות הכספיים' ב4ראה באור (בדוחות הכספיים של הקבוצה ") וואלה"
  
  

  : ותיה הכספיים כלהלןעל ארבעה מגזרים עיקריים בדוחדווחת הקבוצה מ
  

  תקשורת פנים ארצית נייחת  )1
  רדיו טלפון נייד  )2
  ר"שרותי אינטרנט ונס, תקשורת בינלאומית )3
 טלוויזיה רב ערוצית  )4

  
  

 בדוחות ים נכללהם לפעילות הקבוצה ותחומי פעילות נוספים שאינם מהותייםלחברה 
באמצעות ( מסחר מקוון אתריופורטל ואתרי תוכן הפעלת הכוללים הכספיים כמגזר עסקי אחר 

  .שירותי מוקדים ללקוחותו ")וואלה"
  

ח " מליון ש1,795 - כח לעומת " מליון ש1,868 - הסתכם בכבתקופה מפעילויות נמשכותהרווח 
 588-הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון הנוכחי וברבעון המקביל הסכם בכ.בתקופה המקבילה

בשל גידול קוזזה אשר ,  מעליה בהכנסותהתקופה והרבעון הושפעו בעיקרוצאות ת . ח"שמליון 
  . י חברות כלולות וחלק בהפסדהוצאות מימון,בהוצאות הפעלה וכלליות 

רווח מפעילות שהופסקה כתוצאה מהפסקת ,  נכלל ברווח לתקופהיםוברבעון המקבילבתקופה 
ווח הר,  כתוצאה מכך")..אס.בי.די:"להלן (מ" בע)1998(לווין אס שרותי .בי.איחוד דוחות די

וברבעון , ח בתקופה המדווחת"ש מליון 1,868 לעומת ח"ש מליון 3,174 היה לתקופה המקבילה
   .ח ברבעון הנוכחי" מליון ש588ח  לעומת " מליון ש2,063המקביל 
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  , תוצאות פעולותיו, סברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגידה  .א
   תזרימי מזומנים ונושאים נוספים ,העצמי הונו                   

  
  

  המצב הכספי .     1
  

     14.53 -ח לעומת כ"מיליארד ש 15.25 -מסתכמים בכ 30.9.10נכסי הקבוצה ליום   .א
     רכוש קבוע ) 36% -כ(ח "יליארד ש מ5.53 -מתוכם כ, 30.9.09ח ליום "יליארד שמ       
  . 30.9.09-ב) 38% - כ(ח "מיליארד ש 5.46 - לעומת כ       
  

  נובעת בעיקר מגידול בנכסי מגזר התקשורת הפנים ארצית   קבוצההעליה בנכסי ה            
   ' ב4ראה באור (וואלה עם נכסי הקבוצה  חוד נכסיה שלעקב איכמו כן חל גידול  .    הנייחת

               הרדיו טלפון הנייד  בנכסי מגזרירידה העליה מותנה בשל). בדוחות הכספיים    
  .כמפורט להלן ר"אינטרנט ונס שירותי, במגזר התקשורת הבינלאומיתירידה     ו

  
     ללא השקעה בחברות ,  בסך הנכסיםליהעחלה התקשורת הפנים ארצית הנייחת במגזר            

    בעיקר  נבעה עליהה .ח"ון שמילי 706 -של כ בסך 30.9.09 -בהשוואה ל, מוחזקות   
   .רכוש קבוע ביתרתו  ביתרות המזומניםגידול מ   

  
 לסך 30.9.09ח ליום " מיליארד ש4.90 - נכסי המגזר מכירדובמגזר הרדיו טלפון הנייד 

ת וביתר הירידה נבעה בעיקר מקיטון .30.9.10ח ליום "ד ש מיליאר4.85 - של כ
 הבחלק ה קוזזהירידה  .בנכסים פיננסיים מוחזקים למסחר וברכוש קבוע ,המזומנים

  .  בעיקר עקב גידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה בתשלומים,הלקוחות גידול ביתרת בשל
  

 -מכ  בסך הנכסיםןקיטו חל ר"שירותי אינטרנט ונס, התקשורת הבינלאומית במגזר
  .30.9.10ליום ח "שליון ימ 999 -לסך של כ 30.9.09ליום  ח" שליוןימ 1,056
כמו כן חל קיטון  .יבידנדים דחלוקתמ כתוצאהביתרות המזומנים  חלקיטון העיקר 

 הקיטון קוזז בחלקו בשל .  בוואלהההאחזקהעברת בהשקעה בחברות כלולות עקב 
   . וברכוש קבועזכויות שימוש בקיבולותב השקעות

  
ח ליום " שוןילימ 1,206 - מכבסך הנכסים גידול חל  במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית

נבע בעיקרו מעליה ביתרת  אשר ,30.9.10ח ליום " שוןמילי 1,260 - כלסך של 30.9.09
  .נכסים בלתי מוחשייםרכוש קבוע וההשקעות נטו ב

  
   5.73 - הסתכם בכ30.9.10ח ליום "וב הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אגח .ב    

  ממגזר              נבע בעיקרגידולה. 30.9.09ח ליום "מיליארד ש 4.17-ח לעומת כ"שמיליארד           
  ראה באור ( קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים עקב, פנים ארצית הנייחת ההתקשורת          
    פירעון אגרות חוב  במגזר התקשורת הפנים קב הגידול מותן ע). בדוחות הכספיים' ב12          
  .במגזר הרדיו טלפון הניידפרעון אגרות חוב והלוואות ארצית נייחת ו          
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  :תוצאות הפעולות .2

  
  עיקרי התוצאות .א

  
  :להלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד מאוחדים

  

                  פעילויות נמשכות 
  3.7%  109  2,924  3,033  4%      342  8,587  8,929   הכנסות

  0.2%  5  2,049  2,054  )0.1% (  )9(  6,095  6,086   עלויות והוצאות

                
 11.9% 104  875  979  14.1%     351  2,492  2,843   רווח תפעולי

 362% 58  16  74   -         100  ) 13(  87   נטו, ימוןמ) הכנסות(הוצאות 
                

                ) הוצאות(לאחר הכנסות רווח 
 5.4% 46  859  905  10%     251  2,505  2,756   נטו, מימון
                חברות הפסדי חלק ב

  )492%(  )59(  )12(  )71(  -        )172(  )8(  )180(   מוחזקות
                  

 )1.5%( )13(  847  834  3.2%    79  2,497  2,576     על הכנסהרווח לפני מסים
                  

  )5%( )13(  259  246  0.9%    6  702  708   מסים על הכנסה

                
 -     -       588  588   4.1%      73  1,795  1,868   רווח לתקופה מפעילויות נמשכות

   -      )1,475(  1,475  -         -        )1,379(  1,379  -      רווח מפעילות שהופסקה

 )71.5%( )1,475(  2,063  588  )41.1% ( )1,306(  3,174  1,868   רווח לתקופה
                :מיוחס ל

  )71.8%( )1,500( 2,088  588   )42.3%   ( )1,369(  3,237  1,868   בעלים של החברה 

  -      25 )25(  -          -        63  )63(  -      זכויות שאינן מקנות שליטה

 )71.5%( )1,475(  2,063  588  )41.1%  ( )1,306(  3,174  1,868   רווח לתקופה 
                  

                  רווח למניה

                  )ח"בש(רווח בסיסי למניה 

   -         -       0.22  0.22  2.9%   0.02  0.68  0.70  רווח מפעילויות נמשכות

   -        )0.57(  0.57  -          -         ) 0.55(  0.55  -         רווח מפעילות שהופסקה
                  
  0.70  1.23  )0.53(  ) 43%(  0.22  0.79  )0.57(  )72.2%(  

                  )ח"בש(למניה רווח מדולל 

   -         -         0.22  0.22  3%   0.02  0.67  0.69  רווח מפעילויות נמשכות

  -       )0.57(  0.57  -           -         )0.54(  0.54  -         רווח מפעילות שהופסקה
                  

  0.69  1.21  )0.52(  ) 43%(  0.22  0.79  )0.57(  )72.2%(  

  

              

  לתקופה של תשעה חודשים  

  ספטמבר ב30שהסתיימה ביום 

   שלושה חודשיםלתקופה של     

  ספטמבר ב30שהסתיימה ביום 

     

  2010  2009    

  גידול
  2010  2009    

  גידול
  

  םיאחוז  )קיטון(  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   אחוזים  )קיטון(  ח"מיליוני ש  ₪מיליוני   
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 כמו כן חל גידול .ניידהנבע ממגזר הרדיו טלפון קבוצה בהכנסות העיקר הגידול 
מגזר התקשורת הקבוצה עקב איחוד לראשונה של וואלה וגידול בהכנסות בהכנסות 

ותן בשל קיטון בהכנסות מגזר התקשורת הגידול מ. ר"אינטרנט ונסשירותי , ל"הבנ
  .הפנים ארצית הנייחת

  
מיליון  1,041 - הסתכמו בכ חתבתקופה המדוושל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 

  .6.1% -קיטון של כ, בתקופה המקבילהח " שיליון מ1,109 - כ לעומת סך של, ח"ש
ח לעומת סך "מיליון ש 350 -סתכמו בכ הברבעוןשל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 

  .3% -   של  כקיטון, ח ברבעון המקביל" מיליון ש361 -של כ
   .נייחתהרצית פנים אהת נבע ממגזר התקשורהקיטון 

  
מיליון  1,486 -הסתכמו בסך של כ בתקופה המדווחתהוצאות שכר העבודה של הקבוצה 

  .  1.5% -גידול של כ,  מיליון בתקופה המקבילה1,464 - כסך של  לעומת  ,ח"ש
ח לעומת " מיליון ש492 -הוצאות שכר העבודה של הקבוצה ברבעון הסתכמו בסך של כ

  .3.6% -  של כגידול, רבעון המקבילח ב" מיליון ש475 - סך של כ
איחוד של הכניסה ל עקב "יםאחר" גזרבעיקר מהמנבע בהוצאות שכר העבודה הגידול 
ירידה בהוצאות שכר העבודה במגזר בשל בתקופה המדווחת הגידול מותן , מנגד. וואלה

  .התקשורת הפנים ארצית הנייחת
  
 יליוןמ 3,713 -בכסתכמו ה תקופה המדווחתבכלליות של הקבוצה וצאות ההפעלה וה
   .3.8% - של כגידול , בתקופה המקבילהח " שיליון מ3,576 -לעומת כ ,ח"ש

לעומת  ,ח"שון לי מי1,271 -בכברבעון הסתכמו ההפעלה והכלליות של הקבוצה הוצאות 
  .1.6% - גידול של כ, ח ברבעון המקביל" מיליון ש1,251 -כ
כמו כן חל גידול בהוצאות . יו טלפון הניידהרדהוצאות מגזר עליה ב נבע בעיקר מגידולה

 ירידה בהוצאות מגזר הגידול מותן בשל. ר" אינטרנט ונס שירותי,ל"מגזר התקשורת הבנ
  .התקשורת הפנים ארצית הנייחת

  
יון  מיל154 - ו של הקבוצה בתקופה המדווחת הסתכמו בכתפעוליות אחרות נט כנסותה
  . קבילהח בתקופה המ" מיליון ש54 -לעומת כ, ח"ש

לעומת , ח" מליון ש59 - הכנסות תפעוליות אחרות נטו של הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ
  .ח ברבעון המקביל" מליון ש38 - בסך כהכנסות
ר וכן "אינטרנט ונסשירותי , ל"ממגזר התקשורת הבנ  נבעבתקופה המדווחתהגידול 

קשורת הפנים  הגידול ברבעון נבע ממגזר הת.ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת
  .ארצית הנייחת

  
לעומת  ,ח" שיליוןמ 87 -בכסתכמו בתקופה המדווחת ה של הקבוצה מימון נטווצאות הה

  . בתקופה המקבילהח " שיליון מ13 -כהכנסות מימון בסך 
 16 -לעומת כ ,ח"שון לי מי74 -בכברבעון הסתכמו של הקבוצה מימון נטו ההוצאות 
  .ח ברבעון המקביל"מיליון ש

 וממגזר נבע בעיקר ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחתהוצאות המימון נטו  בולגידה
   .הרדיו טלפון הנייד

  
החלק של הקבוצה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני הסתכם 

 - ובכח בתקופה המקבילה" מליון ש8 - לעומת כח בתקופה המדווחת" מליון ש180 -בכ
  .ח  ברבעון המקביל" מליון ש12 - כי לעומת הנוכח ברבעוןח"ש מליון 71

אס .בי.חלק החברה בהפסדי די, ברבעון המקביל. אס.בי.הפסקת איחוד דוחות דיעקב 
עליה בחלק בשל חלה יתרת הגידול . ח סווג בסעיף פעילות שהופסקה" מליון ש92 - בסך כ

עלי בלוסם אס בתקופה ואופן ייח.בי.הנובעת מגידול בהפסדי דיבהפסדים החברה 
  .המניות השונים
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  מגזרי פעילות. ב
  

  :מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצההלהלן נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים 
  

  הכנסות לפי   7-9/2009  7-9/2010  1-9/2009  1-9/2010

  מיליוני  מגזרי פעילות

  ח"ש

 מסך %

  ההכנסות

  מיליוני

  ח"ש

 מסך %

  ההכנסות

  מיליוני

  ח"ש

 מסך %

  ההכנסות

  מיליוני

  ח"ש

 מסך %

  ההכנסות

                  ארצית תקשורת פנים 

  45.9%  1,343  43.6%  1,323  46.4%  3,987  44.1%  3,934  נייחת
                  

  46.9%  1,372  47.5%  1,442  46.4%  3,983  47.8%  4,264  רדיו טלפון נייד
                  

                  תקשורת בינלאומית

  11.4%  332  11.4%  347  11.5%  984  11.5%  1,030  ר" שירותי אינטרנט  ונס
                  

  13%  380  13.1%  396  13.3%  1,140  13.2%  1,183  טלויזיה רב ערוצית
                  

  )17.2%(  )503(  )15.6%(  )475(  )17.6%(  )1,507(  )16.6%(  )1,482(  (*)קיזוזיםו ים אחר

                  

  100%  2,924  100%  3,033  100%  8,587  100%  8,929  כ"סה

  
  
  בעיקר בגין מגזר שהינו חברה כלולההקיזוזים *) (
  
  
  

  רווח תפעולי לפי   7-9/2009  7-9/2010  1-9/2009  1-9/2010

  מיליוני  מגזרי פעילות

  ח"ש

  מהכנסות%

  המגזר

  מיליוני

  ח"ש

   מהכנסות%

   המגזר

  מיליוני

  ח"ש

 מהכנסות%

  המגזר

  מיליוני

  ח"ש

   מהכנסות%

  המגזר

                  תקשורת פנים 

  36.6%  491  42%  556  34.2%  1,362  39.4%  1,549   ארצית נייחת
                  

  23%  316  24.7%  356  23.6%  939  24.4%  1,040  רדיו טלפון נייד
                  

                  תקשורת בינלאומית

  19.9%  66  20.2%  70  19.7%  194  24.8%  255  ר" שירותי אינטרנט  ונס
                  

  16%  61  18.2%  72  16.3%  186  11.7%  138  תטלויזיה רב ערוצי
                  

    )59(    )75(    )189(    )139(  (*)קיזוזיםו יםאחר
                  

אחוז /וחדמארווח תפעולי 

  הקבוצהמהכנסות 

2,843  

  

31.8%  2,492  29%  979  32.3%  875  29.9%  

  

  בעיקר בגין מגזר שהינו חברה כלולההקיזוזים (*) 

  



  6

  
  
  

  רצית נייחתמגזר תקשורת פנים א
  

  :הכנסות
   

 - ח לעומת כ" שוןילימ 3,934 - הסתכם בכבתקופה המדווחתהיקף ההכנסות במגזר 
  .1.3% -קיטון של כ, בתקופה המקבילהח " שוןילי מ3,987

 ון מילי1,343 - ח לעומת כ" שוןמילי 1,323 -היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ
  .1.5% -קיטון של כ, ח ברבעון המקביל"ש
במספר מטלפוניה כתוצאה מירידה בהכנסות מקיטון ירידה בהכנסות המגזר נבעה ה

תקשורת ,  אשר מותנה בשל הגידול בהכנסות מאינטרנט מהירבתנועת השיחותוהקווים 
הקישוריות לרשתות הסלולריות ירידה בהכנסות מדמי כמו כן חלה . נתונים ותמסורת

   ).הוצאהבמקביל ישנה ירידה ב(לעומת התקופה המקבילה 
  

  :עלויות והוצאות
  

 מיליון 600- ח לעומת כ" מיליון ש512 - הסתכמו בכבתקופה המדווחתהוצאות הפחת 
  .14.7% -קיטון של כ, בתקופה המקבילהח "ש

ח ברבעון " מיליון ש184 -ח לעומת כ" מיליון ש171 - הוצאות הפחת ברבעון הסתכמו בכ
  .7.1% -קיטון של כ, המקביל

  .ך גרט של רכוש קבועער סיום הפחתתו של רכוש קבוע ושינוי מקור הירידה הינו
  

 מליון 797 - לעומת כ ח"ש מיליון 783 -  הסתכמו בכבתקופה המדווחתהוצאות השכר 
  . 1.8% -קיטון של כ, ח בתקופה המקבילה"ש

ח ברבעון " מיליון ש 255 - ח לעומת כ" מיליון ש256 - ברבעון הסתכמו בכשכרהוצאות ה
  .0.4% -  של כלגידו, המקביל

המיוחס  גידול בשכר נבעה בעיקר מתקופה המדווחתבהירידה בהוצאות השכר 
הירידה בהוצאות השכר עקב קיטון במספר העובדים בתקופה וברבעון . להשקעה
   .התקזזה בשל העלאות שכר, המדווחים

  
 - ח לעומת כ"מיליון ש 1,187 - הסתכמו בכמדווחתהבתקופה הפעלה וכלליות ההוצאות 

  . 7.4% -קיטון של כ,  בתקופה המקבילהח"ש מיליון 1,282
 מיליון 451 -ח לעומת כ" מיליון ש399 -הוצאות ההפעלה וכלליות ברבעון הסתכמו בכ

  .11.5% -קיטון של כ, ח ברבעון המקביל"ש
קיטון , תהליכי התייעלות עקב יישום  בהוצאות התפעוליותמקיטון הירידה נבעה

בגין דמי לרשתות הסלולריות במקביל לירידה בהכנסה בהוצאות דמי הקישוריות 
  . 0.5% - ירידה בהוצאות תמלוגים עקב קיטון שיעור התמלוגים בכן מוהקישוריות 

  
לעומת , ח" מיליון ש97 -  הסתכמו בכבתקופה המדווחתהכנסות תפעוליות אחרות נטו 

  .תקופה המקבילהבח "מיליון ש 54 - בסך של ככנסותה
 בסך תהכנסולעומת , ח"מיליון ש 59 -הסתכמו בכרבעון באחרות נטו הכנסות תפעוליות 

   .רבעון המקבילבח "מיליון ש 38 -של כ
  אשר מותנה ,ממכירת נכסים ונחושת עליה ברווחי הוןמ בעיקרנובע בהכנסות  הגידול

  .הוצאות בגין סיום יחסי עובד ומעביד בפרישה מוקדמתשל עליה בב
  

  :יותרווח
  

 - ח לעומת כ" מיליון ש1,549 - הסתכם בכבתקופה המדווחתמגזר הרווח התפעולי ב
  .13.7% - גידול של כ, ח בתקופה המקבילה" מיליון ש1,362

ח "מיליון ש 556 - הסתכם בכ2010של שנת רבעון המדווח הרווח התפעולי במגזר ב
  .13.2% - גידול של כ, ברבעון המקבילח " מיליון ש491 -לעומת כ

  .צאותהוהכנסות וההי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי  ברווח התפעולגידולה
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  מגזר רדיו טלפון נייד
  

  :הכנסות
  

 מיליון 3,983 -בהשוואה לכ, ח" מיליון ש4,264 - בתקופה הסתכמו בכמגזרהכנסות ה
  .7.1%גידול בשיעור של  , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

 מיליון 1,372 -בהשוואה לכ,  ח"ש מיליון 1,442 - ברבעון הסתכמו בכמגזרהכנסות ה
  .5.1%גידול בשיעור של  , ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

 -בהשוואה לכ, ח" מיליון ש3,405 -משירותים בתקופה הסתכמו בכמגזר הכנסות ה
  .7.4%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 3,170

 1,101 - בהשוואה ל, ח"מיליון ש 1,159 - משירותים ברבעון הסתכמו בכמגזרהכנסות ה
  .5.3%גידול בשיעור של , ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

שנבע הכנסה למנוי הגידול בהכנסות משירותים נבע מגידול במספר המנויים ומגידול ב
  .ברובו מעליה בהכנסות משרותי תוכן

 - שוואה לכבה, ח" מיליון ש859 - ממכירת ציוד קצה בתקופה הסתכמו בכמגזרהכנסות ה
  .5.7%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש813

  .הגידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבע בעיקר מעליה במחירי ציוד קצה
 -בהשוואה לכ, ח" מיליון ש283 - ממכירת ציוד קצה ברבעון הסתכמו בכמגזרהכנסות ה

  .4.4% של  גידול בשיעור, ח ברבעון המקביל אשתקד" מיליון ש271
  .הגידול נבע בעיקר מעליה במחירי ציוד קצה שקוזז בחלקו מירידה בכמות המכירות

  
  :עלויות והוצאות

  
 מיליון 446 -ח לעומת כ" מיליון ש447 - הוצאות הפחת והפחתות בתקופה הסתכמו בכ

  .0.2% - גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"ש
 מיליון  156 -ח לעומת כ" מיליון ש149 - הוצאות הפחת והפחתות ברבעון הסתכמו בכ

  .4.5% -קיטון של כ, ח ברבעון המקביל"ש
  

 ח"ש מיליון 447 - לעומת כח"ש מיליון 443 -הוצאות השכר בתקופה הסתכמו בכ
  .0.9%קיטון של , בתקופה המקבילה

ח ברבעון " מיליון ש148 - לעומת כח" מיליון ש143 -הוצאות השכר ברבעון הסתכמו בכ
  . 3.4%  -קיטון של כ, המקביל

  
 2,151 -ח לעומת כ" מיליון ש2,334 -הוצאות ההפעלה והכלליות בתקופה הסתכמו בכ

  . 8.5% - גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"מיליון ש
הגידול בהוצאות ההפעלה והכלליות נובע בעיקר מעליה בעלויות השירותים במקביל 

, )עלויות תוכן ורומינג, בעיקר עלויות דמי השלמת שיחה(ול בהכנסות משירותים לגיד
גידול בהוצאות חובות מסופקים ואבודים , גידול בהוצאות שכר דירה ואחזקת אתרים

  .ומגידול בעלות ציוד קצה הנובע בעיקרו מעליה במחירי ציוד קצה
 מיליון 753 -ח לעומת כ"ש מיליון 794 - הוצאות ההפעלה והכלליות ברבעון הסתכמו בכ

  . 5.4% -גידול של כ, ח ברבעון המקביל"ש
הגידול בהוצאות ההפעלה והכלליות נובע בעיקר מעליה בעלויות השירותים במקביל 

 עליהמו) בעיקר עלויות דמי השלמת שיחה ורומינג(לגידול בהכנסות משירותים 
ות בדוח 'ו5 באורראה (ח בעקבות פסק דין " מליון ש26 - בסך כבהוצאות התמלוגים

  .ירידה בעלויות הפרסום העליה מותנה בשל .)הכספיים
  

  :יותרווח
  

 939 - ח בהשוואה לכ" מיליון ש1,040 - הסתכם בתקופה בכמגזרהרווח התפעולי של ה
  .10.8%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 316 -ח בהשוואה לכ"ון ש מילי356 -  הסתכם ברבעון בכמגזרהרווח התפעולי של ה
  . 12.7%גידול בשיעור של , ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות
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  ר"אינטרנט ונס, ל"תקשורת בינ
  

  :הכנסות
  

 984 -ומת כח לע"מיליון ש 1,030 - מסתכם בכבתקופה המדווחתהיקף ההכנסות במגזר 
  . 4.7% -  של כגידול, בתקופה המקבילהח "מיליון ש

ח "מיליון ש 332 -ח לעומת כ" מיליון ש347 -היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ
   .4.5% -גידול של כ, ברבעון המקביל

בעיקר מצמיחה בפעילות בתחום האינטגרציה נבע ,  המדווחתבתקופה  בהכנסותהגידול
פעילות העברת שיחות בין מפעילי מ וכן DATA-הו) רת לעסקים ותקשוITפתרונות (

הנובע מירידה בנפח , מנגד ישנו קיטון בהכנסות מתנועת דקות יוצאות .תקשורת בעולם
  . תו וקיטון בהכנסות מתנועת דקות נכנסהתנועה

  
  :עלויות והוצאות

  
ח " שמליון 62 -עומת כל, ח"מיליון ש 70 - הסתכמו בכבתקופה המדווחתהוצאות הפחת 

  .12.9% -גידול של כ, בתקופה המקבילה 
, רבעון המקביל מליון ב21 - כלעומת ח" ש מיליון23 -  בכמוהפחת ברבעון הסתכהוצאות 

  .9.5% -גידול של כ
עלויות פיתוח ועלויות , הפחתה של זכויות שימוש בקיבולותמבעיקר הגידול בפחת נבע 

  .הרכשת מנוי
  

מיליון  181 -  לעומת כ,ח"ש מיליון 187 -  הסתכמו בכבתקופה המדווחתהוצאות השכר 
  .3.3% - גידול של כ, בתקופה המקבילהח "ש

ח ברבעון " מיליון ש58 - ח לעומת כ"מיליון ש 61 - הסתכמו בכ הוצאות השכר ברבעון
  .5.2% -  של כגידול, המקביל

  
 - כח לעומת "מיליון ש 581 - הסתכמו בכבתקופה המדווחתהוצאות ההפעלה וכלליות 

  . 6.2% - של כגידול, בתקופה המקבילהח "מיליון ש 547
ליון י מ187 -ח לעומת כ"ליון שי מ198 -הסתכמו בכהוצאות ההפעלה וכלליות ברבעון 

  .5.9% -גידול של כ, ברבעון המקבילח "ש
  .בהוצאות מקביל לגידול בהכנסות המגזר הגידול

  
 מליון 57.4 רישום רווח הון בסך  כוללותבתקופה המדווחתהכנסות תפעוליות אחרות נטו 

' ב4ראה באור (אלה עקב קיומה של שליטה וו בחברת האחזקותח שנבע משערוך "ש
  ).בדוחות הכספיים

  
  :יותרווח

  
 194 - לעומת כ,ח"שמיליון  255 - הסתכם בכבתקופה המדווחתהרווח התפעולי במגזר 

  . 31% - גידול של כ, בתקופה המקבילהח "מיליון ש
ח "מיליון ש 66 -לעומת כ, ח" מיליון ש70 -עולי במגזר ברבעון הסתכם בכהרווח התפ

  .6.1% -גידול של כ, ברבעון המקביל
  .הוצאותה והכנסותה ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי גידולה
  
  

   )מוצג לפי שיטת השווי המאזני (טלוויזיה רב ערוצית
  

  :הכנסות
  

 - ח לעומת כ"מיליון ש 1,183 - הסתכם בכקופה המדווחתבת היקף ההכנסות במגזר
  .3.8% - כגידול , בתקופה המקבילהח " מיליון ש1,140

ח " מיליון ש380 -ח לעומת כ" מיליון ש396 -היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ
  . 4.2% - של כגידול, ברבעון המקביל

 מוצריםעליה בצריכת וערוצי הפרימיום נבע מעליה בהכנסות מבהכנסות גידול ה
   .מתקדמים
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  :עלויות והוצאות

  
 מיליון 776 -ח לעומת כ"מיליון ש 842 -  בכהסתכמתקופה המדווחת הבעלות המכירות 

  .8.5% -  של כגידול, בתקופה במקבילהח "ש
 בדוחות )3('א4ראה באור (ם "מהפרשה בגין זכויות יוצרים לאקובעיקר הגידול נובע 

  . ומגידול בפחת)הכספיים
ח ברבעון " מליון ש262 -ח לעומת כ" מיליון ש259 - בכה ברבעון הסתכמעלות המכירות

  .1.1% -של כקיטון , המקביל
            
   מיליון  203 - הסתכמו בכתקופה המדווחת ב שיווק והנהלה וכלליות ,מכירההוצאות  
  .13.4% - של כ גידול, בתקופה המקבילהח "מיליון ש 179 -לעומת כ ח"ש

  .2010יקר הגידול נובע מהוצאות שיווק גבוהות ברבעון הראשון של ע 
 - ח לעומת כ" מיליון ש65 - ברבעון הסתכמו בכשיווק והנהלה וכלליות, מכירההוצאות  

  .12.1% - של כגידול , ח ברבעון המקביל" מיליון ש58
  

  :יותרווח          
  

 186 - כלעומתח "מליון ש 138 -הסתכם בכ תקופה המדווחתבהרווח התפעולי במגזר 
   .25.8% -קיטון של כ, המקבילה תקופהח ב"מליון ש

ח " מיליון ש61 - כ ח לעומת"מיליון ש 72 -הרווח התפעולי במגזר ברבעון הסתכם בכ
  .18% -גידול של כ, רבעון המקבילב
    סות ההכנמהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי  בעיקר יםנובע התפעולי ברווח שינוייםה          

   .הוצאותוה          
  

  
   נטו,  מימוןוצאותה  .ג

  
 ,ח"שמיליון  87 -  הסתכמו בסך של כבתקופה המדווחתהמימון נטו של הקבוצה  וצאותה

 המימון וצאותה .בתקופה המקבילהח "מיליון ש 13 -  כמימון נטו בסךכנסות  הלעומת
ח " מליון ש16 - לעומת כח" מליון ש74 -  הסתכמו בכ2010 של שנת השלישינטו ברבעון 

מגזר התקשורת הפנים מ רובובנובע  שינוי בהוצאות המימון נטוה. ברבעון המקביל
על מדד המחירים מעסקאות הגנה ירידה בהכנסות כתוצאה מבעיקר  ,ארצית הנייחת

מימון הכנסות כן מירידה בו, שנבעה מירידה ביתרת עסקאות ההגנה הללו לצרכן
, מנגד. וגידול באשראי בריבית שקלית קבועה ומשתנה. אס.בי.דימהלוואות בעלים ל

 בשיעור עליית הבגין אגרות חוב עקב ירידוריבית ישנה ירידה בהוצאות הפרשי הצמדה 
  .וירידה בהיקף ההתחייבויותהמדד 
 49 - בסך של כישנו גידול הנובע ממגזר הרדיו טלפון הנייד עקב ריבית והצמדה, כמו כן
שקוזז בחלקו בשל קיטון , ) בדוחות הכספיים'ו5ראה באור (  דיןפסק  בגין,ח"מליון ש

   .בהוצאות שערוך הלוואות
  

  
  מיסים על הכנסה .ד

  
ח " מיליון ש708 -כ הוצאות המיסים של הקבוצה בתקופה המדווחת הסתכמו לסך של

 תקופה המקבילה בח "יליון ש מ702 - לעומת כ,  מהרווח לפני מיסים27.5% -המהווים כ
הירידה בשיעור הוצאות המיסים מהרווח לפני .  מהרווח לפני מיסים28.1% -כשהיוו 

  . נבעה מירידה בשיעור המס לעומת התקופה המקבילה, מיסים על הכנסה
  
  

  הון עצמי   .   3
  

ח "שמיליארד  4.71 -  הסתכם בכ30.9.10ום ליהמיוחס לבעלים של החברה ההון העצמי 
  שהיוו  30.9.09 -ח ב"מיליארד ש 6.16 - לעומת כזאת,  מכלל המאזן30.9% -מהווים כה
 מיליארד 3.7 - חלוקת דיבידנד בסך כמ בהון העצמי נבע קיטוןה .מכלל המאזן 42.4% -כ
  .הרווח של הקבוצה הקיטון קוזז בחלקו בשל .ח"ש
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  תזרים מזומנים    . 4

  
ימו שהסתי חודשים לושהש ותשעה חודשיםתקופות של תזרים המזומנים המאוחד ל

 באוגוסט 20עד ליום אס .בי.כולל תזרים מזומנים מפעילות די 2009 בספטמבר 30ביום 
  . אינו כולל פעילות זויםרבעון הנוכחיתקופה ולתזרים המזומנים המאוחד ל. 2009

  
 ון מילי2,948 -  הסתכם בכפה המדווחתובתקתזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת 

. ח"מיליון ש 182 -של כ קיטון, ההמקבילתקופה בח " שון מילי3,130 -ח לעומת כ"ש
בתקופה המקבילה נכלל תזרים . (אס.בי.מהפסקת איחוד דוחות דינובע  קיטוןהעיקר 

  ).ח" מליון ש260 -אס מפעילות שוטפת בסך כ.בי.מזומנים של די
הרדיו טלפון הנייד ובמגזר מגזר  בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בעליהכמו כן ישנה 

בתזרים המזומנים מפעילות ירידה בשל אשר מותנה  ,קשורת הפנים ארצית הנייחתהת
  .ר"אינטרנט ונס, תקשורת הבינלאומית שוטפת במגזר ה

  
ח " שון מילי1,166 -הסתכם בכברבעון תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת 

גידול נובע  ה.ח"יליון ש מ69 -של כ גידול, המקביל רבעוןח ב" שמיליון 1,097 -לעומת כ
. הפרשי עיתוי בתשלום לספקים עקב בעיקר, ממגזר התקשורת הפנים ארצית נייחת

. אס.בי.הפסקת איחוד דוחות די עקב קוזז בחלקוהגידול בתזרים המזומנים המאוחד 
 מליון 76 -אס מפעילות שוטפת בסך כ.בי. המקביל נכלל תזרים מזומנים של דירבעוןב(
  ).ח"ש
  

הינו אחד המקורות למימון השקעות הקבוצה  שוטפת עילותמפ המזומנים תזרים
 - וכח בפיתוח תשתיות תקשורת" מיליון ש907 - כתהמדווחתקופה שבמסגרתו הושקעו ב

זאת בהשוואה להשקעה בסך , ח בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות"מליון ש 234
כמו כן . הביל המקתקופהב,  בהתאמהח"ש מליון 247 -וכח "יליון שמ 1,125 -של כ

  ברכישת ח נטו" מליון ש115 -שימשו לטובת צירוף עסקים סך של כברבעון הנוכחי 
ח " מליון ש30 -בנוסף לכ ,)2יד המפעילה את אתר האינטרנט (מ "קורל תל בעשל מניות 

מכירת מנטו התקבלה תמורה  ,מנגד. ברכישת מניות וואלהששימשו ברבעון הקודם נטו 
 134 -לעומת השקעה בסך כ, ח"שיון  מל90 - כסךבקים למסחר נכסים פיננסיים מוחז

   .ח בתקופה המקבילה"מליון ש
  

 1,318 - פרעה הקבוצה חובות נטו ושילמה ריבית בסך כולל של כ, בתקופה המדווחת
 192 -כוח הלוואות "מיליון ש 433 - כ,ח אגרות חוב"מיליון ש 687 -בהם כ, ח"מיליון ש
 - זאת בהשוואה לפרעון חוב נטו ותשלומי ריבית בסך של כ.ח תשלומי ריבית"מיליון ש

בסך לזמן ארוך הקבוצה הלוואות  קיבלה נגדמ .ה המקבילתקופהח ב"מיליון ש 1,096
זאת  .ח"ליון שימ 21 -תמורה ממימוש כתבי אופציה לעובדים בסך כ וח"ש מליון 2,670

 מליון 48מן קצר בסך לז אשראי , ח"שליון י מ400 -בהשוואה לקבלת הלוואות בסך כ
 .ההמקבילתקופה ח ב" מליון ש117 -ותמורה ממימוש כתבי אופציה לעובדים בסך כח "ש

   . ובע ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת נמימוןהפעילות תזרימי המזומנים לעיקר 
  

 792 -לעומת סך של כ, ח"ש מליון 2,453 - כ בסך ןמווחת שולם דיבידנד במזובתקופה המד
    .ח בתקופה המקבילה" שמליון

  
תקופה בח "למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג, זמן ארוך להתחייבויותשל ממוצע היקפן ה

  .ח"מיליון ש 4,684 - היה כהמדווחת 
  

. ח" מליון ש1,018 -היה כ של האשראי מספקים תהמדווחתקופה בההיקף הממוצע 
ההיקף הממוצע . ח"יון שמל 2,619 -ההיקף הממוצע של אשראי לקוחות לזמן קצר היה כ

  .ח" מליון ש883 -של אשראי לקוחות לזמן ארוך היה כ
  
ח ושל החברה "שמיליון  675 -הסתכם בכ 30.9.10  ליום של הקבוצההון החוזר בגרעוןה
. 30.9.09ליום   בהתאמהח"שמיליון  1,338 -ו 313 -כלעומת , ח"מיליון ש 1,759 -בכ
מגידול בהתחייבויות פיננסיות  נובע בעיקר של החברהבגרעון בהון החוזר גידול ה

   . ביתרות המזומניםאשר מותן בעיקר בשל גידול, ואחרות לזמן קצר
  
  לרבות מקורות , תזרים המזומנים החזוי של החברה חברה בחן אתהדירקטוריון  
     בעיית נזילות אינו מצביע על הגירעון בהון החוזר וקבע כי , האשראי והאפשרות לגיוסם 
  .לחברה 
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התוצאות בפועל . המתבסס על הערכות החברה, המידע לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד 
   .הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו

  
  
   הסברי הדירקטוריון בנוגע לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם      .5
                   
  

     עסקאות הגנה מפני סיכוני שוק , 2009בהמשך למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  . א
  ,הקשורים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ולשינויים במדד המחירים לצרכן 

 . הקטינו חלקית חשיפה זו
 

ות לוואה  מספרבאמצעותח "שמיליארד  2.6חוב בסך החברה  גייסה 2010 שנת מהלךב  .ב
של הלוואות מוקדם כנגד פרעון מתוכם  ח" ש מליון400כאשר  ,םיימבנקים ישראל

 כתוצאה . בדוחות הכספיים'ב12 כמתואר בבאור, 2009מרץ בנקאיות שגויסו בחודש 
יום כפי שהיה ב עודף הנכסים החשוף לשינויים בריבית שקלית נומינלית רדי ,מכך

 תהמדווח תקופהבמהלך הברה ביצעה הח, נוסףב .ח"מליון ש 1,324 -בכ 31.12.09
של נטו כ ערך כספי "בסה,  טון640של נטו היקף ב, חירי הנחושתמהגנה על  עיסקאות

והשפעת השינוי  ההוגן יתוחי הרגישות לשווינ, זאת מלבד .ב" מליון דולר ארה5.1 -כ
אזניות אשר קיימת  מיתרות במאזן והיתרות החוץה במחירי השוק על השווי ההוגן של

באופן מהותי מהדוח ליום  אינם שונים 30.9.10 ליום תקשרות איתנה הגביהןל
31.12.09.   

  
פרט , 31.12.09אינו שונה באופן מהותי מהדוח ליום , 30.9.10דוח בסיסי הצמדה ליום   .ג

  בעיקר תהנובע, ח" מליון ש324בסך  לירידה בהתחייבויות הצמודות למדד המחירים
מותנה בעיקר בשל עליה הירידה . ח"ש מליון 759ך  בסבקבוצהפירעון אגרות חוב מ

   . אחרותבהתחייבויות שוטפות
 
  

  היבטי ממשל תאגידי.  ב
  
  
  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה 

  
  אתדירקטוריון החברה מינה. האורגן בחברה אשר מופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון

ידיה והרכבה מתוארים בדוח הדירקטוריון לשנת אשר תפקלבחינת הדוחות הכספיים  הועדה
  ").ועדת מאזן "–שמה הקודם של הועדה היה  (2009

  
בדיון . והועברו לאישור הדירקטוריוןה לבחינת הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים נדונו בועד

,  שאול אלוביץ,  שלמה רודב- חברי הדירקטוריון : בדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה הבאים
יהודה , רמי נומקין, אלדד בן משה, פליקס כהן,  סבןהארי, אורנה אלוביץ פלד,  אלוביץאור
אברהם : כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה.  קרתימרדכיצחק אידלמן ו , אליהו הולצמן, פורת
.  היועץ המשפטי–אמיר נחליאלי , ל ומנהל כספים ראשי" משנה למנכ-אלן גלמן , ל"מנכ–גבאי 
  .  השתתפו בדיון נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקיןכן
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד. ג                             
  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים       .1

  
הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים מחייבת את ההנהלה 

, התחייבויות, כות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסיםהער לבצע
ההנהלה מבססת . הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים

חוות דעת וגורמים נוספים , את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל הערכות שווי
התוצאות בפועל יכול שתהיינה . ןשלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניי
מידע בדבר נושאים עיקריים של אי . שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים

ניתן בדוחות , ודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות החשבונאית
אנו מעריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם קריטיים משום שלכל . הכספיים השנתיים

  . בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספייםשינוי
  

  לא ניתןשאשר טרם ניתן להעריכן או , בשל מהותיות התביעות שהוגשו נגד הקבוצה    .2
              בחוות דעתם על  היפנו רואי החשבון את תשומת הלב לכך, את החשיפה בגינן לחשב           

  .חות הכספייםהדו           
  
  
  

  פרטים הקשורים לסדרת תעודות התחייבות  .ד
  

  :30.9.10 - להלן נתונים עדכניים ל
  
  5ח סדרה "אג 4ח סדרה "אג 
  ח " ש2,386,967,000  )1(ח " ש300,000,000 .)נ.ע(השווי הנקוב  א

ח "השווי הנקוב משוערך למועד הדו ב
 )צמוד למדד המחירים לצרכן(

348,469,937  2,772,620,799) 2(  

  48,982,967  5,575,519 סכום הריבית שנצברה  ג

 3,167,505,209  363,810,000 השווי ההוגן  ד
 3,167,505,209  363,810,000 השווי הבורסאי ה

               
  

  .נ.ח ע" ש300,000,000 נפרעו 1.6.2010 -ב )1(
  .ה בת בבעלות מלאת מוחזק על ידי חברח"ש מליון 1,022 - של כךמתוכו ס )2(

  
המדרגת את החברה    Standard & Poor’s Maalot בחברה הודעת ה התקבל27.5.10ביום 

לפיה אושרר הדירוג הנוכחי האמור והוצא מבחינה , ) פלוסAAדירוג (ואיגרות החוב שלה 
)CreditWatch (הינה יציבהתחזית הדירוג. עם השלכות שליליות .  
  
  
  

  .ה ולציבור בעלי המניותלעובדי, הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה
  
  
  
  

  
    

_____________________      ____________________  
  אברהם גבאי           שלמה רודב

  מנהל כללי          ר הדירקטוריון"יו
  



 

  

החברה הישראלית " בזק"
  מ"לתקשורת בע

  
  דוחות כספייםתמצית 

  ביניים מאוחדים
  2010 בספטמבר 30ליום 
  )בלתי מבוקרים(

  
  



 
  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"

  
  )בלתי מבוקרים (2010 בספטמבר 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד
  
  

  2  י החשבון סקירה של רואדוח
  

      )בלתי מבוקרים (2010בספטמבר  30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  

  3  דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספיתמצית 
  

  4  ביניים מאוחדים על הרווח והפסדתמצית דוחות 
  

  6  תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח הכולל
  

  7  ם בהוןייתמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינו
    

  10  תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  12  דוחות כספיים ביניים מאוחדיםתמצית באורים ל
  
  
  
  





 
  
  

  ליוםמאוחדים על המצב הכספי   בינייםדוחותתמצית 
  
  

 2009 בדצמבר 31 2009 בספטמבר 30 2010 בספטמבר 30  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"שמיליוני   

  
       נכסים

      
 580  1,278  1,346    מזומנים ושווי מזומנים

 154  181  66    לרבות נגזרים, תהשקעו
 2,491  2,473  2,737    וחותלק

 171  187  191    חייבים אחרים
 263  196  178    מלאי

 40  34  30     למכירההמוחזקיםנכסים 
      

 3,699   4,349   4,548    סך הכל נכסים שוטפים
      

 130  161  134    לרבות נגזרים, השקעות
 887  809  1,073     וחייביםלקוחות

 *5,428  *5,459  5,533    רכוש קבוע
 1,885  1,874  2,221    מוחשיים-נכסים בלתי

 *301   *283  300  הוצאות נדחות ואחרות 
         השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי

 1,219  1,215  1,111   )בעיקר בהלוואות (השווי המאזנישיטת  
 392  385   332     נדחיםמסיםנכסי 

      
 10,242  10,186  10,704     שוטפיםנםשאיסך הכל נכסים 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

      
 13,941   14,535   15,252    סך הכל נכסים

  
  
  



  

  3

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  
  
  
 2009ר  בדצמב31 2009 בספטמבר 30 2010 בספטמבר 30  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

  
       התחייבויות

      
 862  879  954    הלוואות ואשראי, אגרות חוב

  1,091  989  1,086    ספקים
 697  714  848    לרבות נגזרים, זכאים אחרים
 118  251  377    מסים שוטפותהתחייבויות 

 36  42  32    הכנסה נדחית
 380  365  295    הפרשות

  505  273   351    הטבות לעובדים
 -  1,149  1,280    דיבידנד לתשלום

        
  3,689   4,662  5,223    סך הכל התחייבויות שוטפות

      
 2,716  2,715  1,958    אגרות חוב

 558  572  2,815    התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 294  271  298    הטבות לעובדים

 5  5  44    הכנסה נדחית ואחרים
  71   70   68    הפרשות

 70  52  88    התחייבויות מסים נדחים
      

 3,714  3,685  5,271    סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות
      

 7,403  8,347  10,494    סך הכל התחייבויות
      
      הון
      

 6,544  6,163  4,714    כל הון המיוחס לבעלים של החברהסך ה
 )6( 25  44    זכויות שאינן מקנות שליטה

      
 6,538  6,188  4,758    סך הכל הון

      
  
  
  
  
  
  
  
  

       
 13,941   14,535   15,252    סך הכל הון והתחייבויות

  
    

  
   

 אלן גלמן אברהם גבאי שלמה רודב
  ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ  מנהל כללי  ןר הדירקטוריו"יו
  

  2010 בנובמבר 1: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  3ראה באור , יישום למפרע בדרך של הצגה מחדש  *
  

   מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםדוחות הכספיים בינייםלתמצית ההבאורים המצורפים 



  

  4

 מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

 ביניים מאוחדים על הרווח והפסדות תמצית דוח
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שוני מילי  

 
           פעילויות נמשכות

 11,519   2,924   3,033   8,587   8,929   )8באור (הכנסות 
           

           עלויות והוצאות
 1,485   361   350   1,109   1,041     פחת והפחתות

  1,990   475   492   1,464   1,486     שכר עבודה
          באור (אות הפעלה וכלליות   הוצ

   9(   3,713   3,576   1,271   1,251   4,871 
           תפעוליות ) הכנסות(הוצאות   
 201   )38(  )59(  )54(  )154(  נטו,   אחרות 

           
   6,086   6,095   2,054   2,049   8,547 
           

 2,972   875   979   2,492   2,843   רווח תפעולי
           

            מימון)הכנסות (הוצאות
 398   168   150   331   287    מימוןהוצאות  
 )429(  )152(  )76(  )344(  )200(   מימוןהכנסות  
           

 (31)  16   74   )13(  87   נטו,  מימון)הכנסות(הוצאות 
           

           ) הכנסות( הוצאותרווח לאחר 
 3,003   859   905   2,505   2,756   נטו, מימון 

           
            חברות בהפסדיחלק 

             המטופלות לפי  מוחזקות
  )34(  )12(  )71(  )8(  )180(  המאזנישיטת השווי  

           
 2,969   847   834   2,497   2,576   רווח לפני מסים על הכנסה

           
 807   259   246   702   708   מסים על הכנסה

           
           לתקופה מפעילויותרווח 

 2,162   588   588   1,795   1,868    נמשכות
           

           פעילות שהופסקה
            לתקופה מפעילות רווח

 1,379   1,475   -   1,379   -     שהופסקה
           

 3,541   2,063   588   3,174   1,868   רווח לתקופה
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )המשך( סדביניים מאוחדים על הרווח והפדוחות תמצית 
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שיוני מיל  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
           :מיוחס ל
           של החברהבעלים 

 2,157   586   588   1,791   1,868   תונמשכת יורווח לתקופה מפעילו
 1,446   1,502   -   1,446   -  מפעילות שהופסקהח לתקופה רוו
           
   1,868   3,237   588   2,088   3,603 
           

           שליטהזכויות שאינן מקנות 
 5   2   *-   4   *-   תורווח לתקופה מפעילויות נמשכ

            הפסד לתקופה מפעילות
 )67(  )27(  -   )67(  -    שהופסקה

           
   -  )63(   -  )25(  )62( 
           

 3,541   2,063   588   3,174   1,868   לתקופהרווח 

           
           
           
           

           רווח למניה
           )ח"בש(למניה בסיסי רווח 

 0.82   0.22   0.22  0.68   0.70  רווח מפעילויות נמשכות
 0.55   0.57   -  0.55   -  שהופסקה רווח מפעילות

           
  0.70   1.23  0.22   0.79   1.37 

           
           )ח"בש(למניה מדולל רווח 

 0.80   0.22   0.22  0.67   0.69  רווח מפעילויות נמשכות
 0.54   0.57   -  0.54   -  סקהשהופ רווח מפעילות

           
  0.69   1.21  0.22   0.79   1.34 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ח" אלפי ש500 -סכום נמוך מ  *
  

   מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםדוחות הכספיים בינייםלתמצית ההבאורים המצורפים 
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  וח הכוללהרווחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"וני שמילי  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
  3,541   2,063   588   3,174   1,868   רווח לתקופה

          
          כולל אחר) הפסד(רווח 

 )11(  )1(  3   -   3  נטו ממס, לתקופה
          

 3,530   2,062   591   3,174   1,871  סך הכל רווח כולל לתקופה
          

          :מיוחס ל
            

            ה בעלים של החבר
            תיולתקופה מפעילורווח כולל 

  2,146   585   591   1,791   1,871   תונמשכ 
            

            מפעילותלתקופה כולל רווח 
  1,446   1,502   -   1,446   -   שהופסקה 

            
   1,871   3,237   591   2,087   3,592 

            זכויות שאינן מקנות שליטה
            תיו מפעילולתקופהכולל רווח 

  5   2   *-   4   *-   תונמשכ 
            לתקופה מפעילותכולל הפסד 

  )67(  )27(  -   )67(  -    שהופסקה
            
   -  )63(   -  )25(  )62(  
            

  3,530   2,062   591   3,174   1,871   לתקופהכולל רווח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ח" אלפי ש500 -סכום נמוך מ  *
  

  אוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםמביניים דוחות הכספיים צית התמהבאורים המצורפים ל
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 מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

  השינויים בהוןתמצית דוחות ביניים מאוחדים על 

 
            קרן הון בגין        
            פעילות בין  קרן הון בגין      
    זכויות שאינן         תאגיד לבעל  כתבי אופציה  פרמיה על    
   הוןסך הכל  מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  *קרנות אחרות  שליטה  לעובדים  הון מניות  ניותהון מ  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   
                           מתייחס לבעלים של החברה                                                               

                     2010בספטמבר  30תשעה חודשים שהסתיימו ביום 
                    )בלתי מבוקר (
                    

  6,538   )6(  6,544   )513(  )5(  390   210   275   6,187   )מבוקר (2010 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  1,871   -   1,871   1,868   3   -   -   -   -   )קרבלתי מבו( רווח כולל לתקופה 
  )3,733(  -   )3,733(  )3,733(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( דיבידנד לבעלי המניות בחברה  

  16   -   16   -   -   -   16   -   -   )בלתי מבוקר( תשלומים מבוססי מניות 
  21   -   21   -   -   -   )79(  81   19   )בלתי מבוקר( מימוש אופציות למניות 

  2   2   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(שליטה הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות  
  57   57   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(עסקים זכויות שאינן מקנות שליטה בצירוף   
  )14(  )9(  )5(  -   )5(  -   -   -   -   )בלתי מבוקר ( בחברה מאוחדתהעליה בשעור אחזק 

                    
  4,758   44   4,714   )2,378(  )7(  390   147   356   6,206   )בלתי מבוקר( 2010 בספטמבר 30יתרה ליום 

  

                    2009בספטמבר  30תשעה חודשים שהסתיימו ביום 
                    )בלתי מבוקר (
                    

  4,244   )471(  4,715   )2,165(  )4(  390   362   -   6,132   )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  3,174   )63(  3,237   3,237   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( רווח כולל לתקופה 
  )1,941(  -   )1,941(  )1,941(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( דיבידנד לבעלי המניות בחברה  

  35   -   35   -   -   -   35   -   -   )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות  
  117   -   117   -   -   -   )179(  247   49   )בלתי מבוקר(ציות למניות מימוש אופ 

                      גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בגין יציאה
  551   551   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר (מאיחוד של חברה מאוחדת  

  8   8   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                    
  6,188   25   6,163   )869(  )4(   390   218   247   6,181   )בלתי מבוקר( 2009 בספטמבר 30יתרה ליום 

  

    וקרן מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטהנים למכירהיקרן נכסים זמ, כולל קרן תרגום  *

   חלק בלתי נפרד מהם מהווים מאוחדיםדוחות הכספיים בינייםלתמצית ההבאורים המצורפים 
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 מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

 )המשך(השינויים בהון תמצית דוחות ביניים מאוחדים על 
  
            קרן הון בגין        
            פעילות בין  קרן הון בגין      
    זכויות שאינן         תאגיד לבעל  כתבי אופציה  פרמיה על    
  הון סך הכל   מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  * אחרותקרנות  שליטה  לעובדים  הון מניות  הון מניות  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני   
      ם של החברה                                                                                  מתייחס לבעלי  

 

                    2010בספטמבר  30 חודשים שהסתיימו ביום שלושה
                    )בלתי מבוקר (
                    

  5,449   49   5,400   )1,686(  )5(  390   153   345   6,203   )מבוקרבלתי  (2010 יולי 1יתרה ליום 
                    

  591   -   591   588   3   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( רווח כולל לתקופה 
  )1,280(  -   )1,280(  )1,280(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( דיבידנד לבעלי המניות בחברה  

  5   -   5   -   -   -   5   -   -   )בלתי מבוקר( תשלומים מבוססי מניות 
  3   -   3   -   -   -   )11(  11   3   )בלתי מבוקר( מימוש אופציות למניות 

  2   2   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( שליטה  הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות
  2   2   -   -   -   -   -   -   -  )בלתי מבוקר(זכויות שאינן מקנות שליטה בצירוף  עסקים  
  )14(  )9(  )5(  -   )5(  -   -   -   -   )בלתי מבוקר  ( בחברה מאוחדתהעליה בשעור אחזק 

                    
  4,758   44   4,714   )2,378(  )7(  390   147   356   6,206   )קרבלתי מבו(   2010 בספטמבר 30יתרה ליום 

  

                    2009בספטמבר  30 חודשים שהסתיימו ביום שלושה
                    )בלתי מבוקר (
                    

  4,695   )503(  5,198   )1,808(  )3(  390   244   203   6,172   )מבוקרבלתי  (2009 ביולי 1יתרה ליום 
  2,062   )25(  2,087   2,088   )1(  -   -   -   -   )בלתי מבוקר( רווח כולל לתקופה 

  )1,149(  -   )1,149(  )1,149(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( דיבידנד לבעלי המניות בחברה  
  7   -   7   -   -   -   7   -   -   )בלתי מבוקר( תשלומים מבוססי מניות 

  20   -   20   -   -   -   )33(  44   9   )בלתי מבוקר(מימוש אופציות למניות  
                      גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בגין יציאה

  551   551   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר (מאיחוד של חברה מאוחדת  
  2   2   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                    
  6,188   25   6,163   )869(  )4(  390   218   247   6,181   )לתי מבוקרב( 2009 בספטמבר 30יתרה ליום 

  

  קרן נכסים זמינים למכירה וקרן מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה , כולל קרן תרגום  *

   מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםדוחות הכספיים בינייםלתמצית ההבאורים המצורפים 
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 מ"בעהחברה הישראלית לתקשורת " בזק"
  

  )המשך(השינויים בהון וחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  
  
            קרן הון בגין        
            פעילות בין  קרן הון בגין      
    זכויות שאינן         תאגיד לבעל  כתבי אופציה  פרמיה על    
  סך הכל הון  מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  קרן תרגום  שליטה  לעובדים  מניות  הון מניות  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"יוני שמיל  

      מתייחס לבעלים של החברה  

 
                    )מבוקר (2009 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום 

                    
  4,244   )471(  4,715   )2,165(  )4(  390   362   -   6,132   )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 

                    
  3,530   )62(  3,592   3,593   )1(  -   -   -   -   )מבוקר(רווח כולל לשנה 

                    
  )1,941(  -   )1,941(  )1,941(  -   -   -   -   -   )מבוקר (דיבידנדים לבעלי המניות בחברה

                    
  49   -   49   -   -   -   49   -   -   )מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 

                    
  129   -   129   -   -   -   )201(  275   55   )מבוקר(מימוש אופציות למניות 

                    
                    גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בגין יציאה 

  551   551   -   -   -   -   -   -   -   )מבוקר( מאיחוד של חברה מאוחדת 
                    

                     מקנות דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן
  )24(  )24(  -   -   -   -   -   -   -   )מבוקר( שליטה בניכוי הזרמות 

                    
  6,538   )6(  6,544   )513(  )5(  390   210   275   6,187   )מבוקר (2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  3,541   2,063   588   3,174   1,868  לתקופהרווח 
           :התאמות

  *1,343   *332   277   *1,037   823  פחת
  266   60   65   202   198  סים בלתי מוחשייםהפחתה של נכ

  *22   *6   8   *16   20  הפחתת הוצאות נדחות ואחרות
            רווח מיציאה מאיחוד של חברה

  )1,538(  )1,538(  -   )1,538(  -    מאוחדת
  -   -   -   -   )57(  רווח מעליה לשליטה בחברה מוחזקת

           מוחזקותחלק בהפסדי חברות 
  34   12   71   8   180   השווי המאזנייטתהמטופלות לפי ש 

  362   195   43   367   77  נטו,  מימוןהוצאות
  )64(  )30(  )86(  )54(  )115( טו נ, רווח הון

  49   7   5   35   16  עסקאות תשלום מבוסס מניות
  807   259   246   702   708  הוצאות מסים על הכנסה

  11   )2(  -   14   )1(  נטו,  נגזריםבגין) תשלום(תקבול 
           

  )114(  )8(  )4(  )47(  89  שינוי במלאי
  )546(  )215(  )44(  )474(  )288( וחייבים אחריםשינוי בלקוחות 
  247   54   242   228   86  וזכאים אחריםשינוי בספקים 
  36   11   )79(  22   )91(  שינוי בהפרשות

  )49(  15   -   )49(  -    שינוי בזכויות שידור
  115   )71(  )100(  )126(  )153( דיםשינוי בהטבות לעוב

  )41(  7   6   )41(  )1(   נדחית ואחריםשינוי בהכנסה
            

  )565(  )60(  )72(  )346(  )411( נטו, מס הכנסה ששולם
           

  3,916   1,097   1,166   3,130   2,948   שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
            

           פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
           עה בנכסים בלתי מוחשייםהשק

  )349(  )91(  )76(  )247(  )234(    ובהוצאות נדחות
  90   40   48   102   89   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  )134(  )40(  )20(  )134(  90   נטו, שינוי בהשקעות  שוטפות

  )1,363(  )369(  )300(  )1,125(  )907( רכישת רכוש קבוע
           תמורה ממימוש השקעות והלוואות 

  93   2   8   43   12    שוטפותשאינן 
  )4(  )1(  )1(  )4(  )4( השקעות והלוואות שאינן שוטפות 

  -   -   )115(  -   )145(  צרופי עסקים בניכוי מזומנים שנרכשו
  6   -   -   5   -   דיבידנד שהתקבל
  29   13   2   26   9  ריבית שהתקבלה

            ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
  )1,632(  )446(  )454(  )1,334(  )1,090(   השקעה

  
  
  
  
  
  
  
  3ראה באור , יישום למפרע בדרך של הצגה מחדש  *
  

   מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםדוחות הכספיים בינייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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  מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  

)המשך(תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים   
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  ופה של תשעה חודשים שהסתיימהלתק  

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"י שמיליונ  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
            

           פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
  400   -   770   400   2,670   מתאגידים בנקאייםקבלת הלוואות

  )682(  )63(  )65(  )672(  )687( פרעון אגרות חוב
  )109(  )24(  )9(  )86(  )433(  הלוואותפרעון

  48   7   )231(  48   )6( נטו, אשראי לזמן קצר
  )1,941(  -   -   )792(  )2,453( ולםדיבידנד שש

  )354(  )80(  )17(  )338(  )192(  ריבית ששולמה
  43   -   -   11   -   נטו, תקבול בגין נגזרים

           הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות 
  )24(  2   2   8   2  נטו,  שליטה בניכוי דיבידנד שחולק
            עליה בשיעור אחזקה בחברה 

  -   -   )14(  -   )14(   מאוחדת
            תמורה ממימוש כתבי אופציה 

  129   20   3   117   21   לעובדים
           פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

  )2,490(  )138(  439   )1,304(  )1,092(  מימון) ששימשו לפעילות( 
           
           
           

           נטו במזומנים ושווי  )קיטון(גידול 
  )206(  513   1,151   492   766    מזומנים

            לתחילתמזומנים ושווי מזומנים
  786   765   195   786   580   התקופה 

           
           לסוף מזומנים ושווי מזומנים 

  580   1,278   1,346   1,278   1,346   התקופה 
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  הישות המדווחת - 1באור 
  

הינה חברה רשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה ") החברה "-להלן (מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  .א
 את אלה של החברה ושל חברות תכולל הדוחות הכספיים המאוחדים של החברהתמצית . אביב-לניירות ערך בתל

הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי . ן את זכויות הקבוצה בחברות כלולותוכ") הקבוצה "–להלן יחד (הבנות שלה 
  ). דיווח מגזרי– 10ראה גם באור ( תקשורת במדינת ישראל

  
 בי -להלן (מ "בע) 2אס פי( הינה חברת בי תקשורת 2010 באפריל 14  בעלת גרעין השליטה בחברה החל מיום  .ב

 ממניות 30.39% - ב2010 בספטמבר 30נכון ליום   ומחזיקה  רא.סב.רכשה את מניות החברה מאפ אשר   )תקשורת
מ שהינה "בע) 1אס פי( חברת בי תקשורת הינה חברה בבעלות ושליטה מלאה של חברת בי תקשורת .החברה

  ).מ לשעבר" סמייל תקשורת בע012(מ "בבעלות ושליטה מלאה של בי קומיוניקיישנס בע
  
על תעריפי . דירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיההחברה כפופה למערכות דינים שונות המס  .ג

תעריפי השרותים המפוקחים של החברה נקבעים בתקנות ומתעדכנים . החברה חלים הסדרים מכח חוק התקשורת
כל מגזרי הפעילות של . החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא עוסקת. על פי נוסחת הצמדה

התגברות התחרות ומכלול . להסדרה שלטונית ולפיקוח, ככלל, פעילות הקבוצה כפופה.  נמצאים בתחרותהקבוצה
  .יכול שישפיעו לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, השינויים בשוק התקשורת

  
מ "ת בעתקשור! מ בוואלה" השלימה בזק בינלאומי את רכישת מניות הוצאת עיתון הארץ בע2010 באפריל 25ביום   . ד

החלה הקבוצה . לחברה!  מכרה בזק בינלאומי את כל אחזקותיה בוואלה2010 בספטמבר 21 וביום ) וואלה–להלן (
  . להלן4ראה באור . 2010 באפריל 25 החל מיום לאחד את וואלה בדוחותיה הכספיים

  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

העוסק בדיווח כספי  34ערכה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נ  .א
  .1970 -ל "התש, )דייםידוחות תקופתיים ומי(לתקנות ניירות ערך '  ובהתאם להוראות פרק דלתקופות ביניים

  
יש תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ו  .ב

 2009 בדצמבר 31ין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום לעי
 מציגה  הקבוצה). השנתיים הכספיים הדוחות-להלן (ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

ו מתאריך הדוחות הכספיים  רק את השינויים המהותיים שארעהביניים המאוחדיםים יבבאורים לדוחות הכספ
  .   אלובינייםהשנתיים האחרונים ועד לתאריך דוחות כספיים 

  
  .2010 בנובמבר 1אושרה על ידי הדירקטוריון ביום  תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים  .ג
  
  שימוש באומדנים ובשיקול דעת  .ד

רשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת נד, IFRS -בעת הכנת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם ל
הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים , ולהסתייע באומדנים

  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו. הכנסות והוצאות, והתחייבויות
  

אית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות בעת יישום המדיניות החשבונ, שיקול הדעת של ההנהלה
  .הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים, הכרוכות באי וודאות

  
  

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3באור 
  

, שנתייםעיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות ה
  :כמפורט להלן,  קיימיםתיקונים לתקנים פרט ליישום תקנים חדשים ו2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
  חדשים יישום לראשונה של תקני חשבונאות

  

 -להלן ( סיווג חכירות של קרקע ומבנים ,חכירות, 7IAS 1 -הקבוצה מיישמת את התיקון ל, 2010 בינואר 1החל מיום 
 צפויה אינה הבעלות בו מקרה בכל תפעולית כחכירה קרקע חכירת לסווג הדרישה עוד קיימת לא לתיקוןהתאם ב"). התיקון"

  .החכירה תקופת בתום לחוכר לעבור
 מאימוץ כתוצאה. תותפעולי ותכחכיר החברה ידי על וטופל אשר ישראל מקרקעי מנהל מול קרקע של חכירה מיהסכ חברהל

 על בדוח קבוע כרכוש תומוצג ותהקרקע, בהתאם. מימונית בחכירה תוכמוחכר ותהקרקע אתלמפרע  סווגה החברה, התיקון
  . בהתאמה, ח"ש מיליוני 125 -ו 151 בסך 2009 בדצמבר 31 וליום 2009 בספטמבר 30 ליום הכספי המצב
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  ישויות הקבוצה - 4באור 
  

להלן . 2009 בדצמבר 31 של הקבוצה ליום  לדוחות הכספיים השנתיים13תאור מפורט של ישויות הקבוצה מופיע בבאור   
  .פרוט של השינויים המהותיים שחלו בקשר לישויות הקבוצה מאז פרסום הדוחות הכספיים השנתיים

  
  חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .א  

  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די
  

  תיקון להסכם מימון של האס את .בי.כבעלת מניות בדי, ר החליט דירקטוריון החברה לאשר2010 במרס 18ביום   )1(  
בעניין צרוף בנק נוסף לקבוצת הבנקים , ")הבנקים" -להלן (אס .בי.אס עם הבנקים המממנים את פעילות די.בי.די

 במקביל אושרו תיקונים לכתב. אס.בי.יעודכנו היקפי ותנאי המימון לדי, בין השאר, אשר במסגרתו, אס.בי.המלווים לדי
באופן שיחולו על הסדר , תיקון להתחייבות בעלים וכתב תיקון ערבות אשר ניתנו על ידי החברה בעבר לטובת הבנקים

  ).אם בכלל(תיקונים אשר אינם מגדילים את חשיפת החברה בצורה משמעותית , המימון המעודכן
  

 - בסך של כ2010 בספטמבר 30ם אס לחברה ולחברות המאוחדות שלה מסתכמת ליו.בי.יתרת החוב השוטף של די  )2(  
 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 2('א13בהמשך לאמור בבאור . ח לחברה" מיליון ש47 -ח מתוכם כ" מיליון ש59

 החברה  שלמניותהאישרה האסיפה הכללית של בעלי , אס לחברות הקבוצה.בי. בדבר יתרת חוב שוטף של די2009
ח בגין שרותי תקשורת " מיליון ש31.5אס לחברה בסך של .בי.ת חוב של דיהסדר חוב ביחס ליתר 2010בחודש מאי 

אס .בי.אשר תשולם על ידי די, )אס.בי.המשקף פשרה בין עמדת החברה לבין עמדת די (2009 ביולי  31נכון ליום 
 1.5%+ח כל אחד וכן בתוספת ריבית בגובה ריבית הפריים" אלף ש875 תשלומים חודשיים שווים של 36 -לחברה ב

   .מ כחוק בגין הריבית"בתוספת מע
תיקון להסדר של בעלי המניות של החברה שרה האסיפה הכללית י א2010בחודש אוקטובר , לאחר תאריך הדוח

על פי שני לפיו כל התשלומים , אס.בי. בין החברה לבין די2006 וכן להסדר חוב נוסף מחודש ספטמבר אמורההחוב 
 18יידחו לתקופה של , 2011 עד לחודש דצמבר 2010ונם חל החל מחודש יולי אשר מועד פרעל "הסדרי החוב הנ

סך התשלומים הנדחים . מ כחוק בגין הריבית" בתוספת מע3%+וזאת כנגד תשלום ריבית שנתית של פריים, חודשים
ס לבזק א.בי. כמו כן אישרה אותה אסיפה כללית הסדר דומה ביחס לחוב של די.ח" מיליון ש45.4 -כאמור מסתכם ב

  .ח" מיליון ש8.37בינלאומי בסך 
  

אגודת  (ם"בעקבות פסק דין בורר בעניין המנגנון לחישוב תמלוגים בגין השימוש ביצירות שזכויותיהן מוגנות על ידי אקו  )3(  
אס הפרשה מהותית בדוחותיה הכספיים .בי.ביצעה די, )מ"לים של מוזיקה ישראלית בע"מחברים ומו, קומפוזיטורים

  .אס המצורפים לדוחות אלה.בי.בדוחותיה הכספיים של די' ג6ראה באור . 2010 ביוני 30ליום 
     

 לאחר הקלה שקיבלה וזאת, 2010 בספטמבר 30עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון ליום אס .בי.די
לנוכח ההפרשה שנדרשה , 2010 בספטמבר 30 ביחס ליעד של אחת ההתניות ליום 2010 אוקטוברמהבנקים בחודש 

 מוצגות ההלוואות, הדוח לאחר תאריך הלאור העובדה שהקלה זו ניתנ. אס כאמור לעיל.בי.המהותית שביצעה די
אס קבלה הקלה דומה .בי. די.במסגרת ההתחייבות לזמן קצרח " אלפי ש817,323בסך  מהבנקים אס.בי.שקבלה די

  .2010בר  בדצמ31אף ביחס ליעדי התניות הפיננסיות האמורות  ליום 
  

  לשנה הקרובה וזאתאס.בי.די מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות אס.בי.דילהערכת הנהלת 
והיה ואם ידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד . אס.בי.דיבהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון 

עילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים מעבר לאלה  את פאס.בי.דיבצרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים 
  .העומדים לרשותה

המצורפים לדוחות כספיים , 2010 בספטמבר 30אס ליום .בי. בדוחות הכספיים של די4לפרטים נוספים ראה באור 
  .אלו



  מ"ורת בעהחברה הישראלית לתקש" בזק"
  

  2010 בספטמבר 30באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  
  

  14

  )המשך(ישויות הקבוצה  - 4באור 
  

  חברות מאוחדות  .ב
  

  מ"תקשורת בע! וואלה  )1(
  

  מניות רגילות של14,807,939מ "בע מהוצאת עיתון הארץ , מחוץ לבורסה, רכשה בזק בינלאומי2010 באפריל 25ביום 
הפכה  כתוצאה מהרכישה   .ח" ש מיליון89 - מהון המניות המונפק והנפרע של וואלה בתמורה של כ32.55%וואלה המהוות 
  . 2010 באפריל 25וואלה החל מיום החלה לאחד בדוחותיה הכספיים את  בעלת שליטה בוואלה והיאלבזק בינלאומי 

  
 מהון המניות 5% -שהיוו כ ( מניות נוספות של וואלה 2,274,299 רכישה של בזק בינלאומי השלימה 2010 באוגוסט 29ביום 

 מיליון 13.6 -ובתמורה כוללת של כ, ח למניה" ש6במחיר של , באמצעות הצעת רכש מיוחדת) המונפק והנפרע של וואלה
   .ח"ש

רכשה החברה מבזק , לאחר שהתקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג וואלה, 2010 בספטמבר 21ביום 
 בתמורה ,  מהון המניות המונפק והנפרע של וואלה71.76%המהוות , בינלאומי את כל המניות שהוחזקו על ידי בזק בינלאומי

   .ח" מיליון ש196 -לסך של כ
  

 מיליון 4.8 -הסתכמה לסך של כ, 2010 בספטמבר 30ת מיום תחילת האיחוד ועד ליום תרומתה של וואלה לרווח ולהכנסו
סכום ההכנסות בדוח רווח והפסד , 2010 בינואר 1אילו נעשתה הרכישה כבר ביום . בהתאמה, ח" מיליון ש78 -ח וכ"ש

, שנקבעו, ן למועד הרכישהההנהלה מניחה שהתאמות השווי ההוג. המאוחד והרווח המאוחד לתקופה לא היו שונים מהותית
החל מיום האיחוד נכללת הפעילות של וואלה . 2010 בינואר 1זהות להתאמות שהיו מתקבלות אילו התרחשה הרכישה ביום 

 האחזקות הקודמות בוואלה לפני הרכישה ,בינלאומיים דיווח ניבהתאם לתק). 10ראה באור " (אחרים"במסגרת מגזרים 
 כתוצאה מכך נכלל בדוחות הכספיים המאוחדים. ר למניה שהיה גלום בעסקת הרכישההועמדו על פי המחי, הנוכחית

  .ח"ש מיליון 57 - של כרווח במסגרת הכנסות תפעוליות אחרות
  

 ביצעה יחוס זמני של עלות הרכישה בהתייחס לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת צירוף הקבוצה
  . שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתן להתאמה עד שנים עשר חודשים ממועד הרכישה. עסקים

  
  :ה כדלקמןיתיה, השפעת הרכישה על הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה למועד הרכישה

  
  ערכים שהוכרו        
  במועד הרכישה        
  )בלתי מבוקר(        
  ח"מיליוני ש        

 
  111          נטו, נכסים והתחייבויות מזוהים

  )94(        זכויות הוניות קודמות בנרכשת
  70         מוניטין ברכישה

  )57(        זכויות שאינן מקנות שליטה
          

  30         עלות צרוף העסקים

 
          

  )89(        מורה ששולמה במזומןת
  59         מזומנים שנרכשו

          
  )30(         נטו, מזומנים ששולמו
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  )המשך(ישויות הקבוצה  - 4באור 
  
  )המשך(חברות מאוחדות   .ב
  
  מ "קורל תל בע  )2(

  
מ "ורל תל בע בינה ובין בעלי מניותיה של ק2010 ביולי 8 השלימה וואלה התקשרות בהסכם מיום 2010 בספטמבר 2ביום 

 מליון 117.5 בתמורה כוללת של 2 מהון מניותיה של יד 75%לרכישת , 2המפעילה את אתר האינטרנט יד , )2 יד -להלן (
במסגרת  . ובכפוף להתאמות2והמבוסס על גובה ההון החוזר של יד , בתוספת סכום נוסף שישולם לחלק מן המוכרים, ח"ש

 125פחת מסך של  ואשר לא י2ר שיקבע לפי שווי יד  חסומה לשלוש שנים במחיהסכם הרכישה קיבלה וואלה אופציית רכש
 אופציית מכר 2 ביד הקנתה וואלה לבעל זכויות שאינן מקנות שליטה, כמו כן. ח" מיליון ש200ח ולא יעלה על סך של "מיליון ש

 שנים 3האופציות ניתנות למימוש לאחר . ח" מיליון ש125 של 2למכירת כל מניותיו לוואלה במחיר קבוע שנקבע לפי שווי יד 
הוסכם בין וואלה לבין בעל זכויות שאינן מקנות שליטה , על פי הסכם הרכישה. מיום סגירת העסקה ולמשך תקופה של שנה

  .  על חלוקת דיבידנד מירבית אפשרית2ביד 
  

  כאשר התמורה בגין צרוף 2  מהזכויות ביד100%צירוף העסקים טופל כרכישת , בשל קיומן של אופציות הרכש והמכר
  . 2 ביד זכויות שאינן מקנות שליטההם לבעל לשתההתחייבויות הצפויות לההעסקים כוללת גם את השווי ההוגן של 

  
. רוף עסקיםים וההתחייבויות שנרכשו במסגרת צ ביצעה יחוס זמני של עלות הרכישה בהתייחס לשווי ההוגן של הנכסוואלה

 במידה שצרוף .וההתחייבויות שנרכשו ניתן להתאמה עד שנים עשר חודשים ממועד הרכישהשוויים ההוגן של הנכסים 
סכום ההכנסות בדוח רווח והפסד המאוחד והרווח המאוחד לתקופה לא היו שונים , העסקים היה מתבצע בתחילת השנה

  .מהותית
  

  :מןיתה כדלקיה, השפעת הרכישה על הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה למועד הרכישה
  

  ערכים שהוכרו        
  במועד הרכישה        
  )בלתי מבוקר(        
  ח"מיליוני ש        

 
  76          נטו, נכסים והתחייבויות מזוהים

  79         מוניטין ברכישה
  )38(        זכויות שאינן מקנות שליטה לבעלאופציית מכר 

  )2(        זכאים בגין השקעה
          

  115         עלות צרוף העסקים
          

  )116(        רה ששולמה במזומןתמו
  1         מזומנים שנרכשו

          
  )115(         נטו, מזומנים ששולמו
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   התחייבויות תלויות - 5באור 
  

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים משפטיים שונים 
  ").תביעות משפטיות: "להלן בסעיף זה(
  
נכללו , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות המשפטיות, בין היתר, המתבססת, דעת הנהלות חברות הקבוצהל

לכיסוי החשיפה כתוצאה , במקום בו נדרשו הפרשות, ח" מיליוני ש279 - בסך של כבדוחות הכספיים הפרשות נאותות
  .מהתביעות המשפטיות כאמור

בשל תביעות משפטיות שהוגשו נגד , 2010 בספטמבר 30ליום , חשיפה הנוספתלדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום ה
ח "ש מיליארד 12.9 -מסתכם בסך כולל של כ, חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אינה צפויה

).  להלן'  ד- ו' כמתואר בסעיפים ב,אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכןח בגין תביעות " מיליארד ש4 -מתוכם סך של כ(
 בבאור זה הינם  החשיפה הנוספתל וכל סכומי" הנםהסכו. להלן' ר תאריך הדוחות ראה סעיף בלעדכונים לעניין זה לאח

  .לפני תוספת ריביתצמודים למדד מחירים לצרכן ו
  

לנוכח (יל  לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעבאשר
  . ד להלן-ראה סעיף ב ו, )העובדה שלא צוין בתביעה סכום תביעה מדויק

  
 31 לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום 18הקבוצה מופיע בבאור ההתחייבויות התלויות של תאור מפורט של 

ת בהתאם ו מסווג2010 ברבספטמ 30ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום להלן פרוט של . 2009בדצמבר 
  :לקבוצות בעלות מאפיינים דומים

  
  

  תביעות עובדים  .א
בגין תביעות ) מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה( סכום החשיפה הנוספת 2010  בספטמבר30ליום 

 מתייחס בעיקר לתביעות של קבוצות עובדים או תביעותוהוא  ,ח"ש מיליארדי 1.4 - מסתכם לסך של כעובדים
על חוות דעת משפטיות באשר , בין היתר, המתבססת, הלדעת הנהלת החבר. פרטניות בעלות השפעת רוחב בחברה

במקום בו נדרשו הפרשות , ח" מיליוני ש117 -נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ, לסיכויי התביעות
  .לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור

  
  תביעות לקוחות  .ב

תביעות  בגין) מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה(סכום החשיפה הנוספת  2010 בספטמבר 30ליום 
מתוך התביעות האמורות קיימות תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם  .ח"ש מיליארד 5 - מסתכם לסך של כלקוחות

ות אשר בגינן קיימת לקבוצה קיימות תביעות נוספ כמו כן .ח אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן" ש מיליוני260 -לכ
לדעת .  סכום תביעה מדוייקותלנוכח העובדה שלא צוין בתביע, שלא ניתן לכמתן, חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל

נכללו בדוחות , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססות, הנהלות חברות הקבוצה
במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות , ח"מיליוני ש 56 -הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ

  . כאמור
  

 יליוני מ2,060 - כעל סך ן מספר תביעות על ידי לקוחותיה, לאחר תאריך הדוח,חברות הקבוצהבנוסף הוגשו כנגד 
 .אשר טרם ניתן להעריכן, ח"ש
  

  תביעות ספקים וספקי תקשורת   .ג
תביעות בגין ) מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה( החשיפה הנוספת  סכום2010 בספטמבר 30ליום 

, בין היתר, המתבססות, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל. ח" ש מיליוני977 - מסתכם לסך של כספקים וספקי תקשורת
יליוני  מ11 -נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ, על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות

   .במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור, ח"ש
  
  תביעות נזיקין  .ד

 נזיקין תביעות  בגין)מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה( סכום החשיפה הנוספת 2010 בספטמבר 30ליום 
). ת לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי לגביהןסכום זה אינו כולל תביעות שאין מחלוק(ח " מיליארד ש4.9 -מסתכם לסך של כ

ח אשר בשלב זה טרם ניתן " ש מיליארד3.7 -מתוך התביעות האמורות קיימות תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם לכ
שלא ניתן , קיימות תביעות נוספות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל כמו כן .להעריכן
  .מדויק בתביעה סכום תביעה צויןא לנוכח העובדה של, לכמתן

נכללו , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססות, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל
במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה , ח" מיליוני ש2.6 -בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ

  . מתביעות כאמור
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  )המשך(בויות תלויות  התחיי- 5באור 
  

  תביעות מיזמים וחברות  .ה
תביעות  בגין )מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה( סכום החשיפה הנוספת 2010 בספטמבר 30ליום 

על , בין היתר, המתבססות, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל. ח" מיליוני ש318 - מסתכם לסך של כמיזמים וחברות
, ח" מיליוני ש10 -נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ, סיכויי התביעותחוות דעת משפטיות באשר ל

  .במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור
   

  תביעות מדינה ורשויות  .ו
ד מצ תביעות   בגין)מעבר להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה( סכום החשיפה הנוספת 2010בספטמבר  30ליום 

בין , המתבססות, ת חברות הקבוצהולדעת הנהל. ח"ש  מיליוני 280  - מסתכם לסך של כמדינת ישראל ורשויות שונות
 82 -בסך של כנכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, היתר

   .ביעות כאמורבמקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתח "מיליוני ש
  

תביעה על ידי המדינה בגין תמלוגים המגיעים לטענתה בגין התקופה כנגד פלאפון  הוגשה 2000בחודש דצמבר 
הפרשי הצמדה , כולל קרן, ח ליום התביעה" מליון ש260 -הסכום הנתבע הינו כ. 1996 ועד פברואר 1994שמינואר 
 נדרשההסכום אותו .  לפיו התקבלו חלק מטענות המדינהפוןפלא ניתן פסק דין כנגד 2010בחודש ספטמבר . וריבית
נכלל כהתחייבות בדוחות  והוא )הפרשי הצמדה וריבית, כולל קרן(ח " מליון ש150 -עומד על כלמדינה  לשלם פלאפון

 ערעור על פסק 2010כמו כן הגישה פלאפון בחודש אוקטובר , 2010שולם בחודש אוקטובר סכום זה . כספיים אלו
 מליון 76 - הפרשה בגין התביעה בסכום של כהקבוצהטרם מתן פסק הדין נכללה בספרי . לבית המשפט העליוןהדין 

   .ח"ש
  
  . המצורפים לדוחות כספיים אלה2010 בספטמבר 30אס ליום .בי. לדוחות די5אס ראה באור .בי. משפטיות כנגד דילתביעות
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  עצמי ותשלומים מבוססי מניות הון - 6באור 
  
  מניותהון   .א
  

  מונפק ונפרע  רשום

  2009 בדצמבר 31  2009 בספטמבר 30  2010 בספטמבר 30  2009 בדצמבר 31  2009 בספטמבר 30  2010 בספטמבר 30

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות

 
 2,749,000,000  2,749,000,000   2,749,000,000   2,678,944,392  2,653,896,660   2,659,727,630  

  
 כתבי אופציה לעובדים בכירים בקבוצה 1,000,000 בסך של ת ו אישר דירקטוריון החברה הענק2010ומרס  ינואר יםבחודש  .ב

 של כתבי יהתיאורטהערך הכלכלי . 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 3('א27בהתאם לתוכנית המתוארת בבאור 
 3.2 -כב מסתכםבהסתמך על מודל בלק ושולס , אשר חושב למועד אישור הענקה על ידי הדירקטוריון, האופציות שהוענקו

  .ח"מיליון ש
  
כספיים ליום  לדוחות ה27בעקבות מימוש אופציות על ידי העובדים בהתאם לתוכניות הענקת האופציות המתוארות בבאור   .ג

 סך של 2010 בספטמבר 30 החודשים שהסתיימה ביום תשעה הנפיקה החברה במהלך התקופה של 2009 בדצמבר 31
  .ח ערך נקוב" ש1 מניות רגילות בנות 19,216,762

  
בהתאם לתוכניות הענקה , בעקבות מימוש אופציות על ידי העובדים, 2010 באוקטובר 31לאחר תאריך הדוח ועד ליום   .ד

ח  " ש1  מניות רגילות בנות 2,059,219הנפיקה החברה , 2009 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים ליום 27מתוארות בבאור ה
  . ערך נקוב

  
  דיבידנדים  .ה

  :הדיבידנדים הבאים חולקו על ידי החברה  )1(

  לשנה       

  שהסתיימה      

  ביום  לתקופה של שלושה חודשים   חודשיםתשעהלתקופה של   

   בדצמבר31  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   בספטמבר 30ם שהסתיימה ביו  

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
             חולק דיבידנד 2010אוקטובר בחודש 
  -   -   1,280   -   1,280   )2 () למניהח" ש0.478 ( במזומן

            
             חולק דיבידנד במזומן2010בחודש מאי 

  -   -   -   -   2,453   ) למניהח"ש 0.917 (
            

             חולק דיבידנד 2009בחודש אוקטובר 
  1,149   1,149     1,149   -   ) למניה0.43(במזומן  

            
            ומן חולק דיבידנד במז2009בחודש מאי 

  792   -   -   792   -   )ח למניה" ש0.3 (
            
   3,733   1,941   1,280   1,149   1,941  

  

  
חלק כללית של בעלי המניות של החברה ל החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה ה2010 באוגוסט 2ביום   )2(

 אישרה האסיפה הכללית 2010בספטמבר  12ביום . ח" מיליון ש1,280דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 
  .2010 באוקטובר 7את תשלום הדיבידנד והוא שולם ביום 
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   עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- 7באור 
  

אר .סב.הסכם שרותי ניהול וייעוץ עם אפ בעניין 2009 בדצמבר 31לדוחות כספיים ליום ' ב30בהמשך לאמור בבאור   .א
 התקשרות החברה 2010 באפריל 14הסתיימה ביום , אר.סב.טה בחברה על ידי  אפ השלימכירת גרעיןובהמשך ל

  . אר.סב.בהסכם הניהול עם חברה בבעלות ובשליטת בעלי המניות באפ
התקשרות החברה עם יורוקום מניות של החברה את ה אישרה האסיפה הכללית של בעלי 2010כמו כן בחודש מאי 

 מיליון דולר 1.2 -בתמורה ל, שירותי ניהול וייעוץ שוטפיםענקו לחברה מ בהסכם חדש שבמסגרתו יו"תקשורת בע
  .2010 ביוני 1 החל מיום  לשלוש שניםהנתקופת ההתקשרות הי. ב לשנה"ארה

  
לאחר העברת השליטה בחברה אישרו המוסדות המוסמכים של החברה התקשרויות שונות של החברה והחברות   .ב

אישור עסקאות כאמור נעשה מעת . לרבות עסקאות חריגות, בי קומיוניקיישנס עם קבוצת אס.בי. ושל דיהבנות שלה
  .לעת בהתאם לצרכי החברה והחברות הבנות שלה ומדווח לציבור כדין

  
  

   להלן עסקאות מהותיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
  

  לשנה   לתקופה של שלושה חודשים   חודשיםתשעהלתקופה של  

  שהסתיימה ביום  ביוםשהסתיימה  שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31  בספטמבר 30  בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 

 2010 2009 2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  ח"ליוני שימ  ח"שליוני ימ  ח"ליוני שימ ח"ליוני שימ ח"ליוני שימ 

 
        :הכנסות

  224  78  46  185  119   חברות כלולות מ

            
  -  -  4  -  9   צדדים קשוריםמ

          
        :הוצאות

  3   2   2   3   2   חברות כלולות

            
  -  -  118  -  204   צדדים קשורים

            
            :השקעות

  -  -  26  -  55   צדדים קשורים

  
  יתרות מהותיות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםלהלן 

  
  בדצמבר31ליום  בספטמבר 30ליום    

   2010 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(    

  ח"ליוני שימ  ח"ליוני שימ   

 
  70   59     נטו, חברות כלולות -חייבים 

  1,165   1,111      הלוואה לחברה כלולה

  -   )139(    נטו, צדדים קשוריםהתחייבויות ל

  -   )903(    חברה כלולההלוואה מצדדים קשורים ל
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  )המשך(ם  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורי- 7באור 
  
 אישרה האסיפה 2010 באפריל 8ביום , 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ' ו30בהמשך לאמור בבאור   . ג

פי שאושר כ, על פי הסכם העסקה שלו, 2009ר הדירקטוריון של החברה את הבונוס המרבי לשנת "הכללית ליו
 .ח" מיליון ש3.44בסך של ,  משכורות18בגובה , 2008 ביוני 1באסיפה הכללית ביום 

 
 בדבר הפיכת פוליסת ביטוח אחריות 2009 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 11('ז30בהמשך לאמור בבאור   .ד

הכללית של בעלי המניות אישרה האסיפה , 2010בחודש מרס , Run offדירקטורים ונושאי משרה השוטפת לפוליסת 
ומינוי  בהמשך להעברת השליטה בחברה, כמו כן.  כאמורRun offשל החברה את ההתקשרות לרכישת פוליסת 

 מתן כתב שיפוי לאותם ,2010מאי  בחודש אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,דירקטורים חדשים
  . פה הכללית האסיעל ידידירקטורים בנוסח המקובל בחברה שאושר 

  
ל "מניות של החברה את הסכם הפשרה בין החברה למנכה אישרה האסיפה הכללית של בעלי 2010בחודש מאי   .ה

לרבות כלפי תאגידים אחרים בקבוצה והפועלים , לסילוק כל הטענות ההדדיות של הצדדים, הקודם של החברה
  .  ח" מיליון ש9פעמי של  חד ל הקודם של החברה סכום" החברה למנכשלמהעל פי ההסכם . מטעמם

  
  
  

  הכנסות  - 8באור 
  

 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים   חודשים תשעהלתקופה של  
  בדצמבר31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  
 2010 2009 2010 2009 2009 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש 

 
           תקשורת פנים ארצית נייחת

  3,247   810   765  2,440   2,302   טלפוניה קווית
  862   230   249  638   720    תשתית-אינטרנט 
  940   239   239  717   707   תקשורת נתונים ואחרים, תמסורת

           
   3,729   3,795  1,253   1,279   5,049  
           

           רדיו טלפון נייד
  4,013   1,040   1,098  2,987   3,220   שרותי סלולר וציוד קצה

  1,119   271   280  813   854   מכירת ציוד קצה
           
   4,074   3,800  1,378   1,311   5,132  
           

           שרותי , תקשורת בינלאומית
  1,276   319   337  949   1,004   ר"ונסאינטרנט 

           
  62   15   65  43   122   אחרים

           
   8,929   8,587  3,033   2,924   11,519  
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   הוצאות הפעלה וכלליות- 9באור 
  

  לשנה      

  שהסתיימה      

  ביום  לתקופה של שלושה חודשים   חודשיםתשעהלתקופה של   

   בדצמבר31  בספטמבר 30ום שהסתיימה בי  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח"ש מיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  

 
  1,750   457   469   1,309   1,381  הוצאות טלפון אלחוטי נייד

  1,140   305   303   796   866   הוצאות כלליות
  1,003   236   245   718   765  חומרים וחלקי חילוף

  146   31   26   104   86   שרותים ואחזקה על ידי קבלני משנה
  295   77   80   218   201  אחזקת בניינים

  313   81   84   242   242   הוצאות בגין תקשורת בינלאומית
  124   30   30   91   94  הוצאות אחזקת כלי רכב
  66   26   28   74   61  תמלוגים למדינת ישראל

  34   8   6   24   17  עמלות גבייה
           
  3,713   3,576   1,271   1,251   4,871  
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  דיווח מגזרי – 10אור ב
  
  מידע אודות מגזרי פעילות  .א

 )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום תשעהלתקופה של   
     תקשורת     
     רבהטלוויזי בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 
 8,918  )1,181( 115  1,181  1,004  4,073   3,726    הכנסות מחיצוניים

 11  )442( 26  2  26  191   208    הכנסות בין מגזריות

                 

 8,929  )1,623( 141  1,183  1,030  4,264   3,934    סך הכל הכנסות

                 

 1,041  )195( 7  200  70  447   512    פחת והפחתות

                 

 2,843  )151( 12  138  255  1,040   1,549     רווח תפעולי-תוצאות המגזר

               

 287  )374( -  368  8  95   190    הוצאות מימון

 )200( 11  -  )2( )5( )72(  )132(   הכנסות מימון

                 

  87   )363(  -   366   3   23   58    נטו, מימון) הכנסות(הוצאות סך הכל 

                 

  2,756   212   12   )228(  252   1,017   1,491    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

                חברות מוחזקות המטופלות לפי) הפסדי(חלק ברווחי 

  )180( )184( -  -  4  -   -      שיטת השווי המאזני

                 

 2,576  28  12  )228( 256  1,017   1,491    מגזרי לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  708  )1( 3  1  48  252   405    מסים על הכנסה

                 

 1,868  29  9  )229( 208  765   1,086    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
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  )המשך(דיווח מגזרי  – 10באור 
  
 )בלתי מבוקר (2009 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום תשעהלתקופה של   )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות  .א

     תקשורת     
     רבהטלוויזי בינלאומית   פניםתקשורת  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 
 8,567  )1,137( 37  1,137  944  3,799   3,787    הכנסות מחיצוניים

 20  )424( 17  3  40  184   200    הכנסות בין מגזריות

                 

 8,587  )1,561( 54  1,140  984  3,983   3,987    סך הכל הכנסות

                 

 1,109  )171( 1  171  62  446   600    פחת והפחתות

                 

  2,492   )192(  3   186   194   939   1,362     רווח תפעולי-תוצאות המגזר

           

 331  )388( 6  383  8  75   247    הוצאות מימון

 )344( 18  -  )13( )13( )67(  )269(   הכנסות מימון 

                 

  )13(  )370(  6   370   )5(  8   )22(   נטו, מימון  )הכנסות(סך הכל הוצאות 

                 

  2,505   178   )3(  )184(  199   931   1,384    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

                   שיטת חברות מוחזקות המטופלות לפי) בהפסדי(חלק ברווחי 

 )8( )13( -  -  5  -   -    המאזני השווי 

 2,497  165  )3( )184( 204  931   1,384    מגזרי לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  1,379  1,379  -  -  -  -   -    שהופסקה מפעילות רווח

  702  )1( )1( 1  53  237   413    מסים על הכנסה

                 

 3,174  1,545  )2( )185( 151  694   971    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
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  )המשך(דיווח מגזרי  – 10באור 
    

 )בוקרבלתי מ (2010 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של   )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות   .א
     תקשורת     
     רבהטלוויזי בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 
 3,030  )392( 61  394  337  1,378   1,252    הכנסות מחיצוניים

 3  )154( 10  2  10  64   71    הכנסות בין מגזריות

                 

 3,033  )546( 71  396  347  1,442   1,323    סך הכל הכנסות

                 

 350  )63( 2  68  23  149   171    פחת והפחתות

                 

 979  )84( 9  72   70  356   556     רווח תפעולי-תוצאות המגזר

           

 150  )153( 1  151  2  65   84     מימוןהוצאות

 )76( 8  -  )2( )1( )27(  )54(    מימוןהכנסות

                 

  74   )145(  1   149   1   38   30    נטו, מימון  )הכנסות( הוצאותסך הכל 

                 

  905   61   8   )77(  69   318   526    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

                לפיחברות מוחזקות המטופלות  בהפסדיחלק 

  )71( )71( -  -  -  -   -    שווי המאזניה שיטת  

                 

 834  )10( 8  )77( 69  318   526    מגזרי לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  246  )1( 2  1  16  79   149    מסים על הכנסה

                 

 588  )9( 6  )78( 53  239   377    נקי) הפסד( רווח -ר תוצאות המגז
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  )המשך(דיווח מגזרי  – 10באור 
  
 )בלתי מבוקר (2009 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות   .א
     תקשורת     
     רב הטלוויזי בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד יחתארצית ני  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 
 2,919  )378( 15  378  317  1,309   1,278    הכנסות מחיצוניים

 5  )145( 5  2  15  63   65    הכנסות בין מגזריות

                 

 2,924  )523( 20  380  332  1,372   1,343    סך הכל הכנסות

                 

 361  )59( -  59  21  156   184    פחת והפחתות

                 

 875  )61( 2  61  66  316   491     רווח תפעולי-תוצאות המגזר

               

 168  )159( 1  162  2  36   126     מימוןהוצאות

 )152( 10  -  )13( )4( )22(  )123(   מימון הכנסות

                 

  16   )149(  1   149   )2(  14   3    נטו,  מימון)הכנסות(הוצאות סך הכל 

                 

  859   88   1   )88(  68   302   488    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

                לפיחברות מוחזקות המטופלות ) הפסדי(חלק ברווחי 

  )12( )13( -   -  1  -   -    שווי המאזניה שיטת  

 847  75  1  )88( 69  302   488    מגזרי לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  1,475  1,475  -  -  -  -   -     מפעילות מופסקתרווח 

  259  1  )1( 1  18  71   169    מסים על הכנסה

                 

 2,063  1,549  2  )89( 51  231   319    נקי) הפסד( רווח -תוצאות המגזר 
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  )המשך (דיווח מגזרי – 10באור 
  

  

 2009 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   )המשך(מידע אודות מגזרי פעילות   .א

     תקשורת     
     רבהטלוויזי בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד אמותהת אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   

 11,496  )1,529( 54  1,529  1,273  5,130   5,039    הכנסות מחיצוניים

 23  )553( 20  1  45  246   264    הכנסות בין מגזריות

                 

 11,519  )2,082( 74  1,530  1,318  5,376   5,303    סך הכל הכנסות

 1,485  )234( 4  234  84  603   794    פחת והפחתות

                 

 2,972  )254( 4  248  261  1,190   1,523     רווח תפעולי-תוצאות המגזר

                 

 398  )487( -  478  12  100   295     מימוןהוצאות

 )429( 17  )23( )8( )15( )90(  )310(    מימוןהכנסות

                 

  )31(  )470(  )23(  470   )3(  10   )15(   נטו, מימון) הכנסות (הוצאותסך הכל 

                 

  3,003   216   27   )222(  264   1,180   1,538    נטו, מגזרי לאחר הוצאות מימון) הפסד(רווח 

                 חברות מוחזקות המטופלות לפי ) הפסדי(חלק ברווחי 

  )34( )41( -  -  7  -   -    שווי המאזניהשיטת  

                 

 2,969  175  27  )222( 271  1,180   1,538    מגזרי לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  1,379  1,379  -  -  -  -   -    שהופסקהרווח מפעילות 

  807  )3( 2  1  71  305   431    מסים על הכנסה

                 

 3,541  1,557  25  )223( 200  875   1,107    נקי) הפסד( רווח -ות המגזר תוצא
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  )המשך(דיווח מגזרי  – 10באור 
  

  רווח והפסד, התאמות בגין מגזרים בני דיווח של הכנסות  .ב
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימהתשעהלתקופה של   

   בדצמבר31ביום   בספטמבר 30 ביום  בספטמבר 30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

  

           הכנסות
 13,527   3,427   3,508   10,094   10,411   הכנסות מגזרים בני דיווח
 74   20   71   54   141   הכנסות מגזרים אחרים

           ביטול הכנסות ממכירות 
            בין מגזריות למעט הכנסות 

            ממכירות לחברה כלולה
 )553(  )145(  )154(  )424(  )442(   המדווחת כמגזר
           ין מגזר אשר ג ביטול הכנסות ב

           20עד ( הינו חברה כלולה 
           פעילות – 2009 באוגוסט 
 )1,529(  )378(  )392(  )1,137(  )1,181(  ) שהופסקה

           
 11,519   2,924   3,033   8,587   8,929   הכנסות במאוחד

  

  
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימהתשעהלתקופה של   

   בדצמבר31ביום   בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום   

  2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

  

           רווח והפסד
          רווח והפסד תפעולי בגין מגזרים 

 3,216   934   1,047   2,675   2,982    בני דיווח
           גין פעילויות רווח והפסד ב

 4   2   9   3   4    המסווגות בקטגוריית אחרים
           ביטול רווח הון בגין מכירת 

 -   -   )5(  -   )5(  וואלה בבזק בינלאומי
           ביטול תוצאות המגזר אשר הינו

           - באוגוסט 20עד ( חברה כלולה 
 )248(  )61(  )72(  )186(  )138(  ) פעילות שהופסקה

 31   )16(  )74(  13   )87(  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
           חברות) הפסדי(חלק ברווחי 

            מוחזקות המטופלות לפי שיטת
 )34(  )12(  )71(  )8(  )180(   השווי המאזני

           
           רווח מאוחד לפני מסים על

 2,969   847   834   2,497   2,576    הכנסה
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  מ "בזק בינלאומי בעמ ושל "פלאפון תקשורת בע של תמצית דוחות כספיים - 11באור  
  

  מ"פלאפון תקשורת בע  .1
  

   נתונים מתוך דוח על המצב הכספי  .א
   בדצמבר31ליום       
 2009ל 2009 בספטמבר 30  2010 בספטמבר 30  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
  2,102   2,030   2,013    רכוש שוטף

  2,888   2,872   2,838    רכוש שאינו שוטף
         
    4,851   4,902   4,990  
         

  1,519   1,251   1,193    התחייבויות שוטפות
  921   909   752    התחייבויות לזמן ארוך

         
  2,440   2,160   1,945    סך הכל התחייבויות

  2,550   2,742   2,906    הון עצמי
         
    4,851   4,902   4,990  

  
  דוח רווח והפסדנתונים מתוך   .ב
  לשנה       

  שהסתיימה      

  ביום  לתקופה של שלושה חודשים   חודשיםתשעהלתקופה של   

   בדצמבר31  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   בספטמבר 30שהסתיימה ביום   

  2010 2009 2010 2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בוקרבלתי מ(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
  4,256   1,101   1,159   3,170   3,405   הכנסות משרותים

  1,120   271   283   813   859   הכנסות ממכירת ציוד קצה
            

  5,376   1,372   1,442  3,983  4,264   הכנסות משרותים ומכירות
  3,592   910   941  2,627  2,784   עלות השרותים והמכירות

          
  1,784   462   501  1,356  1,480   רווח גולמי

          
  461   116   115  325  351   הוצאות מכירה ושיווק

  133   30   30  92  89   הוצאות הנהלה וכלליות
          
   440  417  145   146   594  
          

  1,190   316   356  939  1,040   רווח תפעולי
          

  100   36   65  75  95   הוצאות מימון
  )90(  )22(  )27( )67( )72(  הכנסות מימון

          
  10   14   38  8  23   נטו, מימון )הכנסות (הוצאות

          
  1,180   302   318  931  1,017   הכנסההרווח לפני מסים על 
  305   71   79  237  252   מסים על ההכנסה

          
  875   231   239  694  765   לתקופהרווח 
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  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעמ ושל "פלאפון תקשורת בעתמצית דוחות כספיים של   -  11באור 
  

  מ"בזק בינלאומי בע  .3
  

  נתונים מתוך דוח על המצב הכספי  .א
 2009 בדצמבר 31 2009 בספטמבר 30 2010 בספטמבר 30  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
 

  547   513   459    רכוש שוטף
  559   543   540    רכוש שאינו שוטף

         
    999   1,056   1,106  
         

  367   279   258    התחייבויות שוטפות
  37   37   31    התחייבויות לזמן ארוך

         
  404   316   289    סך ההתחייבויות

  702   740   710    הון עצמי
         
    999   1,056   1,106  

  

  דוח רווח והפסדנתונים מתוך   .ב
  לשנה       
  שהסתיימה      
  ביום  לתקופה של שלושה חודשים   חודשיםתשעהלתקופה של   
   בדצמבר31  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   בספטמבר 30שהסתיימה ביום   

  2010 2009 2010 2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"מיליוני ש  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
 

  1,318   332   347   984   1,030   הכנסות
  777   195   208   584   616   הוצאות הפעלה 

            
  541   137   139   400   414   רווח גולמי

            
  175   47   48   131   141    ופיתוחשיווק, וצאות מכירהה

  105   24   26   75   80   הוצאות הנהלה וכלליות
  -   -   )5(  -   )62(  נטו , הכנסות אחרות

            
   159   206   69   71   280  
            

  261   66   70   194   255   רווח תפעולי
            

  12   2   2   8   8   הוצאות מימון
  )15(  )4(  )1(  )13(  )5(  הכנסות מימון

            
  )3(  )2(  1   )5(  3  נטו,  מימון)הכנסות(הוצאות 

            ות  כלולותחלק ברווחי חבר
             לפי שיטת השווי תוהמטופל 

  7   1   -   5   4   המאזני
            

  271   69   69   204   256   רווח לפני מסים על ההכנסה
  71   18   16   53   48   מסים על ההכנסה

            
  200   51   53   151   208   מפעילות נמשכת לתקופהרווח 
           לתקופה מפעילות ) הפסד(רווח 

  -  -  *-   - *-   שהופסקה 
         
   208 151  53  51 200  

  ח" אלפי ש500 -סכום נמוך מ  *



  מ"ורת בעהחברה הישראלית לתקש" בזק"
  

  2010 בספטמבר 30באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  
  

  30

   ארועים מהותיים במהלך תקופת הדוח  -  12באור 
  

 אשר 1957 -ז " על שביתה בהתאם לחוק סכסוכי עבודה התשי התקבלה בחברה הודעה2010 במרס 25ביום   .א
,  האמור בהודעהעל פיהעניינים שבסכסוך .  ואילך2010 באפריל 11וזאת החל מיום ,  ההסתדרותעל ידיהוכרזה 

מ לחתימה "יתקיים מו, כי טרם ביצוע מהלכים הנוגעים להעברת השליטה, הינם התעלמות מדרישות נציגות העובדים
מתנהל משא ומתן בין , בהמשך לכך. קיבוצי שיסדיר זכויות העובדים עקב העברת גרעין השליטה בחברהעל הסכם 

  . הנהלת החברה לבין נציגות העובדים
     

כאשר  באמצעות מספר הלוואות מבנקים ישראליים ח"ש מיליארד 2.6 גייסה החברה חוב בסך ,תקופת הדוחבמהלך   .ב
 1.3של הלוואות בסך . 2009יסו בחודש מרס ו של הלוואות בנקאיות שג מוקדםמתוכם כנגד פרעוןח " מיליון ש400

דות לפרעון  הלוואות בריבית משתנה ועומח"ש מיליארד 1.3הלוואות בריבית קבועה והיתרה בסך הינן  ח"שמיליארד 
  :כדלקמן

  
 0.21%מינוס נושאות ריבית משתנה בשיעור פריים , ח אינן צמודות" מיליארד ש1.1הלוואות בהיקף של  .1

 והריבית בגינן 2016 עד 2013עומדות לפרעון בארבעה תשלומי קרן שנתיים שווים בין השנים  ובממוצע
 .תשולם פעמיים בשנה

 
 עומדת ו0.33% משתנה בשיעור פריים מינוס נושאת ריבית,  אינה צמודהח"ש מליון 200הלוואה בסך  .2

 .2017 עד 2012לפרעון בשישה תשלומי קרן בין השנים 
 
עומדות  ו בממוצע5.56%נושאות ריבית קבועה בשיעור , ח אינן צמודות"ש מיליון 800הלוואות בהיקף של  .3

 והריבית בגינן תשולם פעמיים 2016 עד 2013לפרעון בארבעה תשלומי קרן שנתיים שווים בין השנים 
 .בשנה

 
 לפרעון תו ועומד5%ור נושאות ריבית קבועה בשיע, ח אינן צמודות"ש מליון 500הלוואות בהיקף של  .4

 .2017 עד 2012בשישה תשלומי קרן בין השנים 
  

 
    

 

  
  



 

  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
 

  תמצית דוחות כספיים ביניים 
  2010 בספטמבר 30ליום 
 )בלתי מבוקרים(



  
 

  

  מ "בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  2010 בספטמבר 30תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
  

  2 דוח סקירה של רואי החשבון
  

  3  על המצב הכספי בינייםתמצית דוחות 
     

  5  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
  

  6  תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים
  

  7  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
  

  10  תמצית דוחות על תזרים מזומנים ביניים
  

  12  באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
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  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום 

  
  
  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30  
  2010 2009 2009 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  

 
       נכסים 

       
 3,020  3,000  -  פקדונות לזמן קצר

 160,152  151,404  161,431  לקוחות 
 8,177  9,222  8,961  חייבים ויתרות חובה 

       
 171,349  163,626  170,392  סך הכל נכסים שוטפים 

       
       

 284,766 301,722  309,829   בניכוי זכויות שנוצלו-זכויות שידור 
 682,473  679,052  699,899  נטו, רכוש קבוע

 67,043 61,582  80,124  נטו, נכסים בלתי מוחשיים
       

 1,034,282  1,042,356  1,089,852  וטפיםסך הכל נכסים שאינם ש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
         

         
 1,205,631  1,205,982  1,260,244   סך הכל נכסים
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
  
  
  

 לשנה שהסתיימה ביום מה ביוםלתקופה של שלושה חודשים שהסתיי לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30  בספטמבר30  בספטמבר30 

 2010 2009 2010 2009 2009 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
 1,530,435 380,451  395,347 1,140,330  1,182,710 הכנסות

          
 1,042,101 261,836  258,524 775,905  842,188 עלות ההכנסות

          
 488,334 118,615  136,823 364,425  340,522 רווח גולמי

          
 122,312 28,779  31,543 90,217  103,521 הוצאות מכירה ושיווק

          
 117,805 29,175  33,538 88,543  99,283 תהוצאות הנהלה וכלליו

          
 202,804  178,760 65,081  57,954 240,117 
          

 248,217 60,661  71,742 185,665  137,718 רווח תפעולי
          

 177,900 57,549  56,393 148,177  136,959 הוצאות מימון
          

 )8,347( )12,978( )2,427( )13,580( )2,354( הכנסות מימון
          

 300,373 104,205  95,550 234,901  231,764 בעלי מניותבגין הלוואות הוצאות מימון 
          

 469,926 148,776  149,516 369,498  366,369 נטו, הוצאות מימון
          

 )221,709( )88,115( )77,774( )183,833( )228,651( הפסד לפני מסים על ההכנסה
          

 745 342  577 931  751 מסים על ההכנסה
          

 )222,454( )88,457( )78,351( )184,764( )229,402( הפסד לתקופה
          

          הפסד בסיסי ומדולל למניה 
  )7,441( )2,959( )2,621( )6,180( )7,673( )ח"בש (

 
 
  
  
  
  
  
  

 
  . הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים
  
  
  
 לשנה שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30  בספטמבר30  בספטמבר30 

 2010 2009 2010 2009 2009 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
 )222,454( )88,457( )78,351( )184,764( )229,402( הפסד לתקופה

          
          מרכיבים אחרים של רווח 

          : כולל
          רווחים אקטוארים מתוכנית 

 537  - - - -  להטבה מוגדרת
          

 537  -  - - - רווח כולל אחר לתקופה
          

 )221,917( )88,457( )78,351( )184,764( )229,402( כ הפסד כולל לתקופה"סה
 
 
  
  
  

 
  . הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  



 

 7

  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
  

   קרן הון בגין   כתבי פרמיה על  
 סך הכל יתרת הפסד תשלומים מבוססי מניות קרן הון אופציה מניות הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
        לתקופה של תשעה חודשים 

         בספטמבר30 שהסתיימה ביום 
        )בלתי מבוקר (2010
        

 )3,108,760(  )4,786,767(  6,931 1,537,271 48,219 85,557 29 )מבוקר (2010 בינואר 1יתרה ליום 
        

        ): בלתי מבוקר(תנועה במהלך התקופה 
        

 )229,402( )229,402( - - - - - הפסד כולל לתקופה
        

 2,156 - 2,156 - - - - תשלומים מבוססי מניות
        

 )3,336,006( )5,016,169( 9,087 1,537,271 48,219 85,557 29 )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30יתרה ליום 
        

        לתקופה של תשעה חודשים 
         בספטמבר30 שהסתיימה ביום 

        )בלתי מבוקר (2009 
        

 )2,892,138( )4,564,850( 1,636  1,537,271  48,219  85,557  29  )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 
        

        ):בלתי מבוקר(תקופה תנועה במהלך ה
        

 )184,764( )184,764( -  -  -  -  -  הפסד כולל לתקופה
        

 4,562  -  4,562  -  -  -  -  )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
        

 )3,072,340( )4,749,614( 6,198  1,537,271  48,219  85,557  29  )בלתי מבוקר (2009 בספטמבר 30יתרה ליום 
        
        

  
  
  

  .הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  )המשך(תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים 
  

   קרן הון בגין   כתבי פרמיה על  
 סך הכל יתרת הפסד תשלומים מבוססי מניות  הוןקרן אופציה מניות הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
        לתקופה של שלושה חודשים 

         בספטמבר30 שהסתיימה ביום 
        )בלתי מבוקר (2010
        

 )3,258,366( )4,937,818( 8,376 1,537,271 48,219 85,557 29 )בלתי מבוקר (2010 ביולי 1יתרה ליום 
        

        ): בלתי מבוקר(תנועה במהלך התקופה 
        

 )78,351( )78,351( - - - - - הפסד כולל לתקופה
        

 711 - 711 - - - - )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
        

 )3,336,006( )5,016,169( 9,087 1,537,271 48,219 85,557 29 )י מבוקרבלת (2010 בספטמבר 30יתרה ליום 
        

        לתקופה של שלושה חודשים 
         בספטמבר30 שהסתיימה ביום 

        )בלתי מבוקר (2009 
        

 )2,985,392( )4,661,157( 4,689  1,537,271  48,219  85,557  29  )בלתי מבוקר (2009 ביולי 1יתרה ליום 
        

        ):בלתי מבוקר(תנועה במהלך התקופה 
        

 )88,457( )88,457( -  -  -  -  -  הפסד כולל לתקופה
        

 1,509  -  1,509  -  -  -  -  )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
        

 )3,072,340( )4,749,614( 6,198  1,537,271  48,219  85,557  29  )בלתי מבוקר (2009 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  )המשך(תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים 
  

   קרן הון בגין   כתבי פרמיה על  
 סך הכל יתרת הפסד תשלומים מבוססי מניות קרן הון  אופציה מניות ון מניותה 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
         בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

        )מבוקר (2009
        

 )2,892,138( )4,564,850( 1,636  1,537,271  48,219  85,557  29  )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 
        

        :2009תנועה בשנת 
        

 )221,917( )221,917( -  -  -  -  -  )מבוקר(הפסד כולל לתקופה 
        

 5,295  -  5,295  -  -  -  -  )מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 
        

 )3,108,760( )4,786,767( 6,931  1,537,271  48,219  85,557  29  )מבוקר (2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  תמצית דוחות על תזרים מזומנים ביניים 
  
  
 לשנה שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30 פטמבר בס30  בספטמבר30 

 2010 2009 2010 2009 2009 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
          תזרימי מזומנים מפעילות 

           שוטפת
          

 )222,454( )88,457( )78,351( )184,764( )229,402( הפסד לתקופה
          

          התאמות 
 234,203  58,928  67,780 171,035  199,710 פחת והפחתות
 455,232  156,170  126,292 356,751  328,576 נטו , עלויות מימון

 )236( 1  )15( )191( )44( ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד 
 5,295  1,509  711 4,562  2,156 סי מניותתשלומים מבוס

 745  342  577 931  751 הוצאות מיסים על הכנסה
          

 )7,277( 3,355  )1,137( 1,472  )1,279( שינוי בלקוחות
 84  )2,223( 3,684 )961( )784( שינוי בחייבים ויתרות חובה

 5,466  10,151  )70,358( 37,554  )58,028( שינוי בספקים ונותני שרותים 
 )15,231( )19,424( 25,832 )12,649( 93,332שינוי בזכאים אחרים והפרשות 

          שינוי בזכויות שידור בניכוי 
 )31,433( 15,193  )2,943( )48,389( )25,063(  זכויות שנוצלו

 )82( 366  93 2,394  165 שינוי בהטבות לעובדים
 )13,524( )541( 54,487 )7,410( 47,321 ותשינוי בהתחייבויות אחר

          
 586,813  505,099 205,003  223,827  633,242 
          

 )1,060( )342( )577( )1,246( )751( מס הכנסה ששולם
          

          מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 409,728  135,028  126,075 319,089  356,660  שוטפת

        
          

          תזרימי מזומנים לפעילות 
           השקעה

  -  - 42  - 3,298  פרעון פיקדונות לזמן קצר
 949 )72,635( )52,441( )174,485( )151,461( רכישת רכוש קבוע
 )214,368( 578  1,056 578  1,493 מכירת רכוש קבוע

          רכישת נכסים בלתי מוחשים 
 )9,262( )5,449( )2,500( )10,636( )10,221( רים אח

 )37,931( )9,304( )9,771( )23,615( )27,299( תשלומים בגין הרכשת מנויים
          

          מזומנים נטו ששימשו 
 )260,612( )86,810( )63,614( )208,158( )184,190(  לפעילות השקעה

 
  
  
  
  
  
  

  . ורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים המצ
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  מ"בע) 1998(שירותי לוויין . אס. בי. די
  

  )המשך(תמצית דוחות על תזרים מזומנים ביניים 
  
  
 לשנה שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30 בספטמבר 30  בספטמבר30 

 2010 2009 2010 2009 2009 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 
          תזרימי מזומנים לפעילות 

           מימון
          

         גידים קבלת הלוואות מתא
 -  - -  - 255,000    בנקאיים

         פרעון הלוואות מתאגידים
 -  - -  - )283,105(    בנקאיים

 -  - )55,020(  - )55,020(  ח"פרעון קרן של אג
          אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 13,532 6,148  22,489 46,771  4,685 נטו,  בנקאיים
 )162,648( )54,366( )29,930( )157,702( )94,030( ריבית ששולמה 

          
          מזומנים נטו ששימשו 

 )149,116( )48,218( )62,461( )110,931( )172,470(  לפעילות מימון
          

 - - - - - שינוי במזומנים ושווי מזומנים
          

          יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 - - - - -  לתחילת התקופה

          
          יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 -  - - - -  לסוף התקופה
      

 
  . הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   הישות המדווחת- 1באור 
  

 ומשרדיה 1998 בדצמבר 2התאגדה בישראל ביום , ")החברה "-להלן (מ "בע) 1998(שרותי לווין . אס.בי.די
  .כפר סבא, 6הראשיים ממוקמים בישראל ברחוב היוזמה 

 -להלן ( קיבלה החברה רשיון ממשרד התקשורת לשדר שידורי טלוויזיה באמצעות לווין 1999בחודש ינואר 
 וניתן להאריכו לתקופה של שש שנים 2017ן השידורים ניתן לחברה עד ינואר תוקפו של רישיו). הרשיון

-ב"התשמ, )בזק ושידורים(לחוק התקשורת , בין היתר, בפעילותה כפופה החברה. נוספות בתנאים מסוימים
  .התקנות והכללים שהוצאו מכוחו וכן לתנאי הרשיון, ) חוק התקשורת-להלן  (1982

  
מחויבת בזק לקיים הפרדה מבנית ") בזק "-להלן (מ "ברה הישראלית לתקשורת בעהח, על פי רשיונה של בזק

 תוקנו רשיונה של בזק ושל 2010בחודש מאי ויוני .  מלאה בינה לבין חברות הבת שלה וכן בינה לבין החברה
  .לשווק סלי שירותים משותפים, בתנאים מסוימים, באופן המתיר להן, בהתאמה, החברה

  
 קיבל בית המשפט העליון את ערעור הממונה על ההגבלים העסקיים על פסק הדין של 2009בחודש אוגוסט 

בין ) 1988-ח"התשמ, כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים(במסגרתו אושר מיזוג , בית הדין להגבלים עסקיים
ט והחלי, בכפוף לתנאים מסויימים, החברה לבין בזק על ידי מימוש האופציות שבידי בזק למניות החברה

  .שלא לאשר את המיזוג האמור
  
  
  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
  

דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכו בהתאם ל
וא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה יש לקר. כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות , כמו כן"). הדוחות השנתיים: "להלן (2009 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
  .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' פרק ד

  
  .2010, באוקטובר 31חברה ביום תמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה על ידי דירקטוריון ה

  
   דעתשימוש באומדנים ושיקול  .ב
  

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת , IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,בהערכות

  . ת בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלהיובהר שהתוצאו. הכנסות והוצאות
בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו , שיקול הדעת של ההנהלה

  .הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים, בהערכות הכרוכות באי וודאות
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -3באור 
  

הינה המדיניות שיושמה בדוחות , בונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלההמדיניות החש
, כלפי עובדיההחברה אינה מחשבת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את המחויבות האקטוארית . השנתיים

אלא אם כן חלים שינויים מהותיים בתוכניות ההטבה או שינויים מהותיים בתנאי השוק בתקופת ביניים 
  .כתוצאה מכך לא מוכרים רווחים או הפסדים אקטואריים בתקופת הדוח. משפיעים על המחויבות של החברהה
  

  שיעורי השינויים במדד המחירים לצרכן בשער החליפין של מטבע חוץ
  

  :ב בתקופות החשבון"שחלו במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין של הדולר של ארה, להלן שיעורי השינוי
  

 מדד המחירים ליפין שער הח   
 לצרכן של הדולר   

   % % 

 

   : בספטמבר30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 
2010   )2.91( 1.9 
2009   )1.16( 3.42 

     
  

   : בספטמבר30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
2010   )5.42( 1.23 
2009   )4.11( 1.26 

     
 3.91  )0.71(   2009 דצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה

  
   מצבה הכספי של החברה- 4באור 

  
 222 - הסתכם בכ 2009הפסד החברה לשנת . מאז תחילת פעילותה צברה החברה הפסדים ניכרים  .א

 הסתכם לסך 2010 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום תשעהח וההפסד לתקופה של "מיליון ש
מסתכמים הגירעון בהון והגירעון בהון החוזר של , צאה מהפסדים אלהכתו. ח" מיליון ש229 -של כ 

  . בהתאמה, ח" מיליון ש1,362 -ח וכ " מיליון ש3,336 - לסך של כ 2010 בספטמבר 30החברה ליום 
  
: להלן( נחתם ונכנס לתוקפו תיקון להסכם המימון הבנקאי של החברה 2010בחודש מרץ   .1  .ב

") הבנק המצטרף: "להלן(צורף בנק ישראלי נוסף , השארבין , לפיו, ")הסכם התיקון"
העמיד , במסגרת ההצטרפות"). הבנקים הנוכחיים: "להלן(לקונסורציום הבנקים הנוכחי 

וכן העניק , הבנק המצטרף לחברה את חלקו היחסי במסגרות האשראי השוטפות של החברה
כפי ( שימש להצטרפותו אשר מרביתו, ח" מיליוני ש255לחברה אשראי לזמן ארוך בסך של 

תוך פרעון ופרעון מוקדם של חובות , למסגרות האשראי לזמן ארוך של החברה) חלקו היחסי
 את צרכיה השוטפים של שימשה, ח" מליון ש46 -בסך של כ, ויתרתו, החברה לבנקים הנוכחיים

  .החברה
ו נוצר לטובת הבנק המצטרף שעבוד צף במתכונת דומה לאל, בהתאם להסכם התיקון

הרשומים לטובת הבנקים הנוכחיים וכן צורף הבנק המצטרף לשעבוד הקבוע הרשום לטובת 
שטרי , כן חתמו בעלי מניות החברה על תיקונים לכתבי ההתחייבות. הבנקים הנוכחיים

בדבר , שנחתמו על ידיהם בעבר לטובת הבנקים הנוכחיים, לפי הענין, המשכון וכתב הערבות
  . הצטרפות הבנק המצטרף

הן ההלוואות לזמן ארוך והן (ל פי הסכם התיקון הוארכה תקופת החזר האשראי הבנקאי ע
תוך שהתקבלה הסכמת הבנקים לפרעון ההלוואות , 2015עד לתום שנת ) המסגרות השוטפות

  ). 31.12.2013(ידי גופים מוסדיים  במועדן -שהועמדו לה על
בתניות , ות בהסכם המימוןבמסגרת הסכם התיקון הוחלפו התניות הפיננסיות המפורט

  : והתואמות את תכניתה העסקית של החברה2015אשר יחולו עד לשנת , החדשות הבאות
  
  ;תנית כושר פרעון מינימאלי  .א

 ;מינימאלי) EBITDA(תנית תזרים תפעולי   .ב

  ;תנית אשראי ספקים מקסימאלי ומינימאלי  .ג

עמידה בהן מקנה -אי. ם מדי רבעוןהערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדי
  .לבנקים זכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות בהתאם לתנאי הסכם המימון
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  )המשך ( מצבה הכספי של החברה- 4באור 
  

 לאחר וזאת, 2010 בספטמבר 30החברה עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון ליום   .2
 30 ביחס ליעד של אחת ההתניות ליום 2010 אוקטוברהקלה שקיבלה מהבנקים בחודש 

לאור . 'ג 6שנדרשה לנוכח ההפרשה המהותית שביצעה החברה כאמור בסעיף , 2010 בספטמבר
 817,323מוצגות ההלוואות מהבנקים בסך ,  לאחר תאריך המאזןניתנההעובדה שהקלה זו 

יעדי הקלה דומה אף ביחס לקיבלה  החברה .ח במסגרת ההתחייבות לזמן קצר"אלפי ש
  . 2010 בדצמבר 31ם וההתניה הפיננסית האמורה לי

  
להערכת הנהלת החברה מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות החברה   .3

. לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון החברה
לות לשנה הקרובה תתאים החברה והיה ואם ידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעי

  .את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה
  
  
  

  התחייבויות תלויות-5באור 
  

  תביעות משפטיות
  
  תביעות עובדים  .א

  
י עובדים ועובדים "במהלך העסקים השוטף כנגד החברה הוגשו תביעות משפטיות קבוצתיות ופרטניות ע

 30ליום . טענות לאי תשלום רכיבי שכר והלנת שכר, בעיקר,מדובר בתביעות שעניינן . רהלשעבר של החב
לדעת הנהלת . ח"  אלפי ש1,713 סכומן של כלל התביעות האמורות לעיל מסתכם לסך של 2010 בספטמבר
נכללו בדוחות הכספיים , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות, בין היתר, המתבססת, החברה

במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות , ח" אלפי ש722  הפרשות נאותות בסך כולל של
  .כאמור

  
  תביעות לקוחות  .ב

  
מדובר בעיקר . י לקוחות של החברה"במהלך העסקים השוטף כנגד החברה הוגשו תביעות משפטיות ע

טענות לגביית כספים שלא כדין , דרך כללב, שעניינן ) ותביעות מכוחן(בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות 
 סכומן של תביעות אלה מסתכם 2010 בספטמבר 30ליום . אס. בי. די ופגיעה במתן שרותים המסופקים על ידי

על חוות דעת משפטיות באשר , בין היתר, המתבססת, לדעת הנהלת החברה. ח"אלפי ש 244,380לסך של 
במקום בו נדרשו , ח"שאלפי  8,797הפרשות נאותות בסך כולל של נכללו בדוחות הכספיים , לסיכויי התביעות

  .הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור
  

אשר טרם ניתן , ח"ש אלפי 50,028 -מתוך התביעות האמורות קיימות תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם לכ
  .להעריכן

  
חברה שתי תביעות נוספות בצרוף בקשה במהלך הרבעון וכן לאחר תאריך הדוחות הכספיים הוגשו נגד ה

 -התביעה הראשונה הוערכה על ידי התובע בסכום של כ. לאישורן כייצוגיות אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן
  .ח" מיליון ש98התביעה השנייה הוערכה על ידי התובע בסכום של . ח" מיליון ש50
  
  תביעות ספקים וספקי תקשורת   .ג

  
י ספקים המספקים לחברה טובין "ד החברה הוגשו תביעות משפטיות שונות עבמהלך העסקים השוטף כנג

. שנגרמו לספק כתוצאה מרשלנות של החברהלנזקים התביעה העיקרית הוגשה בגין טענות . או שירותים/ו
, לדעת הנהלת החברה. ח"אלפי ש 49,584 סכומן של תביעות אלה מסתכם לסך של 2010 בספטמבר 30ליום 

נכללו בדוחות הכספים הפרשות  .על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות,  היתרבין, המתבססת
  . במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור,ח"ש אלפי 158נאותות בסך כולל של 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באורים לדוחות הכספיים
  

 15

  

   אירועים מהותיים בתקופת המאזן- 6באור 
  

לפי ,  שהתקבלו מאת משרד התקשורת לבקשות החברהבמסגרת האישורים, 2010בחודש אפריל   .א
בקשר עם רכישת השליטה בחברה ) במישרין ובעקיפין(לאישור העברת אמצעי שליטה בה , רישיונותיה

החליט משרד התקשורת להחיל על , מ בחברה לידי נאמן"אס בע.בי.והעברת אחזקות יורוקום די
  :החברה את התנאים המרכזיים הבאים

באחזקות הנאמן באמצעי השליטה בחברה לא יבוצע אלא אם , שרין או בעקיפיןבמי, כל שינוי .1
  .לאחר שנועץ במועצה, התקבל לשינוי אישור שר התקשורת בכתב ומראש

, במישרין או בעקיפין, הנאמן לא יפעל בהתאם להנחייה שקיבל מגורם כלשהו שעניינה נוגע .2
  .אישור משרד התקשורת לכךאלא לאחר שניתן לו , לתחום ההסדרה של משרד התקשורת

נוסף על הליך , עסקה בין החברה לבין קבוצת יורוקום שעניינה ציוד קצה לוויני תיחשב .3
לחוק החברות ועל כן ) 4(270כהגדרתה בסעיף , לעסקה חריגה, האישור במוסדות החברה

 .  לחוק החברות275תחייב הליך אישור במוסדות החברה לפי סעיף 
ון בחברה בעסקאות כאמור  לעיל יתועדו בפרוטוקול מפורט ומלא אשר דיוני ישיבות דירקטורי .4

 .ל משרד התקשורת"י ראש הישיבה ויועברו לעיון מנכ"ייחתם ע
  
לפיה הערוצים היעודיים יהיו ,  עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק2010בחודש מרץ   .ב

 אושרה הצעת החוק בקריאה 2010לי בחודש יו. פטורים מתשלום דמי מעבר לחברת הכבלים ולחברה
 .שניה ושלישית במליאת הכנסת

 
בחודש , ")חברת הכבלים"להלן (מ " מערכות תקשורת בע-בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה חברת הוט   .ג

לים "מחברים ומו,  ניתן פסק בורר בבוררות שניהלה חברת הכבלים עם אגודת קומפיזטורים2010יולי 
בקשר עם קביעת מנגנון לחישוב התמלוגים השנתיים בגין ") ם"אקו ("מ"של מוזיקה ישראלית בע

קיבל פסק הבורר באופן עקרוני ,  על פי דיווח זה. ם"השימוש ביצירות שזכויותיהן מוגנות על ידי אקו
למעט שינויים , ם באותו הליך"את מתווה המודל לחישוב התמלוגים כפי שהוצג על ידי אקו

לפי חישוב ,  ואילך2003ה יחול גם לעניין הפרש תמלוגים החל משנת וקבע כי מודל ז, מסויימים
כי בכוונתה לערער על פסק , חברת הכבלים ציינה. שייערך בין הצדדים לבוררות בדרך מוסכמת

לא ידוע לחברה מהו המודל , היות שפסק הבורר ויתר מסמכי הבוררות לא הומצאו לחברה. הבורר
סכומי , ם"בהתאם להסכמות בין החברה לבין אקו, ם זאתע. שאומץ ומהם נימוקי פסק הבורר

כתלות בסיכום אליו , היתר בין,  עשויים להתעדכן2003משנת  ם החל"התמלוגים המשולמים לאקו
להערכת הנהלת , לפיכך. ם אף כתלות בהכרעת הבורר"ולשיטת אקו, ם"יגיעו חברת הכבלים ואקו

תשלומי הפרשים בסכומים משמעותיים בגין החברה יכול ובעקבות פסק הבורר תחויב החברה ב
עדכון אומדן . 2003את אומדן סכום התמלוגים החל משנת . לאור זאת עדכנה החברה. העבר

ם בסמוך לאחר מתן "התמלוגים נערך בהתבסס על מתווה למודל לחישוב תמלוגים אשר נתקבל מאקו
בסיס כך ביצעה החברה ועל , תוך ביצוע התאמות בהתאם להערכת הנהלת החברה, פסק הבורר

  . 2010 ביוני 30הפרשה מהותית בדוחותיה הכספיים ליום 
  
הוצאה לחברה  שומה בגין מס תשומות באזור אילת , מ שנערכה בחברה"במסגרת ביקורת מע  .ד

). כולל ריבית והצמדה( ₪ 9,500,000 - בסך של כ2010 לחודש יולי 2006לתקופה שבין חודש ינואר 
 להערכת.  הגישה החברה השגה על השומה במסגרתה ביקשה את ביטולה2010בחודש ספטמבר 

לביטול  ) 50%מעל ( בשלב הנוכחי קיים סיכוי סביר ,ד יועצי המשפטיים "החברה בהתבסס על חוו
  .השומה במלואה

  

לגבות . אס.בי. תהיה רשאית די2010 החליטה המועצה כי החל מחודש נובמבר 2010בחודש ספטמבר   .ה
צטרפו למבצע הכולל תקופת התחייבות והמבקשים להתנתק משידוריה קודם לתום ממנויים שה

השווה לסכום הנמוך מבין שני הסכומים , תקופת התחייבות במבצע אליו הצטרפו החזר עלות הטבה
החזר עלות ההטבה הקבוע במבצע או יתרת התשלומים אותם היה נדרש המנוי לשלם לו היה : הבאים

ההחלטה חלה גם ביחס למבצעים . אס עד לתום תקופת ההתחייבות.בי.ינותר מחובר לשירותי ד
פנתה למועצה בבקשה לדחות את מועד כניסת ההחלטה לתוקף . אס.בי.די. אס.בי.קיימים של די

  .2011בהתאם נדחתה כניסת ההחלטה לתוקף לחודש ינואר . בשלושה חודשים נוספים
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  ריך המאזן אירועים מהותיים לאחר תא- 7באור 

  
שלה ) 'סדרה א(ודירוג אגרות החוב . אס.בי.את דירוג די" מעלות " העלתה2010אוקטובר בחודש   .א

בעקבות ההנפקה . אס.בי.בשיפור נזילותה של די, בין השאר, העלאת הדירוג נומקה. 'ilA-'לדירוג 
צפוי בהסכם הצפויה של סדרה חדשה של אגרות חוב וכן גידול בגמישות הפיננסית לאור תיקון 

הדירוג האמור ניתן גם לסדרה החדשה של אגרות החוב אותה מתעתדת החברה . המימון עם הבנקים
עוד הודיעה מעלות כי תחזית הדירוג היא יציבה לאור ההערכה כי ביצועיה התפעוליים של . להנפיק

וג בטווח הבינוני פרופיל הנזילות ולוח סילוקין מאוזן יותר צפויים לתרום ליציבות הדיר, .אס.בי.די
בנוסף הודיעה מעלות כי אם . או בנזילותה. אס.בי.אלא אם יהיו שינויים מהותיים במבנה ההון של די

או במקרה . אס.בי.יהיו שינויים מהותיים בתנאי ההנפקה אשר עשויים לפגוע באיכות האשראי של די
  . את הורדתוולשקול. אס.בי.מעלות עשויה לבחון שוב את דירוג די, שההנפקה תבוטל

  
גיבשו הסדר חוב ביחס ליתרת חוב ") בזק"להלן (החברה הישראלית לתקשורת , החברה וחברת בזק  .ב

 2009 ביולי  31בגין שרותי תקשורת נכון ליום , ח" מיליון ש31.5של החברה לחברת בזק בסך של 
 תשלומים 36 -באשר תשולם על ידי החברה לבזק , )המשקף פשרה בין עמדת החברה לבין עמדת בזק(

 בתוספת 1.5% + ח כל אחד וכן בתוספת ריבית בגובה ריבית הפריים" אלף ש875חודשיים שווים של 
. 2009 בנובמבר  1הסדר החוב אושר על ידי הדירקטוריון של  החברה ביום . מ כחוק בגין הריבית"מע

 אושר הסכם 2010בר בחודש אוקטו. 2010 במאי 20אישור האסיפה הכללית של חברת בזק ניתן ביום 
לדחיית חלק מהתשלומים שעל פי ההסדר האמור וכן לדחיית תשלומים בהם חבה החברה כלפי בזק 

על פי . על פי הסכם קודם בינה ובין החברה לפריסת חוב החברה בגין רכישת תשתית אינטרנט
, ם התשלומים שנותרו על פי הסכם הקוד15- תשלומים של ההסכם האמור ו18יידחו , ההסכם

, כאשר בתקופת הדחייה ישאו התשלומים ריבית שנתית בשיעור של פריים,  חודשים18לתקופה של 
  .בתנאים הקבועים בו, ההסכם ניתן לביטול בהודעה מראש. 3%בתוספת 

  
 400-בוחנת החברה את האפשרות להנפיק סדרת אגרות חוב נוספת בהיקף של כ, נכון למועד דוח זה  .ג

בשעבודים מדרגה ראשונה על נכסי החברה כפי שנוצרו לטובת הבנקים ח אשר תובטח "מליון ש
תקבולי הנפקה זאת מיועדים לפרעון .  עם שעבודים אלה, פארי פאסו, ) 'סדרה א(ומחזיקי אגרות חוב 

  . וכן לפרעון חלק מהחוב הבנקאי2005ההלוואות שקיבלה  החברה בשנת 
המימון שיעגן את הפרעון החלקי האמור של החברה  מנהלת משא ומתן עם הבנקים לתיקון הסכם 

  .החוב הבנקאי תוך תיקון ההתניות הפיננסיות
ייתכן שעד השלמת ההנפקה ככל שתבוצע וההתקשרות עם הבנקים בתיקון להסכם המימון יחולו 

  .שינויים באמור לעיל
  

  
  ר דירקטוריון לישיבת האישור" מינוי יו- 8באור 

  
הסמיך דירקטוריון החברה , כפועל יוצא. ר דירקטוריון מכהן" לחברה יוביום אישור הדוחות הכספיים אין

ר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון בה יאושרו הדוחות "לכהן כיו, דירקטור בחברה, דוד אפרתיאת 
  .2010 בספטמבר 30ובתוקף רק לחתום על הדוחות הכספיים של החברה ליום , הכספיים
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30 ליום מידע כספי נפרד בינייםתמצית 
  
  
  וכן הענייניםת
  
  

  מודע  
  
  
  2  ון סקירה של רואי החשבוח ד
  

  )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30 ליום תמצית מידע כספי נפרד ביניים
  

  3  בינייםנתונים על המצב הכספי תמצית 
  

  4  ביניים רווח והפסד נתוניתמצית 
  

  5   בינייםנתונים על הרווח הכוללתמצית 
  

  6   בינייםם על תזרימי המזומנינתוניםתמצית 
  

  8  לתמצית מידע כספי נפרד בינייםבאורים 
  
 
  
  





 

      
      

 

  
  

  ליום ביניים נתונים על המצב הכספי תמצית 
  
  
  
 2009 בדצמבר 31 2009 בספטמבר 30 2010 בספטמבר 30  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 
       נכסים

        
 360   775   1,104   מזומנים ושווי מזומנים

 10   34   188     נגזריםלרבות ,השקעות
 845   872   825   לקוחות
 555   110   93    חייבים 
 9   12   8   מלאי

  40   34   30    נכסים המוחזקים למכירה
       

 1,819   1,837   2,248   נכסים שוטפיםסך הכל 
       

 100   114   99     נגזריםלרבות ,השקעות
 102   90   202   לקוחות וחייבים

 *3,771   *3,761   3,936   רכוש קבוע
 193   170   242   מוחשיים-נכסים בלתי

 6,566   6,776   6,885    השקעות בחברות מוחזקות
 383   375   326    נדחיםמסיםנכסי 

       
 11,115   11,286   11,690    שוטפיםשאינםסך הכל נכסים 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
  
  
  
  
  
  
 

      

       
       
       

 12,934  13,123  13,938    נכסיםסך הכל 
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 2009 בדצמבר 31 2009 בספטמבר 30 2010 בספטמבר 30  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 
       התחייבויות 

       
  685   693   946   הלוואות ואשראי, אגרות חוב

  263   223   319   ספקים 
  537   502   512    לרבות נגזרים, זכאים אחרים

  250   -   91    הלוואות מחברות מאוחדות
  86   83   257    התחייבויות מסים שוטפות

  19   21   17    הכנסה נדחית
  279   268   269   )4באור  (הפרשות

  469   236   316   הטבות לעובדים
  -   1,149   1,280   דיבידנד לתשלום

        
  2,588   3,175   4,007   סך הכל התחייבויות שוטפות

        
  3,166   3,166   2,363    אגרות חוב

  383   383   2,600    התחייבויות לתאגידים בנקאיים
  247   231   251   הטבות לעובדים

  6   5   3   הכנסה נדחית ואחרים
        

  3,802   3,785   5,217   שוטפות סך הכל התחייבויות שאינן
        

  6,390   6,960   9,224   סך הכל התחייבויות
        

         הון
  6,187   6,181   6,206   הון מניות

  275   247   356    פרמיה על הון מניות
  595   604   530   קרנות

  )513(  )869(  )2,378(  )גרעון(יתרת עודפים 
        

 6,544   6,163  4,714    סך הכל הון
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  12,934   13,123   13,938   והתחייבויותסך הכל הון 
  
  
  
   

 אלן גלמן אברהם גבאי שלמה רודב
  ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ  מנהל כללי  ר הדירקטוריון"יו
  
  
  
  2010 בנובמבר 1: אריך אישור הדוחות הכספייםת
  
  .לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 3ראה באור ,  בדרך של הצגה מחדששום למפרעיי  *
  
  .לתמצית מידע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנובאורים המצורפים ה
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    בינייםנתוני רווח והפסדתמצית 
  
  לשנה שהסתיימה    חודשים שהסתיימהשלושה של לתקופה   חודשים שהסתיימהתשעהלתקופה של  
   בדצמבר 31ביום   בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום  

 2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש 

 
 5,303   1,343   1,323   3,987   3,934   )2 באור(כנסות ה
           

           עלויות והוצאות
 794   184   171   600   512      פחת והפחתות

 1,094   255   256   797   783      שכר עבודה
                  הוצאות הפעלה וכלליות 

  1,690   451   399   1,282   1,187   )3באור      (
             ות תפעולי) הכנסות(   הוצאות 

 202   )38(  )59(  )54(  )97(  נטו, אחרות    
           
   2,385   2,625   767   852   3,780 
           

 1,523   491   556   1,362   1,549   רווח תפעולי
           

            מימון)ותכנסה(הוצאות 
 295   126   84   247   190    מימוןהוצאות   
 )310(  )123(  )54(  )269(  )132(   מימוןהכנסות   
           

 )15(  3   30   )22(  58   נטו, מימון )הכנסות(הוצאות 
           

            )ותכנסה(הוצאות רווח לאחר 
 1,538   488   526   1,384   1,491   נטו, מימון 

           
 958   231   211   728   782   נטו,חלק ברווחי חברות מוחזקות

           
 2,496   719   737   2,112   2,273   רווח לפני מסים על הכנסה

           
 431   169   149   413   405   מסים על הכנסה

           
 2,065   550   588   1,699   1,868   רווח לאחר מיסים על הכנסה

            
            רווח מיציאה מאיחוד של חברה

  1,538   1,538   -   1,538   -   מאוחדת
            

  3,603   2,088   588   3,237   1,868   רווח לתקופה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .באורים המצורפים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנוה
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   בינייםהכוללנתונים על הרווח תמצית 
  
  
  לשנה שהסתיימה    חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של    חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של  
   בדצמבר 31ביום   בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש 

 
  3,603   2,088   588  3,237  1,868   לתקופהרווח 

        
        כולל אחר) דהפס(רווח 

  )11( )1( 3  -  3   נטו ממס, לתקופה
         

  3,592   2,087  591  3,237  1,871   רווח כולל לתקופהסך הכל 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .באורים המצורפים לתמצית מידע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנוה
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 מ" לתקשורת בעהחברה הישראלית" בזק"
  

  בינייםנתונים על תזרימי המזומנים תמצית 
  
  
  לשנה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר 31ביום    בספטמבר30ביום   בספטמבר30ביום  

 2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש 

           תזרימי מזומנים מפעילות 
             שוטפת
  3,603   2,088   588   3,237   1,868  התקופרווח ל

           :התאמות
  *715    *176   153   *539   457  פחת

           הפחתה של נכסים בלתי 
  79   8   18   61   55    מוחשיים

            רווח מיציאה מאיחוד של 
  )1,538(  )1,538(  -   )1,538(  -    חברה מאוחדת

           חלק ברווחי חברות מוחזקות 
            השווי  המטופלות לפי שיטת

  )958(  )231(  )211(  )728(  )782(   מאזני
  )44(  )30(  28   )52(  40  נטו,  מימון)הכנסות (הוצאות
  )64(  )30(  )86(  )50(  )115( נטו, רווח הון

  25   5   2   18   8  עסקאות תשלום מבוסס מניות
  431   169   149   413   405  הוצאות מסים על הכנסה

           
  1   3   1   )2(  1  שינוי במלאי

  26   )31(  )17(  )2(  )52( וחייבים אחריםשינוי בלקוחות 
  1   )13(  119   )24(  44  וזכאים אחריםשינוי בספקים 

  25   6   )1(  15   )10(  שינוי בהפרשות 
  118   )45(  )94(  )118(  )149( שינוי בהטבות לעובדים

            
           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

            שוטפת בגין) ששמשו לפעילות( 
  2   1   17   )12(  11  עסקאות עם חברות מוחזקות 

            
  )202(  )12(  18   )188(  )181( נטו, מס הכנסה ששולם

           
           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  2,220   526   684   1,569   1,600   שוטפת
            

           תזרימי מזומנים מפעילות 
             השקעה

  )133(  )31(  )40(  )92(  )105( השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
  86   19   48   77   89    תמורה ממכירת רכוש קבוע

  6   )1(  -   4   -  נטו,  שוטפותשינוי בהשקעות
  )720(  )173(  )205(  )541(  )625( רכישת רכוש קבוע

           תמורה ממימוש השקעות 
  46   2   )2(  43   2    שוטפותשאינן והלוואות 

  25   13   1   23   7  ריבית שהתקבלה 
  -   -   )196(  -   )196(  רכישת חברת בת 

           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
            חברותב  השקעה
  578   140   442   570   1,076  )בעיקר דיבידנד ( מוחזקות

           מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  )112(  )31(  48   84   248   השקעה )לפעילותששמשו (

  
 
  .לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 3ראה באור , יישום למפרע בדרך של הצגה מחדש  *
  
  
  .דע כספי נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנובאורים המצורפים לתמצית מיה
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )המשך ( בינייםנתונים על תזרימי המזומניםתמצית 
  
  
  לשנה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
  צמבר  בד31ביום    בספטמבר30ביום   בספטמבר30ביום  

 2010  2009  2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש 

 
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
  400   -   700   400   2,600  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים

  -   -   -   -   )400(   מתאגידים בנקאייםותפרעון הלווא
  -   -   )226(  -   -    נטו,אשראי לזמן קצר
  )556(  -   -   )547(  )558( פרעון אגרות חוב
  )1,941(  -   -   )792(  )2,453( דיבידנד ששולם
  )167(  )9(  -   )161(  )153( ריבית ששולמה

  44   1   -   12   -  נטו, תקבול בגין נגזרים
            ורה ממימוש כתבי אופציה תמ

  129   20   3   117   21   עובדיםל 
            

            הלוואות) רעוןפ(קבלת 
  250   -   )111(  -   )161( נטו, חברות מוחזקותמ 

            
           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )1,841(  12   366   )971(  )1,104(  מימון )ששימשו לפעילות( 
           

           מנים ושווי  נטו במזועליה
  267   507   1,098   682   744   מזומנים

           מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  93   268   6   93   360   התקופה 

           
           מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  360   775   1,104   775   1,104   תקופה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . נפרד ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנובאורים המצורפים לתמצית מידע כספיה
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   הכספייםהנתונים אופן עריכת - 1אור ב
  

  הגדרות  .א
  
  מ"  בזק החברה הישראלית לתקשורת בע-"  החברה"
  
דוחות הכספיים כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת ה": בעל עניין", "חברה מוחזקת", "הקבוצה", "חברה כלולה"

   .2009 לשנת המאוחדים של החברה
  

  עיקרי אופן עריכת הנתונים הכספיים  .ב
  

 -ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך '  ד38המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה 
דוחות תקופתיים (ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9לפי תקנה הנדרש  ואינו כולל את כל המידע 1970
יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום .  בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד1970 -ל"התש, )ומידיים

 ספטמברב 30צית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום מת וביחד עם 2009 בדצמבר 31מה ביום ולשנה שהסתיי
  ").הדוחות המאוחדים: "להלן (2010

  
  
  
   הכנסות- 2אור ב
  
 לשנה שהסתיימה  חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של  מההסתייש חודשים תשעהלתקופה של  
  בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30 ביום 

 2010  2009 2010  2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש 

 
  3,333   843   788  2,510  2,368   וניהטלפ

  863   221   249  638  720   אינטרנט
  851   217   219  637  663   תמסורת ותקשורת נתונים

  256   62   67  202  183   שרותים אחרים
          
   3,934  3,987  1,323   1,343   5,303  

  
  
   הוצאות הפעלה וכלליות- 3אור ב
  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   חודשים תשעהלתקופה של  
  בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  סתיימהשה 

 2010  2009 2010  2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש 

 
  823  211  198   621  599  וצאות טלפון אלחוטי נייד ה
 266  83  65   193  181   כלליות  וצאותה

 80  21  16   62  55  חומרים וחלקי חילוף
 278  72  64   204  183  חזקת בנייניםא
           רותים ואחזקה על ידי קבלניש
 96  21  18   69  57   משנה 
 96  23  24   70  72  בוצאות אחזקת כלי רכה

 18   12   8   37  24  תמלוגים למדינת ישראל
 33  8  6   26  16   ושונותמלות גבייהע

      
  1,187  1,282   399  451  1,690 
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  התחייבויות תלויות - 4 באור
  

להלן (שפטיים שונים ה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים נגדה הליכים מקים השוטף הוגשו כנגד החברבמהלך העס
  ").תביעות משפטיות: "בסעיף זה

  
  .ח" מיליוני ש269 - כ בגין תביעות משפטיות בסך שלהפרשותבדוחות הכספיים של החברה נכללו    

מסתכם  אשר ההסתברות להתממשותן אינה צפויהסכומי החשיפה הנוספת מעבר להפרשות אלו בגין התביעות המשפטיות 
  .ח" מיליארד ש3 - כ לסך של
ח אשר בשלב זה טרם ניתן " מיליוני ש260 -קיימות תביעות אשר סכומן הכולל מסתכם לכמתוך התביעות האמורות , כמו כן

להעריכן וכן קיימות תביעות נוספות אשר בגינן קיימת לחברה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל לנוכח העובדה שלא צויין 
   .בתביעה סכום תביעה מדוייק

 .טרם ניתן להעריכהאשר , ח" שיליוני מ98על סך הוגשה כנגד החברה תביעה על ידי לקוחותיה  ,אריך הדוחלאחר ת, בנוסף
  

  
  .התחייבויות תלויות,  בדוחות המאוחדים5התחייבויות תלויות ראה באור  ברמידע נוסף בדל

  
  

   התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות– 5 באור
  
  הלוואות  .א
  

 בזק –להלן (מ " בזק בינלאומי בעתחברלח " מיליון ש45סך של ב הלוואה  החברההעמידה, 2010  במרס21ביום  )1
צמודה הייתה , 4% ריבית שנתית של השא ההלוואה נ.ואות בין החברותהלולכפוף לתנאי הסכם מסגרת ב, )בינלאומי

 1ביום  .2010 ביוני 1ל מיום  בארבעה תשלומי קרן וריבית חודשיים שווים הח לפרעון ועמדהלמדד המחירים לצרכן
 . לפרוע את כל תשלומי ההלוואה שקיבלהבזק בינלאומי סיימה 2010בספטמבר 

  
, ) פלאפון-להלן (מ "פלאפון תקשורת בע תחברמח " מיליון ש90סך של ב הלוואה טלה החברהנ, 2010 אי במ31ביום  )2

צמודה למדד המחירים , 4%בית שנתית של  ההלוואה נושאת רי.ואות בין החברותהלולכפוף לתנאי הסכם מסגרת ב
 .2011 בינואר 6 ועומדת לפרעון ביום לצרכן
צמודה ההלוואה הייתה  .ח" מיליון ש110בסך של  הלוואה נוספת לחברההעמידה פלאפון , 2010 ביוני 15ביום , בנוסף

  .2010 ביולי 6ביום ההלוואה נפרעה , 4% ריבית שנתית של  ונשאהלמדד המחירים לצרכן
  

 ח"ש מיליון 2.5 לאחר פרעון של ,)ליין- בזק און-להלן (מ "בע ליין-לחברת בזק און החברה  ההלוואה שהעמידהןלעניי )3
 30 ההלוואה ליום  יתרת קרןעומדת, 2010  בספטמבר15ח ביום " מיליון ש1ופרעון נוסף של , 2010 ביוני 30ביום 

 .ח"ש מיליון 7  על סך של2010 בספטמבר 
  

  םדיבידנדי  .ב
  

  .ח מחברת פלאפון"יון ש מיל200 נתקבל דיבידנד בסך 2010 במאי 2ביום 
  .ח מחברת פלאפון"יון ש מיל210 נתקבל דיבידנד בסך 2010 בספטמבר 3ביום 
  .בזק בינלאומיח מחברת " מיליון ש196 נתקבל דיבידנד בסך 2010 בספטמבר 21ביום 

  
  עסקאות מהותיות  . ג
  

  .ח" מיליון ש196 -חזקותיה בוואלה תמורת כהבזק בינלאומי לחברה את כל מכרה , 2010 בספטמבר 21ביום 
  .ישויות הקבוצה,  בדוחות המאוחדים'ב4למידע נוסף בנושא ראה באור 

  
  

   ארועים לאחר תאריך הדוח– 6 באור
  
דה למדד המחירים  צמוההלוואה. ח" מיליון ש110של העמידה פלאפון הלוואה נוספת לחברה בסך , 2010 אוקטובר ב3ביום   .א

  . 2011  בינואר6לפרעון ביום , 4% ריבית שנתית של ושאתלצרכן ונ
  
  . ח" מיליון ש20 בינלאומי חלוקת דיבידנד בסך אישר הדירקטוריון של בזק 2010 באוקטובר 31ביום   .ב
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