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   1 )תיאור עסקי התאגיד(' עידכון פרק א 

  ")הדוח התקופתי ("2006לדוח תקופתי לשנת 
  ")החברה: "להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"של 

  

, 2006מתוך הדוח התקופתי לשנת תיאור עסקי התאגיד של הקבוצה עידכון לפרק בדוח זה הכולל 
, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ופה פני עתידמידע צ, ביחס לעצמה וביחס לשוק, כללה הקבוצה

הערכות , מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל). "חוק ניירות ערך:"להלן (1968- ח"תשכ
אשר התממשותם אינה וודאית ואינה , המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, ואומדנים

או באמירות כמו ,  כלל באופן ספציפימידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך. בשליטת הקבוצה
  .וביטויים דומים, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה", "החברה צופה"

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של  
ריכת שהיה בפניה במועד ע, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, אשר הסתמכה בהנחותיה, הקבוצה
אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו , מחקרים וסקרים, ובכללו פרסומים ציבוריים, דוח זה

 .ידי הקבוצה באופן עצמאי-או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן /התממשותו ו, בנוסף
גורמי הסיכון המאפיינים את , ש והם אינם מצויים בשליטת הקבוצה ובכללםלהעריכם מרא

פעילותה כמפורט בדוח זה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים והרגולציה 
  .המשפיעים על פעילות הקבוצה כמפורט בדוח זה

  
  
  הקבוצהתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי   . 1

  
 עסקיהותיאור התפתחות וצה הקבפעילות  - 1.1לסעיף 

  
   ורכישותיםזוג מי– 1.1.5לסעיף  
  

החלטת  הגישה החברה ערר על 15.5.07 ביום - ) 'ק א"ס(. אס.בי.לעניין מיזוג החברה ודי
   .אס.בי. החברה עם דימיזוגהתנגד להממונה על הגבלים עסקיים ל

  
ורת בישראל  שרותי תקש- )'ק ג"ס (ראן טלקוםתדיפעילות רכישת ההסכם ללעניין 

אשר בינתיים (מ "י חברת הבת בזקכל תקשורת בע"ע") השותפות) ("שותפות מוגבלת(
 בוטל ההסכם לאור 2007 בחודש אפריל - ) מ"מוזגה לתוך חברת הבת בזק בינלאומי בע

ובעקבות הודעת השותפות על , החלטת הרשות להגבלים עסקיים שלא לאשר את העסקה
  .החלטתה לבטל את ההסכם

  
   חלוקת דיבידנדים- 1.4 לסעיף

  
 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של 13.8.07ביום 

המהווים (₪  מיליון 760החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 
  ).למניה ₪ 0.2917415

  
  - ארצית נייחת -תקשורת פנים     .2

 ")החברה": להלן(מ "עהחברה הישראלית לתקשורת ב" בזק"
  

  מידע כללי על תחום הפעילות - 1.2לסעיף 
  

תשלומים בעד שירותי ) (בזק ושידורים(לתוקף  תקנות התקשורת נכנסו    1.6.07ביום 
חישוב תשלומים בעד שירותי ) (בזק ושידורים(ותקנות התקשורת  2007 -ז "התשס, )בזק

ובהתבסס על נוסחת עדכון ל "הנתקנות על פי ה. 2007 -ז "התשס,)  תיקון) (בזק והצמדתם
חישוב תשלומים בעד שירותי  ()בזק ושידורים(התעריפים הקבועה בתקנות התקשורת 

החל מיום , הפחתת התעריפים המפוקחים של החברה,  2003 - ג "התשס, )בזק והצמדתם

                                                 
 וכולל שינויים 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(א לתקנות ניירות ערך 39העידכון הינו בהתאם לתקנה  1

העידכון מתייחס למספרי . ושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתיאו חיד
 .2006בדוח התקופתי של החברה לשנת ) תיאור עסקי התאגיד(' הסעיפים בפרק א



 2
 כ ירידה של  זו מבוססת עלהפחתה . 3.13%  -מוד על שיעור ממוצע של כ צפויה לע  1.6.07

. 3.038%  -במדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות ממוצע בשיעור של כ  0.1%  -
תשלומים בעד ) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת   באותו מועדנכנסו לתוקף   ,כמו כן

 לפיהן ההפחתה של תעריפי קישור גומלין החל 2007 -ז "התשס, )תיקון) (קישור גומלין
 לעדכון התעריפים כאמור צפויה להיות .4.01%  -עור של כ על שי עמוד ת  1.6.07מיום 

   . משירותים שתעריפיהם מפוקחים כאמורהשפעה מהותית לרעה על הכנסות החברה
  

) תשלומים בעד שירותי בזק) (בזק ושידורים(התקשורת  נחתמו תקנות 7.6.07ביום 
לזכאות לדמי  ישונה הקריטריון 1.10.07 לפיהן החל מיום 2007 -ז "התשס, )תיקון(

י קריטריון של שימוש מופחת לזכאות המוקנית למי "שימוש מופחתים מזכאות עפ
המוסד לביטוח לאומי מסר , 1980 –א "התשמ, גימלה לפי חוק הבטחת הכנסהשמקבל 

 ולו קו מנוי טלפון אחד  הרשום על שמו בדירה המשמשת למגורים לחברה פרטים על כך
    .היות השפעה מהותית על הכנסות החברהלשינוי האמור לא צפויה ל .בלבד

  
  פעילות בתחום וברווחיותוהשינויים בהיקף  - 3.2.1לסעיף 

  
 2006מחצית ראשונה  2007מחצית ראשונה   

  2,895  2,835  )₪במיליוני (הכנסות 
  588  612  )₪במיליוני (רווח תפעולי 

  2,822  2,778 )באלפים(מספר קווי מנוי פעילים בסוף התקופה 
  80.5  76.9  )*₪(סה חודשית ממוצעת לקו הכנ

  8,524  7,666  )במיליונים(מספר דקות שימוש יוצאות 
  1,758  2,111  )במיליונים(מספר דקות שימוש נכנסות 

  844  924  )באלפים( בסוף התקופה ADSLמספר מנויי 
  ADSL )₪(  57.9  57.2הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 

והכנסות , עבודות כקבלן ואחרים, שירותים לספקי תקשורת, ותקשורת נתוניםלא כולל הכנסות משירותי תמסורת *
 ). מתנועה נכנסת

  
  התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו מבנה – 2.1.9לסעיף 

  
התחרות בענף תלויה גם בהמלצות שתגבש ועדת גרונאו בתחום התקשורת בישראל 

  .ובאופן אימוצן ויישומן
  

 שירותים מוצרים ו - 2.2לסעיף 
  

שיאפשר מתן פתרון כולל ללקוח Data Center נמצאת בעיצומו של הקמת אתר החברה 
השירות המתוכנן הינו בעקבות עלייה גדולה  .גם בהיבטים של  גיבוי ושרידות שירותים

 תוכנית המשכיות - DRP )Disaster Recovery Programבביקוש של לקוחות לאתרי  
צפוי אתר זה  .יבוי אמיתי של המידע בכל רמות הארגוניםולג) העבודה במקרה של אסון

אירוח האתר המרכזי של הארגון  :ניהםי מגוון  פתרונות ובהחברהספק ללקוחות ל
גיבוי המידע הארגוני במערכת אמינה ', מיזוג וכו, חשמל , בהתחשב בצרכי שרידות 

מרוחק של המידע גיבוי , שבשעת הצורך ניתן יהיה לשחזר את המידע הנדרשכך ומוגנת 
אחסון המידע החשוב של הארגון ,  מלא לאתר המרכזי של הארגוןDRPביצוע , הארגוני

  מתוכנן להשקה במהלך חודש אוקטוברData Center - שירות ה. באתר תת קרקעי מוגן
2007.  

  
   טלפוניה- 2.2.2לסעיף 

  
תוח  פועלת באופן אינטנסיבי לפילק מהאסטרטגיה השיווקית של החברה היאכח

 של במהלך הרבעון השני .והחדרת שירותים חדשים הן בתחום הפרטי והן בתחום העסקי
 השיקה מגוון רחב של שירותים כאשר הבולטים בניהם בתחום החברה 2007שנת 

 VOICE ,MUSIC -  בתחום שירותי ה) SMS(שירות הפצת הודעות : הינםהטלפוניה 
STREAMER )של שניהבמהלך המחצית ה .הקצהבתחום ציוד ) נגן מוזיקה אלקטרוני 

שיק מוצרים נוספים בהתאם למגמות בשוק ולצרכי הלומשיך מתכוונת לה החברה 2007
  .הלקוחות
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   שירותי גישה לאינטרנט- 2.2.3לסעיף 
  

  ראו ADSLוהכנסה חודשית ממוצעת למנוי  של החברה ADSLמספר מנויי לשינויים ב
  . לעיל2.1.3עידכון לסעיף 

  
   CENTREX–IP   - ד 52.2.לסעיף 

  
  . תיק שירות ביחס לשירות זה אשר מסופק על ידההחברה הגישה למשרד התקשורת

  
 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים - 3.2לסעיף 

  
ביאור בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו לעידכונים 

  .2007 ביוני 30תיימה ביום של החברה לתקופה שהס לדוחות הכספיים ב12
  

 הפצה ושירות, שיווק - 5.2לסעיף 
  

  .ברחבי הארץ) בזק סטור( נקודות מכירה ושירות 17 החברה מפעילה – 2.5.1לסעיף 
  

 תחרות - 2.6לסעיף 
  

ה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל ועדוהלעניין 
וכפי  כפי שבאה לידי ביטוי במסמך שהוגש לוועדה ,החברה  עמדת- ")ועדת גרונאו("

  :הינה כדלקמןשהוצגה לוועדה 
  

, על הוועדה ליצור אופק רגולטורי וודאי עבור כלל שוק התקשורת ועבור החברה בפרט
לשדרג את , ובין היתר, להעניק שירותים יעילים וטובים יותר לחברה אפשרבאופן שי

 Next Generation(תקשורת מתקדמת  ל מלאהידי השקעה ברשת- עלתשתית החברה 
Network -  NGN(שהיא תנאי מוקדם לשירותי תקשורת חדישים כגון  IPTV)  שירות

בהעדר אופק ). לאספקת שירותי טלוויזיה דיגיטליים למנויים על גבי תשתית אינטרנטית
  .סכומים הכרוכים בכךה את השקיע המשיך ל ללא תוכלהחברה , כאמור

 אפשרות אמיתית להתמודד בתחרותכי תינתן לחברה , הוועדה מה  מבקשת החברעוד 
ביטול  ;חופש מוחלט בשיווק חבילות שירותים ;גמישות תעריפים מוחלטת :באמצעות

שיון החברה כך שיתיר לחברה יתיקון ר, והתאגידיתמוחלט של חובת ההפרדה המבנית 
   .IPTVלספק שירותי 

ברה מצפה כי תינתן לה רשת ביטחון רגולטורית הח, בדומה למדינות רבות בעולם, כמו כן
 ובאספקת שירותים על גביה למשך NGN - תהיה לה בלעדיות בשימוש ברשת הובאופן ב

  . שנים מהיום בו תהיה הרשת זמינה5

המשמש כיום את משרד " ההכנסה הנורמטיבית"כי מבחן , החברה מבהירה עוד
מבקשת החברה  .חרות אינו ראויהתקשורת כבסיס לקביעת המועד בו ייפתח השוק לת
 כך שייקבע מחסום החברהידי - להמיר את הנוסחה הקיימת לחישוב אובדן נתח שוק על

 נתח שוק לשיטת משרד 85% והירידה אל מתחת 2008 בינואר 1פי המוקדם מבין - על,זמן
שאם לא כן בידי יריבותיה העסקיות של החברה הכוח לקבוע הלכה למעשה . התקשורת

לעניין תחרות על פי , כמו כן.  בכלל תיפתח תחרות אמיתית בשוק התקשורתאם, מתי
 )שמשמעותו כפיית החברה למכור רכיבי תשתית למתחרים (Unbundlingמודל המאפשר 
כי על ועדת גרונאו לאמץ מחדש את המלצות הועדה הקודמת שדנה , מבהירה החברה
קשורת להתבסס על תשתיות לפיה על התחרות בשוק הת, )ועדת קרול(בכללי התחרות 

   .עצמאיות

האמורות להתייחס לנושאים המהותיים ביותר לשוק התקשורת , המלצות הוועדה
עשויות לחולל שינויים בכללי התחרות הנוהגים עד כה והחברה אינה יכולה , ולחברה

   .להעריך את המגמות או ההשפעות הקשורות בכך
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  תחום הטלפוניה -  1.2.6לסעיף 

  
 1.4.07 –ב  -  י הוט"צ בדבר הפרת חובת ההפרדה המבנית ע" עתירת החברה לבגלעניין

לפיה משרד התקשורת , לאחר הסכמת הצדדים, התקבלה בחברה החלטת בית המשפט
ת לאחר קבלת החלט. ה מבנית של חברת הוט חודשים בעניין הפרד6יקבל החלטה תוך 

חלט על המשך יו יהלאחרש, ט יגישו הצדדים הודעה מעדכנת בעניין לבית המשפהמשרד
  . הטיפול בעתירה

 פנתה החברה למשרד התקשורת בבקשה ליידעה  בדבר מימושה המלא של 2.5.07ביום 
למנות מנהלים כלליים ) צ"על פי הודעת המשרד לבג" (הוט"הנחיית משרד התקשורת ל

, יהןללא כפיפות מנהלית בינ, "הוט מערכות תקשורת בכבלים"ול" הוט טלקום"נפרדים ל
וזאת , למנהל הכללי שייקבע לתאגיד זה" הוט טלקום"ולהכפיף את כל הדרג הניהולי ב

" הוט"כי , ל משרד התקשורת לחברה" השיב מנכ21.5.07 ביום .1.5.07לא  יאוחר מיום 
 לקיום ההוראה בעניין קביעת מנהלים כלליים מתכוונת לפעולכי היא , מסרה למשרד

 וביקשה לדעת מה לוחות הזמנים 5.6.07ה האמורה ביום  החברה חזרה על פניית.נפרדים
 פנתה החברה לפרקליטות המדינה והביעה התנגדותה 10.7.07ביום . למימוש ההוראה

באופן שמאפשר לה לשווק סל שירותים הכולל שירותי הוט טלקום " הוט"לתיקון רשיון 
פרקליטות . לווביקשה לבט" הוט"ושירותי שידור הניתנים בידי חברת השידורים של 

כ "נשלח מכתב ב 13.8.07 ביום  .12.7.07המדינה דחתה את טענות החברה במכתב מיום 
הסותרות לעמדתה , החברה לפרקליטות המדינה ובו דוחה החברה את טענות הפרקליטות

  המדינהאת החובות משפטיות המוטלות על המדינה ואת ההודעה אשר נמסרה על ידי
 .צ"לבג

  
נות כלליים יחודיים למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת לספקי לעניין מתן רישיו
 הספקים שקיבלו רישיונות כאמור החלו לספק שירותים בהתאם –תקשורת שונים 
  .לרישיונותיהם

   2.6.2 - ו 2.6.1לסעיפים 
  

מספר מנויי הטלפוניה , מ" מערכת תקשורת בכבלים בע–כפי שעולה מדיווחי הוט 
  .ממשיך לעלות "הוט "שלוהאינטרנט 

  ן" התחרות מצד חברות הרט– 2.6.4לסעיף 
  

לעניין סירוב הממונה על הגבלים עסקיים לשנות את הכרזת המונופולין על החברה 
  .המשך טיפולה בנושא החברה בוחנת  -בשירותי הטלפוניה הנייחת 

  VOD מדיניות מתן שירותי – 2.6.5לסעיף 
  
שורת המאפשר לספקי תוכן נוספים מעבר  אושר תיקון לחוק התק2007חודש יולי ב
לתת שירות  של אספקת תכנים לפי דרישת המנוי על גבי רשת גישה מנוהלת " הוט"ל

חברות בנות של החברה הינה כי ,  התיקון האמורמשמעות. IP בטכנולוגיית ,רחבת פס
 לעניין זה. לא תורשנה לספק את השירות האמור.) אס.בי.למעט דיאך (" וואלה"לרבות 

  . להלן5.6.5ראו גם עידכון לסעיף 

   מיספור וניידות מספרים–א 2.6.6לסעיף 

. החברה נערכת להשלכות התפעוליות והשיווקיות של יישום התוכנית לניידות מספרים
להערכת החברה היקף הפגיעה בהכנסותיה כתוצאה מיישום התוכנית צפוי להיות מהותי 

המידע האמור כולל מידע הצופה פני . היקפולהעריך את , בשלב זה, אך היא אינה יכולה
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי . הערכות החברההמתבסס על , עתיד

  .ל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו"מההערכות הנ

הוא שוקל להטיל  לפיהול משרד התקשורת  " התקבלה בחברה הודעת מנכ24.5.07ביום 
, בגין הפרה, 1982 –ב "התשמ,  לחוק התקשורת1ל החברה עיצום כספי לפי פרק זע

  :כדלקמן, 1.9.06של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום , לטענתו

ל המשרד  עיצום כספי בשיעור " ועד  לתאריך הודעת מנכ1.9.06לתקופה מיום   .1
  . ₪ 2,031,750של 
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 או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת  30.11.07 ועד ליום 25.5.07לתקופה מיום   .2

 בעד כל יום נוסף ₪ 6450 שיעור של –י החברה "ע) לפי המוקדם מביניהם(
  .שתימשך ההפרה

על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש , שהוא (1.12.07לתקופה שמיום   .3
ועד למועד תיקון ) לבעלי הרשיונות הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת

לחוק )א(ג37 –ו ) ב(ב37 עיצום כספי כמפורט בסעיפים –טענת ההפרה הנ
כי על פי הוראות הסעיפים הללו שיעור , יצויין  [36התקשורת לאחר תיקון 

לחוק ) 4)(א(61העיצום הרלוונטי עומד על פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף 
,  מההכנסה השנתית של החברה0.25%בתוספת , )₪ 202,000שהוא (העונשין 

פת עיצום כספי בשיעור החלק החמישים מעיצום כאמור לכל יום שבו בתוס
  ].  נמשכת ההפרה

לפלאפון ולבזק , לחברה. חברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי קבלו אף הן הודעות דומות
הזדמנות להביא טענותיהן , י האמור בהודעות משרד התקשורת"עפ, בינלאומי ניתנה

כפי שצויין בדוח התקופתי של החברה . 24.6.07ל משרד התקשורת עד ליום "בפני מנכ
,  צ בעניין"עתרו לבג)  ביחד עם חברות סלולאריות אחרות( החברה ופלאפון 2006לשנת 
כי משרד התקשורת הוא שלא הכין תוכנית ניידות מספרים  כמתחייב , בין השאר, בטענה

ל "רה להודעת מנכהגיבה החב) לאחר שקיבלה ארכה( 5.7.07 ביום .  על פי הוראות החוק
כי אין לעמדתה של החברה כל הפרה של הוראות , משרד התקשורת והביעה עמדתה

בנסיבות העניין , וכי בכל מקרה, ץ"כי עניין זה תלוי ועומד בפני בג, החוק או הרישיון
י משרד "לרבות לאור המועד שנקבע ע, יהיה זה בלתי סביר להטיל עיצומים על החברה

  ). 1.12.07(ין זה ליישום ניידות המספרים התקשורת כסביר בעני
  

    היערכות החברה להתמודדות עם התחרות הגוברת  - 2.6.7לסעיף 
  
 חילט משרד התקשורת 11.4.07 ביום - בנושא ההסכמים עם לקוחות עסקיים 'ק ז"לס

 מתוך הערבות ₪ מליון 8את הערבות בסכום של ץ "בעקבות דחיית עתירת החברה לבג
  . י הוראות רישיונה הכללי"ה עפשהפקידה החבר

  
   גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה- 2.6.8לסעיף 

  
בהמלצות שתגבש גם כאמור מידת ההשפעה של התחרות על החברה תלויה  -תחרות 

שלחברה אין יכולת , ועדת גרונאו בתחום התקשורת בישראל ובאופן אימוצן ויישומן
  .להעריכן

  
 7 חולט סכום נוסף של 26.4.07 ביום -דר גמישות לחברה במבצעים שיווקיים לעניין הע

 10.4.07צ מיום "חילוט זה הינו בעקבות החלטת בג. מתוך הערבות האמורה₪ מליון 
ל "נגד שר התקשורת ומנכ, וטרם נדונה, שלא לתת צו ביניים בעתירה שהגישה החברה

וזאת בגין מבצע , החברה בענייןמשרד התקשורת כנגד חילוט הערבות ודחיית ערר 
  "). מבצע אביב("שבמסגרתו הוענקו דקות שיחה למנויי החברה אשר רכשו ציוד קצה 

  
  רכוש קבוע ומיתקנים – 7.2לסעיף 

  
ו ) י(2.6.7וכן לעניין סעיפים ( תשתית התקשורת הפנים ארצית הנייחת -  1.2.7לסעיף 

 ) רשת2.19.2 –
  

שדרוג מתגי תהליך  עתיד להתבצע 2007שנת מהלך ב -  )מרכזות(' עיף קטן אסלעניין 
המשך אמור לאפשר שדרוג זה .  ISN09 חדשה מסוג למהדורהשל החברה נורטל 

בכפוף , 2008מתגי נורטל עד סוף שנת על מבוססת של החברה התחזוקה של רשת המיתוג 
ככל שהחברה תידרש להמשיך ולתחזק את המתגים  .נורטלחברת הסכם עם תנאי הל
  . נוספתמהותית ל הדבר יהיה כרוך בהוצאה "עבר למועד הנמ
  

  מקרקעין -  2.7.4לסעיף 
  

הן לפני הסכם הפשרה ( במהלך השניםמכרה החברה סך הנכסים ש -' לעניין סעיף קטן ג
 אשר  מבין הנכסים המוחכרים)בשלמות או בחלק (נכסים 40-כעומד על ) והן לאחריו

ת הנכסים מונה קבוצהתקופתי דוח עידכון ללמועד הכך ש, פורטו בהסכם העברת הנכסים
  .נכסים 180-  כהמוחכרים
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נכסי  7 מכרה החברה 2007של שנת  נהושאמחצית הרהבמהלך  -' לעניין סעיף קטן ד

ר בנוי ובסכום כולל " מ4,730 - ר קרקע וכ " מ10,900 - מקרקעין נוספים בשטח כולל של כ
   . מיליון דולר7.68 - של כ

  
" תחנת הלל"הושלמה מכירת מתחם  2007הלך הרבעון הראשון של שנת במ, כמו כן

 דונם 956 - שטח המתחם הינו כ  . )15.11.06כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום (
  . מיליון דולר20.8 –והתמורה שהתקבלה בגין מכירתו הינה כ 

  
ול ומימוש  ניהנושאהדירקטוריון הורה להנהלת החברה לבחון מחדש את נוהלי העבודה ב

  .תחום זהמדיניות החברה בלהמליץ לדירקטוריון על  וכן  החברהן של"נכסי הנדל
  

  הון אנושי - 2.9לסעיף 
  

  מבנה אירגוני ומצבת עובדים לפי מבנה אירגוני – 1.2.9לסעיף 
  

, ל כלכלה ותקציב בחברה שתחומי אחריותו הינם כלכלה" מונה סמנכ28.6.07ביום 
. ל ומנהל כספים ראשי" היו קודם לכן באחריות המשנה למנכאשר, תקציב ובקרה וגביה

ל ומנהל כספים ראשי "ל כלכלה ותקציב מדווח במסגרת תפקידו למשנה למנכ"סמנכ
  .ל בחברה"מ מנכ"ולמ

  
  .מ מבקר הפנים לתפקיד מבקרת הפנים של החברה" מונתה מ28.6.07ביום 

  
אשר (ר הדירקטוריון " ליו מונתה מזכירת חברה חדשה לחברה בכפיפות16.7.07ביום 

 2005החל מאוקטובר בוצע מתפקיד זה ). 2007תיכנס לתפקידה במחצית חודש אוגוסט 
  .י היועצת המשפטית של החברה"עכניסתה לתפקיד של מזכירת החברה עד למועד 

   
 הגבלים - ל רגולציה בחברה גם כממונה על אכיפה פנימית "סמנכמונתה  1.8.07יום בהחל 

  .עסקיים
  
   מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה- 2.2.9עיף לס

 
נכון ליום  עובדים 8,096 - מ   פחת מספר העובדים2007של שנת  חציון הראשוןבמהלך ה
כתוצאה )  עובדים607 של  נטוירידה( 30.6.07נכון ליום  עובדים 7,489-ל 31.12.06

 .מפרישה של עובדים מהחברה
 

  םתוכניות תיגמול לעובדי - 62.9.לסעיף 
  

לעניין הקצאת אופציות לשני דירקטורים מקרב העובדים במסגרת תוכנית האופציות 
 לאור –לכלל עובדי החברה הטעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 

 להלן ולנוכח 2.20פירסום דוח הביניים של הבודק החיצוני כמפורט בעידכון לסעיף 
י חלק מהנוכחים באסיפה הכללית אשר זומנה "שאלות שהופנו קודם לתחילת הדיון ע

החברה פועלת  .הוחלט שלא לקיים את האסיפה,  לצורך אישור ההקצאה15.4.07ליום 
 ובעניין זה הקצאת האופציות לשני הדירקטורים מקרב העובדיםלאישור מחדש של 

בין החברה לבין  תיקון של ההסכם הקיבוצי 18.6.07אישר דירקטוריון החברה ביום 
 לשני הדירקטורים מקרב העובדים ת האופציותציגות העובדים המאפשר ביצוע הקצאנ

שניתן לכלל עובדי החברה הקצאת האופציות לשני במחיר מימוש הזהה למחיר המימוש 
הדירקטוריון והאסיפה , הדירקטורים מקרב העובדים תובא לאישור ועדת ביקורת

  .הכללית
     

   ההנהלה הבכירה בחברהנושאי משרה ועובדי - 7.2.9לסעיף 
  

, יצויין.  חברי הנהלה בכירה14 -  ו 2 דירקטורים14למועד פירסום דוח זה מכהנים בחברה 
בין  (ל" מכהן בחברה ממלא מקום מנכ30.4.07ל החברה ביום "כי מאז פרישתו של מנכ

 כיהן בתפקיד איקה אברבנאל והחל מאותו מועד מכהן 26.6.07 עד 30.4.07התאריכים 
כוונתו לסיים ב כיר הדירקטוריון " הודיע יו17.7.07ביום , כמו כן. ) אבי גבאיבתפקיד

 ביום .ר אחר לדירקטוריון"כהונתו תסתיים עם מינוי יוכי ר הדירקטוריון ו"כהונתו כיו
 הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ליום 30.7.07

                                                 
 .לרבות שני דירקטורים חיצוניים ושני דירקטורים מקרב העובדים 2
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לאחר בחירת הדירקטורים . בחירת דירקטורים,  השארבין,  אשר על סדר יומה4.9.07

   .ר חדש"באסיפה צפוי הדירקטוריון לבחור יו
  

ר "ד, בהמשך להמלצות שנכללו בדוח הבודק החיצוני - לעניין מענקים לנושאי משרה 
אישר דירקטוריון , ) להלן2.20ראו עידכון לסעיף  (2007 באפריל 26מיום , יורם דנציגר

 , 1,059,566₪ בסך כולל של 2006שנת בגין מענקים לנושאי משרה  22.5.07החברה ביום 
 בסך 2005בגין שנת לנושאי משרה בנוסף אישר הדירקטוריון באותה ישיבה מתן מענקים 

מתן המענקים האמורים אינו מהווה עיסקה , לדעת הדירקטוריון.  210,000₪כולל של 
  .1999- ט"התשנ, כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות, חריגה

 
לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת , 22.5.07אישר הדירקטוריון ביום , בנוסף

, אשר היוו, מתן מענקים לנושאי משרה כדלקמן, 22.5.07 ומיום 15.5.07בישיבותיה מיום 
  :עיסקאות חריגות, לדעת הדירקטוריון

 
  768,000₪ - )ל" ממלא מקום המנכ29.3.07מיום (ל "משנה למנכ- איקה אברבנאל  

  .2006 מהמשכורת ששולמה לו בפועל בשנת 80%המהווים 
  

 ₪ 640,000 - 28.8.06 עד 11.10.05 - ל ומנהל פיננסי ראשי מ"  משנה למנכ- רון אילון 
  . בגין תקופת העסקתו בחברה2006 מהמשכורת ששולמה לו בפועל בשנת 80% המהווים

  
 80% יםמהווה ₪ 540,000 - 1.4.06 -ל משאבי אנוש מ " סמנכ–יובל רכלבסקי 

  .2006מהמשכורת ששולמה לו בפועל בשנת 
  

מר יעקב גלברד בגין השנים , ל החברה לשעבר"למנכששולמו שלא כדין בעניין המענקים 
החברה  .בהתאמה, רם לפלאפון ולחברהי ועומדת בעינה התחייבותו להחז2006 – ו 2005

כל האמצעים היא תנקוט בכי במידה שמענקים אלה לא יוחזרו לחברה , קיבלה החלטה
  .לגביית החובהחוקיים 

 
בין המענקים ) קייםהיה אם וככל ש(ההפרש לחברה את ו זירחהנושאי המשרה חלק מ

 590,000 -סך היקף ההחזר כ . שקיבלו בעבר לבין המענקים שאושרו להם כמפורט לעיל
  .)לפני מס, כל הסכומים המפורטים לעיל הינם במונחי ברוטו (₪
  

  .22.5.07ה ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום לעניין ז
  

  מימון - 2.13לסעיף 
  

  31.12.06 סכומי אשראי שנתקבלו לאחר – 2.13.4לסעיף   
  

 1,200 - כ  במספר גיוסים גייסה החברה16.7.07 לבין 27.5.07במהלך התקופה שבין 
. של החברה) 5 סדרה(של אגרות חוב . נ. מיליון ע1,070באמצעות מכירה של  ₪ מיליוני 

") בזק זהב("מ "בע) אחזקות(חברת הבת בזק זהב י "מכירת אגרות החוב בוצעה ע
 לחברה כפרעון של הלוואה שהעניקה החברה לבזק זהב הועברההאמורה התמורה ו

 החוב אגרות( 3.71% הגיוס בוצע בריבית ממוצעת של   .ל" הנלצורך רכישת אגרות החוב
  . להלן2.13.7יף עידכון לסע'  ר).למדד צמודות

  
   דירוג אשראי- 2.13.6לסעיף   
    

 את כל סדרות אגרות החוב של החברה המדרגת" מעלות" הודיעה חברת 1.5.07ביום 
ראו עידכון (כי בהמשך לגילויים האחרונים ולדוח הבדיקה של הבודק החיצוני ופלאפון 

ב זה שינוי בדירוג לעניין הפחתת הציוד הקבוע בפלאפון לא צפוי בשל)  להלן2.20לסעיף 
  .התחייבויות פלאפון או בהתחייבויות החברה

  
  ומקורות הגיוס) 2007(הערכה לגיוס בשנה הקרובה  - 7.2.13לסעיף   
    

במהלך ₪  מיליון 1,200 אישר דירקטוריון החברה גיוס חוב בהיקף של עד 14.5.07ביום 
ה גיוס זה כמפורט החברה השלימ .של החברהקיים חוב פירעון  וזאת לצורך 2007שנת 

 החוב אגרות קרן את החברה פרעה 8.8.07 ביוםכי , ןיצוי . לעיל2.13.4בעידכון לסעיף 
  . מיליון אירו293 של כולל בסך 2000 בשנת הנפיקה שהיא סדיורובונ מסוג
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 איכות הסביבה - 2.15לסעיף 
  

 בגין הגשת  תשלום אגרותנקבעמייננת בטיוטא של תקנות חדשות בעניין הקרינה הבלתי 
ל צפויה החברה להידרש "אם וככל שיאושרו התקנות הנ. בקשת היתר למקור קרינה

  . אשר צפוי להתפרס על פני מספר שנים ₪  מיליון6 - כב הנאמד לתשלום אגרות בסכום
  

בדרישה לשנות את  הסביבה באמצעות משרד התקשורת הגנתלמשרד להחברה פנתה 
לטענת אשר ל "הנתקנות טיוטת ה שהוצעה בשיטת החישוב למגבלת טווח הבטיחות

  הדבר הינהמשמעותו את טווח הבטיחות מעבר למגבלות הקיימות כיום הגדילמהחברה 
  . שמפעילה החברהאתרי שידורהיתכנות לצמצום 

  
  ")חוק הקרינה ("2006 –ו "התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננת - 2.15.2לסעיף 

  
להוצאת היתרי הפעלה מאת הממונה על  פעלה החברה 2007במחצית הראשונה של 

והכל בהתאם לחוק הקרינה , ")הממונה("הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה 
החברה קיבלה היתרי הפעלה בעקבות פעילות זו . 2007שנכנס לתוקף בתחילת שנת 

 שלגביהם יש עדיין היתר קרינה למתקני התקשורת המופעלים על ידה למעט בודדים
החברה פועלת להוצאת היתרי הפעלה מכוח חוק הקרינה . וח תקנות הרוקחיםבתוקף מכ

כי הממונה רשאי לדרוש היתרי בניה כתנאי להמשך ,  יצוין.גם למתקנים בודדים אלה
י "שניתנו ע) לרבות מתקני שידור(תוקפם של היתרי ההפעלה למתקני התקשורת 

מתקני גישה "היתר בניה לרשאי הממונה לדרוש תצהיר על פטור מ, כמו כן. הממונה
ראו גם עדכון לסעיף . שניתן לחברה מאת הממונה" אישור סוג"שהינם בעלי " אלחוטיים

  .  להלן2.16.11
 

 החברה  פעילות מגבלות ופיקוח על  - 2.16לסעיף 
  

   הרישיון הכללי של החברה- 2.16.2לסעיף 
   

 התקבל מכתב משרד 22.4.07ביום : תחנות הבדיקהולעניין מדידת נתח השוק של החברה 
אולם אין באפשרותו לקיים בדיקה כמותית ברמת , התקשורת לפיו המשרד החל בהליך

. משום  שהחברה טרם העבירה נתונים מתוקנים במתכונת שהתבקשה, אמינות מספקת
 השיבה החברה למכתב 15.7.07ביום  .לכשיועברו הנתונים ימשיך המשרד בהליך הבדיקה

 משרד השגות ובו טענה כי היא חולקת על )13.6.07מיום  (תמשרד התקשורנוסף של 
שהעבירה החברה למשרד וכי בכל מקרה אין בהשגות אלה כדי נתונים בנוגע להתקשורת 

העבירה החברה את הנתונים המבוקשים במתכונת שמקובלת על המשך ב. לעכב הבדיקה
  .שני הצדדים

  
עידכון ראו ,  שהוגש לועדת גרונאולעניין עמדת החברה בנוגע למדידת נתח השוק במסמך

  .לעיל. 2.6סעיף ל
  

 יוזם החלטת ממשלה במסגרת פעילות לקראת חוק משרד האוצר  ,למיטב ידיעת החברה
להנחות את שר התקשורת לבצע את כל הפעולות שתכליתה  ,2008ההסדרים לשנת 

ותי בזק שיון כללי למתן שירבעל רי   2007 בדצמבר 31כך שלא יאוחר מיום , הנדרשות
פנים ארציים נייחים לא יהיה רשאי להתנות מתן גישה רחבת פס לרשת האינטרנט במתן 

אם וככל שתתקבל עשויים להיות השפעות , להחלטה זו. שירותי טלפון בסיסיים
  .מהותיות על החברה ועל מבנה התעריפים שלה אשר אינן ניתנות להערכה בשלב זה

  
   דיני הגבלים עסקיים– 2.16.7לסעיף 

  
 התקבלה 27.5.07ביום  -   2006לעניין חקירת הממונה על הגבלים עסקיים מחודש מאי 

לפיה שוקלת הממונה על ") הרשות("במשרדי החברה הודעת הרשות להגבלים עסקיים 
לחוק ) 5)(א(43לקבוע בהתאם לסמכותה על פי סעיף ") הממונה("ההגבלים העסקיים 
כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה בניגוד , ")החוק ("1988 –ח "תשמ, ההגבלים העסקיים

 לאור ממצאי חקירה שניהלה מחלקת החקירות של –וזאת , א לחוק29להוראות סעיף 
כי הממונה שוקלת לקבוע , באותה הודעה מצויין .הרשות במהלך החודשים האחרונים

  :כי
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י  נקטו עובד2006 ובמיוחד בחודשים אפריל ומאי 2006במחצית הראשונה של שנת  .1

או הרחבה של /החברה בעיצומים שעניינם עיכוב או אי ביצוע עבודת לשם חיבור ו
 .א לרשת החברה"חיבור קיים של מפעילי מפ

  
 בשעות אחר הצהריים נותק חיבור קיים בין הוט טלקום לבין רשת 17.5.06ביום  .2

עד לשעות הלילה של יום , עקב עיצומים של עובדי החברה, החברה ולא תוקן
18.5.06. 

 
החברה לא פעלה כנדרש על מנת למנוע או למזער תופעות אלה ופגיעתן במפעילי  .3

 .בתחרות ובציבור, א"מפ
 
 .א לחוק29בכך ניצלה החברה את מעמדה לרעה בניגוד להוראות סעיף  .4

  
עוד מצויין בהודעה כי בטרם תקבל הממונה את החלטתה ניתנת לחברה  הזדמנות 

  .להביא את עמדתה בפני הממונה
  

 ,אם וככל שתקבע, קביעת הממונה כאמור לעיל, לחוק) ה(43כי בהתאם לסעיף , ייןיצו
  .תהא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי

  
בעניין להעביר לממונה את עמדתה הכתובה יה עלו ש זכות השימועומילמנערכת החברה 
  .15.9.07עד ליום 

  
   פקודת הטלגרף- 2.16.8לסעיף 

  
רד התקשורת בעניין אגרות תדרים ודרישת המשרד כי החברה לעניין המחלוקות עם מש

. רו מרביתןדהוס,  בירור עם המשרד באשר למחלוקות האמורותבעקבות –תשלמם 
   .₪ליון ימ 46 - בכ  30.6.07   נכון ליום, שנוי במחלוקת מסתכםשנשאר הסכום העיקרי 

  
   הצעת חקיקה בעניין סיום התקשרויות חוזיות- 2.16.9לסעיף 

  
 אך עדיין לא הושלם אישור  התקיים דיון נוסף בוועדת הכלכלה של הכנסת14.5.07יום ב

 .החוק בוועדה
  

   36תמא  - הקמת מתקני תקשורת - 2.16.11לסעיף 
  

מות מספר יקי" מתקני גישה אלחוטית"ביחס ל -  'א36א " תמ-' לעניין סעיף קטן א
מציא תצהיר על פטור מהיתר אם תידרש החברה לה. יוזמות לביטול הפטור מהיתר בניה

עשויות להיות לכך ,  בניהאו יבוטל הפטור מהיתר/  ו2.15.2דכון לסעיף יבניה כאמור בע
  . בשלב זהלהעריכן השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות החברה

אם תידרש החברה להמציא היתר בניה למתקני התקשורת  - כללי-'לעניין סעיף קטן ד
יות להיות לכך השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות עשו) לרבות מתקני שידור(

המתבסס על , המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד . בשלב זההחברה להעריכן
ל "התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ. הערכות החברה

  .אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו

   לחוק התקשורת13וק לתיקון סעיף  הצעת ח- 12.2.16לסעיף 
  

בין , התיקון. 3.12.06הצעת החוק אושרה בתיקון לחוק התקשורת אשר פורסם ביום 
מקנה סמכות לשר התקשורת לתת הוראות לבעל רישיון במקרה תקלה או הפסקה , היתר

  .שלא בנסיבות של שעת חרום, משמעותית במתן שירותי תקשורת
  

 בעניין החלטת ממשלה בנושא  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה- 2.16.13לסעיף 
  "חוק ההסדרים"הצעות לתיקון חוק התקשורת ב

  
 יוזם תיקון לחוק  הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו משרד האוצר, למיטב ידיעת החברה

  שתכליתו 2008כחלק מתיקונים עקיפים במסגרת חוק ההסדרים לשנת  , 1990 -ן"התש
שנייה לטלוויזיה ורדיו תקים ותפעיל מערך משדרים קרקעי בטכנולוגיה כי הרשות ה
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דיגיטאלית בגיבוי מערך לווייני דיגיטאלי להפצת שידורי טלוויזיה של בעלי הזיכיונות 

כך שהפצה , לשידורי טלוויזיה באופן חופשי לכלל הציבור בישראל ובפרישה ארצית
    .2008 בדצמבר 1כאמור תתבצע לא יאוחר מיום 

  
   הסכמים מהותיים- 2.17לסעיף 

  
 נחתם הסכם הניהול בין החברה לבין 29.7.07 ביום -  הסכם ניהול - 2.17.5לעניין סעיף 

ההסכם הינו . מ"החזקות בע. אר.סב.תאגיד בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ
  .2006 מתוארים בדוח התקופתי לשנת ועיקריו 11.10.05בתוקף מיום 

  
 יכים משפטיים הל - 2.18לסעיף 

  
של החברה לתקופה  לדוחות הכספיים 8 ביאורלעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו 

  .2007 יוניב 30 ביום שהסתיימה
  

  אירוע או עניין החורגים ממהלך העסקים הרגיל - 2.20לסעיף 
  

    מינוי בודק חיצוני–' לעניין סעיף קטן ב
  

. ת דוח הביניים של הבודק החיצוני פירסמה החברה בדיווח מיידי א12.4.07ביום   .א
באותו יום קיים דירקטוריון החברה דיון בדוח הביניים ומינה ועדת דירקטוריון 

, כמו כן. שהוסמכה לבחון צעדים מיידיים המתחייבים ממצאי דוח הביניים
ל החברה באותו מועד להאריך את חופשתו עד "הדירקטוריון נענה לבקשתו של מנכ

וריון בדוח הסופי של הבודק החיצוני וקבע כי עד לאותו מועד לקיום דיון בדירקט
 .ל"כממלא מקום המנכ, אברבנאל) איקה(ימשיך לכהן מר יצחק 

  
 פירסמה החברה בדיווח מיידי את דוח הבדיקה הסופי של הבודק 26.4.07ביום   .ב

 ישיבה מיוחדת 30.4.07 קיים דירקטוריון החברה ביום ךבהמשך לכ. החיצוני
 :בין השאר,  הסופי והחליטבנושא הדוח

  
י מר יעקב "י החברה וע"ע 30.4.07 ביוםאשר הודעה משותפת אשר נחתמה ל .1

 ולפיה יסיים מיידי של החברה מאותו יום צורף לדיווח העתק ממנהאשר וגלברד 
 . 30.4.07ל החברה ביום "כמנכמר גלברד את כהונתו 

דירקטוריון על הקים ועדה לאיתור מנהל כללי חדש לחברה אשר תמליץ לל .2
 . ל"ים לכהונת המנכ/מועמד

עד (ל ימשיך לכהן כממלא מקום המנהל הכללי של החברה אנמר איקה אברב .3
 ).י הדירקטוריון"לקבלת החלטה אחרת ע

ועדת הביקורת של הדירקטוריון תפעל לאיתור מועמד לכהונת מבקר פנימי קבוע  .4
 .לחברה

ר ועדת "וני מר איל יניב כיוהדירקטור החיצ למנות את ביקורתהלהמליץ לועדת  .5
 .ביקורתה

למנות מזכיר חברה וכן יועץ משפטי חיצוני לדירקטוריון בנוסף ליועצת  .6
 .המשפטית של החברה

לשנות באופן מיידי חלק מסדרי העבודה של הדירקטוריון וועדותיו כך  .7
הישיבות תתנהלנה בשפה העברית , שהפרוטוקולים של הדיונים יהיו מפורטים

והדירקטוריון יקיים ) רך עם תירגום סימולטני לשפה האנגליתבמידת הצו(
ישיבה קבועה בכל יום חמישי האחרון של כל חודש קלנדרי שתדון בניהול 
השוטף של החברה ובה יימסרו לחברי הדירקטוריון סקירות של מנהלי 

 . לי החברות הבנות שלה"החטיבות בחברה ומנכ
  

מקרב חברי הדירקטוריון אשר שהוקמה דה עווההדירקטוריון קיבל סקירה מ, בנוסף
בעקבות דוח הביניים של הבודק בחינה עצמאית של סידרי ניהול הדירקטוריון לצורך 
 לקביעת נוהל עבודה חדש ומפורט , בין השאר,סקירה זו התייחסה. החיצוני

מנקודת ראותו של (חברות הבנות דיווח ושליטה ב, ועדות הדירקטוריון, לדירקטוריון
 ודיווחי ההנהלה ביקורת פנים, בכפוף למגבלות רגולטוריות) טוריוןהדירק

 מיום  יום30דוח סופי תוך לדירקטוריון עדה התבקשה להגיש והו. לדירקטוריון
 דחיה 28.5.07בהמשך לכך ולבקשת הוועדה אישר דירקטוריון החברה ביום ( 30.4.07

  .) יום במועד הגשת הדוח הסופי30של 
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 הכולל ך לדרישת רשות ניירות ערך פירסמה החברה דיווח מיידי בהמש1.7.07ביום   .ג

דוח זה . וניי החברה בעקבות דוח הבודק החיצ"פירוט של הצעדים שננקטו ע
הקמת וועדות , לאימוץ נוהל עבודה חדש לעבודת הדירקטוריון, בין השאר, מתייחס

ל וועדה לבחינה והמלצה באשר למבנה "לרבות ועדה לאיתור מנכ, דירקטוריון
, מאזן(ניהול החברה והשליטה שלה בחברות הבנות וכן שלוש ועדות קבועות 

ועדת ביטחון וועדת , דת ביקורתעלובנוסף ) אירגון ומינהל, תיגמולכן עסקים ו
כי טרם  , יצויין .ל"הנמיידי הדיווח הלעניין זה ראו גם . רגולציה הקיימות בחברה

ר חדש " יושייבחר לאחר יידוןמונה יועץ משפטי חיצוני לדירקטוריון והדבר 
 .לדירקטוריון

 
 התכנסה לבקשת רשות החברות הממשלתיות אסיפה כללית מיוחדת 7.6.07ביום   .ד

ר יורם "ד, של בעלי המניות של החברה ודנה בדוח הבדיקה של הבודק החיצוני
י החברה בנוגע לפעולותיה "במסגרת הדיון ניתנה סקירה ע. ובהשלכותיו, דנציגר

האסיפה התקיימה לצורך דיון בדוח ולא . בהמשך לממצאים שהתגלו בדוח
 . 7.6.07 מיום לעניין זה ראו גם דיווח מיידי של החברה. התקבלו בה החלטות

  
של הפרק ' י סימן א" התקבלה במשרדי החברה פנייה עפ1.5.07כי ביום , יצויין  .ה

אשר ) תביעה נגזרת (1999 –ט "תשנ, השלישי לחלק החמישי של חוק החברות
לטענת . י  תובעת  שלטענתה הינה בעלת מניות של החברה מקרב הציבור"נשלחה ע
פי שלו על שורה ארוכה של כשלים הבודק החיצוני מצביע בדוח הסו, הפונה

וכן לחברי , ועדות הדירקטוריון, וליקויים הקשורים במישרין לעבודת הדירקטוריון
ל החברה לשעבר ומשמעות חלקים ניכרים ממצאי הדוח הינה "הדירקטוריון ומנכ

שדירקטורים ונושאי משרה האחרים בחברה שהיו מעורבים בקבלת החלטות 
. או האמונים שחלות עליהם/רה את חובות הזהירות ולכאו, שונות בחברה הפרו

מתבקשת החברה באותה פניה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד דירקטורים , לפיכך
 הודיעה החברה 19.7.07ביום . ונושאי משרה אחרים של החברה שהיו אחראים לכך

, בין השאר, לפונה על החלטתה לדחות את הפניה בקשר עם הגשת התביעה הנגזרת
פועלת , הטעם שתביעה בעניין אינה לטובת החברה וכן מן הטעם החברה פעלהמן 

 8 לעניין זה ראו גם ביאור .ותפעל לתיקון הליקויים שהתגלו בדוח הבודק החיצוני
  .2007 ביוני 30לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

  
צירוף בקשה להכיר  התקבלה במשרדי החברה תביעה ב13.5.07ביום כי , עוד יצויין  .ו

י תובע אשר לטענתו רכש מניות של החברה "בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשו ע
, לים לשעבר של החברה"שני מנכ, התביעה הוגשה נגד החברה. 2006בשנת 

דירקטורים אשר כיהנו או מכהנים בחברה בתקופה הרלבנטית לתביעה וכן כנגד 
עניינה של התביעה  .יות החברה ממנ30% -מ המחזיקה ב "החזקות בע. אר.סב.אפ

 כללו מידע 2005 – ו 2004הינו טענה כי דוחותיה הכספיים של החברה לשנים 
לרכוש הקבוע ולהון העצמי וזאת , מהותי כוזב ומטעה לרבות באשר לרווח השנתי

 בדבר הפחתה רטרואקטיבית 26.3.07לנוכח הודעת החברה בדיווח מיידי מיום 
של רכוש קבוע אשר לא היה בשימוש חברת הבת  ₪  מיליון320 –בהיקף של כ 

הוא ניזוק כתוצאה מפרסום המידע , לטענת התובע .מ"פלאפון תקשורת בע
אילו היה , בין היתר בכך שרכש מניות בשער גבוה מהשער בו היה רוכש, המטעה

הקבוצה אשר עליה  .מצוי המידע האמור בשוק במועד בו רכש התובע את המניות
חיל את התביעה הינה קבוצה של נפגעים אשר רכשו במהלך מבקש התובע לה

היום  (5.3.05המסחר בבורסה מניות של החברה במהלך התקופה שתחילתה ביום 
מועד  (26.3.07ועד ליום ) 2004הראשון שלאחר המועד בו התפרסם הדוח לשנת 

סכום  .26.3.07והחזיק במניות לאחר יום ) פירסום הדוח המיידי האמור לעיל
 .₪ מיליון 56.5וסכום התביעה הכולל לקבוצה הינו  ₪ 194יעה האישית הינו התב

 
 2.9.7 ראו עידכון לסעיף 2006 – ו 2005לאישור מחדש של בונוסים בגין השנים   .ז

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

  3.1לסעיף  
  

  3.1.5.3לעניין סעיף 
  

 )RFP(פניה לבקשת הצעות מענה לקבלה פלאפון יך בחירת הספק במסגרת תהל
 אישר 2007יולי בחודש . והיא נמצאת בתהליך משא ומתן עם שלשה ספקים פוטנציאלים  

תכנית .  HSPA/UMTS-דירקטוריון פלאפון לקדם את תהליך בחירת הספק לרשת ה
 . ןההקמה הסופית של הרשת כפופה לאישור הגופים המוסמכים של פלאפו

  
  תחרות   - 3.7סעיף ל
  

   3.7.2לעניין סעיף 
  

ים יבמסגרת בחינת משרדי האוצר והתקשורת את סוגיית פעילותם של מפעילים וירטואל
 ופנה למפעילים בבקשה לקבלת מידע שכר משרד התקשורת חברת יעוץ) MVNO(בישראל 

 להגיש את ץחברת הייעו הטיל על  התקשורת משרד. שישמש לבחינה זועל ענף הסלולאר
, בטרם קבלת החלטה סופית בנושא, אחרי קבלת המסקנות. 2007מסקנותיה עד סוף יוני 

, בסיוע חברת יעוץ שנשכרה לצורך כך ,פלאפון .צפוי המשרד לערוך שימוע למפעילים
  .נערכת להצגת עמדתה בפני משרד התקשורת והכנת תשובה לשימוע הצפוי

  
סלקום ופרטנר עם חברת ייעוץ משותפת בהתאם ,  התקשרו פלאפון2007במהלך חודש יוני 

וזאת לצורך קבלת ייעוץ בנושא התחרות בשוק , לאישור הממונה על הגבלים עסקיים
נכון למועד עריכת .  לקראת השימוע הצפוי של המשרדMVNOהסלולאר בישראל ובנושא 

בדיקת משרד התקשורת טרם קיבל את המלצות חברת הייעוץ שנשכרה על ידו ל, עדכון זה
אגף התקציבים באוצר יוזם , למיטב ידיעת פלאפון, בנוסף. MVNOהסוגיה של הכנסת 

, 2008כחלק מתיקונים עקיפים במסגרת חוק ההסדרים לשנת , תיקון לחוק התקשורת
  .  ן למפעיל וירטואלי"שתכליתו יצירת כלים לכפיית זכות השימוש ברשת הרט

  
   3.3.7לעניין סעיף 

  
 פלאפון פלאפון הודעה ממשרד התקשורת לפיה הוא שוקל להטיל על  קבלה24.5.07ביום 

 בספטמבר 1של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום , לטענתו, עיצום כספי בגין הפרה
  : כדלקמן2006

  
ל המשרד עיצום כספי בסכום של " ועד לתאריך הודעת מנכ1.9.06לתקופה מיום   .א

  .ח" ש2,031,750
  
לפי ( או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת 30.11.07 ועד ליום 25.5.07לתקופה מיום   .ב

ח בעד כל יום נוסף "  ש6,450 סכום של – פלאפוןעל ידי )  מביניהםהמוקדם
  .שתימשך ההפרה

  
על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש לבעלי , שהוא (1.12.07לתקופה שמיום   .ג

ועד למועד תיקון ההפרה ) הרשיונות הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת
לחוק התקשורת ) 'א('ג37-ו) 'ב('ב37 עיצום כספי כמפורט בסעיפים –הנטענת 

כי על פי הוראות הסעיפים הללו שעור העיצום הרלוונטי עומד על פי שבעה , יצויין(
בתוספת , )ח" ש202,000שהוא (לחוק העונשין ) 4)('א(61מן הקנס הקבוע סעיף 

בתוספת עיצום כספי בשעור החלק , פלאפוןל  מההכנסה השנתית ש0.25%
  ).החמישים מעיצום כאמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה

  
הזדמנות להביא טענותיה בפני , על פי האמור בהודעות משרד התקשורת,  ניתנהפלאפוןל

 2006 בדצמבר 31כאמור בדוחות הכספיים ליום . 24.6.07ל משרד התקשורת עד ליום "מנכ
כי , בין השאר, בטענה, צ בעניין"לבג) ד עם חברות סלולאריות אחרותביח (פלאפוןעתרה 

. שלא הכין תוכנית ניידות מספרים כמתחייב על פי הוראות החוקזה משרד התקשורת הוא 
נכון למועד . את תגובתה לשימוע האמורפלאפון הגישה ) לאחר שקיבלה ארכה( 5.7.07ביום 

  . לתגובה שהוגשהטרם התקבלה תשובת המשרד, עריכת עדכון זה
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פלאפון נערכת להשלכות התפעוליות והשיווקיות של יישום התוכנית לניידות מספרים והיא 

לא ניתן להעריך את היקף , בשלב זה. צופה פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מיישום התוכנית
. המתבסס על הערכות פלאפון, המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד. הפגיעה

ל אם יחול שינוי באחד " עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנהתוצאות בפועל
   .הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו

  
  ). א(2.6.6לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף 

  
  מימון – 15.3לסעיף          

  
   דירוג אשראי- 65.13.לסעיף           

    
 סדרות אגרות החוב של החברה כי המדרגת את כל" מעלות" הודיעה חברת 1.5.07ביום 

 2.20ראו עידכון לסעיף (בהמשך לגילויים האחרונים ולדוח הבדיקה של הבודק החיצוני 
לעניין הפחתת הציוד הקבוע בפלאפון לא צפוי בשלב זה שינוי בדירוג התחייבויות ) לעיל

  ). לעיל2.13.6ראו גם עידכון לסעיף (פלאפון 
  
   איכות הסביבה- 3.17סעיף ל

  
לנדרש , על בסיס תכנית שנתית,  פלאפון מתאימה את אתרי השידור שלה2007במהלך שנת 

במסגרת זו פלאפון מקבלת עבור אתרי . 2005- ו"תשס, על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת
לגבי סוגים מסוימים של מתקני . השידור היתרי הפעלה חדשים שתוקפם לחמש שנים

פלאפון קיבלה היתרי , כגון ממסרים פנימיים, דשידור שהשפעתם על הסביבה נמוכה מאו
  . להלן3.18.3.3סעיף ל ו עידכוןרא. סוג חדשים שתוקפם לחמש שנים

  
  מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון- 3.18סעיף 

  
  '  א3.18.3.1לעניין סעיף 

 הפיץ משרד התקשורת את החלטתו לגבי תיקון הרישיון בנושא של 2007בחודש אפריל 
הסרת , על פי התיקון. ון זיהוי המשתמשים בשירותים ארוטיים כבגיריםשינוי מנגנ

י הגשת בקשה בכתב "החסימה המאפשרת גישה לקבלת שירותים ארוטיים תתבצע ע
אמור שהיה התיקון .  בצרוף צילום תעודה מזהה או על ידי התייצבות בפני נציג שרות

ו ארעי שניתן על ידי בית המשפט עוכב בינתיים מכוח צ 2007 למאי 25 לתוקף ביום סלהיכנ
צו ארעי . העליון וזאת עד לבירור הבקשה לצו ביניים והעתירה בהרכב של שלושה שופטים

 . שהוגשה במהלך חודש מאיצ נגד התיקון האמור"עתירה פרטית לבגזה ניתן  במסגרת 
טרף בכוונת פלאפון להצ. העתירה כוללת בקשה לצו ביניים להשעיית כניסת התיקון לתוקף

  .לעתירה זו

 הפיץ משרד התקשורת מסמך שימוע למפעילים בנושא ביטול סעיף 2007 באפריל 17-ב
 12ן המתיר שיווק תכניות עם מקטעי חיוב חלופיים למקטעי חיוב של "ברישיונות רט

יותר לחברת פלאפון לשווק תכניות בעלות , במידה ויבוצע תיקון הרישיון האמור. שניות
 תכניות בעלות מקטעי חיוב של שנייה 1.1.2009 –והחל מ , שניות בלבד 12מקטעי חיוב של 

 וטרם קיבלה 2007בסוף חודש מאי את תגובתה לשימוע הגישה פלאפון . אחת בלבד
  .התייחסות המשרד נכון למועד עדכון זה

  3.18.3.3לעניין סעיף 
  

 שעושות מנסות לתקוף את חוקיות השימוש, רשויות מקומיות וועדות תכנון מסוימות
בפטור מהיתר בניה המוענק למתקני גישה אלחוטית , פלאפון וחברות סלולאריות אחרות

. 1965-ה"תשכ, המשמשים ברשתות סלולאריות על פי חוק התקשורת וחוק התכנון והבניה
. במספר פסקי דין הכירו בתי משפט לעניינים מקומיים בחוקיות השימוש בפטור האמור

פסיקה סותרת פסיקות קודמות באותה , ט לעניינים מקומייםניתנה בבית משפ, לאחרונה
הליכים . ל אינו חל על מתקני גישה הפועלים ברשתות סלולאריות"לפיה הפטור הנ, ערכאה

. לרבות הליכי ערעור בבית המשפט המחוזי טרם הוכרעו, נוספים המתנהלים בעניין
פלאפון . ל"וש בפטור הנצ המנסה לתקוף את חוקיות השימ"לאחרונה הוגש בעניין גם בג
מקימה ומפעילה מתקני גישה כאמור על פי היתרי קרינה , פועלת על פי הליכי הפטור

לעניין זה ראו גם עידכון . 2005-ו"פרטניים הניתנים על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת תשס
  . לעיל3.18.1.3לסעיף 
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 הליכים משפטיים    - 3.19לסעיף 
  

של החברה לתקופה  לדוחות הכספיים 8ביאור שפטיים ראו מלעידכונים בנושא הליכים 
  .2007 יוני ב30 ביום שהסתיימה

  
  

מ "בזק בינלאומי בע - ר" ונס שירותי אינטרנט,לאומית-תקשורת בין  .4
  )"בזק בינלאומי" :להלן(

  
  כללי -  1.4לסעיף            

  
  ושינויים החלים בותחום הפעילות מבנה - 4.1.1לסעיף 

  
מאז , מספקת בזק בינלאומי, ם המפורטים בפרק זה בדוח התקופתישירותיה נוסף על

: להלן (2007 בפברואר 11ביום ") בזקכל: "להלן(מ "מיזוגה המלא של בזקכל תקשורת בע
 שירותי: "להלן() נקודת סיום רשת( ר"הנסשירותים בתחום , ")מועד המיזוג המלא"
שירותי התקנת תשתית פסיבית , תוניםמתן שירותי תשתיות לתקשורת נלרבות , )"ר"נס

 IPמערכות תקשורת מסוג לרבות ,מרכזיותמערכי מכירת , ומערכות מתח נמוך
Telephony ,ומתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות אלה.   

  
  על בזק בינלאומיותמגבלות חקיקה ותקינה החל - 4.1.2לסעיף 

  
והונחה על שולחן ועדת הכלכלה של  אושרה בועדת השרים 11.7.07 ביום -  4.1.2.1לסעיף 

המקבילה להצעת , 1982 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(הכנסת הצעה לתיקון חוק התקשורת 
בהצעות . כ אמנון כהן" של ח2006-ו"התשס, חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים

, רפימוצע להגביל את הגישה לאתרים המכילים תוכן פורנוג, החוק שנידונו בועדת הכלכלה
ביניהן בזק , בין היתר על ידי הטלת חובה על ספקיות האינטרנט; או אלימות, הימורים
נוכח השאלות הרבות . להפעיל מנגנונים המפקחים על הגישה לאתרים אלו, בינלאומי

כמו גם להיבטים הטכניים הכרוכים , שהועלו בפני הועדה והנוגעות לחוקתיותו של התיקון
ת משרד התקשורת להציג בפניה נתונים קודם שתקבל החלטה ביקשה הועדה א, ביישומו

לא ניתן , טרם נקבעה מתכונתו הבסיסית של החוק המוצע, בשלב זה .כלשהי בעניין זה
על פעילותה העסקית של בזק , אם וכאשר יתקבל, להעריך מה תהינה השלכותיו של חוק זה

  . בינלאומי
  

  ר" רישיון נס4.1.2.5
  

ר של בזקכל לבזק " אישר משרד התקשורת את העברת רישיון הנס,2006 בדצמבר 31ביום 
  .ר מכוח רישיון זה" שירותי נסבזק בינלאומי החל במועד המיזוג המלא מספקת .בינלאומי

  
 מוצרים ושירותים - 4.2לסעיף 

  
 ר  " שירותי נס4.2.5לסעיף 

  
,  מרכזותמכירה התקנה ותחזוקה למערכי:  מספקת בזק בינלאומיר"נסבתחום שירותי ה

שירותי התקנה ותחזוקה לתשתית פסיבית , התקנה ותחזוקה לתשתיות תקשורת נתונים
מותאמים ללקוחות האינטגרטיביים תוך שימת דגש לפתרונות , ומערכות מתח נמוך

   .עסקיים ומוסדיים במתחמיהם
  

 מוצרים חדשים - 4.4לסעיף 
  

ים והשירותים שמכרה וסיפקה  נקלטו בבזק בינלאומי כל המוצר, החל במועד המיזוג המלא
  . מוצרים ושירותים- לעיל  4.2לעניין זה ראה עדכון לסעיף . בזקכל באותה עת
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 תחרות   - 4.6לסעיף 
  

  ר" שירותי נס- 4.6.4לסעיף 
  

דבר שהוביל לשחיקת , המסורתי מאופיין בריבוי מתחרים ובתחרות חריפההמרכזות תחום 
גיל , גלובקול,  טלרד,יורוקום ,תדיראן:  הינםהמתחרים הבולטים. יםמחירי השירות
  .יד-טל, אינטרנשיונל

  
 IT חברות -  מאופיין בכניסת שחקנים חדשים IP Telephony-תקשורת הנתונים והתחום 

חברות אלו שונות . מ.ב.י, נטקום, טלדור, בינת: חברות כגון מדובר ב. Voice - לעולם ה 
, כמו כן.נות ברמה טכנולוגית גבוהה יותרר המסורתיות ומאופיי"במהותן מחברות הנס

מתוך כוונה לספק , התגבשות תאגידי תקשורת וכניסת מפעילים חדשיםניתן לראות 
, אינטרנט, תקשורת נתונים, תמסורת,  טלפוניה- ללקוחות פתרונות תקשורת כוללים 

  .ב"יואבטחת מידע וכ
  
  נכסים לא מוחשיים - 4.9סעיף ל
  

  מ" תקשורת אקטיבית בע–ום  רכישת אקטק- 4.9.3לסעיף 
  

לפי ,  אישר רשם החברות את מיזוגן המלא של אקטקום ובזק בינלאומי2007 ביולי 9ביום 
באופן בו קלטה בזק בינלאומי את ; 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות323הוראות סעיף 

  . ואקטקום חוסלה ונמחקה מרשומותיו) זכויותיה והתחייבויותיה, כל נכסיה(אקטקום 

   הון אנושי- 4.10סעיף 
  
, ל בזק בינלאומי עד לאותו מועד"אושר מינויו של המשנה למנכ, 2007 ביוני 18 יוםב

ל בזק בינלאומי שמונה כממלא "במקומו של מנכ, ל בזק בינלאומי"כממלא מקום מנכ
  .ל בזק בינלאומי בוטל"תפקיד המשנה למנכ. ל החברה"מקום מנכ

  
   מבנה ארגוני4.10.2לסעיף 

  
באופן , על שינוי המבנה הארגוני, באישור הדירקטוריון, החליטה זק בינלאומיהנהלת ב

  :המפורט להלן
  ;תחום ארגון ושיטות יועבר לניהול אגף הכספים  .א
תחת ניהולו של מנהל המדווח , תחום משאבי אנוש יופרד מאגף הכספים לאגף עצמאי  .ב

  ;ל בזק בינלאומי"למנכ
  .ל השירות"ולו של סמנכתחת ניה, לאגף השירותאגף התפעול ימוזג   .ג

  
  ספקים - 4.11לסעיף 

  
, החל במועד המיזוג המלא הועברו לבזק בינלאומי כל זכויותיה והתחייבויותיה של בזקכל

המקנים לה , על פי הסכמי שיתוף הפעולה השיווק והמכירה בהם הייתה קשורה בזקכל
רת שירותי תמיכה ותחזוקה לציוד הנמכר במסג, זכות לשווק ולספק שירותי התקנה

  .ותדיראן, LG ,NORTEL ,CISCO: הסכמים עם,  שבהםהמהותיים; ר"הנס

   מדיניות אשראי– 4.13לסעיף 
  

   אשראי ללקוחות4.13.1לסעיף 
  

ר נוהגת בזק בינלאומי לבצע מכירות ללקוחותיה בעסקאות "במסגרת אספקת שירותי הנס
חותיה אותו הם פורעים בדרך זו מעמידה בזק בינלאומי אשראי ללקו. מרובות תשלומים

בכדי לצמצם חשיפה היכולה לנבוע מהעמדת אשראי לפרקי זמן ממושכים . בתשלומים
קובעת תקרות על גובה האשראי , ללקוחותיה בודקת בזק בינלאומי את איתנותם הפיננסית

  . הניתן ללקוחות ורושמת שיעבוד על ציוד הנמכר עד לסילוק מלא של האשראי
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  עות השק- 4.14לסעיף 
  

מהון מניות ) 33.66% –בדילול מלא  (42.84% - החזיקה בזק בינלאומי ב2007 יוניב 30ליום 
 מימשה בזק בינלאומי את שארית 2007 במהלך הרבעון השני .מ"תקשורת בע! וואלה

  !.כנגד הלוואות הבעלים שהעמידה לוואלה, האופציות שעמדו לרשותה

   מימון- 4.15לסעיף 

 שהעמידו מספר בנקים On-Call פרעה בזק בינלאומי הלוואות 2007במהלך חודש ינואר 
  .ח" מליון ש20.3-בסך של כ, לבזקכל

   מיסוי- 4.16לסעיף 

בגין שנת המס , שילמה בזק בינלאומי מקדמות מס הכנסה, 2007במהלך חודש פברואר 
   .ח" מליון ש36.3- כשל בסך , 2006

  
   הליכים משפטיים   - 4.19לסעיף 

עתירה לבית בקשר עם  ,2006  של החברה לשנתלדוח התקופתי 4.19.4 סעיףלעניין  .1
 5הגישה בזק בינלאומי ביום ש, המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לתיקון ,  2007 בינואר 31מיום , תרלביטול החלטת שר התקשו, 2006בפברואר 
יינתן  החלטה לפיה לא -  VOBמדיניות משרד התקשורת בעניין רישוי שירותי 

לבזק בינלאומי רישיון להפעלת שירותי טלפוניה פנים ארצית נייחת בטכנולוגיית 
VOB ,בתחום הטלפוניה הפנים ארצית , אלא לאחר שנתח השוק של החברה
, נעתר בית המשפט העליון לבקשת בזק בינלאומי ונתן, 85% - יפחת מ, הנייחת

 את פניותיה להתקשרות  למקד טלקום012 צו ביניים המורה ל2007 ביולי 8ביום 
כלפי לקוחותיה בלבד וזאת בדוור ישיר , בנושאי הטלפוניה הנייחת הפנים ארצית

 012של  צו כתוצאה ממנו בוטל קמפיין תקשורתי נרחב; ובלא פנייה לציבור
 5ביום  .א שניתן לה"ה מכח רישיון המפעים על יד המוצVOB לשירותי ה,טלקום

בקשה , ל"שבקשר לשירותיה הומצא הצו הנ, טלקום 012 ההגיש, 2007באוגוסט 
או להבהיר את צו הביניים ולהורות לחברה להפקיד ערובה להוצאותיה /לצמצם ו

  .ח זה טרם הוגשה תגובת החברה לבקשה זו"למועד דו. ח"ש מליון 5בסך 

נגד החברה ") הוט(" הגישה הוט טלקום שותפות מוגבלת 2007 ביוני 6ביום  .2
במסגרתה ביקשה סעד הצהרתי וצו , אביב- חוזי בתלתובענה לבית המשפט המ

במישרין או בעקיפין בכל פעולה ,  מלנקוטבזק בינלאומילפיהם תמנע , מניעה זמני
לשם השגת מידע סודי השייך לה ותמנע מלעשות שימוש במידע כאמור ככל 

 פעלה בזק בינלאומיכי , זאת לאחר שחקירה שביצעה העלתה לטענתה; שהושג
לקבלת פרטי לקוחות שהצטרפו כמנויים לשירותי תשתית הגישה באופן פסול 

  . לאינטרנט שלה

בה ,  הגישה לבית המשפט את תגובתה לבקשה למתן צו מניעה זמניבזק בינלאומי  
בקשר לקיומה ,  ומנהליהבזק בינלאומינטען כי אין ממש בטענותיה של הוט נגד 

ועדת לדלות באופן בלתי המי, בזק בינלאומישל פעילות שיטתית ומערכתית אצל 
וכי , כי בכל מקרה הן נעדרות כל תשתית ראייתית, חוקי מידע אודות לקוחות הוט

הרי שפעל על דעת ,  כנטען על ידי הוטבזק בינלאומיככל שאכן פעל מי מנציגי 
  . בזק בינלאומיבניגוד גמור להוראות , עצמו

בזק צו האוסר על  ונתן , הוטנעתר בית המשפט לבקשת 2007 ביולי 23ביום   
לפנות לעובדי הוט , או מי מנציגיה/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/ ובינלאומי

, לשם השגת מידע סודי אודות זהות לקוחותיה, במישרין או בעקיפין, או נציגיה/ו
לאור  .או לעשות שימוש במידע כאמור שהגיע לידיה/בדרך של מתן טובות הנאה ו

, ל"כפי שהייתה עוד טרם הגשת התובענה הנ, ינלאומיבזק במדיניותה הברורה של 
ן בית אין לצו שנתנראה כי , מורשה במידע כאמור האוסרת על קבלה ושימוש בלתי

ח "  למועד דו.ות או תוצאותיה הכספיבזק בינלאומי השלכות על פעילות המשפט
; )בקשת הסעד ההצהרתי( בתובענה העיקרית בזק בינלאומיזה טרם הוגשה תגובת 

 בזק בינלאומינוכח עילות התובענה ומדיניותה הברורה של , בשלב זה,  אולם
נראה כי לא יהיה בתובענה , בעניין קבלת מידע הקשור ללקוחות ספקיות התשתית
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או לחייבה להשתמש , בזק בינלאומיכדי להשפיע באופן מהותי על ניהול עסקי 

  .במשאבים מהותיים לסילוקה

, אביב-לבית המשפט המחוזי בתל, בזק בינלאומי הגישה 2007 ביולי 29ביום  .3
בגין הנזקים שגרמה לה הוט מאז שזו , ₪ מיליון 23.2בסך , תביעה נגד הוט

שלא לשתף את בזק בינלאומי בחבילות , בניגוד להוראות רישיונה, החליטה
, חבילות משותפות לשירותי גישה ושירותי תשתית( המוצעות על ידה המשותפות

התביעה הוגשה בהמשך להחלטת ). ולל ואטרקטיבי ללקוחותהמציעות מחיר כ
שנתקבלה בעקבות תלונתה של בזק בינלאומי  (2006משרד התקשורת מאוקטובר 

ולכן הינה מחויבת לשלב את בזק , לפיה הפרה הוט את תנאי רישיונה, )בעניין זה
כמו את יתר ספקיות שירותי הגישה לאינטרנט , המשותפותבינלאומי בחבילות 

 לאובדן רווחים בזק בינלאומיבכתב התביעה טוענת . מתחרות בבזק בינלאומיה
בהן סירבה הוט , )2005-2007(בתקופה של כשנתיים , ₪ מיליון 23.2בהיקף של 

איבדה בתקופה זו רבים , בזק בינלאומילטענת . באופן מופגן לשתף עימה פעולה
ת רצו להחזיק אך יחד עם זא, אשר ביקשו ליהנות משירותיה, מלקוחותיה

, בזק בינלאומיבשל התנהגותה של הוט נחסמה בפני . בשירותי התשתית של הוט
אותם לא יכלה לצרף לשירותיה , הגישה לתחום שלם של לקוחות, הלכה למעשה

  .ח זה טרם הוגש כתב הגנה מטעם הוט"למועד דו. או לחילופין לשמר

 בבזק בינלאומי 27.5.07ום נתקבל בי, לעיל'  א2.6.6סעיף עידכון לבהמשך לאמור ב .4
לבזק בינלאומי כי בכוונתו להטיל  בו הודיע, ל משרד התקשורת"מכתבו של מנכ

בגין אי יישומה והפעלתה של תוכנית , ח" ש2,031,750עליה עיצום כספי בשיעור 
 .1.9.06החל מיום , המספור לעניין ניידות מספרים

בעלת רישיון כללי למתן כי כ, בתגובתה למשרד התקשורת טענה בזק בינלאומי
ולכן ממילא אינה , שירותי בזק בינלאומיים אין היא מקצה מספרים ללקוחותיה

המבוצעת על ידי המפעילים הפנים ארציים ומפעילי , חלק מניידות המספרים
חלקה של בזק בינלאומי בעניין זה מתמצה בבניית הממשקים הדרושים . ן"הרט

בהתאם לאפיון תצורת , א"או המפ/ן ו"בקשר עם שיחות נכנסות למפעילי הרט
בזק . ובדיקתם מולם, א"ן והמפ"ניידות המספרים הנקבעת על ידי מפעילי הרט

עובר , כאשר נערכה בהתאם והייתה מוכנה, בינלאומי מלאה חובתה על פי דין
לבצע את כל הנדרש לשם , 1.9.06למועד שנקבע ליישום תכנית הניידות ביום 

ולא היה במעשיה , עליו יחליטו המפעילים הפנים ארצייםבאופן , יישום התכנית
  .כדי למנוע את מימוש הניידות ממספר או לקוח כלשהו

שלא זו בלבד שעומדות , בעניין  משכך אין כל יסוד לטענות משרד התקשורת
אשר , בסתירה לעובדות הדברים בפועל אלא גם גורמת עוול לבזק בינלאומי

ים ביותר ופעלה ללא לאות כדי ליישם את הנדרש השקיעה בעניין זה משאבים גדול
לאור כל האמור לעיל . במועד ובאופן שנקבעו על ידי הגורמים הרלוונטיים, ממנה
וכי יש , כי יישום ניידות המספרים בוצע על ידי בזק בינלאומי ללא כל דופי, ברור

ד בהתאם להוראות החוק ובמוע, לראות בה כמי שהייתה ערוכה ליישום הניידות
  .הקבוע לפיהן

של החברה  לדוחות הכספיים 8ביאור שפטיים ראו בנושא הליכים מ נוספיםלעידכונים 
  .2007 יוניב 30לתקופה שהסתיימה ביום 

  
  

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

  
   מידע כללי על תחום הפעילות- 5.1לסעיף 

  
  .  מנויים543,031 על .אס.בי.די עמד מספר המנויים של 30.6.07 נכון ליום

  
   מוצרים חדשים - 5.4לסעיף 

  
High Definition TV )HDTV (- ערכותה לקראת י את ה.אס.בי. מסיימת דיבימים אלה

להערכת ). high definition( המאפשר קליטת שידורים ברזולוציה גבוהה מפענחשיווק 
האמור לעיל הינו מידע צופה פני עתיד . 2007עד לסוף שנת   צפויההשקת השירות. אס.בי.די
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והתממשותו תלויה בין היתר בהיערכויות טכניות ובצדדים שלישיים ועל כן יכול וההערכה 

  .האמורה לא תתממש או תתממש באופן שונה מהותית
   

את ערכותה לקרי מסיימת בימים אלה את ה.אס.בי. די- צפייה בתכנים באתר האינטרנט
 המיועד להצגת תכנים, מ"תקשורת בע!  בשיתוף פעולה עם וואלה,תוכן אתר השקת

  .המיועדים לצפייה ברשת האינטרנט

  תחרות - 5.6.5לסעיף 

 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק 2007בחודש יולי  - VOD -'  ו5.6.5לסעיף 
מסמיך את , בין השאר, וק זהח. 2007- ז"התשס, )37' תיקון מס) (בזק ושידורים(התקשורת 

) VOD(שר התקשורת לתת לבעל רישיון לשידורי לווין אישור לספק שידורים לפי דרישה 
זאת לאחר שהתייעץ במועצה ושקל את השיקולים המנויים בחוק , כולם או חלקם, למנוייו

 בהיקף ובמתכונת VODאם מצא כי קיים קושי לשדר באמצעות לווין שידורי , התקשורת
לעניין זה ראו גם עידכון . ים לאלו המשודרים על ידי בעל רשיון כללי לשידורי כבליםדומ

 . לעיל2.6.5לסעיף 
  

  חומרי גלם וספקים - 10.5לסעיף 
  

 5.17סעיף עידכון להמתבררת בפני בורר ראו . ל.ל.לבין ח. אס.בי.לענין התובענה שבין די
  .להלן

  
 מימון  - 5.12לסעיף 

  
  לות החלות על התאגיד בקבלת אשראי מגב- 5.12.2לסעיף 

  
תוקנו יעדי ההתניות , בין היתר, אשר על פיו,  תוקן הסכם המימון2007בחודש יולי 

 2013 ועד לשנת 2007לעמוד בהם החל מהרבעון השני של שנת . אס.בי.הפיננסיות שעל די
קון במסגרת התי, כן נקבע מנגנון). המועד המיועד לפרעון המלא של האשראי הבנקאי(

לרבות , של החברה) 'סדרה א(הקובע את שיעור תקבולי הנפקת אגרות החוב , האמור
  גם ראועניין זהל .שישמש לפרעון האשראי הבנקאי, אם יהיו, הרחבות עתידיות של הסדרה

  .2007 יוני ב30של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  לדוחות הכספיים א7 ביאור
  

 להגעה להסדר עם התעשיה .אס.בי.די לרשות אף האריכו את המועד העומדהבנקים 
על מנת שהחוב האמור והדרישה לפורעו לא ייחשבו , כלפיה. אס.בי.דיהאוירית ביחס לחוב 

 ובלבד שעד לאותו המועד לא ננקטו על 30.9.07עד ליום , כהפרה מצידה של הסכם המימון
   .אס.בי.ידי התעשיה האוירית הליכים כנגד די

  
  רות חובהנפקה פרטית של אג

  

במסגרת הנפקה פרטית  ₪ מיליוני 620 - של כסך , אס.בי. דיגייסה 2007 יוליבחודש 
המיועדות לרישום , רשומות על שם, )'סדרה א( אגרות חוב  שללמשקיעים מוסדיים

לצורך ההנפקה דורגו "). אגרות החוב("במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה בתל אביב 
             בדירוגמ "ברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בעאגרות החוב על ידי מעלות הח

stable/ BBB-.  של החברה לדוחות הכספיים ' א7לפירוט נוסף בנוגע להנפקה זו ראו ביאור
  .2007 ביוני 30לתקופה שהסתיימה ביום 

  
  וימיס - 13.5לסעיף 

  

כללה . אס.בי.די. 2002-2004נמצאת בתהליך דיוני שומות ניכויים בגין השנים אס .בי.די
  .הפרשה מתאימה בספריה

  
 הליכים משפטיים - 5.17לסעיף 

  
 דחה רשם 18.3.07ביום ): דוח התקופתיב. 5.17.1סעיף  (Pace' נ .אס.בי.די לעניין תביעת

הנתבעת ערערה על . בית המשפט המחוזי את בקשת הנתבעת לביטול היתר ההמצאה
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בהתאם . 11.6.07והדיון בערעור נקבע ליום ,  לבית המשפט המחוזי10.4.07החלטה זו ביום 

  . ללא צו להוצאות28.5.07ביום נמחק הערעור , להסכמות אליהן הגיעו הצדדים
  

 ובד בבד עימו הוגש גם כתב תביעה שכנגד על Pace הוגש כתב ההגנה מטעם 15.7.07ביום 
בה הוא בעל אשר בעל ענין , מ" דיגיטלית בע וחברת יורוקום תקשורת.אס.בי.דיידיה כנגד 
שעניינו תביעה כספית על סך של ,  ביחד ולחוד,")יורוקום תקשורת("אס .בי.ענין בדי

של החברה  לדוחות הכספיים 8ביאור לעניין תביעה שכנגד זו ראו גם .  42,640,000₪
  .2007 יוני ב30לתקופה שהסתיימה ביום 

  
 משא ומתן הגיעו הצדדים בעקבות): התקופתי בדוח. 5.17.2סעיף (זירה 'לעניין תביעת אלג

 חתמה אל 9.5.07ביום . אס.בי.דילהסכמה בדבר המשך שידורו של הערוץ במסגרת שידורי 
ובו נקבע כי תוגש בקשה למחיקת התביעה בתוך  ,זירה על מזכר הבנות המעגן הסכמה זו'ג
וביום ,  הוגשה בקשה למחיקת התביעה17.5.07ביום .  ימים ממועד חתימת מזכר ההבנות7

 .  אישר בית המשפט את המחיקה21.5.07
  

 פורסם פסק דינו של בית 28.2.07ביום : לעניין תביעה ייצוגית בעניין ערוץ הספורט
כ התובעים הוצאות " דולר ונפסקו לב10,000,000-על פיו הוערך שווי ההטבה ב, המשפט

מ "בצירוף מע ₪ 2,514,000 מסכום ההטבה ובסכום כולל של 6%משפט בשיעור של 
והכבלים קבעו כי החלוקה בין  .אס.בי.די). מ"כולל מע( ₪ 400,000ולתובעים גמול בסך 

 מן 30%( .אס.בי.די חלקה של 26.4.07 הועבר ביום –ובהתאם לכך , 70-30הצדדים תהא 
 הגישו התובעים הייצוגיים ערעור 16.4.07ביום . כ התובע היצוגי"לידי ב) הסכום הכולל

 .אס.בי.די. הסכום שנקבע כגמול לתובעים ובבקשה להגדילולבית המשפט העליון כנגד 
לעניין שכר טרחת , ובהתאמה(לעניין הערכת שווי ההטבה , מתעתדת להגיש ערעור שכנגד

בשיתוף עם חברת , .אס.בי.די הגישה 16.5.07ביום  .ולעניין הגמול לתובע) כ התובעים"ב
כ " לעניין שכר טרחת ב–תאמה ובה(לעניין הערכת שווי ההטבה , ערעור שכנגד, הכבלים
  .3.9.07המועד לדיון בערעור ובערעור שכנגד נקבע ליום . ולעניין הגמול לתובע) התובעים

  
 נשלחה ליורוקום תקשורת 2006בחודש דצמבר : הליך בענין דרישת גירעון מאגף המכס

מ "דרישת גרעון מאגף המכס לתשלום מס קניה ומע") יורוקום תקשורת("מ "דיגיטלית בע
בגין מפענחים , ₪ מיליון 10 - בסך כולל של כ) ריבית וקנסות, לרבות הפרשי הצמדה(

כאשר , .אס.בי.דיואשר יובאו על ידיה עבור ,  מיורוקום תקשורת.אס.בי.דישנרכשו על ידי 
 .אס.בי.די-יורוקום תקשורת ו. אס.בי.די-יחד עימם הגיעו כרטיסים חכמים השייכים ל

כאשר המחלוקת עוסקת בסיווג הנכון של , לדרישת הגרעוןמנהלות הליכי התנגדות 
 העמידה את הבטוחות שנדרשו על ידי אגף .אס.בי.די. הכרטיסים החכמים לענין מס הקניה

 לבין יורוקום .אס.בי.דיהמכס להבטחת המיסים השנויים במחלוקת וכן הוסכם בין 
. אם יידרשו, עון תישא בתשלומים שיידרשו מכח דרישת הגר.אס.בי.דיכי , תקשורת

קיים סיכוי סביר להעדר ,  ויורוקום תקשורת.אס.בי.דילהערכת יועציה המשפטיים של 
וכן , מ"מתוך דרישת הגרעון שהינו בגין מע₪  מיליון 5 - חבות אפקטיבית ביחס לסך של כ

. הריבית והקנסות שנכללו בדרישת הגרעון, סיכוי סביר להפחתת או ביטול הפרשי ההצמדה
 .  טרם ניתנה החלטה ביחס להתנגדות לדרישת הגירעוןדוח זהעד נכון למו

  
שבעל , ")חלל "–להלן (מ " תקשורת בע–בין החברה לבין חלל : בוררות עם חלל תקשורת

 התגלעה מחלוקת לגבי גובה התשלום החודשי ,הוא גם בעל ענין בה. אס.בי.ענין בדי
כח הסכם הקיים בין הצדדים מיום  מ2המועבר לחלל בגין חכירת מקטעי חלל בלווין עמוס 

לנוכח טענת החברה כי היא זכאית להנחה שנתית בדמי , ")ההסכם "–להלן  (16.5.00
הנובעת ממספר מקטעי החלל החכורים על ידיה , החכירה בהם היא חייבת לפי ההסכם

בשעה שלטענת חלל אין היא זכאית להנחה האמורה שכן שני מקטעי חלל , "2עמוס "בלווין 
בין הצדדים נוהלו מגעים בניסיון לפתור ". 1עמוס "רים הינם כאלו שהועברו מהלווין חכו

מתוך $ 700,000סך של , לפנים משורת הדין, אשר במסגרתם שילמה החברה, את המחלוקת
ומאוחר יותר הפקידה בידי נאמן את הסכם השנוי המחלוקת כפי , הסך השנוי במחלוקת
 לקביעת – ישיבת קדם בוררות ראשונה  התקיימה2007בחודש מאי . שיעורו באותה העת

הכולל את הסך של $, 1,575,000נהלי בירור טענת חלל בדבר חוב העומד כיום על סך של 
 הגישה חלל כתב 14.6.07ביום  )  דולר בכל חודש75,000- בהחוב הנטען גדל(ל "הנ$ 700,000
ביעת הבורר על חלל להגיש עד על פי ק .הגנה כתב .אס.בי. די הגישה8.7.07וביום , תביעה

 תצהירי עדויות מטעמם והחברה תהיה זכאית להגיש תצהירי עדויות ראשיות 31.8.07ליום 
  .30.9.07מטעמה עד ליום 
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בהתאם להסדר  - )  בדוח התקופתי5.17.3סעיף  (לעניין תביעה ייצוגית בעניין פחת ממירים
. 13.2.07ת תגובתה לבקשת האישור ביום  הגישה א.אס.בי.די, דיוני אליו הגיעו הצדדים

נקבע מועד . היועץ המשפטי לממשלהוטרם הוגשה עמדתו של , טרם הוגשה תשובה לתגובה
  . 12.11.07לדיון ביום 

  
 הוגשה לבית המשפט המחוזי 12.7.07 ביום - תביעה ייצוגית חדשה בענין מבצע פיצה מטר

 וכנגד חברת פיצה מטר .אס.בי.דיכנגד בתל אביב בקשה לאישור הגשתה של תביעה ייצוגית 
 במסגרתו זכאים המנויים .אס.בי.דיבקשר עם מבצע של , ")פיצה מטר "-להלן (מ "בע

 –להלן ( שוברים לקבלת פיצה משפחתית מפיצה מטר למשך שנה 52-שהצטרפו למבצע ל
 חל שינוי במדיניות מימוש 2007החל מחודש מאי , לטענת המבקש"). בקשת האישור"

וזאת עד כדי שלילת אפשרות , בעיקר בשל אי מתן שירות משלוחים, ברים האמוריםהשו
בניגוד לתנאים שהובטחו למנוי במועד הצטרפותו למבצע נשוא , לממש את השוברים

 טרם הגישה את .אס.בי.די. ₪ מיליון 7 - היקף התביעה הייצוגית מוערך בכ . הבקשה
  . תגובתה לבקשת האישור

  
של החברה לדוחות הכספיים  8ביאור בנושא הליכים משפטיים ראו לעידכונים נוספים 

  .2007 יוניב 30לתקופה שהסתיימה ביום 
  
  
  
  
  

13.8.2007  
______________________________                                                 _______________  

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק                          "          תאריך                                      
  
  
  
  
  :םיה החותמים ותפקידמותש
  

  ר הדירקטוריון"יו, דב ויסגלס
  מנהל כלליממלא מקום , אבי גבאי



         
  

  לדוח התקופתי' פרק ב
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  2007 יוניב 30 ביום  שנסתיימה חודשיםשישהלתקופה של 

  
  

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

 2007 יוניב 30 חודשים שנסתיימה ביום שישהלתקופה של , )"הקבוצה": יכונו ביחד להלן
  ). "דוח הדירקטוריון": להלן(
  
של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך , במתכונת מצומצמת, ח הדירקטוריון כולל סקירה"דו

  .2006 בדצמבר 31 ליום ח הדירקטוריון"ח מצוי גם דו"בהתחשב בכך שבפני קורא הדו
  

לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה המאוחדים של 
  :החברה כלהלן

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

  
 נכלל בדוחות הכספיים ליום ואעילות הקבוצה וה מהותי לפו שאינ נוסף פעילותםלחברה תחו

  . והשקעה בקרן הון סיכוןכמגזר עסקי הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות 30.6.07
  

הדוחות הכספיים  .IFRS)( כללי הדיווח הבינלאומיים  הדוחות הכספיים ערוכים על פי 
). IFRS(נלאומיים  נערכו מחדש על פי כללי הדיווח הבי2006 שנת למחצית הראשונה של

ל תוצאות עוהשפעת המעבר לדיווח בהתאם לתקנים בינלאומיים על מצבה הכספי של החברה 
על מנת לשקף באופן  .בדוחות הכספיים 14פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה מפורטים בבאור 

 -נאות לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל את מצבה הכספי של הקבוצה לפני המעבר ל
IFRS, בוצעה התאמה בדרך של הצגה מחדש )Restatement ( של הדוחות הכספיים של

  .לדוחות הכספיים' יב 14הקבוצה כאמור בביאור 
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  המצב הכספי .1
  
  

 18.05 - ח לעומת כ"מיליארד ש 16.58 - מסתכמים בכ30.6.07נכסי הקבוצה ליום   .א
וש קבוע כר )37% - כ (ח" שמיליארד 6.21 -מתוכם כ. 30.6.06ח ליום "מיליארד ש
  .30.6.06 -ב) 38% -כ (ח" ש מיליארד6.83 -לעומת כ

  
במגזר זה חלה . ארצית הנייחת-עיקר הירידה נבעה ממגזר התקשורת הפנים  

 ח" שמיליארד 1.61 - ירידה בסך הנכסים בהשוואה לשנה הקודמת  בסך של כ
ששימשו בעיקרם לחלוקת  למסחר נכסים פיננסיים מוחזקיםמימוש בעיקר בשל 

 בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מהפער ירידהחלה ,  בנוסף.ידנדדיב
 בעיקר ה הירידה קוזז.בין הוצאות הפחת לבין ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוח

  .בשל עליה ביתרות המזומנים
  

 30.6.06ח ליום " מיליארד ש4.34 -במגזר הרדיו טלפון הנייד קטנו נכסי המגזר מכ  
עיקר הקיטון נבע מניצול נכס מס . 30.6.07ח ליום " ש מיליארד4.13 -לסך של כ

מומשו נכסים פיננסיים שהוחזקו למסחר , בנוסף. שנרשם בעבר בשל הפסדים
ששימשו לחלוקת דיבידנד ופרעון התחייבויות וחלה ירידה בעלות המופחתת של 

  .י עליה ביתרות המזומנים"הירידה קוזזה ע. עהרכוש הקבו
  

בסך הנכסים  גידולחל ר "ונס שירותי אינטרנט ,ומיתבמגזר התקשורת הבינלא  
  .2007 מינוארוג עם חברת בזק כל זבשל מיבעיקר , 30.6.06בהשוואה ליום 

  
 30.6.06 הרב ערוצית חל קיטון בסך הנכסים בהשוואה ליום טלוויזיהבמגזר ה  

  . שנבע בעיקרו מירידה ביתרת ההשקעות נטו ברכוש הקבוע
    

 4.72 - הסתכם בכ30.6.07ליום  של החברה עלי המניותלבהמיוחס ההון העצמי   .ב
ח "מיליארד ש 5.96 - זאת לעומת כ,  מכלל המאזן28% -ח המהווים כ"מיליארד ש

 מדיבידנדהקיטון בהון העצמי נבע  . מכלל המאזן33% - שהיוו כ30.6.06 -ב
 הקיטון מותן בשל הרווח הנקי של הקבוצה. ח"מיליארד ש 2.5בסך של  ששולם
  . תשלומים מבוססי מניות ששולמו לעובדי החברהובגין

           
 -  לעומת כ30.6.07ח ליום " מיליארד ש8.65 - הסתכם בככ החוב של הקבוצה "סה  .ג

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אגחוב הקבוצה . 30.6.06 -ח ב" מיליארד ש9.04
ח "יליארד שמ 8.5 - ח וזאת לעומת כ"מיליארד ש 8.06 - הסתכם בכ30.6.07ליום 
 שקוזז התחייבויות במגזר הרדיו טלפון הנייד מפרעוןהקיטון נבע . 30.6.06 ליום

   .ח למוסדיים במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת"בחלקו ממכירה של אג
 תשומת הלב למצבה הכספי של  אתממשיכים להפנות רואי החשבון של החברה         

. אס.בי.לרבות הערכת הנהלת די, כספיים בדוחות ה'א7כאמור בבאור , אס.בי.די
 מאפשרת 2007בחודש יולי . אס.בי.כי התמורה מהנפקת אגרות החוב שגייסה די

  .הסדרת המקורות הכספיים שיידרשו לה בשנה הקרובה
  
הסתכמו  30.6.07 ליום של הקבוצה אחרות  והשקעות שוטפותמזומןהיתרות   .ד

הקיטון . 30.6.06 -ח ב" מיליארד ש3.74 -לעומת כח "מיליארד ש  3.07 -לסך של כ
במגזר התקשורת הפנים ארצית ע המוחזקים למסחר "בעיקרו ממימוש ני נבע

 2.5 לתשלום דיבידנד בסך של  ששימשו, ובמגזר הרדיו טלפון הניידהנייחת
תזרים מזומנים בשל   הקיטון מותן.ח ולפרעון התחייבויות"מיליארד ש

  . יים בהם פועלת הקבוצהמהפעילות השוטפת במגזרים העיקר
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  תוצאות הפעולות  .2
  

  עיקרי התוצאות  .א
  

 2007 של שנת למחצית הראשונההמיוחס לבעלי המניות של החברה  הנקי הרווח
 בתקופהח "מיליון ש 603 -כ  נקי שלרווחח לעומת "מיליון ש 760 -הסתכם בכ
ירידה פעולי ומעליה ברווח הת העליה ברווח הנקי נבעה בעיקר .המקבילה
   .מימון בעלויות

  
  :ההמקביללתקופה  להלן פרוט השינויים בתוצאות המגזרים בהשוואה   
                                                                             

  
  
  
  
  

  מגזר

לתקופה של 
 חודשים שישה

שנסתיימה ביום 
30.6.07  
  ח"מיליון ש

  )הפסד(רווח 

לתקופה של 
 חודשים השיש

שנסתיימה ביום 
30.6.06  
  ח"מיליון ש

  )הפסד(רווח 
      

  588  612  ארצית נייחת-תקשורת פנים
  364  453  רדיו טלפון נייד

  70  104  ר" ונס שירותי אינטרנט,תקשורת בינלאומית
  10  56   רב ערוצית טלוויזיה
  -  2  אחרים

      
  

ח "ש 0.29 - סתכם ב ה2007 של שנת מחצית הראשונהלוהמדולל הבסיסי  הרווח
   . המקבילהבתקופהח למניה "ש 0.23 של  רווחח ערך נקוב לעומת"ש 1-ל

  
  הכנסות  .ב
  

מיליארד  6.14 - הסתכמו בכ 2007 של שנת במחצית הראשונההכנסות הקבוצה 
   . המקבילהבתקופהח "מיליארד ש 6.03-ח לעומת כ"ש

  
 מיליארד 2.89 -מסך של כ ירדוארצית הנייחת -הכנסות מגזר התקשורת הפנים

 המדווחת בתקופהח "מיליארד ש 2.84 - לכ2006 של שנת במחצית הראשונהח "ש
יולי מעיקר הירידה בהכנסות המגזר נבע מהפחתת תעריפים ). 2% -ירידה של כ(

 הירידה בהכנסות מותנה בעיקר בשל .מירידה בתנועת השיחותו 2007 ויוני 2006
). ADSL(ל שירות האינטרנט המהיר המשך הגידול במספר הלקוחות המנויים ע

 תשומת הלב להמשך פתיחתו של ממשיכים להפנות אתשל החברה רואי החשבון 
  .והשפעת הרגולציהענף התקשורת לתחרות 

  
במחצית ח " מיליארד ש2.19 -מסך של כעלו הכנסות מגזר הרדיו טלפון הנייד 

 הנבע העליה.  המדווחתבתקופהח "מיליארד ש 2.30 - לכ2006 של שנת הראשונה
 בכמות המכשירים בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה הנובע מגידול

בהכנסות חלה עליה ,  בנוסף.2007במחצית הראשונה של שנת שנמכרו ושודרגו 
 אשר קוזז המנויים במספר בהכנסות תוכן וגידול גידול עקבמשירותי סלולאר 

    .בעיקר בשל שחיקת תעריפים
  

 -  עלו מסך של כר" ונס שירותי אינטרנט,שורת הבינלאומיתהכנסות מגזר התק
 בתקופהח "מיליון ש 644 -  לכ2006 של שנת במחצית הראשונהח "מיליון ש 641

בגין מכירת קיבולות ומגידול בהכנסות אינטרנט הגידול נבע מעליה . המדווחת
העברת שיחות בין מפעילי לצד קיטון בפעילות , בהכנסות משיחות יוצאות

  .ורת בעולםתקש
  

במחצית ח "מיליון ש 670-  הרב ערוצית עלו מסך של כטלוויזיההכנסות ממגזר ה
כתוצאה מגידול ,  המדווחתבתקופהח "מיליון ש 708 - לכ2006 של שנת הראשונה

   .במספר המנויים ומגידול בהכנסה הממוצעת ללקוח
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  פחת והפחתות  . ג
  

במחצית ח "מיליון ש 932 -כמסך של  ירדושל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 
בעיקר ,  המדווחתבתקופהח "מיליון ש 877 - לסך של כ2006 של שנת הראשונה

וירידה   מסיום הפחתתו של רכוש קבועכתוצאה מירידה בהוצאות הפחת הנובעת
  .במגזרים העיקריים בהם פועלת החברה בהשקעות ברכוש חדש

  
  שכר עבודה  .ד 

  
במחצית ח "מיליון ש 1,139 -עלו מסך של כ הוצאות שכר העבודה של הקבוצה 

בעיקר , ח בתקופה המדווחת"מיליון ש 1,160 - לסך של כ2006 של שנת הראשונה
במגזר התקשורת והוצאות השכר במגזר הרדיו טלפון הנייד ב עקב עליה
   .ר"ונס שירותי אינטרנט ,הבינלאומית

 .תקופה המקבילהל בהשוואה ארצית הנייחת אין שינוי -במגזר התקשורת הפנים 
קוזזה וירידה במספר המשרות ירידה בהוצאות השכר בגין פרישת עובדים 

  . על פי הסכמי העבודהבעליות שכר
  

  הוצאות הפעלה וכלליות  .ה
  

 2007 של שנת במחצית הראשונההוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה 
ה ח בתקופ" מיליארד ש2.86 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 2.83 - בכהסתכמו 
  . המקבילה

  
הוצאות ההפעלה והכלליות מסך ירדו ארצית הנייחת -במגזר התקשורת הפנים

ח "מיליון ש 1,067 -  לכ2006 של שנת במחצית הראשונהח "מיליון ש 1,091 -של כ
, טלפון אלחוטי ניידמקיטון בהוצאות בעיקר  הנבעהירידה .   המדווחתבתקופה

אשר קוזזה בעליה , חלקי חילוףוים וחומרשירותים ואחזקה על ידי קבלני משנה 
  . בהוצאות תמלוגים והוצאות כלליות

  
 1,287 -הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ עלובמגזר הרדיו טלפון הנייד 

ח "מיליון ש 1,320 -  לסך של כ2006 של שנת במחצית הראשונהח "מיליון ש
 בכמות בשל הגידול בעלויות ציוד קצה עקב גידולבעיקר  המדווחת בתקופה

  . המכשירים שנמכרה
  

 בהוצאות ירידה חלה ר" ונס שרותי האינטרנט,במגזר התקשורת הבינלאומית
 2006 של שנת במחצית הראשונהח "מיליון ש 404 -ההפעלה והכלליות מסך של כ

 מקיטוןנבעה בעיקרה  הירידה.  המדווחתבתקופהח "מיליון ש 374 -לסך של כ
   .במקביל להכנסות תקשורת בעולם העברת שיחות בין מפעיליבפעילות 

   
 440-הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ ירדו הרב ערוצית טלוויזיהבמגזר ה

 בתקופהח "מיליון ש 433 - לכ2006 של שנת במחצית הראשונהח "יון שלימ
  .בהוצאות תמלוגיםובהוצאות תוכן  מירידהכתוצאה , המדווחת

  
  נטו,  אחרותתפעוליות )הכנסות(הוצאות   .ו 

    
מקורן בעיקר ממגזר התקשורת  של הקבוצה נטו, אחרותתפעוליות  הוצאות  

ח במחצית " מיליון ש71 -ירדו מסך של כהוצאות אלה . הפנים ארצית הנייחת
 בעיקר בשל זאת ,המדווחת בתקופה ח "מיליון ש 44 - לכ 2006הראשונה של שנת 

ית הראשונה של שנת  במחצהפרשות גבוהות יותר להתחייבויות תלויות שנרשמו 
2006 .  

  
  רווח תפעולי        .ז           

      
 1,228 - הסתכם בכ 2007 של שנת במחצית הראשונההרווח התפעולי של הקבוצה 

 196 - של כ גידול,  המקבילהבתקופהח "מיליון ש 1,032 -ח לעומת כ"מיליון ש
זרים בתוצאות המג מהשינויים נבע ברווח התפעולי גידולה. ח"מיליון ש

 לעליה ברווחשינויים אלה הביאו . המתוארים לעיל בסעיפי ההכנסות וההוצאות
   . בכל המגזרים העיקריים בהן פועלת הקבוצההתפעולי
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  נטו, הוצאות מימון  .ח
  

סך  ב הסתכמו2007 של שנת במחצית הראשונהשל הקבוצה   הוצאות המימון נטו
קיטון של ,  המקבילהבתקופה ח"מיליון ש 192 - ח לעומת כ"מיליון ש 131 - כשל 
  . ח"שמיליון  61 -כ

ובמגזר הקיטון בירידה בהוצאות המימון במגזר הרדיו טלפון הנייד מקור 
במגזר , בנוסף. שנבע משחיקת הלוואות צמודות מדד הרב ערוצית טלוויזיהה

  .מצבת החובירידה בסך חלה הרדיו טלפון הנייד 
הוצאות המימון נטו היו דומות סך , במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת

חל קיטון בהוצאות המימון שנבע משחיקת , מחד. להוצאות בתקופה המקבילה
בתקופה המקבילה , ומאידך. התחייבויות הצמודות למדד וצמודות לשער היורו

נתקבלה הכנסה מדיבידנד מקרן הון סיכון ובוטלה הפרשה בקשר לסיום 
  . מחלוקות עבר עם משרד התקשורת

  
  

  
  נזילות ומקורות מימון  .3
  

הסתכם  2007 של שנת במחצית הראשונהתזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת 
 -  של כירידה ,  המקבילהבתקופהח "מיליון ש 1,724 -ח לעומת כ"מיליון ש 1,548 -בכ

 שחלה בתזרים מפעילות שוטפת מקורה בעיקר מהכנסות ירידהה. ח"מיליון ש 176
אשר , ת בתזרים מזומנים ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויותוהוצאות שאינן כרוכו

  .בהוצאות המס בניכוי תשלומי המסעליה חלקית בשל העליה ברווח והקוזזו 
  

השקעות הקבוצה אחד המקורות למימון תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו 
 תשתיות ח בפיתוח"מיליון ש 410 -כ, בין היתר,  המדווחתבתקופההושקעו  ושבמסגרת
.  המקבילהבתקופהח " שמיליון 511 -זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ, תקשורת
מימשה הקבוצה השקעות בנכסים פיננסיים נטו בסכום של התקופה המדווחת במהלך 

 בתקופהח "מיליון ש 93 -את בהשוואה להשקעה נטו בסכום של כז, ח "מיליון ש 41 -כ
  . המקבילה

   
מיליון  467 -  בסך כולל של כ ושילמה ריביתבוצה חובות פרעה הק, המדווחתבתקופה

 מיליון 23 - כ ,הלוואותח "שמיליון  149 - כ ,אגרות חובח "שמיליון  97 - בהם כ, ח"ש
הקבוצה גייסה בתקופה . ח תשלומי ריבית"מיליון ש 198 - וכאשראי לזמן קצר  ח "ש

 -ת הלוואות בסך של כי קבל"ח ע"מיליון ש 807 -המדווחת חוב חדש בהיקף כולל של כ
זאת . ח"ון שי מיל757 -  בסך של כומכירת אגרות חוב למוסדייםח " מיליון ש50

 בתקופהח "מיליון ש 747 - בסך של כ ותשלומי ריבית נטו חוב פרעוןבהשוואה ל
, ח"ש מיליארד 2.1 - של כ בסך במזומן דיבידנדשולם  הדוחתקופתב. המקבילה

  .ח"יליארד ש מ1.2ובתקופה המקבילה סכום של 
  

 -  היה כ2007 של שנת במחצית הראשונהמבנקים ממוצע חודשי של אשראי לזמן קצר 
למוסדות פיננסיים ומחזיקי , ממוצע חודשי של התחייבויות זמן ארוך. ח"מיליון ש 100
  .ח"מיליון ש 7,554 - היה כ2007 של שנת במחצית הראשונה ח"אג

  
בהשוואה להון  ,ח"ש  מיליון1,666 - סתכם בכה ושלילי הינו 30.6.07ההון החוזר ליום 

הירידה נובעת ממגזר . ח" שמיליון 366  -כב  שהסתכם30.6.06ליום   חיוביחוזר 
  ,ארצית הנייחת כתוצאה מעליה בחלויות שוטפות של אגרות חוב- התקשורת הפנים

י עליה ביתרות המזומנים " שקוזזה ענכסים פיננסיים המוחזקים למסחרומימוש 
הירידה מותנה מעט על ידי עליה בהון החוזר של שאר חברות הקבוצה  .במגזר

  .העיקריות
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 תוצאות הרבעון המקביל ל 7200השוואת תוצאות הרבעון השני של  .4

  
  
  

לתקופה של   
שלושה חודשים 

סתיימה ביום נש
30.6.07  

לתקופה של 
שלושה חודשים 

סתיימה ביום נש
30.6.06  

  
  מגזר

  ח" שןליוימ
  )הפסד(רווח 

  ח" שןליוימ
  )הפסד(רווח 

  281  243  ארצית נייחת-תקשורת פנים
  190  240  רדיו טלפון נייד

  34  54  ר" ונס שרותי אינטרנט,תקשורת בינלאומית
  11  32  טלוויזיה רב ערוצית 

  -  2  אחרים
      
  

ח לעומת הרבעון המקביל " שמיליון 34 - גדלו בכ2007ההכנסות ברבעון השני של   
  . אשתקד 

  
  . ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד" שמיליון 21 -  בכלויות וההוצאות קטנוסך הע

  
  .ח לעומת הרבעון המקביל" שמיליון 37 -קטנו בכ,  נטוהוצאות המימון  

  
  לתמלוגיםהוצאותהושפעו מהקטנת בהשוואה לרבעון המקביל תוצאות הרבעון   

עקב , צית הנייחת המקביל במגזר התקשורת הפנים ארברבעון ושנרשמוהוצאות מימון 
   .2002הסכמה עם משרד התקשורת לסיום מחלוקות עבר עד וכולל שנת 

  
התנהגות סעיפי ההכנסות וההוצאות והגורמים להבדלים בין הרבעונים דומה להסברים   

השינויים המתוארים לעיל בסעיפי דוח הרווח וההפסד הביאו . בתוצאות החצי שנתיות
ח ברבעון השני לעומת " שמיליון 361 -של כשל החברה עלי המניות ב לסהמיוחלרווח נקי 

  .ח ברבעון המקביל" שמיליון 289 -רווח נקי של כ
  
  
  מעורבות הקבוצה בקהילה ותרומות  .5
  

למען הקהילה באמצעות מעורבות במוסדות וארגונים חברתיים כגון הקבוצה פועלת   
בדי הקבוצה לפעילויות מתנדבים עו,  בנוסף.מערכת החינוך באזורי מצוקה וקו העימות

  .קהילתיות מגוונות נוספות
  .ח" שאלפי 143 -בתקופת הדוח תרמה החברה כ

שנים חונכים  6 -שפועל מזה כ" ילדים והורים לומדים מחשב ואינטרנט"בפרויקט 
 הורים וילדים מקבוצות חלשות באוכלוסיה בנושאים נבחרים החברהבהתנדבות עובדי 

  . מתחום המחשבים והאינטרנט
 העמותה פועלת בשיתוף עם הרשויות .ב" עמותת חלעובדי החברה וגימלאיה הקימו את

   .המקומיות לאיתור משפחות במצוקה במטרה לספק להם מוצרי מזון בסיסיים
  

לחברת פלאפון אין מדיניות מחייבת לגבי מתן תרומות והנהלת החברה דנה בכל מקרה   
  .ח " אלפי ש28 - נות כלעמותות שופלאפון בתקופת הדוח תרמה . לגופו

  
חברת בזק בינלאומי מעורבת בפעילויות מתמשכות למען אוכלוסיות חלשות בפתח   

 למען ילדים אימוץ גדוד לוחם והשתתפות בפרויקטים, אימוץ חיילים בודדים, תקווה
 250 -בסך של כבזק בינלאומי בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות . בעלי צרכים מיוחדים 

  .ח"אלפי ש
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  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .6
  
  

עסקאות הגנה מפני סיכוני , 2006למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  בהמשך  .א
 .הקטינו מהותית חשיפה זו,  החליפיןי בשעריםשוק הקשורים בחשיפה לשינוי

  
אינו שונה באופן מהותי מאוד מהדוח ליום , 30.6.07     דוח פוזיציות בנגזרים ליום   .ב

31.12.06. 
  

 ניתוחי הרגישות לשווי ההוגן והשפעת השינוי במחירי השוק על השווי ההוגן של   .ג
היתרות במאזן והיתרות שלא במאזן אשר קיימת לגביהן התקשרות איתנה 

 זאת .31.12.06אינם שונים באופן מהותי מאוד מהדוח ליום , 30.6.07ליום 
הצמודים למדד בשל מכירת למעט ניתוח הרגישות לשינויים בשערי ניירות ערך 

   :כדלקמן, ח למוסדיים בתקופת הדוח"אג
  

  ניתוח רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך צמודי מדד
    

  )הפסד(רווח   
  מעלייה במדד

  
  שווי הוגן

  )הפסד(רווח 
  מירידה במדד

  2%  1%     1%-  2%-  
  )10,792(  )5,396(  539,621  5,396   10,792   ח צמוד מדד"אג
  25,934   12,967   )1,296,720(  )12,967(  )25,934(  4ח "אג
  24,895   12,447   )1,244,736(  )12,447(  )24,895(  5ח "אג

             
  40,037   20,018  )2,002,230(  )20,018(  )40,037(  כ"סה

            
  
  
  
אינו שונה באופן מהותי מהדוח ליום , 30.6.07דוח בסיסי הצמדה ליום   .ד

31.12.06. 
  

ת הכספיות על נכסים כספיים במטבע חוץ או בהצמדה אליו עודף ההתחייבויו  
כתוצאה מביצוע . ח בקבוצה"מיליארד ש 1.76 - הסתכם בכ30.6.07ליום 

עומדת יתרת ההתחייבויות  30.6.07 עסקאות המטבע העתידיות נכון ליום
 269 -על סך של כ, י עסקאות עתידיות כאמור"במטבע חוץ נטו שאינה מגודרת ע

  .ח"מיליון ש
  

עודף ההתחייבויות על נכסים כספיים הצמודים למדד המחירים לצרכן ליום   
  . ח בקבוצה"מיליארד ש 5.78 -  מסתכם בכ30.6.07

במגזרים העיקריים בקבוצה ישנה הגנה המקטינה את החשיפה למדד הנובעת   
  . מכך שהוצאות המס מחושבות על הרווח הריאלי
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  בחברהגילוי בדבר מבקר פנימי    .7
  

נוהל המבקר הפנימי בחברה עודכן ואושר בוועדת הביקורת של הדירקטוריון   . א
  .2005 בינואר 4ביום 

  
 ומונתה ממלאת עבודתו בחברההמבקר הפנימי את  סיים 2006במהלך שנת   . ב

 מונתה ממלאת המקום כמבקרת הפנים של 2007בחודש יוני ,  בהמשך.מקום
, יעלות בחברהיארגון וההת -  הרבמסגרת מהלכי  2007 במהלך שנת .החברה

  .צומצם היקף היחידה בשישה עובדי ביקורת 
  
לעומת תוכנית ( שעות 10,000 -  מסתכמת ב 2007 לשנת  שאושרהתוכנית הביקורת  . ג

  ).2006 שעות בשנת 12,000עבודה של 
  
חלקם משנת  ( דוחות ביקורתבשנים עשרל " נערכו דיוני מנכ2007במהלך שנת   . ד

  .דת הביקורת דנה בשלושה דוחות ביקורתוע. )2006
  
  .ר ועדת ביקורת"ל יניב כיוי מכהן הדירקטור החיצוני אי15.5.07החל מיום   . ה

  
  
  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה  .8

  
מינה רקטוריון  החברה יד. האורגן בחברה המופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון

   :כדלקמן הינם והרכבהתפקידיה  שועדת מאזן
  
ולפחות אחד מהם , בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתיהיו  ועדהה רוב חברי  .א

  . דירקטור חיצוני
   
ותמליץ , ועדת המאזן תדון בדוחות הכספיים לפני הדיון בהם בדירקטוריון  .ב

הוועדה תזמין את רואי החשבון המבקרים . ין אישורםילדירקטוריון בענ
:  ועדת המאזן תדון ותמליץ לדירקטוריון בעניינים אלה.להשתתף בדיונים אלה

  .קביעת מדיניות חשבונאית וקביעת נהלים הנוגעים לדיווח ולרישום הכספי
  

ועדת המאזן תעקוב אחר שינויים בכללים החשבונאיים ותדון בהשפעתם על   .ג
תדון בנושאים שיעלו במהלך הביקורת של רואי החשבון המבקרים ותדון , החברה
  .נויים במערכי הדיווח הפנימיבשי

 
ועדת המאזן תקיים מעקב ובקרה על יישום המדיניות החשבונאית שנקבעה   .ד

  .ויישום הנהלים שנקבעו לדיווח ולרישום הכספי
  

ובנושאים פיננסיים , ועדת המאזן תיתן דעתה לנושאים האמורים לעיל  .ה
ין ית שיתעורר ענבעת שתדון בדוחות הכספיים וכן כל אימ, וחשבונאיים אחרים

  .ספציפי בהיקף מהותי בנושא מן הנושאים האמורים
  

  .ין היקף עבודת רואי החשבון ושכרםיועדת המאזן תייעץ לדירקטוריון בענ  .ו
 

ועדת המאזן תהיה אחראית על הקשר של הדירקטוריון עם רואי החשבון   .ז
  .לגבי עבודתם, המבקרים

 
. עדת המאזן והועברו לאישור הדירקטוריון ו בשתי ישיבות שלהדוחות הכספיים נדונו

 ,רן גוטפריד, מנחם ענבר, דב ויסגלסבדיון בדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה הבאים 
 רמי ,קיהרה קיארי,  מייקל גרבינר ,יואב רובינשטיין, זהבית כהן ,איל יניב, דוד בלומברג

רן  ,ל"מ מנכ"מ –י  אבי גבא:כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה. יהודה פורת ונומקין 
כן השתתפו  .יועצת משפטיתה –ובשמת שלוש  ל ומנהל כספים ראשי "משנה למנכ -עוז 

 .יקיןיבדיון  נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך ח
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  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .9
  

 מחייבת את ההנהלה בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומייםהכנת הדוחות הכספיים 
, התחייבויות, ערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסיםלבצע ה

ההנהלה מבססת . הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים
 נוספים וגורמים חוות דעת,  הערכות שוויעלעבר והאת האומדנים וההערכות על נסיון 

התוצאות בפועל יכול שתהיינה . ין בהתחשב בנסיבות הענישלדעתה הינם רלוונטיים
עיקריים של אי ודאות הנושאים ה. שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים

דומים לאלה שיושמו , באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות החשבונאית
 אנו מעריכים שהערכות ואומדנים ). בדוחות הכספיים4ראו באור (בדוחות השנתיים 

ים משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה ינם קריטאלה הי
  .מהותית על הדוחות הכספיים

  
  
  

  שונות  . 10
  

ת הרשות לניירות ערך הוחלט למנות בודק חיצוני לבדיקת הנושאים יבעקבות פני  
 בעניין אישור תוכנית אופציות 20.3.07העולים מהדיווחים המיידיים של החברה מיום 

 בעניין אישור מענקים 26.3.07הדיווח המיידי של החברה מיום , לעובדים ומנהלים
 בעניין הצגה מחדש וזאת 26.3.07והדיווח המיידי של החברה מיום , לנושאי משרה
ממצאי . 28.3.07 - ו25.3.07 במכתבי רשות ניירות ערך לחברה מהימים בהתאם לאמור

לרבות אישור הודעתו של מר יעקב גלברד , הבודק והחלטות הדירקטוריון בעקבותיהם
מ "ותחילת כהונתו של מר אבי גבאי בתפקיד מ, ל החברה"על סיום כהונתו כמנכ

 לדוח התקופתי וכן 2.20 בדוחות הכספיים ובסעיף 16מפורטים בבאור , ל"המנכ
  .ים של החברה שפורסמו מאזיבדיווחים המייד

  
  .לציבור בעלי המניות והלעובדי, הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה

  
  
  
  

____________________        __________________  
  אבי גבאי                       סגלסידב ו              

  מנהל כלליממלא מקום                        ר הדירקטוריון"יו         
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  לכבוד
  הדירקטוריון של

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

 ביוני 30מ ליום "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של 
הביניים וחים והפסדים שהוכרו  את תמצית דוח על רו,ביניים המאוחדהאת תמצית דוח רווח והפסד , 2007

 ושלושה חודשים שהסתיימששה ו של ותואת תמצית דוח הביניים המאוחד על תזרימי המזומנים לתקופ המאוחד
  .באותו תאריך

  

 קריאת :הנהלים כללו בין השאר.  שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל,סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים
פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת קריאת , ל"הדוחות הכספיים הנ

  .בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
  

הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת תמצית דוחות כספיים ביניים של חברות מאוחדות אשר 
והכנסותיהן , מכלל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד 7% - כמהווים 2007 ביוני 30נכסיהן ליום 

ששה  של ותמכלל ההכנסות הכלולות בתמצית דוח רווח והפסד הביניים המאוחד לתקופ 12 %-וכ 11% -מהוות כ
הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של חברות , כמו כן. בהתאמה,  באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימו

 -נו כי הברווחיהןוחלקה של החברה , 2007 ביוני 30ח ליום " שמיליון 33 -נה כית אשר ההשקעה בהן הכלולו
  .בהתאמה,  באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימששה ו של ותלתקופח " אלפי ש1,171 -וכח "שאלפי  1,644

  

אין אנו , קורת מקובליםתקני ביבהתאם למאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה 
  .מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים התמציתיים

  

 שיש ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בביצוע סקירתנו
וח כספי דיו לתקניכדי שיוכלו להחשב כדוחות הערוכים בהתאם , צורך בשינויים מהותיים בדוחות האמורים

 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך '  ובהתאם להוראות פרק ד)IFRS(בינלאומיים 
1970.  

  

אנו מפנים את תשומת הלב לאי הוודאויות הקיימות בשל העניינים שלהלן אשר החשיפה המירבית האפשרית 
  :בגינם משמעותית

 ועל  הקבוצהמצבה הכספי של והשפעת הרגולציה על , המשך פתיחתו של ענף התקשורת לתחרות  )1(
  .1כאמור בבאור , תוצאות פעולותיה

כאמור , הקבוצה ואשר טרם ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן ותלויות אחרותתביעות שהוגשו נגד   )2(
  .'ג8 -ו' ב8בבאור 

 תדרש החברה 2007בהתאם לתקציב שנת ', א7כאמור בבאור  .מצבה הכספי של חברה מאוחדת  )3(
התמורה מהנפקת אגרות החוב , להערכת הנהלת החברה המאוחדת. המאוחדת למימון חיצוני נוסף

 מאפשרת הסדרת המקורות הכספיים שיידרשו לה בשנה 2007שגייסה החברה המאוחדת בחודש יולי 
  .הקרובה

  

 התאמה בדרך של הצגה מחדש לדוחות הכספיים בדבר' יב14אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , כמו כן
)Restatement ( על מנת לשקף בהם למפרע , 2006 ביוני 30של הקבוצה ליום ביניים דוחות כספיים תמצית של

בגין הצגת תקבולים מקישוריות לרשתות הסלולריות ובגין , והשלכות המס בגינה, תיקון בגין הפחתת רכוש קבוע
ל בוצעו על הנתונים המוצגים בבאור "התיקונים הנ. ל"ט בבאור הנהפחתת דמי חכירה של קרקעות מהמנהל כמפור

 על מנת לשקף באופן נאות לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל את מצבה הכספי של IFRS -ההתאמה ל
  .IFRS -הקבוצה לפני השפעת המעבר ל

  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2007 באוגוסט 13



 
  
  

  םליומאוחדים תמצית מאזנים ביניים 
  
  
 2006 בדצמבר 31 2006 ביוני 30 2007 ביוני 30  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  

       נכסים
      

 2,631,790  1,256,603  2,063,408    מזומנים ושווי מזומנים
 2,111,451  2,079,960  2,161,238    לקוחות

 250,657  165,257  230,984    חייבים אחרים
 204,669  231,115  228,844    מלאי

 169,017  188,986  205,327    זכויות שידור
 960,561  2,478,899  1,007,495    לרבות נגזרים, השקעות והלוואות
 11,105  11,147  11,886    נכסי מס שוטפים

      
 6,339,250  6,411,967  5,909,182    סך הכל נכסים שוטפים

      
 417,144  368,690  452,413    לקוחות וחייבים אחרים

 342,175  458,662  279,271    לרבות נגזרים, השקעות והלוואות
 6,492,362  6,833,535  6,210,952    רכוש קבוע
 2,554,242  2,571,682  2,540,921    מוחשיים-נכסים בלתי

 373,749  389,075  362,862  הוצאות נדחות ואחרות 
 32,122  24,890  33,231   שיטת השווי המאזני פלות לפיוהשקעות בחברות מוחזקות המט

 993,616  990,123  788,750    נכסי מס נדחים
      

 11,205,410  11,636,657  10,668,400    סך הכל נכסים בלתי שוטפים
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,544,660  18,048,624  16,577,582    סך הכל נכסים
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  
  
  
 2006 בדצמבר 31 2006 ביוני 30 2007 ביוני 30  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  
       תחייבויותה
      

 3,637,347  2,873,564  4,187,307    הלוואות ואשראי
 1,393,568  1,324,091  1,332,783    ספקים

 802,747  881,132  856,971    לרבות נגזרים, זכאים אחרים
 121,704  55,516  70,206    התחייבויות מס שוטפות

 57,879  38,306  37,142    הכנסה נדחית
 288,851  255,040  331,806    שותהפר

 906,203  617,889  758,716    הטבות לעובדים
 300,000  -  -    דיבידנד מוצע

      
 7,508,299  6,045,538  7,574,931    סך הכל התחייבויות שוטפות

      
 3,169,441  4,918,177  3,350,062    אגרות חוב

 480,830  595,399  391,914    התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 169,182  114,791  125,772    הלוואות מאחרים

 564,250  541,482  598,785    הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
 373,036  336,076  328,766    הטבות לעובדים

 37,020  25,989  28,394    הכנסה נדחית ואחרים
 51,857  51,722  54,140    הפרשות

      
 4,845,616  6,583,636  4,877,833    סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

      
 12,353,915  12,629,174  12,452,764    סך הכל התחייבויות

      
      הון עצמי

      
 6,309,133  6,309,133  6,132,636    הון מניות

 1,623,423  1,623,423  -    פרמיה על הון מניות
 671,820  387,539  680,506    קרנות

 )2,849,381( )2,359,163( )2,089,539(   יתרת גרעון
      

 5,754,995  5,960,932  4,723,603    סך הכל הון מיוחס לבעלי המניות של החברה
      

 )564,250( )541,482( )598,785(   חלק המיעוט בגרעון בהון של חברה מאוחדת
      

 5,190,745  5,419,450  4,124,818    סך הכל הון עצמי
  
  
  

       
 17,544,660  18,048,624   16,577,582    סך הכל הון עצמי והתחייבויות

  
  
   

 רן עוז אבי גבאי דב ויסגלס
  ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ  מנהל כלליממלא מקום   ר הדירקטוריון"יו
  

  2007 באוגוסט 13: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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 מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"
  

 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
  
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
  צמבר בד31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
 12,231,830   3,018,890   3,052,675   6,030,989   6,141,354   )10באור (הכנסות 

           
           עלויות והוצאות
 1,864,035   471,550   436,133   931,630   877,332   ות  פחת והפחת
  2,586,437   571,891   584,274   1,139,105   1,159,671     שכר עבודה

          באור (  הוצאות הפעלה וכלליות 
   11(   2,832,382   2,857,520   1,409,612   1,401,086   5,966,616 

           תפעוליות ) הכנסות(  הוצאות 
 249,540   58,563   52,106   70,573   44,430   נטו, אחרות   
           
   4,913,815   4,998,828   2,482,125   2,503,090   10,666,628 
           

 1,565,202   515,800   570,550   1,032,161   1,227,539   רווח תפעולי
           

           עלויות מימון
 694,393   181,037   158,529   427,123   320,916     הוצאות מימון
 )356,425(  )71,078(  )85,217(  )235,182(  )189,736(    הכנסות מימון

           
 337,968   109,959   73,312   191,941   131,180   נטו, הוצאות מימון

           
 1,227,234   405,841   497,238   840,220   1,096,359   רווח לאחר הוצאות מימון

           
           זקות  חברות מוחחלק ברווחי

            המטופלות לפי שיטת השווי 
 11,184   2,422   1,171   4,013   1,644   המאזני 

           
 1,238,418   408,263   498,409   844,233   1,098,003   רווח לפני מסים על הכנסה

           
 488,393   139,719   158,169   277,627   372,696   מסים על הכנסה

           
 750,025   268,544   340,240   566,606   725,307   לתקופהרווח 

           
           :מיוחס ל

 808,995   288,706   361,092   602,808   759,842   בעלי המניות של החברה
 )58,970(  )20,162(  )20,852(  )36,202(  )34,535(  מיעוט בחברה מאוחדת

           
 750,025   268,544   340,240   566,606   725,307   לתקופהרווח 

           
           
           

           רווח למניה 
           

           רווח בסיסי ומדולל למניה 
 0.31  0.11  0.14  0.23  0.29   )ח"בש (
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  רווחים והפסדים שהוכרווחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"פי שאל  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
          שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 

          המסווגים כזמינים  פיננסיים 
 )1,464(  )987(  3,641   1,887   4,613   למכירה 

          
          שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 

          המסווגים כזמינים  פיננסיים 
 )5,218(  )27,069(  -   )5,218(  -   למכירה שהועבר לרווח והפסד 

          
           אקטואריים מתכנית רווחים

 3,427   -   -   -   -   )1 (הטבה מוגדרת 
          

          מסים בגין הכנסות והוצאות 
 2,227   9,989   )1,400(  933   )1,677(  שנזקפו ישירות להון עצמי 

          
          הכנסות והוצאות שנזקפו 

 )1,028(  )18,067(  2,241   )2,398(  2,936   ישירות להון 
          

 750,025   268,544   340,240   566,606   725,307  לתקופהרווח 
          

          סך הכל רווחים שהוכרו 
 748,997   250,477   342,481   564,208   728,243   לתקופה 

          
          :מיוחס ל

          
 807,967   270,639   363,333   600,410   762,778  בעלי המניות של החברה
 )58,970(  )20,162(  )20,852(  )36,202(  )34,535( מיעוט בחברה מאוחדת

          
          סך הכל רווחים שהוכרו 

 748,997   250,477   342,481   564,208   728,243   לתקופה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
אלא אם כן חלים שינויים מהותיים ,  האקטואריות שלההקבוצה אינה מחשבת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את ההפרשות  )1(

כתוצאה מכך אין רווחים או הפסדים אקטואריים . בתוכניות ההטבה או שינויים מהותיים בתנאי השוק בתקופת הביניים
  .בתקופת הדוח

  
  
  

  .הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"תקשורת בעבזק החברה הישראלית ל"
 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בוקרבלתי מ(  )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
  750,025   268,544   340,240   566,606   725,307  לתקופהרווח 

           :התאמות
  1,591,054   393,834   364,688   807,746   740,797  פחת

  247,557   71,686   66,221   111,831   125,983  הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
  25,424   6,030   5,224   12,053   10,552  הפחתת הוצאות נדחות ואחרות

           רווח מירידה בשעור אחזקה 
  )595(  )61(  28   )584(  346   בחברות כלולות 

  440,429   178,563   176,059   239,754   187,916  נטו, עלויות מימון
            מוחזקות חלק ברווחי חברות

  )11,184(  )2,422(  )1,171(  )4,013(  )1,644( המטופלות לפי שיטת השווי מאזני 
  )159,017(  2,591   11,382   )7,974(  )5,461(  נטו הון) רווח(הפסד 

  286,506   -   -   -   -  עסקאות תשלום מבוסס מניות
             שרה בכירהיתשלומים לנושא מ

  -   -   5,750   -   5,750   לשעבר 
  488,393   139,719   158,169   277,627   372,696  הוצאות מסים על הכנסה

           
  23,014   )8,584(  22,076   1,631   )25,587( שינוי במלאי

  109,100   )11,004(  )95,685(  27,245   )108,644( שינוי בלקוחות 
  )107,854(  23,252   26,630   )9,327(  )25,626(  שינוי בחייבים אחרים
  )56,778(  )32,284(  )38,093(  18,349   17,382   שינוי בזכאים אחרים

  )79,046(  32,214   )161,830(  )127,296(  )129,177( שינוי בספקים 
  27,327   )26,797(  29,889   )5,408(  45,238   שינוי בהפרשות

  )14,517(  )15,385(  )4,841(  )34,486(  )36,310( שינוי בזכויות שידור
  168,758   )137,088(  )106,851(  )160,111(  )191,757( הטבות לעובדיםשינוי ב

  11,509   1,661   )46,476(  478   )8,626( שינוי בהכנסה נדחית ואחרים
           
   1,699,135   1,714,121   751,409   884,469   3,740,105  
            

  220,078   33,178   27,005   127,307   70,073  ריבית שהתקבלה
  26,010   26,010   3,084   26,010   3,084   דנד שהתקבלדיבי

  )277,573(  )75,228(  )86,502(  )143,286(  )224,390( מס הכנסה ששולם
           

           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  3,708,620   868,429   694,996   1,724,152   1,547,902   שוטפת 

            
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )209,733(  )58,163(  )42,629(  )82,003(  )92,128( שקעה בנכסים בלתי מוחשייםה
  47,804   4,847   97,084   12,905   116,395   תמורה ממכירת רכוש קבוע

  -   -   -   272   4,213   תמורה ממימוש הוצאות נדחות
  1,491,439   )45,243(  )108,441(  )92,669(  7,375  נטו, השקעות שוטפות

  )953,226(  )209,410(  )232,833(  )511,255(  )410,326(  רכוש קבוערכישת
  -   )3,324(  )1,790(  )5,365(  )2,615( השקעה בהוצאות נדחות ואחרות

           תמורה ממימוש השקעות והלוואות 
  62,729   7,624   25,510   11,888   33,380   לזמן ארוך 

           רכישת השקעות והלוואות לזמן 
  )*19,723 (  )2,821(  -   )12,328(  -   ארוך 

  -   -   -   -   )12,468( רכישת חברת בת
           

           מפעילותמזומנים נטו שנבעו 
  419,290   )306,490(  )263,099(  )678,555(  )356,174(   השקעה)פעילותל וששימש( 
  סווג מחדש  *

  .הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"
  

)המשך(תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים   
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )לתי מבוקרב(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
           פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
  50,000   -   50,000   -   50,000  קבלת הלוואות

  -   -   756,813   -   756,813   הנפקת אגרות חוב
  )280,350(  )30,088(  )15,241(  )179,056(  )96,874( פרעון אגרות חוב
  )1,268,656(  )226,182(  )79,646(  )387,263(  )148,663( החזר הלוואות

  43,146   9,262   9,254   55,578   )22,769( נטו, אשראי לזמן קצר
  )1,600,000(  )1,200,000(  -   )1,200,000(  )2,099,920( דיבידנד ששולם
  )601,752(  )147,013(  )123,198(  )236,348(  )198,571( ריבית ששולמה

           
           שנבעו מפעילות מזומנים נטו 

  )3,657,612(  )1,594,021(  597,982   )1,947,089(  )1,759,984(   מימון)ששימשו לפעילות( 
           
           
           

           נטו במזומנים ושווי ) קיטון(גידול 
  470,298   )1,032,082(  1,029,879   )901,492(  )568,256(  מזומנים 

            לתחילתמזומנים ושווי מזומנים
  2,158,773   2,290,704   1,032,988   2,158,773   2,631,790   התקופה 

           השפעת תנודות בשער החליפין על 
  2,719   )2,019(  541   )678(  )126(  יתרות מזומנים 

           
           לסוף מזומנים ושווי מזומנים 

  2,631,790   1,256,603   2,063,408   1,256,603   2,063,408   התקופה 
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  נספח לדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
  לשנה שהסתיימה  שה חודשים שהסתיימהלתקופה של שלו  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
            נספח פעולות שלא במזומן

            
            ונכסים בלתי ת רכוש קבוערכיש

 141,518   120,140   199,549   120,140   199,549   מוחשיים 
           

 161,800   13,996   74,506   13,996   74,506   מכירת רכוש קבוע באשראי
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .לתי נפרד מהםהבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק ב



  מ"זק החברה הישראלית לתקשורת בעב
  

  2007 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  הישות המדווחת - 1באור 
  

הינה חברה תושבת ישראל ומניותיה נסחרות בבורסה ") החברה "-להלן (מ "בזק החברה הישראלית לתקשורת בע  .א
הדוחות הכספיים המאוחדים . אביב-תל, 132המען הרשמי של החברה הינו רחוב מנחם בגין . אביב-לניירות ערך בתל

וכן את זכויות הקבוצה ") הקבוצה "–להלן יחד (לה של החברה ושל חברות הבנות שלה של החברה כוללים את א
 פעילות  מגזרי13 ראה באור ( הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי תקשורת במדינת ישראל. בחברות כלולות

  ).עסקית
  
 והחברה חדלה מ"אר החזקות בע.סב. הועברה השליטה בחברה מהמדינה לחברה אפ2005 באוקטובר 11ביום   .ב

בבית הדין להגבלים . החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא עוסקת. להיות חברה ממשלתית
, בהמשך. עסקיים היה תלוי ועומד ערר שהגישה החברה על אי ביטול הכרזתה כמונופול בתחום הטלפוניה הבסיסית

בוחנת המשך טיפולה הסכימה החברה למשוך את הערר והיא ) לאור חלוף הזמן מאז הוא הוגש(לפי הצעת בית הדין 
. להסדרה שלטונית ולפיקוח, ככלל, פעילות הקבוצה כפופה.  כל מגזרי הפעילות של הקבוצה נמצאים בתחרות.בנושא

ומכלול השינויים בשוק  ,לרבות יישום תוכנית ניידות מספרים, התגברות התחרותההסדרה והפיקוח האמורים וכן 
אולם אין באפשרות הקבוצה לאמוד השפעה , צפויים להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, תהתקשור

  .זו
  
  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

כמתחייב לצורך , IFRS -הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים נערכו בהתאם לתקנים הבינלאומיים לדיווח כספי להלן   .א
 ובהתאם להוראות  העוסק בדיווח כספי לתקופות ביניים 34IASקופות ביניים בהתאם לתקן עריכת דוחות כספיים לת

  .1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' פרק ד
  

 2006 בדצמבר 31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום   .ב
 מציגה  הקבוצה). השנתיים הכספיים הדוחות-להלן (ימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם ולשנה שהסתי

 רק את השינויים המהותיים שארעו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים בינייםים יבבאורים לדוחות הכספ
  .   אלובינייםועד לתאריך דוחות כספיים 

  
  

  בונאית  כללי דיווח ומדיניות חש- 3באור 
  

 31לשנה שנסתיימה ביום , עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות כספיים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים
  .2006בדצמבר 

  
  יישום לראשונה של תקני חשבונאות  .א
  

ו לתוקף מיישמת הקבוצה מספר תקנים והבהרות של כללי החשבונאות הבינלאומיים שנכנס, 2007 בינואר 1החל מיום 
  :כדלקמן

  
)1(  IFRIC 7 -"Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies" , 29המטפל ביישום של IASאינפלציונית בפעם - כאשר כלכלה הופכת להיפר
  .הראשונה ובמיוחד בטיפול החשבונאי במס נדחה

  
)2(  8 IFRIC - "Scope of IFRS 2 Share-based Payment" , העוסק בטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוססי

  . מניות בהם חלק או כל הסחורות או השרותים המתקבלים לא ניתנים לזיהוי באופן ספציפי
  
)3(  9 IFRIC - "Reassessment of Embedded Derivatives" , הקובע כי הערכה מחדש לגבי הצורך להפריד נגזר

  .שובץ מחוזה מארח תעשה רק כאשר חלים שינויים בחוזהמ
  
)4(  11 IFRIC - "Group and Treasury Share Transactions" ,הפרשנות מטפלת ביישום של"Share-based 

Payment IFRS 2" ,בעסקאות תשלום מבוססי מניות הקשורים למכשירים ההוניים של הקבוצה.  
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  )המשך(נאית  כללי דיווח ומדיניות חשבו- 3באור 
  
  )המשך(יישום לראשונה של תקני חשבונאות   .א
  
)5(  "Interim Financial Reporting and Impairment" ,10 IFRIC , אוסר על ביטולו של הפסד מירידת ערך אשר הוכר

על  חל IFRIC 10. השקעה במכשיר הוני או נכס פיננסי המוצג על בסיס עלות, בתקופת ביניים קודמת בגין מוניטין
  .2007הדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת 

  
  .ליישום התקנים החדשים אין השפעה על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה

  
  תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם  .ב
  
)1(  "Segment Reporting Arrangements" ,12 IFRIC . הפרשנות עוסקת בטיפול החשבונאי של מפעילים מהמגזר

:  מבחין בין שני סוגים של הסדרים למתן זיכיונות שרותIFRIC 12. ים נכסים ושרותי תשתית ציבורייםהפרטי המספק
זכות חוזית בלתי מותנית לקבל מזומן או נכס פיננסי אחר מהממשלה בתמורה , באחד המפעיל מקבל נכס פיננסי
לגבות תשלום עבור השימוש בנכס ובאחר המפעיל מקבל נכס בלתי מוחשי וזכות , לבניה או שדרוג של נכס ציבורי
הזכות לגבות תשלום ממשתמשים איננה זכות בלתי מותנית לקבל מזומן מכיוון . הציבורי שהוא בונה או משדרג

 1 -הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות המתחילות ב. שהסכומים תלויים בהקף השימוש שהציבור יעשה בשרות
 אינו צפוי להשפיע על הדוחות IFRIC 12האימוץ של . וקדם מותרכאשר אימוץ מ,  או לאחר מכן2008בינואר 

  .הכספיים של הקבוצה
  

בדבר תוכניות נאמנות לקוחות )  הפרשנות-להלן (13 את פרשנות מספר IFRIC- פרסם ה2007בחודש יוני   )2(
)customer loyalty programs .(סגרת הפרשנות עוסקת בטיפול החשבונאי של חברות המעניקות הטבות במ

 קובע IFRIC 13. בעת רכישת סחורות או שרותים") נוסע מתמיד"או תוכניות " נקודות"כגון (תוכניות נאמנות לקוחות 
ללקוחות אשר צפויים ) הטבות(כיצד על חברות לטפל בהתחייבות לספק בעתיד סחורות או שרותים בחינם או בהנחה 

 13האימוץ של .  או לאחר מכן2008 ביולי 1- המתחילות בהפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות. לנצל את  ההטבות
IFRICאינו צפוי להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה .  

  
, בדבר נכסים מוגדרים לתוכנית הטבה)  הפרשנות-להלן (14 את פרשנות מספר IFRIC- פרסם ה2007בחודש יולי   )3(

  -הפקדות מינימליות נדרשות והאינטראקציה ביניהן
"IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their 

Interaction" .מתי הפחתות בהפקדות עתידיות או החזרים נחשבים ) א: הפרשנות עוסקת בשלושה נושאים
 על זמינות הפחתות כיצד הפקדה מינימאלית נדרשת משפיעה) ב". הטבות עובדים", IAS 19 -בהקשר ל" זמינים"כ

הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות . מתי הפקדה מינימאלית נדרשת עשויה ליצור התחייבות) ג. עתידיות בהפקדות
 אינו צפוי להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים IFRIC 14האימוץ של .  או לאחר מכן2008 בינואר 1-המתחילות ב
  . של הקבוצה

  
)4(  "Segment Reporting", 8 IFRS קובע כיצד על תאגיד לדווח על פעילות מגזרים בדוחות הכספיים השנתיים 

התקן מתייחס לגילוי הנדרש בנוגע למוצרים , בנוסף. ומתייחס לפרטים נבחרים לגבי מגזרים בדוחות הביניים
ווח להנהלה התקן קובע כי מפתח החלוקה למגזרים יתבסס על הדי. אזורים גיאוגרפיים ולקוחות עיקריים, ושרותים

התקן .  או לאחר מכן2009 בינואר 1התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחולו ביום . לצורך קבלת החלטות תפעוליות
 אינו צפוי להשפיע מהותית IFRS 8אימוץ . מאפשר יישום מוקדם ומחייב תיקון מספרי השוואה עם אימוצו של התקן

  .על הדוחות הכספיים של הקבוצה
  
 התיקון מבטל את האפשרות להכיר בכל עלויות -"עלויות אשראי "IAS 23 פורסם תיקון לתקן בינלאומי 2007במרס   )5(

התיקון . הקמה או ייצור של נכס מוכר, האשראי מיידית לרווח והפסד במידה ועלויות אשראי ספציפיות התהוו מרכישה
יתר עלויות האשראי יזקפו לרווח והפסד בעת . ל יהוונו לנכס כחלק מהעלות הכוללת של הנכס"לתקן דורש שעלויות כנ

  .הקבוצההדוחות הכספיים של  ואינו צפוי להשפיע מהותית על 2009התקן יחול החל מהדוחות לשנת . התהוותן
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   אומדנים- 4באור 
  

ם על הערכות והנחות המשפיעי, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת דוחות כספיים ביניים
התוצאות בפועל עשויות . הכנסות והוצאות, יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות

  .להיות שונות מהאומדנים שנקבעו
  

  .האומדנים המהותיים אשר נערכו בדוחות ביניים אלה אינם שונים באופן מהותי מהאומדנים אשר נערכו בדוחות השנתיים
  
  
  

   שעורי השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של מטבע חוץ- 5באור 
  

  :ב והיורו בתקופות החשבון"שחלו במדד המחירים לצרכן בשערי החליפין של הדולר של ארה, להלן שעורי השינוי
  

  שער החליפין  שער הדולר של  מדד המחירים     
  של היורו  ב"ארה  לצרכן    
    %  %  %  
  

        ם שהסתיימה ביוםלתקופה של ששה חודשי
        

  2.68   0.57  0.97  2007 ביוני 30
  3.62   )3.54(  1.55   2006 ביוני 30
        

        :לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
        
  3.23   2.26  1.21  2007 ביוני 30 
  )0.33(  )4.82(  0.96   2006 ביוני 30 

        
  2.16   )8.21(  )0.10(  2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
  
  

   רכוש קבוע- 6באור 
  

חברות הקבוצה החלו במהלך התקופה המדווחת לבדוק את אורך החיים של הרכוש הקבוע שלהם על מנת לקבוע אם 
  .מתקיימות נסיבות משמעותיות המצדיקות שינוי באומדן אורך החיים

  
 הקווית שלה עולה הצורך לקצר את אורך כי בשל כוונת החברה להחליף מתגים ברשת, ממצאי הבדיקה בשלב זה העלו

 מיליון 18 - בכ2008בשנת , ח" מיליון ש18 - בכ2007כתוצאה מהאמור יגדלו הוצאות הפחת בשנת . החיים של מתגים אלו
  .נטו לפני מס, ח" מיליון ש14 - בכ2009ח ובשנת "ש
  

 מהאומדן הנוכחי אך בשלב זה לא ניתן לבסס ממצאי הבדיקה העלו גם כי ישנם נכסים שאורך החיים שלהם יכול שיהיה ארוך
החברות ימשיכו לבדוק באם מדובר בנסיבות משמעותיות התומכות בהערכה זו וזאת גם לאור הבהרת הרשות . אומדן חדש

לניירות ערך כי יש ליישם את החלטתה בדבר הארכת תקופת ההפחתה של רכוש קבוע גם בתאגידים המדווחים לפי כללי 
  .כל עוד לא פרסמה הרשות הנחיה אחרת, הבינלאומייםהדיווח הכספי 
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  ישויות הקבוצה - 7באור 
  

  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  .א
  

 וההפסד לתקופות ח" מיליון ש320 - בכ הסתכם2006ההפסד לשנת  .אס הפסדים ניכרים.בי.דימאז תחילת פעילותה צברה 
 .בהתאמה, ח" מיליון ש65 -ח וכ" מיליון ש113 - הסתכם לסך של כ2007י  ביונ30של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

ח "מיליון ש 2,974 -לסך של כ, 2007 ביוני 30ליום  הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה מסתכמים ,כתוצאה מהפסדים אלה
  .  בהתאמה,ח"ש מיליון 1,595 -וכ

  
). ללא ריבית והצמדה(ח " מיליון ש1,562 -יך המאזן מגיעה לכלתאר) בעיקר בהלוואות בעלים(אס .בי.השקעת החברה בדי

 מיליון 99 -מתוכם כ, ח" מיליון ש121 -אס לחברה וחברות מאוחדות שלה מסתכמת בסך של כ.בי.יתרת החוב השוטף של די
ח "ון ש מילי55.6 -אס לחברה בסך של כ.בי.יתרת חוב של דיית י הסדר לגב,אס.בי.עם די,  החברה גיבשה.ח לחברה"ש

לתאריך המאזן . 1.5%+  תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית פריים 60 -ישולם בהחוב , בהתאם להסדר. שבפיגור
יתרת החוב לחברה הינה יתרת חוב שוטף אשר תנאי התשלום לגביו הינם תנאי . ח" מיליון ש47 -יתרת החוב בהסדר הינה כ

  .האשראי הרגילים הנהוגים בין החברה ולקוחותיה
  

 מיליון 620 -בערך נקוב כולל של כ) 'סדרה א(במסגרת הנפקה פרטית אגרות חוב . אס.בי.הנפיקה די, 2007 ביולי 31ביום 
לצורך ההנפקה דורגו אגרות . א"ח למשקיעים מוסדיים המיועדות לרישום במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה בת"ש

  .stable/-BBBבדירוג )  חברת הדירוג-להלן (מ "ת ערך בעהחוב על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירו
  

כאשר , 2017 ועד 2010 בחודש יולי בכל אחת מהשנים 5 תשלומי קרן וריבית שנתיים בכל 8 -אגרות החוב עומדות לפרעון ב
 בכל  מערכן הנקוב של אגרות החוב ותשלומי הקרן8% יהיו בשעור של 2013 ועד 2010תשלומי הקרן בכל אחת מהשנים 

אגרות החוב צמודות למדד המחירים .  מערכן הנקוב של אגרות החוב17% יהיו בשעור 2017 ועד 2014אחת מהשנים 
בכפוף להתאמות אפשריות שונות על ( לשנה 7.9% ונושאות ריבית שנתית צמודה בשעור 2007החל ממדד חודש יוני , לצרכן

  .2009 - 2017ם בחודשים ינואר ויולי של כל אחת מהשנים אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיי) פי תנאי אגרות החוב
  
אולם במקרה של רישומן של אגרות החוב למסחר בבורסה , אס לא התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה.בי.די

היה ואגרות החוב לא תירשמנה למסחר , מנגד. 7.4% -תפחת הריבית השנתית הצמודה שתשולם בגינן מאותו מועד ל
 כל עוד לא יבוצע רישום 8.4% - יגדל שעור הריבית השנתית הצמודה המשולמת בגינן ל2008 ביולי 31רסה עד ליום בבו

  ). כאמור7.4% -ובמקרה של רישום מאוחר יופחת השעור מאותו מועד ל(כאמור 
  

ר הריבית השנתית אזי יוגדל שעו, היה ויפחת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות דירוג ללא שאגרות החוב נרשמו למסחר
במקרה כאמור תחול בנוסף הפחתת הריבית ( עד לחזרה לדירוג המקורי או לרישום אגרות החוב למסחר 8%-הצמודה ל

וכתנאי , אס לא תעמוד בתנאים הקבועים בהסכם המימון שבינה לבין התאגידים הבנקאיים.בי.היה ודי, בנוסף). הנזכרת לעיל
אס לשלם לתאגידים הבנקאיים בגין האשראי הבנקאי תוספת למרווח .בי.חייב דילויתור הבנקים על ההפרה האמורה תת

ובאותה העת אגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר אזי כל עוד תשולם לתאגידים הבנקאיים תוספת , הריבית הבנקאית
  . בית שנתית באותו שעוראס למחזיקי אגרות החוב תוספת רי.בי.תשלם די, למרווח כאמור ואגרות החוב אינן רשומות למסחר

  
) למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת(אס .בי.אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף בדרגה ראשונה על כלל נכסי די

אס ששועבדו על ידה .בי.ללא הגבלה בסכום וכן שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על זכויות ונכסים של די
הבטוחות כאמור הינן בדרגה ראשונה ושווה ). למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת(לטובת תאגידים בנקאיים 

  .אס לטובת התאגידים הבנקאיים להבטחת האשראי הבנקאי.בי.לשעבודים הצפים ולשעבוד הקבוע שיצרה די) פאסו-פארי(
  

בכפוף , סכמת הבנקים להנפקהולשם כך נתקבלה ה, הנפקת אגרות החוב הייתה טעונה אישור של התאגידים הבנקאיים
של החברה ) או התחייבות דומה אחרת(אגרות החוב האמורות אינן כוללות ערבות . לתנאים הקבועים בכתב הסכמת הבנקים
אס .בי.החברה חתמה על כתב הסכמה לטובת הבנקים המממנים את פעילות די. להבטחת התשלומים לבעלי אגרות החוב

אס תקיים .בי.אס על מנת שדי.בי.לתה ותפעיל את מיטב השפעתה כבעלת מניות בדיהיא תעשה כמיטב יכו) א: (לפיו
היא מסכימה לקביעת סכומי תקרה של החוב הבנקאי והחוב על פי ) ב. (התחייבויותיה בקשר עם המשך דירוג אגרות החוב

כי לא , יצויין(אס .בי.החברה לדיאס לצורך תחילת פרעון של הלוואות בעלים מסויימות שניתנו על ידי .בי.אגרות החוב של די
אס .בי.או שרותים מבעלי המניות וכן על פריסת חוב העבר של די/חלה כל מגבלה כאמור על חובות ואשראי ספקים בגין ציוד ו

  ). של החברהADSL -לחברה בקשר עם דמי השימוש בשירותי ה
  

  .לתאריך אישור הדוחות הכספיים התקבלו כספי ההנפקה
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  )המשך(יות הקבוצה ישו - 7באור 
  
  )המשך (מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  .א
  

במסגרת תהליך דירוג אגרות החוב . הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת נכללו בדוחות על פי שווין ההוגן בעת קבלתן
שונה את פרעון של החברה המאוחדת עם חברת הדירוג הוסכם על דחיית המועדים בהם יוכלו בעלי המניות לדרוש לרא

נזקף ההפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים , כאשר חל שינוי במועדי הפרעון הצפויים של ההלוואות. ההלוואות
על פי מועדי ההחזר החדשים ובהתאם לשעורי הריבית שהובאו בחשבון , ) ההפרש-להלן(הצפויים בגין החזר ההלוואות 

, ההפרש כאמור. לקרן הון) בדומה לטיפול בעת קבלת ההלוואות(ות במועד השינוי לבין ערכן בדוח, במועד קבלת ההלוואות
 לקרן ההפרש שיזקף. 2007עון השלישי של ח יבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של הרב" מיליוני ש164 -בסכום כולל של כ

  .צפוי להשפיע בעתיד על הוצאות המימון של הקבוצה, ההון כאמור
  

  .אס על פי הסכמי המימון.בי.ימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית די השל2005במהלך שנת 
  

, ח"מיליון ש 1,368 הינה 2007 ביוני 30אס מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום .בי.תנאי הלוואות ומסגרת האשראי שקבלה די
מגבלה בקבלת , מיםבוד או מכירה של נכסים מסויבי שעהגבלות לג: בין היתר, אס הכוללות.בי.מטילים מגבלות שונות על די

מגבלה ביחס לפרעון הלוואות בעלים ודרישה לעמוד באמות מידה , אשראי מתאגידים בנקאיים אחרים ללא אישור מוקדם
  ). התנאים-להלן (פיננסיות 

  
בתוספת . להסכם המימון)  התוספת-להלן (אס והתאגידים הבנקאיים על התוספת השמינית .בי. חתמו די2007 ביולי 22ביום 

  :נקבעו בין היתר הנושאים הבאים, זו
  
  .עודכנו התנאים שנקבעו בהסכם המימון  )1(

אס עורכת את .בי.היות ודי, עם זאת. אס עומדת בתנאים שנקבעו בתוספת.בי.די, לתאריך אישור הדוחות הכספיים  
אס בתנאים נכון .בי. את בחינת עמידת דיהמחייבים) IFRS(דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

  .מסווגות ההלוואות בדוחות כספיים אלו במסגרת ההתחייבויות לזמן קצר, לתאריך הדוחות הכספיים

אס לביצוע .בי.הנפקת אגרות החוב תשמש את די, על פי התוספת. נקבע יעוד כספי הנפקת אגרות החוב כאמור לעיל  )2(
לרבות הלוואת גישור  (2006אס מגוף מוסדי בשנת .בי.לפרעון ההלוואה שנטלה די, פרעון חלקי של האשראי הבנקאי

ח וכן תשמש לפעילותה השוטפת של " מיליון ש100בסך של ) 2007אס בחודש יוני .בי.שהעמיד אותו הגוף לדי
  .אס.בי.די

  
  .ח"מיליון ש 100אס הלוואות מגופים מוסדיים בסכום כולל של .בי. קיבלה די2005 - 2006במהלך השנים 
אס .בי.לדי. ח" מיליון ש50אס הסכם עם גוף מוסדי נוסף לקבלת הלוואה בסכום כולל של .בי.חתמה די, 2006בחודש דצמבר 

בהמשך . 2007אס מימשה את האופציה בחודש יוני .בי.די. ניתנה אופציה לקבל הלוואה נוספת בסכום זהה לסכום שהתקבל
אס תפרע את קרן ההלוואה בסכום .בי.ן הסכם ההלוואה והוסכם בין הצדדים כי דילהנפקת אגרות החוב כמתואר לעיל תוק

. מאחר והגוף המוסדי רכש אגרות חוב במסגרת ההנפקה, כאמור לעיל, ח עם קבלת כספי ההנפקה" מיליון ש100כולל של 
  .סווגה ההלוואה לזמן קצר, בהתאם

  
העלאת שעור אחזקות החברה (אס .בי.יים למיזוג החברה ודי ניתן אישור הממונה על הגבלים עסק2005 בינואר 2ביום 
המיזוג לא מומש עם חלוף שנה ממועד אישור מתן האישור למיזוג והיה טעון .  בתנאים)50% -אל מעבר ל. אס.בי.בדי

ן אס הודעות מיזוג חדשות לממונה על הגבלים עסקיים בעניי.בי. הגישו החברה ודי2006 באוגוסט 2ביום . הסכמה חדשה
 - לכ49.8% -אס מכ.בי.אס על ידי החברה אשר צפויות להעלות שעור אחזקות החברה בדי.בי.מימוש אופציות למניות די

 18 הודיעה רשות ההגבלים העסקיים על התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג וביום 2006 בדצמבר 31 ביום .58%
  . הגישה החברה ערר על ההחלטה2007י  במא15ביום .  ניתנו נימוקי ההתנגדות2007בפברואר 

  
אס .בי.די. אס מתנאי האשראי שנקבעו בהסכמים עם ספקים מסויימים.בי.נכון למועד אישור הדוחות הכספיים חורגת די

  .פועלת לצמצום יתרות החוב לספקים אלו
  

 בשנת אס.בי.דרש דייל ת"נבהתאם לתקציב ה. 2007שנת ל האס את תקציב.בי. אישר דירקטוריון די,2006 בדצמבר 24ביום 
אס הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים .בי.למועד אישור הדוחות הכספיים השלימה די.  למימון חיצוני נוסף2007

אס התמורה מהנפקת אגרות החוב כאמור .בי.להערכת הנהלת די. ח כאמור לעיל" מיליון ש620מוסדיים בסכום כולל של 
  .אס בשנה הקרובה.בי. שידרשו לדימאפשרת הסדרת המקורות הכספיים

  
  מ"בזק בינלאומי בע  .ב
  

מ לרכישת כל " בדבר הסכם עם בזקכל תקשורת בע2006בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת ) 4(32בהמשך לאמור בבאור 
, טלההסכם האמור בו, ח" מיליון ש93 -בתמורה לכ)  תדיראן-להלן ( טלקום שרותי תקשורת בישראל -פעילותה של תדיראן 

  .לאור החלטת הרשות להגבלים עסקיים שלא לאשר את העסקה ובעקבות הודעת תדיראן על החלטתה לבטל את ההסכם
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   התחייבויות תלויות- 8באור 
  

  תביעות   .א
  

  .לרבות בקשות לאישור תביעות כייצוגיות, במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות
  

לרבות הבקשות , על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות, בין היתר, המתבססת, הקבוצהלדעת הנהלות חברות 
במקום בו נדרשו , ח" מיליון ש320 - בסך של כנכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, לאישור התביעות הייצוגיות

  .לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור, הפרשות
  

בשל , 2007 ביוני 30ליום  )מעבר להפרשות האמורות ( סכום החשיפה הנוספתאוחדותהנהלות החברה והחברות המלדעת 
תביעות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר אפשרות התממשותן הינה קלושה או אפשרית מסתכם בסך כולל 

  .ח מתייחס לתביעות עובדים" מיליארד ש3.4 -מתוכם סך של כ, ח" מיליארד ש30 -של כ
 

לנוכח (יחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל בהתי
 31בדוחות הכספיים ליום ) 19 (-ו) 7(, )5(, )4(' א17בבאור ראה תביעות ) העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק

  .2006בדצמבר 
  

להלן פרוט . 2006 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום ' א17בבאור תאור מפורט של תביעות אלו מופיע 
  :2006 בדצמבר 31 מאזמצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות של הקבוצה השינויים המהותיים שחלו בשל 

  

 פסק דין 2007 באפריל 10ניתן ביום , 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 4('א17בהמשך לאמור בבאור   )1(
לאחר שהתחייבו להעביר כל סכום (במסגרתו תימחקנה החברה ובזק בינלאומי מהתביעה , הנותן תוקף להסדר הדיוני

  ).בהתאם להוראות בית המשפט, בקשר לתביעה, אם יועבר, מ"מאגף המכס והמע, שיועבר אליהן
  

בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית , 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 27('א17בהמשך לאמור בבאור   )2(
מ בגין צריכת שרות "שחוייבו בתשלום מע, כנגד פלאפון שעניינה הטעיית ציבור המנויים המתגוררים בעיר אילת

  .התובענה נדחתה ללא צו להוצאות. תקשורת סלולרית
  

,  דיון2007 ביוני 11ם התקיים ביו, 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 18('א17בהמשך לאמור בבאור   )3(
במסגרתו התעלם בית המשפט מכל עובדות התיק המחייבות את דחיית הבקשה לתובענה ייצוגית ושם את הדגש על 

ביחס להתנהלות בזק בינלאומי עם " לא מוצלחות"כך שבפרוטוקולי ישיבות דירקטוריון בזק בינלאומי נשמעו אמירות 
ית המשפט כי בזק בינלאומי תפרסם התנצלות כלשהי ותבצע תרומה בנסיבות אלה הציע ב. פתיחת השוק לתחרות
לפיה אין מקום לכל ,  מסרה בזק בינלאומי הודעה לבית המשפט2007 ביוני 24ביום . כלשהי לטובת הקהילה

כי נוכח הכבוד אותו , כמו כן ציינה בזק בינלאומי. או פרסום מטעה/שכן לא הייתה כל הטעיה ו, התנצלות או תרומה
למעוד דוח זה טרם נמסרה . אותה אין לכרוך בתובענה הייצוגית, תרים תרומה לציבור,  רוכשת לבית המשפטהיא

  .תגובת המערער להודעה זו
  

 התקבלה במשרדי החברה תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשה בבית 2007בחודש מאי   )4(
התביעה הוגשה נגד . 2006תו רכש מניות של החברה בשנת המשפט המחוזי בתל אביב על ידי תובע אשר לטענ

דירקטורים אשר כיהנו או מכהנים בחברה בתקופה הרלבנטית לתביעה וכן , לים לשעבר של החברה"שני מנכ, החברה
  .  ממניות החברה30% -מ המחזיקה ב"אר החזקות בע.סב.כנגד אפ

  כללו מידע מהותי כוזב 2005 - ו2004ברה לשנים עניינה של התביעה הינו טענה כי דוחותיה הכספיים של הח  
 -לרכוש הקבוע ולהון העצמי וזאת לנוכח הפחתה רטרואקטיבית בהיקף של כ, ומטעה לרבות באשר לרווח השנתי

  .מ"ח של רכוש קבוע אשר לא היה בשימוש חברת הבת פלאפון תקשורת בע" מיליון ש320

    .ח" מיליון ש56.5ביעה הכולל לקבוצה הינו ח וסכום הת" ש194סכום התביעה האישית הינו   
  

אס וכנגד .בי. הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הגשתה של תביעה ייצוגית כנגד די2007בחודש אפריל   )5(
בקשר עם שידוריו של , ומנהליה) gold 5 וערוץ live 5ערוץ , +5ערוץ , 5מפיקת ערוץ (מ "חברת ערוץ הספורט בע

+ 5 כרוכה בהעברת תכנים מערוץ live 5שידורו של ערוץ , לטענת המבקש"). בקשת האישור "-הלן ל (live 5ערוץ 
, המבקש". אס אשר אושררה בהליכים משפטיים קודמים.בי.הבטחה יסודית של די"וזו עומדת בניגוד ל, live 5לערוץ 

ועשיית עושר ולא , שרות חוזיתהפרת חובת תום הלב בהתק, אס בעילות של הפרת התחייבות חוזית.בי.תובע את די
  .ח" מיליון ש63 -העריך את סכום התביעה בסך של כ, במשפט
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  )המשך ( התחייבויות תלויות- 8באור 
  
  תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינם  .ב
  

 לדוחות הכספיים 'ב17תאור מפורט של תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינם מופיע בבאור 
  :2006 בדצמבר 31להלן השינויים המהותיים שחלו מאז , 2006 בדצמבר 31השנתיים של הקבוצה ליום 

  
כנגד , אביב תובענה כספית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007בחודש יוני   )1(

ח והיא מתייחסת לקבוצת לקוחות המשתייכים למגזר "ש מיליון 239 -סכומה המצרפי של התביעה הינו כ. פלאפון
  .הרוסי ושהמסלולים נשוא התובענה הוצעו להם

התנהלות בחוסר תום לב וכן הטעיה מתמשכת , התובענה מעלה טענות מסוג הטעיה בעת כריתת ההסכם עם הלקוח  
 שניות וזאת 60י מעלה של  משהוצע ללקוח להצטרף למסלול השרות מבלי להזהירו שהחיוב מושתת על עיגול כלפ-

  ).על פי טענת התובעים הדבר מתחייב מהוראות הרשיון( שניות 12לעומת מנות חיוב בנות 
מועלית הטענה שפלאפון לא צירפה את התעריפון למסלול כמתחייב מרשיונה וזאת לצורך קידום תכלית , בנוסף  

פלאפון תלמד את התביעה ותגיב . י ממשותההתובענה מצויה בשלבי לימוד וטרם ניתן לגבש עמדה לגב. ההטעיה
  .כנדרש

  
 התקבלה בחברה תביעה בצירוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה 2007בחודש אוגוסט   )2(

אשר לטענתו הינו לקוח של החברה שהתקשר עם חברת הבת , אביב על ידי תובע-בבית המשפט המחוזי בתל
התובע דורש החזר של סך כל התשלומים ). ADSL(ותי תשתית לאינטרנט מהיר אס לצורך קבלת שיר.בי.די

מדובר , מאחר שלטענתו, החודשיים הקבועים אשר שולמו על ידו עבור אחזקת קו טלפון נייח אשר אין לו עוד צורך בו
לי שקו טלפון אספקת שירותי אינטרנט מהיר יכולה להיעשות מב, שכן מבחינה טכנולוגית, בתשלום שנגבה שלא כדין

אס אשר היו .בי.או לקוחות די/לטענת התובע זכות תביעה כאמור עומדת לכל לקוחות החברה ו. נייח יהיה בשימוש
מנויים על שירות האינטרנט המהיר של החברה במהלך השנתיים האחרונות ואשר ביקשו לנתק את קו טלפון הנייח 

התובע מבקש לאשר את . ומים החודשיים הקבועים בגינואו הפסיקו להשתמש בו אך שילמו את התשל/של החברה ו
 מיליון 108 -תביעתו כתובענה ייצוגית בשם הלקוחות כמפורט לעיל ומעריך את היקף התביעה הייצוגית בסך של כ

  .את סיכוייה, בשלב זה, החברה לומדת את התביעה ואין באפשרותה להעריך. ח"ש
  
ובד בבד הוגש על ידי אותו גוף כתב , אס.בי.ם גוף אשר נתבע על ידי די הוגש כתב ההגנה מטע2007בחודש יולי   )3(

אשר בעל עניין בה הוא בעל עניין , אס וחברה נוספת.בי.ח כנגד די"שמיליון  42.6 - כתביעה שכנגד בהיקף של
ובצת במסגרת כתב ההגנה והתביעה שכנגד נטען כי האחריות לכשלים שנפלו במפענחים ר. ביחד ולחוד, אס.בי.בדי

כיוון שלטענתה הממירים לא אופיינו כראוי על , וזאת בין היתר, או לפתחה של החברה הנוספת/אס ו.בי.לפתחה של די
לא הותקנו כראוי אצל מנויי , לפחות בחלקם, לא נבדקו כראוי על ידי הנתבעות וכיוון שהמפענחים, ידי הנתבעות

 נזקים שונים הקשורים בצורך -נגרמו לו לטענתו , ה שכנגדעל פי כתב התביע, אס לנוכח טענות אלו ואחרות.בי.די
באספקת חלפים במתן שרותי כח אדם ולנוכח תשלומים , בתיקון המפענחים אף מעבר לתקופת האחריות החוזית

, לחילופין תובע הגוף שכנגד הוצאות אבודות ואובדן רווחים שנגרמו לו. שונים שביצע לטענתו לחברה הנוספת
הועמדה , לצרכי אגרה. ב" דולר ארה מיליון15או החברה הנוספת בסך של /אס ו.בי.עולות ומחדלי דיבשל פ, לטענתו
בו טרם גובשה , בשלב מקדמי זה. טרם הוגש כתב הגנה שכנגד. ח"שמיליון  42.6 - כעל סכום של, כאמור, התביעה
  .ככל שתאושר, עריך סיכויי התביעהלא ניתן לה, אס וטרם נאספו הנתונים הרלוונטיים לעריכת התגובה.בי.עמדת די

  
  תלויות אחרות  .ג
  

להלן , 2006 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום ' ג17תאור מפורט של תלויות אחרות מופיע בבאור 
  :2006 בדצמבר 31השינויים המהותיים שחלו מאז 

  
,  לחוק החברות אשר נשלחה על ידי תובעת194 התקבלה במשרדי החברה פנייה בהתאם לסעיף 2007בחודש מאי   )1(

בעקבות ממצאי הבודק החיצוני , על פי המצויין בפנייה. אשר לטענתה הינה בעלת מניות של החברה מקרב הציבור
אשר מונה על ידי החברה לבדיקת אופן קבלת החלטות שונות והתנהלות החברה המצביעים על שורה ארוכה של 

ל החברה "וכן לחברי הדירקטוריון ומנכ, ועדות הדירקטוריון, רין לעבודת הדירקטוריוןכשלים וליקויים הקשורים במיש
מתבקשת החברה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הדירקטוריון ונושאי המשרה האחרים של החברה שהיו , לשעבר

  .דירקטוריון החברה דחה את הדרישה והודעה על כך נמסרה לפונה. אחראים לכך
  
אס וחובות .בי.בענין עמלות המשולמות לדי, 2006 בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת 2'ג17 בבאור בהמשך לאמור  )2(

  .דירקטוריון החברה דחה את הדרישה והודעה על כך נמסרה לפונה, אס לחברה.בי.של די
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  )המשך ( התחייבויות תלויות- 8באור 
  
  )המשך(תלויות אחרות   .ג
  
 במאי 27הודיעה הממונה על הגבלים עסקיים ביום , 2006 בדוחות של הקבוצה לשנת 1'ג17אור בהמשך לאמור בב  )3(

, 1988-ח"תשמ, לחוק ההגבלים העסקיים) 5)('א(43פי סעיף - כי הינה שוקלת לפעול בהתאם לסמכותה על2007
ר ממצאיה של חקירה  לאו-זאת . לחוק האמור' א29ולקבוע כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בניגוד להוראות סעיף 

  .אשר ניהלה מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים במהלך החודשים האחרונים
  

  :הממונה שוקלת לקבוע כי  
  

נקטו עובדי החברה , 2006ובמיוחד בחודשים אפריל ומאי של שנת , 2006במחצית הראשונה של שנת   .א
לרשת ) קווי זהב, גלובקול, סלקום(א "יבור מפעילי מפביצוען של עבודות לשם ח-שעניינם עיכובן או אי, עיצומים
  .החברה

 נותק החיבור הקיים בין הוט טלקום לבין רשת החברה ולא 2006 במאי 17בשעות אחר הצהריים של יום   .ב
  .2006 במאי 18עד לשעות הלילה של יום , עקב עיצומים של עובדי החברה, תוקן

  .בתחרות ובציבור, א" למזער תופעות אלה ופגיעתן במפעילי מפמנת למנוע או-החברה לא פעלה כנדרש על  .ג
  .לחוק' א29בכך ניצלה החברה את מעמדה לרעה בניגוד להוראות סעיף   .ד
  

תהא ראיה לכאורה , אם וככל שתקבע, קביעת הממונה כאמור לעיל, לחוק ההגבלים העסקיים) 'ה(43בהתאם לסעיף 
  .לנקבע בה בכל הליך משפטי

  
  .2007 בספטמבר 15ביר לממונה על הגבלים עסקיים את עמדתה הכתובה עד ליום על החברה להע

  
 הוגשה כנגד החברה וכנגד חברות הכבלים תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית 2006יצוין כי בחודש מאי 

הכספיים של לדוחות ) 12(א17לעניין זה ראה באור . 2006 במאי 17בעניין תקלה בקו הטלפון ברשת הוט ביום 
וזאת על , קביעת הממונה כאמור לעיל תחייב לשוב ולבחון את ההערכה בתביעה זו. 2006 בדצמבר 31החברה ליום 

  .פי תוכנה של הקביעה ועל פי מידת השלכתה על הענין שבמחלוקת
  
 במאי 24יום ב, בעניין ניידות מספרים, 2006בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת ) 7('ג17בהמשך לאמור בבאור   )4(

, ל משרד התקשורת ולפיה הוא שוקל להטיל על החברה עיצום כספי בגין הפרה" התקבלה בחברה הודעת מנכ2007
  : כדלקמן2006 בספטמבר 1של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום , לטענתו

  
 2,031,750ל המשרד עיצום כספי בשעור של " ועד לתאריך הודעת מנכ2006 בספטמבר 1לתקופה מיום   .א

  .ח"ש
לפי המוקדם ( או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת 2007 בנובמבר 30 ועד ליום 2007 במאי 25לתקופה מיום   .ב

  .ח בעד כל יום נוסף שתימשך ההפרה" ש6,450 שעור של -על ידי החברה ) מביניהם
לבעלי הרשיונות על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש , שהוא (2007 בדצמבר 1לתקופה שמיום   .ג

 עיצום כספי כמפורט בסעיפים -ועד למועד תיקון ההפרה הנטענת ) הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת
כי על פי הוראות הסעיפים הללו שעור העיצום , יצויין (36לחוק התקשורת לאחר תיקון ) 'א('ג37-ו) 'ב('ב37

, )ח" ש202,000שהוא (לחוק העונשין ) 4)('א(61הרלוונטי עומד על פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף 
בתוספת עיצום כספי בשעור החלק החמישים מעיצום ,  מההכנסה השנתית של החברה0.25%בתוספת 

  ).כאמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה
  

לפלאפון ולבזק , לחברה. מ קבלו אף הן הודעות דומות"מ ובזק בינלאומי בע"חברות הבת פלאפון תקשורת בע
ל משרד התקשורת "הזדמנות להביא טענותיהן בפני מנכ, על פי האמור בהודעות משרד התקשורת, נהבינלאומי נית

כי , כי אין לעמדתה כל הפרה של הוראות החוק או הרשיון, החברה הביעה עמדתה בתגובתה. 2007 ביוני 24עד ליום 
, תי סביר להטיל עיצומים על החברהבנסיבות העניין יהיה זה בל, וכי בכל מקרה, ץ"עניין זה תלוי ועומד בפני בג

). 2007 בדצמבר 1(לרבות לאור המועד שנקבע על ידי משרד התקשורת כסביר בעניין זה ליישום ניידות המספרים 
) ביחד עם חברות סלולאריות אחרות( עתרו החברה וכן פלאפון 2006 בדצמבר 31כאמור בדוחות הכספיים ליום 

כי משרד התקשורת הוא שלא הכין תוכנית ניידות מספרים כמתחייב על פי הוראות , בין השאר, בטענה, צ בעניין"לבג
  .החוק
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  )המשך ( התחייבויות תלויות- 8באור 
  
  )המשך(תלויות אחרות   .ג
  
 פעלה 2007במחצית הראשונה של , 2006בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת ) 6('ג17בהמשך לאמור בבאור   )5(

ה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה והכל בהתאם לחוק החברה להוצאת היתרי הפעל
בעקבות פעילות זו החברה קיבלה היתרי הפעלה למתקני התקשורת . 2007הקרינה שנכנס לתוקף בתחילת שנת 
החברה פועלת . תקנות הרוקחיםביהם יש עדיין היתר קרינה בתוקף מכח המופעלים על ידה למעט בודדים שלג

  .להוצאת היתרי הפעלה מכח חוק הקרינה גם למתקנים בודדים אלה
  
  תביעה בחברה כלולה  .ד
  

, משטרת ישראל,  הוגש כתב תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד חברה כלולה של בזק בינלאומי2007בחודש יולי 
ח בגין נזקי גוף שנגרמו "יוני ש מיל65- נתבעים שונים מתחום התקשורת בסך כולל של למעלה מ7מדינת ישראל ועוד 

. רות בניירות ערך וקשירה לרצחילכאורה לתובע בעקבות פרסום דברי שקר ולשון הרע באשר למעורבותו של התובע בעב
היות והתביעה איננה נתמכת בראיות ממשיות ומאחר והחברה הכלולה איננה , לדעת החברה הכלולה ויועציה המשפטיים

ויי התביעה כנגד החברה הכלולה נמוכים ועל כן לא הפרישה החברה הכלולה בדוחותיה הכספיים סיכ, הגורם העיקרי הנתבע
  .בגין תביעה זו

  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 9באור 

  
 בעניין ביטול הסדרי הנחות 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים של החברה ליום ' ד29בהמשך לאמור בבאור   .א

הודיעה החברה , ")2005הסכם : "להלן (2005 במאי 8 הביטחון מיום דין החברה לבין משרהכלולים בהסכם שב
יצויין כי החברה .  על החלטתה לפעול בהתאם לדרישה זו2007 באפריל 22למשרד התקשורת ולמשרד הביטחון ביום 

בדבר ביטול קיבלה העתק ממכתב שנשלח על ידי משרד הביטחון למשרד התקשורת ובו בקשה להקפאת ההנחיה 
הסדרי ההנחות הקבועים בהסכם בין הצדדים וזאת עד לקיום פגישת עבודה בין משרד הביטחון לבין משרד 

כי , יצויין.  אך למועד פרסום דוח זה לא קיבלה החברה הנחיה אחרת ממשרד התקשורת, התקשורת בה יידון הנושא
בהתאם להודעת רשות , כמו כן. כללילדעת החברה היא היתה רשאית להתקשר בהסכם בהתאם לרישיונה ה

 ההסכם אינו סותר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים ורשות ההגבלים 2006ההגבלים העסקיים מחודש אוגוסט 
החברה הודיעה למשרד התקשורת על עמדת רשות . העסקיים לא ראתה באותה עת מקום לעמוד על ביטול ההסכם

במקרה , כי בהתאם להסכם בין החברה למשרד הביטחון,  עוד יצויין.2006ההגבלים העסקיים עוד בחודש אוגוסט 
שצד לא יוכל לקיים התחייבויותיו על פי ההסכם בשל הוראה או החלטה כדין של רשות מוסכמת לא ייחשב הדבר 

את רצון הצדדים על פי , קרוב ככל האפשר, והצדדים ינהלו משא ומתן לעריכת הסכם אחר שתנאיו ישקפו, להפרה
 22ביום . אך בקשתה זו טרם נענתה, החברה ביקשה לקיים עם משרד הבטחון בדחיפות פגישת משא ומתן. םההסכ
 יחוייב משרד הבטחון בהתאם לתעריפים 2007 באפריל 22 הודיעה החברה למשרד הבטחון כי החל מיום 2007ביולי 

הסדר זה יחול כל עוד לא יוסכם אחרת וכי ") 2002הסכם : "להלן (2002 ביולי 21שנקבעו בהסכם הקודם עימו מיום 
כל עוד לא תתקבל הנחיה מפורשת ממשרד התקשורת המקפיאה או מבטלת את הנחייתו , בין הצדדים או לחלופין

 הודיע משרד הבטחון 2007 באוגוסט 5ביום . 2005 במאי 8הקודמת בעניין ביטול הסדרי ההנחות בהסכם מיום 
 נוגדת את הוראות הסכם 2002ה למשרד הבטחון בהתאם לתעריפי הסכם לחברה כי עריכת ההתחשבנות בין החבר

  . וכי משרד הבטחון משלם לספקיו אך ורק על פי הסכמים חתומים בהתאם לחוק נכסי המדינה2005
  

 על ןבשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את ההתפתחויות ולכן הדוחות הכספיים כוללים הכנסה ממשרד הביטחו
 שעל פי הערכה הינם נמוכים מהתעריפים על פי ההסכם הקודם משנת 2005 במאי 8סכם מיום פי התעריפים בה

  ).2007 ביוני 30 ועד ליום 2005לתקופה מחודש אוקטובר (מתעריפי החברה הרגילים ו 2002
  
  מקרבבעניין אופציות לשני דירקטורים, 2006  בדצמבר31בדוחות הכספיים ליום ' ב26בהמשך לאמור בבאור   .ב

 החברה פועלת לאישור מחדש של הקצאת האופציות .שזומנה לצורך כך, לא לקיים את האסיפהשהוחלט , העובדים
  .על ידי הגופים המוסמכים

  
 הסכם עם תאגיד 2007 ביולי 29 נחתם ביום 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ' ה29בהמשך לאמור בבאור   .ג

 מיליון דולר 1.2 -נקו לחברה שרותי ניהול וייעוץ שוטפים בתמורה לאר שבמסגרתו יוע.סב.בבעלות ובשליטת אפ
  .2008 בדצמבר 31 ועד ליום 2005 באוקטובר 11לתקופה החל מיום , ב לשנה"ארה

  
 ממניות 30% -אר המחזיקה ב.סב.אפ, 2006 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ' ח29בהמשך לאמור בבאור   .ד

על פיו , ל החברה לשעבר מר אמנון דיק" כי חתמה על הסכם עם מנכ2007ני  ביו28החברה הודיעה לחברה ביום 
התגמול נרשם בספרי . ח כמחווה על תרומתו לחברה" אלפי ש5,750אר תגמול מיוחד בסך .סב.ישולם לו על ידי אפ

  .ובמקביל בקרן הון מפעולות בין תאגיד לבעל שליטה, החברה כהוצאות שכר
  
מר יעקב , ל לשעבר"בעניין ביטול הבונוס למנכ, 2006 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים ליום 'ז29בהמשך לאמור בבאור   .ה

  .לגביית החובהמשפטיים אמצעים ה לא יוחזר לחברה היא תנקוט בהחברה קבלה החלטה כי במידה שבונוס ז, גלברד
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   הכנסות-  10באור 
  

  לשנה שהסתיימה  מהלתקופה של שלושה חודשים שהסתיי  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
            תקשורת פנים ארצית 

  5,086,022   1,262,255   1,265,927   2,535,863   2,524,095    נייחת
  3,493,541   863,822   886,037   1,708,032   1,767,696   טלפון אלחוטי נייד
  1,284,337   316,452   338,325   626,365   670,677   טלויזיה רב ערוצית
            , מכירת ציוד למנויים

  1,170,771   268,484   317,923   564,238   631,526    התקנות ושונות
            תקשורת בינלאומית 

  963,942   240,307   181,056   469,105   433,746    ושרותי אינטרנט
            
   6,027,740   5,903,603   2,989,268   2,951,320   11,998,613  
            

  233,217   67,570   63,407   127,386   113,614   הכנסות אחרות
            
   6,141,354   6,030,989   3,052,675   3,018,890   12,231,830  

  
  
  

   הוצאות הפעלה וכלליות-  11באור 
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  ) מבוקרבלתי(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
 1,169,107   253,189   294,398   531,601   551,104  הוצאות כלליות 

          הוצאות טלפון אלחוטי 
 1,854,347   456,973   439,154   916,915   891,262    נייד

 922,449   215,872   209,406   413,164   429,355  חומרים וחלקי חילוף
  441,268   107,715   97,690   216,157   201,736   צריכת תוכן שרותי לווין

           שרותים ואחזקה על ידי 
 428,424   100,665   90,347   211,859   192,256    קבלני משנה

 347,849   85,947   83,849   170,204   165,752  אחזקת בניינים
           הוצאות בגין תקשורת 

 383,496   95,001   86,884   191,407   185,451   בינלאומית 
 190,079   46,550   47,380   91,518   93,211  הוצאות אחזקת כלי רכב
  179,589   26,228   47,639   89,422   96,003  תמלוגים למדינת ישראל

 50,008   12,946   12,865   25,273   26,252  עמלות גבייה
           
  2,832,382   2,857,520   1,409,612   1,401,086   5,966,616 
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   של החברה הנפרדיםבינייםהכספיים הדוחות ה נתונים תמציתיים מתוך -  12באור 
  

  רווח והפסד  .א
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
 5,798,996   1,440,015   1,392,821   2,894,531   2,835,163    )להלן' ראה ב( הכנסות

           
           עלויות והוצאות

 1,026,469   258,420   235,103   516,096   472,518    והפחתותפחת
 *1,557,000   325,107   325,989   635,994   635,768   שכר עבודה

 *2,233,167   524,918   534,066   1,091,216   1,066,971   הוצאות הפעלה וכלליות 
           ) הכנסות (הוצאות

 228,893   51,514   54,384   63,417   47,445   נטו, אחרות 
           
   2,222,702   2,306,723   1,149,542   1,159,959   5,045,529 
           

 753,467   280,056   243,279   587,808   612,461    לתקופהרווח תפעולי
  
  סווג מחדש  *
  
  
  פלוח הכנסות   .ב

  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום   ביוני 30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  
 

 4,088   1,018   947   2,050   1,942   טלפוניה
  608   149   172   298   337   אינטרנט

            תמסורת ותקשורת 
  711   175   184   350   366   נתונים
  392   98   90   197   190   ים אחריםשרות

            
  5,799   1,440   1,393   2,895   2,835   כ"סה
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   מגזרי פעילות עסקית-  13באור 
  

נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי . החברה והחברות המוחזקות פועלים במגזרים שונים בענף התקשורת
  .ל"הפעילות של החברות הנ

  
 )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30של ששה חודשים הסתיימה ביום לתקופה  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"לפי שא  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
  

                הכנסות
  6,141,354   -   8,521   689,570   624,641   2,144,348   2,674,274   הכנסות מחיצונים

  -   )374,385(  21,088   18,296   19,571   154,541   160,889   הכנסות בין מגזריות
                

  6,141,354   )374,385(  29,609   707,866   644,212   2,298,889   2,835,163   סך הכל הכנסות

                
  1,227,539   -   1,937   55,682   104,420   453,039   612,461   תוצאות המגזר

  
  
 )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30לתקופה של ששה חודשים הסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
  

                הכנסות
  6,030,989   -   9,369   651,720   600,921   2,015,410   2,753,569   הכנסות מחיצונים

  -   )386,889(  17,922   17,902   39,818   170,285   140,962   הכנסות בין מגזריות
                

  6,030,989   )386,889(  27,291   669,622   640,739   2,185,695   2,894,531   סך הכל הכנסות

                
  1,032,161   -   217   9,699   69,806   364,631   587,808   תוצאות המגזר
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  )המשך ( מגזרי פעילות עסקית-  13באור 
  
 )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30הסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
  

                ותהכנס
  3,052,675   -   5,450   339,653   318,872   1,076,542   1,312,158   הכנסות מחיצונים

  -   )182,577(  9,675   14,627   2,698   74,914   80,663   הכנסות בין מגזריות
                

  3,052,675   )182,577(  15,125   354,280   321,570   1,151,456   1,392,821   סך הכל הכנסות

                
  570,550   -   2,075   31,681   53,595   239,920   243,279   תוצאות המגזר

  
  
 )בלתי מבוקר (2006 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים הסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
  

                הכנסות
  3,018,890   -   4,720   329,771   304,328   1,013,064   1,367,007   הכנסות מחיצונים

  -   )198,318(  8,905   12,853   19,345   84,207   73,008   הכנסות בין מגזריות
                

  3,018,890   )198,318(  13,625   342,624   323,673   1,097,271   1,440,015   סך הכל הכנסות

                
  515,800   -   305  11,344   34,228   189,867   280,056   תוצאות המגזר

  

  
 )מבוקר (2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תתקשור  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
  

                הכנסות
  12,231,830   -   221,134   1,338,826   1,016,300   *4,140,771   *5,514,799   הכנסות מחיצונים

  -   )764,040(  97,545   23,563   21,519   *337,216   *284,197   הכנסות בין מגזריות
                

  12,231,830   )764,040(  318,679   1,362,389   1,037,819   4,477,987   5,798,996   סך הכל הכנסות

                

  1,565,202   -   )11,923(  7,707   131,416   691,682   746,320   תוצאות המגזר

  
  סווג מחדש  *
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   הסבר-) IFRS( מעבר לתקינה בינלאומית -  14באור 
  

 1 של IFRS - עם מועד מעבר ל2006 בשנת IFRS -הקבוצה אימצה לראשונה את ה, 2006כאמור בדוחות הכספיים לשנת 
 הקבוצה התאמות של סכומים  ערכה2006 בינואר 1 ובמאזן הקבוצה ליום IFRSבמאזן הפתיחה לפי כללי . 2005בינואר 

  ).  הישראליGAAP -ה(שדווחו בעבר בדוחות כספיים שנערכו על פי בסיס הדיווח החשבונאי הישן 
  

 על מצבה הכספי של הקבוצה ועל IFRS - הישראלי לGAAP -להלן עיקרי ההסברים להשפעות המהותיות של המעבר מה
להסברים המלאים . ה ושלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך ולתקופה של שש2006 במרס 31תוצאות פעולותיה ליום 

 בדוחות 33ראה באור , 2006 בינואר 1 למועד המעבר ועל יתרת העודפים ליום IFRS - הישראלי לGAAP -בגין המעבר מה 
  .2006הכספיים של הקבוצה לשנת 

  
   מהותיות לסעיפי המאזןתוהתאמ

 
  השפעת המעבר    
 IFRS IFRS-ל   הישראליGAAP-ה  
 2006 ביוני 30  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש באור 
 

 6,833,535  )2,298,432( *9,131,967  'יב', יא',  ו-' א  רכוש קבוע
      

 2,571,682  877,997  1,693,685  'ז', ד  נכסים בלתי מוחשיים
      

 990,123  457,257  *532,866  'יב', ח', ז',  ג-' א  נכסי מס נדחים
      

 5,419,450  )1,641,227( *7,060,677  'יב', י', ז-' ו',  ג-' א  הון עצמי
  
  

  2006 ביוני 30והפסד לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום רווח מהותיות לסעיפי ת והתאמ
  

  השפעת המעבר   
 IFRS IFRS - ל  הישראליGAAP -ה  
 2006י  ביונ30לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום   
  ח"שאלפי   ח"שאלפי   ח"שאלפי   באור 
 

 6,030,989  )14,234( *6,045,223  'יב הכנסות
     

 4,998,828  )178,041( *5,176,869   ' יב-' י', ז-ו',  ג-' א עלויות והוצאות
      

      מיוחס לבעלי המניות (רווח נקי לתקופה 
 602,808  131,403  *471,405   'יב' ,י', ז-ו'  ג-' א  )של החברה 

      
      

      רווח למניה 
       

 0.23 0.05 *0.18    )ח"בש(רווח בסיסי ומדולל למניה 
  

 .להלן' הוצג מחדש ראה סעיף יב  *
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  )המשך ( הסבר-) IFRS( מעבר לתקינה בינלאומית -  14באור 
  

  2006 ביוני 30 ביום והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימהרווח מהותיות לסעיפי ת והתאמ
  
  השפעת המעבר   
 IFRS IFRS - ל  הישראליGAAP -ה  
 2006 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   באור 
 

 3,018,890  )6,078( *3,024,968  'יב הכנסות
     

 2,503,090  )63,105( *2,566,195   ' יב-' י', ז-ו',  ג-' א עלויות והוצאות
      

      מיוחס לבעלי המניות (רווח נקי לתקופה 
 288,706  49,545  *239,161   ' יב,'י', ז-ו'  ג-' א  )של החברה 

      
      

      רווח למניה 
       

 0.11 0.02 *0.09    )ח"בש(רווח בסיסי ומדולל למניה 
  
  
  . להלן'יבהוצג מחדש ראה סעיף   *
  
  

  המהותיותים להתאמות באור
  
נכון , )קבוצת מיתוג תמסורת וכח( הקבוצה בחרה להציג חלק מפריטי הרכוש הקבוע ,IFRS 1בהתאם להקלה תחת   .א

העלות הנחשבת התבססה ). deemed cost(על בסיס שוויים ההוגן ולקבוע ערך זה כעלות הנחשבת , למועד המעבר
, 2006 ביוני 30ח ביום " מיליון ש1,246 - יתרות הרכוש הקבוע קטנו בבעקבות הצגה זו. על חוות דעת מומחה חיצוני

במקביל השתנו יתרות המיסים הנדחים הנובעים מפערי , באותו מועד ח" מיליון ש1,336 - בסך של כלעלות נחשבת
 ליום ח" מיליון ש356 -המדידה של הרכוש הקבוע לצרכי מס למול הצגת הרכוש הקבוע לצרכים חשבונאיים בסך של כ

לתקופה של ששה ושלושה הוצאות הפחת . בסכומים נטו, המועד ו באותהת העודפים קטנ יתר.2006 ביוני 30
  .בהתאמה, ח" מיליון ש83-ח ו"ש מיליון 169קטנו בסך של  2006 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום 

  
ר לא נכלל בחישוב הפחת לפי  נמדד ערך השייר של הרכוש הקבוע אשIAS 16 - בהתאם IFRS -במועד המעבר ל  .ב

כתוצאה מכך גדלו יתרות . ערך השייר התבסס על חוות דעת מומחה חיצוני. כללי החשבונאות המקובלים בישראל
לתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום וקטנו הוצאות הפחת ח " מיליון ש55 -בסך של כהרכוש הקבוע 

במקביל השתנו יתרות המסים הנדחים . בהתאמה, ח" מיליון ש11-וח "ש מיליון 23 - בסך של כ2006 ביוני 30
יתרות העודפים . בדוחות הכספייםהנובעים מפערי המדידה של הרכוש הקבוע לצרכי מס למול הצגת הרכוש הקבוע 

  .לאותו מועדקטנו באותם סכומים נטו 
  
 -בהתאם ל. בעלויות לפרוק וסילוק אתרים על הקבוצה להכיר בהתחייבויות בגין התחייבויות לשאת 37IAS -בהתאם ל  .ג

1IFRSאת העלויות הצפויות לפרוק וסילוק , לפיה היא היוונה לפי שעורי היוון היסטוריים,  בחרה הקבוצה בהקלה
  .אתרים נכון למועד המעבר

בסך של ויתרת העודפים קטנה  ,ח" מיליון ש16 - גדלו ב2006 ביוני 30יתרות הרכוש הקבוע נכון ליום כתוצאה מכך 
  .לאותו מועד) נטו ממס(ח " מיליון ש9 -כ

  
 מהוות חלק בלתי נפרד מהחומרה ןתוכנות מחשב ועלויות פיתוח תוכנה שהוונו אשר אינ, IFRS -בהתאם ל  .ד

 ביוני 30מוינה יתרה בספרים ליום , IFRS -לפיכך עם המעבר ל. מטופלות כנכס בלתי מוחשי, ןהמתייחסת אליה
מסעיף רכוש קבוע ,  המתייחסת לתוכנות מחשב ועלויות פיתוח תוכנה שהוונו,ח"מיליון ש 478 - בסך של כ2006

  .לסעיף נכסים בלתי מוחשיים
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  )המשך( הסבר -) IFRS( מעבר לתקינה בינלאומית -  14באור 
  

  2006 ביוני 30והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום רווח מהותיות לסעיפי ת והתאמ
  
 Indefeasible Right(הסכמים המקנים לקבוצה זכות שימוש בלתי הדירה , החשבונאות המקובלים בישראללפי כללי   .ה

of Use (במסגרת , בקיבולות כבלים תת ימיים טופלו כחכירה מימונית ובהתאם הוכר במאזן נכס המתייחס אליהם
קיימים ,  כולל חכירה הקובע האם הסדרIFRIC 4 ובהתאם להוראות IFRS -בהתאם ל. סעיף הרכוש הקבוע

יש , במידה ואין המדובר בחכירה. קריטריונים לקביעה האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר בעל אופי של חכירה
ובהעדר קיומם של הקריטריונים  IFRS -הכתוצאה מיישום הוראות . לסווג את ההסדר כהסדר לקבלת שרותים

סווגו הסכומים ששולמו לספקים בגין זכות שימוש עתידית , כחכירותהנדרשים על מנת שההסדרים הנדונים יוגדרו 
  .בקיבולות כבלים תת ימיים בסעיף הוצאות נדחות ואחרות לזמן ארוך

כנגד גידול , 2006 ביוני 30ח ליום " מיליון ש190 - היתה קיטון ברכוש קבוע בסך של כIFRS -השפעת המעבר ל
  :בסעיפים הבאים

  .2006 ביוני 30ח ליום " מיליון ש19 -בסך של כ) הוצאות מראש(חייבים אחרים   )1(
  .ח" מיליון ש149 -בסך של כ) הוצאות מראש לזמן ארוך בגין זכות שימוש בקיבולות(נכסים אחרים לזמן ארוך   )2(

  
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל עלויות הרכשת לקוח בחברה מאוחדת הוונו בחלקן לרכוש קבוע והופחתו   .ו

 עלויות אלו הוונו והן מופחתות על פני IFRS -בהתאם ל.  שנים וחלקן נזקפו כהוצאה שוטפת לרווח והפסד6על פני 
  . בדרך כלל שנההתקופת ההתקשרות החוזית של המנוי שהינ

  
לתקופה של  IFRS -ההפרש בין הפחת הנצבר לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לבין הפחת הנצבר בהתאם ל

, )קיטון של הרכוש הקבוע (ח" מיליון ש287 -כ מסתכם לסך של 2006 ביוני 30סתיימה ביום שלושה חודשים שה
 הינה קיטון 2006 ביוני 30וההשפעה על הוצאות הפחת בתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  .בהתאמה, ח" מיליון ש10-ח ו" מיליון ש19 -בהוצאות הפחת בסך של כ
  
ת מקובלים בישראל הכירה הקבוצה בנכס בעלויות ישירות נטו ששולמו לצד שלישי בגין בהתאם לכללי חשבונאו  .ז

עלויות אלו כללו את .  וכן הפסדים בגין סבסוד מכשיריםמכירה למנויים שחתמו על התחייבות להשאר לקוחות הקבוצה
"). הרכשת מנוי "-הלן ל( סיבסוד ציוד הקצה ללקוחות הפסדים בגיןהעמלות ששולמו למשווקים חיצוניים כמו כן 

  . חודשים36הרכשת המנוי כאמור הופחתה לרווח והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של הלקוח שהיא עד 
  

 לעובדים ולמשווקים המשולמותאת עמלות המכירה הישירות דוחה רק  הקבוצה IAS 38בהתאם לתקן בינלאומי 
עלויות אלו מופחתות לרווח . אר לקוחות הקבוצהחיצוניים בגין מכירה לאותם מנויים שחתמו על התחייבות להש

הפסדים בגין סבסוד המכשירים נזקפים לרווח .  תשלומים36והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של המנויים שהיא עד 
לתיקון זה . ח" מיליון ש67 -של כבסך  2006 ביוני 30קטן נכס הרכשת המנוי ליום כתוצאה מכך . והפסד ואינם נדחים

ההשפעה על רווח , 2006 ביוני 30מהותית על הרווח והפסד לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום אין השפעה 
  .ח לפני מס" מיליון ש4- הינה גידול של כ2006 ביוני 30והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  
על . מימושם חזוי להיות בזמן הקצרגם אם מועד , נכסי מסים נדחים מסווגים כנכסים בלתי שוטפים, IFRS -בהתאם ל  .ח

בהתאם לסיווג , נכסי מסים נדחים סווגו כנכסים שוטפים או בלתי שוטפים, פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל
  .הנכסים בגינם הם נוצרו

, ח" מיליון ש202 - בסך של כ2006 ביוני 30מוינה יתרת מסים נדחים לזמן קצר ליום , IFRS -לעם המעבר , לפיכך
 דחים במסגרת הנכסים שאינם שוטפיםמסעיף חייבים ויתרות חובה במסגרת הנכסים השוטפים לסעיף נכסי מסים נ

  ).ל"בבאור זה יתרת המסים הנדחים מוצגת לאחר המיון הנ(
  
 הוצגו כהלוואות לזמן קצר בעוד ,ח" מיליון ש1,269 -בסך של כ,  הלוואות מבנקים בחברה מאוחדת IFRSתחת  .ט

-בשל המעבר להשינוי בסיווג בוצע .  חשבונאות מקובלים בישראל הלוואות אלו סווגו כהלוואות לזמן ארוךשתחת כללי
IFRS  נוכח העובדה כי החברה המאוחדת לא עמדה באמות מידה פיננסיות שנקבעו על ידי הבנקים עבור הלוואות

  .אלו ביום המאזן
  
חברה בט בחברה נמדד בגובה ההלוואות שהעמיד המיעוט סעיף המיעו, על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל  .י

  . והוצג בקיזוז מהלוואות אלוהמאוחדתלפי ערכם בספרי החברה , מאוחדת
  

זכויות המיעוט מוצגות במאזן המאוחד כרכיב נפרד בתוך ההון העצמי בגובה ההלוואות , על פי התקינה הבינלאומית
בתוספת צבירת עלויות המימון בגין ההלוואות שהעמיד המיעוט , שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת לפי שווין ההוגן

חלקו של המיעוט בגרעון בהון של החברה המאוחדת  . בחברה מאוחדת שנצבר ממועד הרכישה ועד למועד המאזן
  .מוצג במסגרת חלוקת הרווח בין בעלי מניות הרוב לבין בעלי מניות המיעוט

  
  :IFRS -תאם להוראות הנוספים שבוצעו בהמהותיים סיווגים   .אי

ח ליום " מיליון ש224 -חכירות של קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל המסווגות כחכירות תפעוליות בסך של כ  .1
  . מויינו מסעיף רכוש קבוע לסעיף הוצאות נדחות2006 ביוני 30

 רכוש קבוע בסך חומרים וחלקי חילוף אשר הוצגו בסעיף נפרד בין הרכוש השוטף לרכוש הקבוע מויינו לסעיף  .2
  .2006 ביוני 30ליום , ח" מיליון ש73

  .נטו, נטו סווגו להכנסות תפעוליות אחרות, הכנסות אחרות  .3
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  )המשך( הסבר -) IFRS( מעבר לתקינה בינלאומית -  14באור 
  
  הצגה מחדש  .יב
  

 על מנת לשקף , תואמו בדרך של הצגה מחדש הישראליGAAP -בהתאם ל 2006 ביוני 30הדוחות הכספיים ליום 
  :בהם למפרע את השינויים כמפורט להלן

  
רישום הפחתת דמי חכירה של קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל לאורך תקופת החכירה ולא כפי שהופחתו   )1(

ח לרכוש הקבוע " מיליון ש108 - תוספת של כהינההשפעת תיקון זה ). 4%בשעור של (מאז הקמת החברה 
לתיקון זה אין השפעה מהותית על . 2006 ביוני 30ליום יתרת ההון העצמי ח ל" מיליון ש82 -ותוספת של כ

  . 2006 ביוני 30לתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום הרווח 
  
כחלק מהכנסות החברה , 2000אשר לא הוצגו החל משנת , הצגת תקבולים מקישוריות לרשתות הסלולריות  )2(

בעקבות בחינת הקריטריונים תחת התקינה הבינלאומית ועל מנת , ובמקביל כהוצאה תפעולית באותו גובה
 ביוני 30לתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום השפעת תיקון זה . להציג כמקובל בארץ ובעולם

 199-ח ו"ש מיליון 400 -הינה תוספת להכנסות ומנגד תוספת להוצאות הפעלה וכלליות בסך של כ 2006
  .בהתאמה, ח"מיליון ש

  
תיקון של הטיפול החשבונאי בהפחתת רכוש קבוע שלא היה בשימוש בחברת פלאפון והשלכות המס הנובעות   )3(

ח " מיליון ש190 -ח מהרכוש הקבוע והפחתה של כ" מיליון ש265 -השפעת תיקון זה הינה הפחתה של כ. מכך
ח " מיליון ש10-וח " מיליון ש20 -כ וכן ירידה בהוצאות הפחת בסך של 2006 ביוני 30ליתרת ההון העצמי ליום 
ח לתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום " מיליון ש7- וח" מיליון ש15 -ועליה ברווח הנקי של כ

  .2006 ביוני 30
  

 ביוני 30להלן השפעת ההצגה מחדש כאמור לעיל על מספרי ההשוואה לפי כללי חשבונאות מקבולים בישראל ליום 
  :IFRS - המעבר ללפני השפעת, 2006

  
  השפעה על המאזן המאוחד  )1(

  
 כמדווח בדוחות    
  לפניכספיים אלה השפעות ההצגה   
 IFRS -התאמתם ל מחדש כפי שדווח בעבר  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
 9,131,967  )157,192( *9,289,159   רכוש קבוע

 532,866  48,431  484,435    נכסי מס נדחים
 7,060,677  )108,761( 7,169,438     עצמיהון

  
  סווג מחדש  *

  
  ) גרעון(השפעה על יתרת רווח שלא יועדה   )2(

  
 ביוני 30ליום     
    2006 
  ח"אלפי ש       

 
 )802,128(    כפי שדווח בעבר

 )108,761(    השפעת ההצגה מחדש
      
     )910,889( 
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  )המשך( הסבר -) IFRS( מעבר לתקינה בינלאומית -  14באור 
  

  )המשך (הצגה מחדש  .יב
  
  השפעה על הרווח הנקי   )3(

  
  לתקופה של שלושה  לתקופה של ששה    
  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה    
   ביוני30ביום    ביוני30ביום     
   2006  2006  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש   

 
 230,066  455,578    הרווח כפי שדווח בעבר

     : ההצגה מחדשהשפעת
 199,096   400,096     גידול בהכנסות

 12,257  21,416    קיטון בהוצאות פחת והפחתות
 )199,096(  )400,096(    גידול בהוצאות הפעלה וכלליות

 )3,162( )5,589(   גידול במסים על הכנסה
    

     כמדווח בדוחות כספיים אלהלפי כללי חשבונאות מקובלים בישראלהרווח 
 IFRS   471,405  239,161 -בבאור ההתאמה ל 
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  ) 1998(אס שרותי לווין .בי. די של,מ"פלאפון תקשורת בעתמצית דוחות כספיים של  -  15באור 
  מ "בזק בינלאומי בעמ ושל "       בע

  
  מ"פלאפון תקשורת בע  .1

  
  מאזן  .א
  

 2006 בדצמבר 31 2006 ביוני 30 2007 ביוני 30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בוקרבלתי מ(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  

         
  1,451,006   1,660,715   1,726,904    רכוש שוטף

  2,520,473   2,683,403   2,401,214    רכוש שאינו שוטף
         
    4,128,118   4,344,118   3,971,479  
         

  1,089,973   1,406,681   1,053,611    התחייבויות שוטפות
  1,383,859   1,549,234   1,251,050    התחייבויות לזמן ארוך

         
  2,473,832   2,955,915   2,304,661    סך הכל התחייבויות

  1,497,647   1,388,203   1,823,457    הון עצמי
         
    4,128,118   4,344,118   3,971,479  
  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  הלתקופה של ששה חודשים שהסתיימ  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
  4,477,987   1,097,271   1,151,456   2,185,695   2,298,889  הכנסות משרותים ומכירות
  3,250,303   776,313   794,841   1,569,114   1,603,062   עלות השרותים והמכירות

            
  1,227,684   320,958   356,615   616,581   695,827   רווח גולמי

            
  417,178   99,403   94,045   197,109   196,470   הוצאות מכירה ושיווק

  110,008   22,870   22,650   46,024   46,318   הוצאות הנהלה וכלליות
            
   242,788   243,133   116,695   122,273   527,186  
            

  700,498   198,685   239,920   373,448   453,039   רווח תפעולי
  17,687   32,232   8,132   35,084   253   נטו , מימוןהוצאות 

            
  682,811   166,453   231,788   338,364   452,786   וח לפני מסים על הכנסהרו

  196,910   42,133   58,677   87,774   125,591   מסים על ההכנסה
            

  485,901   124,320   173,111   250,590   327,195    לתקופהרווח נקי
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  ) 1998(אס שרותי לווין .יב.דישל , מ"פלאפון תקשורת בעתמצית דוחות כספיים של  -  15באור 
  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעמ ושל "       בע

  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  .2

  
  מאזן  .א
  

 2006 בדצמבר 31 2006 ביוני 30 2007 ביוני 30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  

  338,662   366,532   377,011    רכוש שוטף
  *679,783   725,635   669,196    רכוש שאינו שוטף

         
    1,046,207   1,092,167   1,018,445  
         

  1,889,416   1,993,067   1,972,415    התחייבויות שוטפות
  *1,989,685   1,822,367   2,047,392    התחייבויות שאינן שוטפות

         
  3,879,101   3,815,434   4,019,807    סך ההתחייבויות

  )2,860,656(  )2,723,267(  )2,973,600(   גרעון בהון
         
    1,046,207   1,092,167   1,018,445  
  
  סווג מחדש  *
  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
  1,355,735   337,576   354,280   669,622   707,866   הכנסות 

            
  1,139,308   280,818   265,312   563,343   535,048   עלות ההכנסות

            
  216,427   56,758   88,968   106,279   172,818   רווח גולמי

            
  122,996   27,779   32,848   60,269   67,564   הוצאות מכירה ושיווק

  *92,398   *21,896   24,743   *43,870   49,585   הוצאות הנהלה וכלליות
            

  1,033   7,083   31,377   2,140   55,669   מפעולות רגילותרווח 
            

  318,925   102,927   90,979   181,456   163,091   נטו, הוצאות מימון
            

            לפני מסים על הפסד 
  )317,892(  )95,844(  )59,602(  )179,316(  )107,422(  הכנסה 

            
  *1,915   *942   5,231   *1,668   5,522   מסים על הכנסה

            
  )319,807(  )96,786(  )64,833(  )180,984(  )112,944(  הפסד לתקופה

  
  סווג מחדש  *
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) 1998(אס שרותי לווין .בי.דישל , מ"פלאפון תקשורת בעתמצית דוחות כספיים של   -  15באור 
  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעושל  מ"בע

  
  *מ"בזק בינלאומי בע  .3

  
  מאזן  .א

  
 2006 בדצמבר 31 2006 ביוני 30 2007 ביוני 30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  

  332,526   263,677   429,398    רכוש שוטף
  340,734   349,319   426,867    רכוש שאינו שוטף

         
    856,265   612,996   673,260  
         

  307,724   235,856   338,459    התחייבויות שוטפות
  15,613   15,853   45,977    ן ארוךהתחייבויות לזמ

         
  323,337   251,709   384,436    סך ההתחייבויות

  349,923   361,287   471,829    הון עצמי
         
    856,265   612,996   673,260  
  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום   
  2007  2006  2007  2006  2006  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
  1,021,573   254,848   321,570   496,381   644,212   הכנסות

  662,244   161,765   211,246   319,344   426,711   הוצאות הפעלה 
            

  359,329   93,083   110,324   177,037   217,501   רווח גולמי
  148,594   37,296   32,589   71,862   67,967   הוצאות מכירה ושיווק

  71,806   17,849   24,660   34,011   46,371   הוצאות הנהלה וכלליות
            ) הכנסות(הוצאות 
  7,064   )11(  )520(  195   )1,257(  נטו,  אחרות

            
  131,865   37,949   53,595   70,969   104,420   רווח תפעולי

            , מימון)עלויות(הכנסות 
  )6,965(  147   1,572   )9,257(  935   נטו 

            חלק ברווחי חברה 
             כלולה המטופלת

            לפי שיטת השווי  
  11,051   2,389   1,170   4,013   1,644    המאזני

            
            רווח לפני מסים על 

  135,951   40,485   56,337   65,725   106,999    ההכנסה
  )40,391(  )11,723(  )16,875(  )19,319(  )31,033(  מסים על ההכנסה

            
  95,560   28,762   39,462   46,406   75,966   לתקופהרווח 

  
 כוללים 2007 בינואר 1החל מיום , כמו כן. בלבד) IFRS( לתקני דיווח כספי בינלאומיים ל מוצגים בהתאם"הדוחות הנ  *

  .מ"הדוחות הכספיים את פעילות בזקכל תקשורת בע



  מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע
  

  2007 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 30

   לאחר תאריך המאזןיםארועארועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ו -  16באור 
  

 אופציות 56,836,888הקצאה של , בקבוצהאישר דירקטוריון החברה למנהלים הבכירים , 2007 בפברואר 27ביום   .א
 מההון 2.1818% -כל אחת המהוות כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות של החברה בנות 56,836,888הניתנות למימוש לעד 

  .המונפק של החברה לפני הנפקת המניות
  

החליט , נית ותוצאות הבדיקה שערכה החברה לגבי תהליך אישור התוכרשות לניירות ערך בענייןהלנוכח פניית 
בכוונת .  לבטל את תוכנית אופציות זו ואת המתאר שפורסם בגינה2007 במרס 15דירקטוריון החברה ביום 

  .הדירקטוריון לפעול לגיבוש תוכנית תגמול למנהלים בכירים במקום זו שבוטלה
  
במכירות פרטיות , 2007 יולי -מכרה בחודשים מאי , ) בזק זהב-להלן (מ "בע) אחזקות(חברת הבת בזק זהב   .ב

של החברה מתוך אגרות ) 5סדרה (אגרות חוב . נ. ע1,069,900,000אביב -ובמכירות בבורסה לניירות ערך בתל
ואשר )  התשקיף-להלן  (2004 במאי 24שהיא רכשה מהחברה ערב פרסום תשקיף החברה מיום ) 5סדרה (החוב 

א רכשה מהחברה במסגרת הנפקה פרטית בחודש שהי) 5סדרה (נרשמו למסחר על פי התשקיף ומתוך אגרות החוב 
המשקף  (112.5 לבין 111.8שער הביצוע של המכירות הינו בין ). תחת מגבלות חסימה על פי דין (2004דצמבר 

  ).3.9% - 3.6%-תשואה לפדיון של כ
  

של ) חלקי (ח הועברה לחברה על ידי בזק זהב כפרעון" אלפי ש1,199,961 -ל בסך של כ"התמורה בגין המכירות הנ
וזאת בהתאם להסכמי ההלוואות בין ) 5סדרה (הלוואה שהעניקה החברה לבזק זהב לצורך רכישת אגרות החוב 

  .הצדדים
  

רשות לניירות ערך הוחלט למנות בודק חיצוני לבדיקת נושא תגמול נושאי משרה בחברה מאז הבעקבות פניית   .ג
, לרבות אישור תוכנית האופציות לעובדים ומנהלים(מ "עאחזקות ב. אר.סב.העברת השליטה בחברה מהמדינה לאפ

 בדצמבר 31וכן לבדיקת נושא ההצגה מחדש בדוחות הכספיים של הקבוצה ליום ) ואישור מענקים לנושאי משרה
הדוח כולל פרוט .  הגיש הבודק דוח בדיקה הכולל את ממצאי בדיקתו2007 באפריל 26 ביום .2005 - ו2004

דירקטוריון החברה קיים דיון . רה ודרכים למניעת הישנותם בעתיד בכל הנושאים שנבדקוהליקויים בעבודת החב
כמו כן אישר . בממצאי הדוח והחליט בין השאר כי יפעל ליישום ההמלצות ולהפקת הלקחים כמתחייב מן הדוח

והחל מיום , רהל החב"ל את כהונתו כמנכ"ל החברה ולפיה יסיים המנכ" הודעה משותפת לחברה ולמנכןהדירקטוריו
לסדרי העבודה , בין היתר, נתקבלו החלטות הנוגעות. ל" מכהן מר אבי גבאי בתפקיד ממלא מקום מנכ2007 ביוני 26

 נוהל עבודת דירקטוריון 2007 ביוני 28בהמשך לכך אימץ דירקטוריון החברה ביום . של הדירקטוריון והרכב ועדותיו
לעניין תלויות . סמכויותיהן וכללי עבודתן, ניהולן וכן לוועדות הדירקטוריוןחדש המתייחס לישיבות הדירקטוריון ואופן 

  . 'ג8 -ו' א8ראה באורים , שהוגשו לחברה בעקבות האמור
  .2006- ו2005בהמשך לכך דירקטוריון החברה דן ואישר מתן מענקים לנושאי משרה בגין השנים 

  
ליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק  החליט דירקטוריון החברה להמ2007 באוגוסט 13ביום   .ד

  ).ח למניה" ש0.29 -המהווים כ(ח " מיליון ש760דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 



  מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע
  

  2007 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 

   פרוט תנועות נוספות בהון העצמי-  17באור 
  
              קרן הון בגין        
    חלק המיעוט      קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין        
  סך הכל   בגרעון בהון      כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל  פרמיה על      
  הון עצמי  חברה מאוחדת  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  הון מניות    
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
      מניות של החברהמתייחס לבעלי ה    
 

                       ביוני 30ששה חודשים שהסתיימו ביום 
 2007                      

                      
  5,190,745   )564,250(  5,754,995   )2,849,381(  286,506   630   384,684   1,623,423   6,309,133     )מבוקר (2007 בינואר 1יתרה ליום 

                      
  728,243   )34,535(  762,778   759,842   -   2,936   -   -   -   )בלתי מבוקר (תקופהברו שהוכ) הפסדים(סך הכל רווחים 

                      
                     חלוקה שאינה מקיימת את - דיבידנדים לבעלי המניות בחברה 

  )1,799,920(  -   )1,799,920(  -   -   -   -   )1,623,423(  )176,497(  )בלתי מבוקר* (מבחן הרווח 
                      
                    )) ג(9באור ( לשעבר שרה בכירהיתשלומים לנושא מ 
  5,750   -   5,750   -   -   -   5,750   -   -     )בלתי מבוקר( 

                      
  4,124,818   )598,785(  4,723,603   )2,089,539(  286,506   3,566   390,434   -   6,132,636     )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30 יתרה ליום 

                      
                       ביוני 30ששה חודשים שהסתיימו ביום 

 2006                      
                      

  6,055,242   )505,280(  6,560,522   )1,761,971(  -   5,253   384,684   1,623,423   6,309,133     )מבוקר (2006 בינואר 1יתרה ליום 
                      

  564,208   )36,202(  600,410   602,808   -   )2,398(  -   -   -   )בלתי מבוקר (תקופהבשהוכרו ) הפסדים(רווחים סך הכל 
                      

  )1,200,000(  -   )1,200,000(  )1,200,000(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(דיבידנדים לבעלי המניות בחברה 
                      

  5,419,450   )541,482(  5,960,932   )2,359,163(  -   2,855   384,684   1,623,423   6,309,133     )בלתי מבוקר (2006ביוני  30יתרה ליום 
  
כחלוקה שאינה ) ח למניה" ש0.69המהווים (ח " מיליארד ש1.8 -  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המלצת דירקטוריון החברה בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של כ2006 בדצמבר 28ביום   *

 .2007 בפברואר 26 אישר בית המשפט את החלוקה ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום 2007 בפברואר 4 ביום .מקיימת את מבחן הרווח
 .' ד16 החלטת הדירקטוריון להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק דיבידנד ראה באור לעניין  **



  מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע
  

  2007 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 

  )המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  17באור 
  
                      
              קרן הון בגין        
    חלק המיעוט      קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין        
  סך הכל   בגרעון בהון      כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל  פרמיה על      
  הון עצמי  חברה מאוחדת  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  הון מניות    
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    
      מתייחס לבעלי המניות של החברה    
 

                       ביוני 30שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2007                      

                      
  3,776,587   )577,933(  4,354,520   )2,450,631(  286,506   1,325   384,684   -  6,132,636     )מבוקר (2007 באפריל 1יתרה ליום 

                      
  342,481   )20,852(  363,333   361,092   -   2,241   -   -   -   )בלתי מבוקר(שהוכרו בתקופה ) הפסדים(סך הכל רווחים 

                      
                    בלתי )) (ג(9באור ( לשעבר שרה בכירהי תשלומים לנושא מ

  5,750   -   5,750   -   -   -   5,750   -   -   )מבוקר 
                      

  4,124,818   )598,785(  4,723,603   )2,089,539(  286,506   3,566   390,434   -   6,132,636     )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30 יתרה ליום 
                      

                       ביוני 30שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2006                      

                      
  5,168,973   )521,320(  5,690,293   )2,647,869(  -   20,922   384,684   1,623,423   6,309,133     )מבוקר (2006 באפריל 1יתרה ליום 

                      
  250,477   )20,162(  270,639   288,706   -   )18,067(  -  -  -   )בלתי מבוקר(שהוכרו בתקופה ) הפסדים(סך הכל רווחים 

                      
  5,419,450   )541,482(  5,960,932   )2,359,163(  -   2,855   384,684   1,623,423   6,309,133     )בלתי מבוקר (2006ני  ביו30תרה ליום י

  



  מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע
  

  2007 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 

  )המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  17באור 
  
  
              קרן הון בגין      
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין      
  סך הכל        כתבי אופציה פיננסייםנכסים   תאגיד לבעל  פרמיה על     
  הון עצמי  זכויות המיעוט  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  הון מניות  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   
      מתייחס לבעלי המניות של החברה  
 

                    2006 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום 
                    

  6,055,242   )505,280(  6,560,522   )1,761,971(  -   5,253   384,684   1,623,423   6,309,133   )מבוקר (2006 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  748,997   )58,970(  807,967   812,590   -   )4,623(  -   -   -   )מבוקר (תקופהבשהוכרו ) הפסדים(רווחים 
                    

  )1,900,000(  -   )1,900,000(  )1,900,000(  -   -   -   -   -   )מבוקר (דיבידנדים לבעלי המניות בחברה
                    

  286,506   -   286,506   -   286,506   -   -   -   -   )מבוקר (תשלומים מבוססי מניות ששולמו על ידי החברה
                    

  5,190,745   )564,250(  5,754,995   )2,849,381(  286,506   630   384,684   1,623,423   6,309,133   )מבוקר (2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  
  

  


