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  תיאור עסקי התאגיד   -פרק א  

מידע ,  וביחס לשוקוביחס לעצמ, תאגידכלל ה, 2008  לדצמבר31בדוח זה הכולל תיאור עסקי התאגיד ליום 
, מידע כאמור כולל"). חוק ניירות ערך:"להלן (1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

אשר , המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אומדניםהערכות ו, מטרות, תחזיות, בין היתר
מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן . תאגידהתממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת ה

  .וביטויים דומים, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה", "החברה צופה"או באמירות כמו , ספציפי

, תאגיד הסובייקטיבית של  הו עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתמידע צופה פני עתיד אינו מהווה
ובכללו ,  במועד עריכת דוח זהושהיה בפני, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, ו בהנחותיךאשר הסתמ

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע , מחקרים וסקרים, פרסומים ציבוריים
 הערכות התאגיד משתנות מעת לעת בהתאם . באופן עצמאיתאגידידי ה-לא נבחנה עלהכלול בהם ונכונותו 

  .לנסיבות

התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם , בנוסף
ח  כמפורט בדווגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות,  ובכללםתאגידמראש והם אינם מצויים בשליטת ה

 תאגידזה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים והרגולציה המשפיעים על פעילות ה
  .כמפורט בדוח זה

  
, שלה תנוחברות הבהביחד עם ) "בזק" או "החברה" :להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"

 דוח תקופתי זהייקראו ב, ה עם דוחות החברשדוחותיהן הכספיים מאוחדים, בבעלותה המלאה או החלקית
   .קבוצת בזקאו  הקבוצה -ביחד 

  
  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה  . 1
 

 עסקיהותיאור התפתחות הקבוצה פעילות  .1.1
 

. של שירותי תקשורת במדינת ישראלמרכזי  הינה ספק ת בזקקבוצ,  תקופתי זהדוח פרסום לתאריך .1.1.1
 תקשורתלרבות שירותי , ולות בזק ושירותי בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעקבוצת בזק

שירותי , לאומיים- שירותי תקשורת בין,)ן"רט(טלפון נייד -שירותי רדיו, נייחיםארציים -פנים
 ,שירותי מוקדים ללקוחות, שירותי גישה לאינטרנט, ערוצית לציבור באמצעות לוויין- טלוויזיה רב

הפצת שידורי , תקשורת לספקי תקשורת אחריםמתן שירותי ,  תקשורתהחזקה ופיתוח של תשתיות
נקודת סיום שירותי  (אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח, ויזיה ורדיו לציבורוטל

  .)ר"נס - רשת 
                              

תחום התקשורת נתון לשינויים . קצב התפתחות ענף התקשורת בעולם ובמשק הישראלי הינו מהיר .1.1.2
  .  והן מבחינת הרגולציה החלה עליו הן מבחינת המבנה העסקי של הענף,נה טכנולוגיתהן מבחי

  
 1990החל משנת  .ממשלתית והיא הופרטה במהלך השנים כחברה 1980 הוקמה בשנת החברה .1.1.3

  .אביב- שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלהחברה הינה חברה ציבורית
  

") .אר.סב.אפ": להלן(מ "החזקות בע. אר.סב.אפרה הינה  בעלת השליטה בחב11.10.05החל מיום  .1.1.4
וזאת לאחר , ממניות החברה )בדילול מלא 38.62%(  40.66% -ב  23.3.09 נכון ליום מחזיקהאשר 

  . ) להלן1.3.1ראו סעיף  ( ממניות החברה שבידי המדינה10.66% -כ אופציה לרכישת מימוש 
  

  



  
  

 

2

  
  :22.3.09ליום נכון ל,  החברה בחברות הבנות והקשורות העיקריותלהלן תרשים מבנה ההחזקות בחברה והחזקות

  
  

    
  
                                       17.75%1               37.68%                       3.90%2                 40.66%3      

  
  

  
  

      
  

         
   

                  100.00%             100.00%             100.00%           100.00%4         49.77%5   
                  

  
  
  

                                                 
                     

  
  

                                                                         34.25%6  
  
  
  
  
  
  
  
  
הקצתה  המדינה , להלן2.9.6כפי שמצויין בסעיף .  הינן נכון ליום פירסום דוח תקופתי זהשים לעילתרחזקות בהה 

 החברה ; מניות החברה שבידי המדינה122,697,648 אופציות הניתנות למימוש לעד 122,697,648 לעובדי החברה
 ל מימושאופציות הניתנות ל 78,151,368 )חברי ההנהלה הבכירהללמעט (ם  במסגרת תוכנית אופציות לעובדיהתהקצ

 59,550,000 - במסגרת תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה  ו7 מניות של החברה78,151,368 -
   . מניות של החברה59,550,000 –ל ) בכפוף להבשלתן( מימושהניתנות ל) בקיזוז אופציות שפקעו, נטו(אופציות 

  
  
  
  
  

                                                 
 
  שלה מונה כונס נכסים אשר מוסמך להפעיל את, מ" מוחזקים בידי זאבי תקשורת אחזקות בע17.63%מזה  1

דירות  עלית . ע.י חברת ד" ממניות החברה מוחזקות ע0.12% .הזכויות הנובעות מהמניות בהתאם להחלטה ולאישור בית המשפט  
  .מ"בע

 אופציותהקצאת יין לענ;  להלן1.3 ראו סעיף – ממניות המדינה 10.66% –לרכוש עד כ . אר.סב.אופציה שניתנה לאפמימוש  לעניין  2
 .להלן 2.9.6.1סעיף   ראו– למניות המדינה בחברה לעובדים

הנמצאת בשליטת חברות פרטיות בשליטת ) 40.5% הצבעה 45%הון  ( SCG Israel Ventures LLc. 1:  הינם.אר.סב.בעלי המניות באפ 3
, )40.5% הצבעה 45%הון : ביחד(מ " מימון והשקעה בעמ ביחד עם חברת צהוב ירוק"חברת סגול ירוק פרוייקט והשקעה בע. 2. חיים סבן

 APAX EUROPE MANAGERS שבניהול APAX EUROPE VIשל תאגידים של קרן ) 100%(נמצאת באופן עקיף בבעלות מלאה 
LTD.  3 .משה ארקיןשליטתהנמצאת ב, )19% –הצבעה , 10%הון (מ "ארקין תקשורת בע .  

  ). להלן2.17.1ראו סעיף ( של החברה 5 מסדרה ח" אגשכל פעילותה הינה אחזקתחברה  4
ראו סעיף  (58.36% -לכ. אס.בי.בדילהגדיל החזקתה לחברה כתבי אופציה אשר לתאריך פרסום הדוח התקופתי מקנים לחברה זכות   5

    ).להלן) א(1.1.5
   .32.42% ובדילול מלא 31.12.08 נכון ליום 34.25%  6
  .ציות לשני דירקטורים מקרב העובדים אופ59,574מתוך כמות זו הוקצו  7

  הציבור

  

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"

  !וואלה
תקשורת 

  מ"בע

  אס .בי.די
שרותי 
לווין  

)1998 (
  מ"בע

  קבוצת זאבי  .רא.סב.אפ  מדינת ישראל

  
בזק זהב 

  ) אחזקות(
  מ"בע

  

  
בזק און 

  ליין 
  מ"בע

  

  
בזק 

בינלאומי 
  מ"בע

 

  
פלאפון 
  תקשורת

 מ"בע
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בהנחה של מימוש כל האופציות שהוקצו בפועל לעובדי , בדילול מלאוכחי בחברה חזקות הנוהלהלן פירוט שיעור ה

   : 22.3.09 וליום 31.12.08 נכון ליום ומנהלי הקבוצה
  
  

  
   מניותיבעל  חזקותהשיעור 

נכון ליום 
31.12.08  

  בדילול מלא 22.3.09נכון ליום 

  38.62%  40.66%  40.66%  .אר.סב.אפ
  0.96%  3.90%  4.38%  מדינת ישראל
  16.86%  17.75%  17.75%  קבוצת זאבי

  43.56%  37.68%  37.21%  הציבור
  

 מיזוגים ורכישות .1.1.5
  
   ").אס.בי.די": להלן (מ"בע) 1998(אס שירותי לווין . בי. די
    

הודעות מיזוג לממונה על הגבלים עסקיים . אס.בי. הגישו החברה ודי2.8.06 ביום
במידה שימומשו י החברה אשר "ע. אס.בי.דיבעניין מימוש אופציות למניות ") הממונה("

רשות בעקבות הודעת . 58% - לכ 49.8% -מכ . אס.בי.חזקות החברה בדיה שיעור יעלו את
ביום הגישה החברה למיזוג  הממונה על התנגדות 31.12.06ביום עסקיים ההגבלים ה

  . ההחלטהערר על  15.5.07
  

טעונים אישור השר את המיזוג בתנאים  החליט בית הדין להגבלים עסקיים לא3.2.09ביום 
אשר (מ "בע. אס.בי.יורוקום דיהרשות להגבלים עסקיים ו . חודשים3י החברה בתוך "ע

הרשות לאחר שבקשת  ,כןכמו . הגישו ערעור על פסק הדין) .אס.בי.הינה בעלת מניות בדי
הוגשה על ד להגבלים עסקיים ו"ביהי "נדחתה עלהגבלים עסקיים לעיכוב ביצוע פסק הדין 

בית בהמלצת הגיעו הצדדים להסדר , לבית המשפט העליוןידה בקשה נוספת לעיכוב ביצוע 
כאשר , ביצוע המיזוגבשלב זה שבמסגרתו יעוכב אשר קיבל תוקף של החלטה המשפט 

   .2009חודש יוני שבוע הראשון של ללשמיעה יקבע בערעורים ידיון ה
  
 שנהל  של החברהלדוחות הכספיים 33 ביאורגם ראו . אס.בי.עניין השקעת החברה בדיל

   .הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008  בדצמבר31שהסתיימה ביום 
  

  מימושים .1.1.6
  

 פעילות תקשורת לווינית
  

, .RRsat Global Communications Network Ltd נחתם בין החברה לבין 2008 במרץ 26ביום 
 בעניין הסכם, ב" בארה NASDAQ -אשר מניותיה נסחרות בבורסת ה, חברה הרשומה בישראל

נכסים הקשורים ו) "בזק סאט" ו"טארסמאינ" ( החברהלווינית שלהתקשורת המכירת פעילות 
 15 -ח השווה ל"סכום בשללרבות אתר התקשורת הלווינית בעמק האלה בתמורה , באותה פעילות

, בין היתר, כפופההיתה סקה יהשלמת הע. כפוף להתאמות, מ" בצירוף מעב"מיליון דולר ארה
לאחר שהתמלאו כל התנאים הדרושים ,  הושלמה העיסקה4.11.08וביום  לאישורים רגולטוריים 

 בגין העיסקה בדוחותיה הכספיים רשמה החברה .לרבות קבלת אישורים רגולטוריים, להשלמתה
  ).לפני מסברוטו (₪  מיליון 50 -  רווח הון של כ31.12.08 ביום הסתיימהלתקופה ש
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  חומי פעילותת .1.2
  
דווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה  תחומי הפעילות הללו מארבעת.  תחומי פעילות עיקרייםארבעהלקבוצה  

 31 שהסתיימה ביום שנהלשל החברה לדוחות הכספיים  28גם ביאור ראו (הכספיים המאוחדים של החברה 
   ):הכלולים בדוח תקופתי זה ,2008בדצמבר 

  
  חתארצית ניי-תקשורת פנים .1.2.1

 
לרבות , )מפעיל פנים ארצי(א "י החברה כמפ"את הפעילות המבוצעת עבעיקר תחום זה כולל 
  . שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים, שירותי טלפוניה

  
  ")ן"רט ("נייד טלפון-רדיו .1.2.2

  
תחזוקה של הפעלה ו, התקנה, שיווק ציוד קצה, )תקשורת סלולרית(טלפון תאי נייד - שירותי רדיו

 :להלן(מ " תקשורת בעפלאפון י "עפעילות זו מבוצעת  .ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית
   .)"פלאפון"

  
  ר" ונסרותי אינטרנטי ש,תקשורת בינלאומית .1.2.3

 
 י"עפעילות זו מבוצעת . ר" ושירותי נס)ISP(שירותי גישה לאינטרנט  ,יםלאומי-  ביןתקשורת שירותי

 32.42% (34.25% –ב בזק בינלאומי מחזיקה ,  כמו כן")בזק בינלאומי: "להלן(מ "בזק בינלאומי בע
חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות , מ"תקשורת בע! בוואלה) 8בדילול מלא

) פורטלים(העוסקת במתן שירותים בתחום האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה , ערך בתל אביב
  .) להלן 4.14 סעיף אור (לאינטרנט

  
  ערוצית-טלוויזיה רב .1.2.4

 
ואספקת שירותי ) DBS(למנויים באמצעות לויין  יםיויזיה דיגיטליים רב ערוצושירותי שידורי טל

: להלן(מ "בע) 1998( שירותי לווין .אס.בי.די י"עת בוצעמפעילות זו  .ערך מוסף למנויים
  .").אס.בי.די"
  

בעיקר כולל בדוחותיה הכספיים של החברה  2007דוחות החל מאשר " אחרים"מגזר כי בנוסף קיים , יצויין
מגזר זה אינו . והשקעה בקרן הון סיכון) מ"באמצעות חברת הבת בזק און ליין בע(שירותי מוקדים ללקוחות 

  . מהותי ברמת הקבוצה
 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .1.3
  

במסגרת . אר.סב. לאפלה בחברהמדינת ישראל הליך למכירת גרעין השליטה ש השלימה 2005בשנת  1.3.1
 המוחזקות( מהון המניות של החברה 30% ,בדרך של מכירה פרטית ,.אר.סב.זו מכרה המדינה לאפ

 10.66%אופציות לרכישת . אר.סב.כן העניקה לאפו, )מ"י רוממה חברה להשקעות בע"בנאמנות ע
  .נוספים מהון המניות של החברה

  
 מניות רגילות של החברה באמצעות 277,697,862נת ישראל ממדי. אר.סב.רכשה אפ 25.9.08ביום   

. אר.סב.לבקשת אפ. ₪ מיליארד 1.08 -תמורת המימוש היתה כ . לעילמימוש מלא של האופציה 
כתוצאה ממימוש . מ"נאמנים בע) רוממה(הבעלות במניות הנרכשות נרשמה על שם חברת נאמנות 

ושיעור )  בדילול מלא38.62% (40.66%יעור של בחברה לש. אר.סב.חזקות אפההאופציה כאמור עלו 
והמדינה חדלה מאותו מועד )  בדילול מלא0.96% (4.95% - ל חזקות המדינה ירד כתוצאה מכך ה

  .החזקותיהלהיות בעלת עניין בחברה מכוח 
  

הסכם הכי במשך תקופה של ארבע שנים מיום חתימת , ה החברהתחייבה כלפי. אר.סב.אפכי , יצויין  
לא תרכוש ממניות . אר.סב.אפ, )להלן) ו(17.4 - ו  2.9.1 ראו סעיף (5.12.06 החדש מיום הקיבוצי
החזקה של למעלה מתשעים אחוזים מהון המניות . אר.סב.שכתוצאה מרכישתן תהיה לאפ, החברה

                                                 
 
 . לעיל6ראו הערת שוליים  8
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 שנחתם ביום קיבוציה התחייבות זו מצויינת בהסכם .ולא תיענה להצעת רכש מלאה, בחברה
 .) להלן2.9.1ראו סעיף  (5.12.06

  
  תוכניות אופציות לעובדים 1.3.2

  
  :מניות החברהזה קיימות שלוש תוכניות אופציות לפירסום דוח תקופתי נכון למועד   

  
 122,697,648 לעובדי החברה עד הוצעובמסגרתה ש ,2005תוכנית אופציות לעובדים משנת   .א

 .ת בידי מדינת ישראלוחזקואופציות למניות של החברה המ
  

 78,151,368במסגרתה הקצתה החברה לעובדיה ש ,2007ות לעובדים משנת תוכנית אופצי  .ב
 .אופציות למניות של החברה

 
להקצאת עד  2007 נובמבר תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש  .ג

 קשורותבכירים בחברה ובחברות ועובדים  אופציות למניות של החברה למנהלים 65,000,000
מתוך . )31.1.08ללית להקצאת האופציות בהתאם לתוכנית ניתן ביום ור האסיפה הכשאי(

בקיזוז אופציות , נטו (אופציות 59,550,000נכון ליום פירסום דוח תקופתי זה כמות זו הוקצו 
  .)שפקעו

  
  . להלן2.9.6ל ראו סעיף "לפרטים נוספים בדבר תוכניות התגמול הנ  

  

 חלוקת דיבידנדים 1.4
  

 החלטות בדבר חלוקת דיבידנד תתקבלנה באופן 1.3.06ון מיום בהתאם להחלטת הדירקטורי .1.4.1
מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים , ספציפי בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה

   . אחרים
 

ועד למועד פרסום דוח תקופתי  2007-2008במהלך השנים להלן פירוט חלוקות שהחברה ביצעה  .1.4.2
 :זה

  
  לל סכום כו  סוג חלוקה  מועד חלוקה

שחולק 
 )ח"שמיליוני ב(

סכום למניה 
  )ח"בש(שחולק 

  0.1151612  300  דיבידנד במזומן  9.1.2007
  0.6909668  1800  9דיבידנד במזומן   26.2.2007
  0.2917415  760  דיבידנד במזומן   15.10.2007
  0.260648  679  דיבידנד במזומן  28.4.2008
  0.3205318  835  דיבידנד במזומן  29.10.08

  
 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של 23.3.09ביום , סףבנו

  . ח" מיליון ש792החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 
  חלוקת דיבידנד במזומן שאינה מקיימת את מבחן הרווח  1.4.3

    
החברה את המלצת דירקטוריון  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 28.12.06ביום   

 ₪ 0.6909668המהווים ( ₪ 1,800,000,030החברה בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של 
בית י "ע 4.2.07ביום  אושרההחלוקה האמורה . חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווחכ) למניה
   .26.2.07ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום  המשפט

  
התחייבה . אר.סב.בין המדינה לאפבחברה מכירת גרעין השליטה ם בהתאם להסככי , יצויין 1.4.4

לא תבוצע חלוקה מתוך יתרת הרווח הצבור  באופן שהחזקותיהלפעול מכוח  ,בין השאר, .אר.סב.אפ
 31.12.00אין בכך כדי למנוע חלוקת רווחים שנוצרו לאחר ובהר כי ה (31.12.00של החברה ליום 

   .)1999- ט"התשנ, בהתאם לחוק החברות
  

                                                 
 
 . להלן1.4.4ראו סעיף . חלוקת דיבידנד במזומן שאינה מקיימת את מבחן הרווח  9



  
  

 

6

   הקבוצהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  1.5
  

 :2008שנת  .1.5.1

 
  . עסקאות בין תחומי פעילות-פירוט מהות ההתאמות למאוחד   *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תקשורת   
פנים ארצית 

  נייחת

טלפון -רדיו
  נייד

תקשורת 
 -בין

 ,לאומית
שירותי 
 אינטרנט

  ר"ונס

   הטלוויזי
  ערוצית- רב

התאמות   אחרים
  למאוחד

  מאוחד

 מיליוני  
  ח "ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

                :סך ההכנסות
  מחיצוניים

  
  

5,179  4,448  1,243  1,506  31    12,407  

  מתחומי פעילות 
  אחרים בתאגיד

  

319  265  63  7  44  )698(*    

  12,407  )698(  75  1,513  1,306  4,713  5,498  סך הכול
סך העלויות 
  :המיוחסות

              

עלויות אשר אינן 
מהוות  הכנסות 

ילות בתחום פע
  אחר

3,743  3,614  928  1,222  73  10  9,590  

עלויות המהוות 
הכנסות של 

תחומי פעילות 
  אחרים

280  166  136  114  2  )698(*    

  9,590  )688(  75  1,336  1,064  3,780  4,023  סך הכול
  רווח תפעולי

  
  

1,475  933  242  177  -  )10(  2,817  

סך נכסים 
 31מזוהים ליום 

  2008 בדצמבר
  

7,325  4,641  947  1,129  51  )181(*  13,912  

שיעור המיעוט 
  במגזר

        28.19%      
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 :2007שנת  .1.5.2
 

תקשורת   
פנים ארצית 

  נייחת

טלפון -רדיו
  נייד

תקשורת 
 -בין

 ,לאומית
שירותי 
 אינטרנט

  ר"ונס

   הטלוויזי
  ערוצית- רב

התאמות   אחרים
  *למאוחד

  מאוחד

 מיליוני  
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

                :סך ההכנסות
  מחיצוניים

  
  

5,373  4,380  1,226  1,403  18  -  12,400  

  מתחומי פעילות 
  אחרים בתאגיד

  

340  304  78  12  46  )780(  -  

  12,400  )780(  64  1,415  1,304  4,684  5,713  סך הכול
סך העלויות 
  :המיוחסות

              

עלויות אשר אינן 
מהוות הכנסות 
בתחום פעילות 

  אחר

4,102  3,711  960  1,228  63    10,064  

עלויות המהוות 
הכנסות של 

תחומי פעילות 
  אחרים

332  168  140  139  1  )780(    

  10,064  )780(  64  1,367  1,100  3,879  4,434  סך הכול
   תפעולירווח

  
  

1,319**  805  204  48  
  

-    2,376**  

סך נכסים 
 31מזוהים ליום 

  2007בדצמבר 
  

7,756**  4,290  837**  1,097  59  )229(**  13,810**  

שיעור המיעוט 
  במגזר

        17.5%   
  

 
  

  
  . עסקאות בין תחומי פעילות-פירוט מהות ההתאמות למאוחד   *

  סווג מחדש           ** 
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 :2006שנת  1.5.3
 

תקשורת   
פנים ארצית 

  נייחת

טלפון -רדיו
  נייד

תקשורת 
 -בין

 ,לאומית
שירותי 
 אינטרנט

  ר"ונס

   הטלוויזי
  ערוצית- רב

התאמות   אחרים
  *למאוחד

  מאוחד

 מיליוני  
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

 מיליוני
  ח"ש

                :סך ההכנסות
  חיצונייםמ
  
  

5,514  4,141  1,219  1,339  19    12,232  

  מתחומי פעילות 
  אחרים בתאגיד

  

285  337  82  23  37  )764(    

  12,232  )764(  56  1,362  1,301  4,478  5,799  סך הכול
סך העלויות 
  :המיוחסות

              

עלויות אשר אינן 
מהוות הכנסות 
בתחום פעילות 

  אחר

4,670**  3,625  1,090  1,209  54    10,648**  

עלויות המהוות 
הכנסות של 

תחומי פעילות 
  אחרים

364  161  92  145  2  )764(    

  **10,648  )764(  56  1,354  1,182  3,786  **5,034  סך הכול
  רווח תפעולי

  
  

765**  692  119  8      1,584**  

סך נכסים 
 31מזוהים ליום 

  2006בדצמבר 
  

9,837  3,717  784**  1,008  47  )214**(  15,179**  

ור המיעוט שיע
  במגזר

           
  

 
  

  
  . עסקאות בין תחומי פעילות-פירוט מהות ההתאמות למאוחד   *

  סווג מחדש** 
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 עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים 1.5.4
  

 )א"פעילות החברה כמפ(בזק קווי   .א
  

  
  סווג מחדש* 

  
שירותים למפעילי תקשורת ועבודות , שירותי אינטרנט,  לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים)1(

רטרואקטיביים בגין סיווגים ושינויים  בסעיף זה בוצעו התאמות לא מהותיות ברבעונים קודמים .כקבלן ואחרים
    .בהכנסות

  
דקות שימוש יוצאות עודכנו בדיעבד על מנת להפחית מספר דקות אינטרנט בחיוג ישיר ודקות מקווים ) 2(

  .תפעוליים של בזק
  
  .דקות שימוש נכנסות עודכנו בדיעבד על מנת להוסיף מספר דקות בינלאומיות) 3(
  
  .ד על מנת להוסיף הכנסות מציודים עודכנה בדיעבADSLכנסה חודשית ממוצעת למנוי ה) 4( 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שנת   
2008  

שנת 
2007  

רבעון 
רביעי 
2008  

רבעון 
שלישי 

2008  

רבעון 
 שני

2008  

רבעון 
ראשון  

2008  

רבעון 
רביעי 

2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

  רבעון 
  שני 

2007  

רבעון 
ראשון 

2007  
  )₪במיליוני (הכנסות 

  
5,498  5,713  1,348  1,388  1,354  1,408  1,453  1,425  1,393  1,442  

  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  

1,475  1,319* 257  422  428  368  380*  327  243  369  

  )₪במיליוני (תות פחת והפח
  

852  941  209  214  211  218  232  236  236  237  

רווח תפעולי לפני פחת 
) EBITDA(והפחתות 

  )₪מיליוני (

2,327  2,260* 466  636  639  586  612*  563  479  606  

תשלומים עבור השקעות 
ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

)₪במיליוני (מוחשיים 
  

616  504  170  156  132  158  141  149  101  113  

תקבולים ממכירת רכוש 
)₪במיליוני (קבוע 

  
117  153  20  12  25  60  23  16  96  18  

מספר קווי מנוי פעילים 
  )באלפים(בסוף התקופה 

2,615  2,761  2,615  2,645  2,681  2,711  2,761  2,767  2,778  2,798  

הכנסה חודשית ממוצעת 
)₪(לקו 

1  
83  87  82  85  82  84  86  86  86  89  

מספר דקות שימוש 
)במיליונים(יוצאות 

2  
13,439 14,869 3,154  3,428  3,346  3,511  3,653  3,760  3,654  3,802  

מספר דקות שימוש 
)במיליונים(נכנסות 

3  
6,691  6,411  1,648  1,719  1,651  1,673  1,661  1,651  1,553  1,545  

 בסוף ADSLמספר מנויי 
  )באלפים(התקופה 

1,005  963  1,005  994  982  970  963  942  924  912  

הכנסה חודשית ממוצעת 
  ADSL )₪(4למנוי 

67  64  67  68  66  68  69  64  62  62  
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 פלאפון  .ב
 

  
  . הנתונים תוקנו בדיעבד .סעיפי ריבית ודיבידנד שהתקבלו סווגו מתזרים מפעילות שוטפת לפעילות השקעה ,2008החל מרבעון רביעי * 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

שנת   
2008  

שנת 
2007  

רבעון 
רביעי 
2008  

רבעון 
שלישי 

2008  

רבעון 
שני 
2008  

רבעון 
ראשון 

2008  

רבעון 
רביעי 
2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

  רבעון
  שני

2007  

רבעון 
ראשון 

2007  
במיליוני (הכנסות 

₪(  4,713  4,684  1,138  1,214  1,188  1,173 1,182  1,203  1,152  1,147  
רווח תפעולי 

  213  240  219  133 215  266  293  159  805  933  )₪במיליוני (
 פחת והפחתות

  117  115  121  125  129  130  129  135  478  523  )₪במיליוני (
רווח תפעולי לפני 

פחת והפחתות 
)EBITDA (
  )₪מיליוני (

1,456  1,283  294  422  396  344 258  340  355  330  

במיליוני (רווח נקי 
₪(  682  585  128  211  180  163  104  154  173  154  

תזרים מפעילות 
במיליוני ( *שוטפת

₪(  
1,277  1,228  298  379  344  256  245  387  241  355  

תשלומים עבור 
השקעות ברכוש 

קבוע ונכסים 
 בלתי מוחשיים

  )₪במיליוני (

798  381  163  350  182  103  120  81  117  63  

 תקבולים
ממכירת רכוש 

  )₪במיליוני ( קבוע

3  5  1  -  1  1  3  -  -  2  

מספר מנויים 
לסוף תקופה 

  )אלפים(

2,649  2,622  2,649  2,698  2,636  2,595  2,622  2,560  2,513  2,478  

ממוצע דקות 
שימוש למנוי 

  )MOU(בחודש 

352  354  335  359  358  355 358  363  350  344  

הכנסה חודשית 
ממוצעת למנוי 

)₪) (ARPU(  

126  131  122  129  128  126 130  135  129  132  

מספר מנויי דור 
שלישי לסוף 

  ) אלפים(תקופה 

1,151  749  1,151  1,068  977  867  749  607  471  358  

ת  הכנסו%
משירותי ערך 

מוסף ותוכן 
מהכנסות 

משירותים 
  סלולריים

16.3%  12.7%  18.4%  16.2%  15.5%  15.0%  13.6%  12.8%  12.5%  12.0%  



  
  

 

11

  בזק בינלאומי  .ג

  . הנתונים תוקנו בדיעבד .סעיפי ריבית ודיבידנד שהתקבלו סווגו מתזרים מפעילות שוטפת לפעילות השקעה ,2008החל מרבעון רביעי *  
 .א"כולל גם השקעות בנכסים לז הסעיף ,בנוסף. תוקן בדיעבד על מנת לכלול השקעה בנכסים לא מוחשיים נוספיםסעיף זה * *

  
 . אס.בי.די  .ג

  

רבעון 
ראשון 

2007  

רבעון 
שני 

2007 

רבעון 
שלישי 

2007  

רבעון 
רביעי 

2007  

רבעון 
ראשון 

2008  

רבעון 
שני 
2008 

רבעון 
שלישי 

2008 

רבעון 
רביעי 
2008 

שנת 
2007 

שנת 
2008 

 

 )₪ליוני במי (הכנסות  1,513  1,415  377  375  380  381  347  360 354  354
במיליוני  (רווח תפעולי  177  56  56  52  43  26  4  )4(  31  25

₪(  
 פחת והפחתות  250  273  66  59  60  65  70  66  69  68

  )₪במיליוני (
רווח תפעולי לפני פחת   427  329  122  111  103  91  74  62  100  93

)EBITDA) ( במיליוני
₪(  

 נקי) הפסד(ווח ר  )265(  )118(  )18(  )82(  )99(  )66(  )75(  70  )65(  )48(
  )₪במיליוני (

 תזרים מפעילות שוטפת  347  250  134  97  32  84  76  56  25  93
  )₪במיליוני (

תשלומים עבור   238  255  63  56  40  79  81  84  45  45
השקעות ברכוש קבוע 

ונכסים בלתי 
 )₪במיליוני ( *מוחשיים

ממכירת תקבולים   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
במיליוני ( רכוש קבוע

₪(  
בסוף (מספר מנויים   560  549  560  556  551  549  549  545  543  542

  )באלפים, התקופה
הכנסה חודשית   228  217  225  226  230  231  212  220  218  218

  )ח"בש (ממוצעת למנוי
  סעיף זה כולל גם השקעות בעלות הרכשת מנויים                     *

  

שנת  
2008  

שנת 
2007  

רבעון 
רביעי 
2008  

רבעון 
שלישי 

2008  

רבעון 
שני 
2008  

רבעון 
ראשון 

2008  

רבעון 
רביעי 
2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

בעון ר
שני 
2007  

רבעון 
  ראשון
2007  

  323  321  326  334  314  326  329  337  1,304  1,306 )₪במיליוני  (הכנסות

במיליוני  (רווח תפעולי
₪(  

242  204  65  59  63  55  45  54  54  51  

 פחת והפחתות
  )₪במיליוני (

80  87  20  20  20  20  21  21  22  23  

רווח תפעולי לפני פחת 
) EBITDA(והפחתות 

  )₪ני במיליו(

322  291  85  79  83  75  66  75  76  74  

  37  39  39  38  41  47  44  46  153  178  )₪במיליוני  (רווח נקי

תזרים מפעילות 
  *)₪במיליוני  (שוטפת

163  93  72  32  51  8  30  33  32  )2(  

תשלומים עבור 
השקעות ברכוש קבוע 
 ונכסים בלתי מוחשיים

  **)₪במיליוני (

118  104  26  33  31  28  36  29  18  21  

ממכירת תקבולים 
במיליוני ( רכוש קבוע

₪(  

1  4  1  -  -  -  2  2  -  -  
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  ביחס לקבוצהתחזית 1.6
  

באופן שוטף את הקבוצה בוחנת , עולמי על השוק הישראלילאור השלכות המשבר הכלכלי ה
בשנת לשמור הקבוצה  ת שואפ,למרות הרקע הכלכלי המאתגר. ההשפעות האפשריות על עסקיה

והשקעות ההון ברוטו של , תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, EBITDA ,על ההכנסות 2009
 עוצמת תחזית זו נסמכת על. 2008 בשנת  הקבוצה ככל האפשר לביצועיותקרובההקבוצה ברמות 

התמקדות בשיפור היעילות ,  ללקוחות פרטיים ועסקייםהקבוצהשל המקיף היצע השירותים 
 תשקף 2009שנת , )capex(בהתייחס להשקעות הקבוצה  . איתןתזרים מזומנים שוטף והתפעולית

חודש   שהושקה בהצלחה בפריסה ארצית בסוף של פלאפוןHSPAאת ההשקעה המתמשכת ברשת 
הצפויה להרחיב את הכיסוי , החברה של NGN-ואת הפריסה המודולארית של רשת ה, 2009 ינואר

  .2010 שנתלחלק נכבד ממשקי הבית בישראל ב

התוצאות .  המתבסס על הערכות החברה, המידע האמור בסעיף זה כולל מידע הצופה פני עתיד
בשים לב לשינויים שיחולו בתנאים , ל"בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ

  .העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות

 הקבוצה  ל פעילות עסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  1.7
  

ולפיכך שינוי לטובה או לרעה ברמה זו , עסקי הקבוצה מושפעים מרמת הפעילות הכלכלית במשק
  . צפוי להשפיע בהתאם על עסקי הקבוצה

  
תקשורת הישראלי מתאפיין בריכוזיות גבוהה ומבנה בעלויות צולבות סבוך המהווים כר שוק ה

פורה להקמתן של מספר קבוצות תקשורת הפועלות על בסיס שיתוף פעולה שיווקי בין מספר חברות 
חזקות משותפות לאספקת שירותי תקשורת כוללים תוך מיצוי היתרונות השיווקיים האו /ו

 על ,נכון להיום, לנוכח המגבלות הרגולטוריות המוטלות. במבנה שכזהוהתפעוליים הגלומים 
תקשה הקבוצה מ הקבוצה בהקשר של יצירת שיתופי פעולה של חברות הקבוצה בינן ובין עצמן

   .מהתחרות הגוברת מצידן של קבוצות התקשורת האחרותביצירת מענה הולם לאיומים הנובעים 
  

  משבר כלכלי כלל עולמי
  

השווקים הגלובאליים נכנסו , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,2008ון של שנת אחרברבעון ה
הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך . לתהליך של האטה ומחנק אשראי

צפויה האטה בשוק המקומי גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009שנת 
מעריכה כי המשבר החברה . בפרמטרים הכלכליים המרכזייםו ת העסקית בפעילומשמעותית והרעה

אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעות המשבר על פעילות עלול להשפיע לרעה על פעילותה אך 
ים בביצועים שלה הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר המצב הכלכלי והשינוי,  יחד עם זאת.הקבוצה

  .ומיטבי לשינוייםעל מנת שתוכל להגיב באופן מהיר 
  

התוצאות בפועל עשויות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו 

  .בחשבון בהערכות אלו
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  - ארצית נייחת -תקשורת פנים .2
 ")החברה": להלן(מ "הישראלית לתקשורת בעהחברה " בזק"

  

  מידע כללי על תחום הפעילות .2.1
  

 תחום הפעילות ושינויים החלים בו .2.1.1
  

בין , החברה מספקת.  ארציים נייחים- כללי למתן שירותי תקשורת פניםןרישיוהחברה היא בעלת 
שירותי ; רשת ביתית; )ADSL(שירותי גישה רחבת פס לרשת האינטרנט ;  שירותי טלפוניה,היתר

 Remote(שירותי גישה מרחוק ;  IP-VPNשירותי;  תקשורת נתונים;שירותי מידע; תמסורת
Access( ;לרבות הקמה ותפעול של מתקני שידור ,פעילויות אחרות; תשתיותשל   ופיתוחההחזק 

שירותי חיוב וגביה ושירותים , מכירת ציוד קצה, הנחת ואחזקת כבלי טלוויזיה, ויזיהולרדיו ולטל
קצב התפתחות ענף התקשורת בעולם  .IP Centrexשירות  ; תקשורת אחריםמפעיליאחרים ל

 הן מבחינת ,תחום התקשורת נתון לשינויים הן מבחינה טכנולוגית. ובמשק הישראלי הינו מהיר
  . והן מבחינת הרגולציה החלה עליוהמבנה העסקי של הענף

  
 מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים .2.1.2

 
של  לנושאים , בין השאר,המתייחסים להסדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים  כפופההחברהפעילות 

החזקה והעברה של אמצעי , קביעה ואישור של תחומי הפעילות והשירותים המותרים לחברה
 הסדרה ופיקוח .איכות ותנאי השירות וחובת תשלום תמלוגים, קביעת תעריפים, רישוי, שליטה

 1982- ב" התשמ,)בזק ושידורים(התקשורת  לפי חוק ןשיויכבעלת רחברה  המעמדמאלה נובעים 
 תקנות וכללים שהותקנו על ,להוראות, התקשורת להוראות חוק ההכפופ, ")חוק התקשורת: "להלן(

הכפופה להוראות  ,םיי בזק חיוניעמד החברה כנותנת שירותממו , שלהשיון הכלליי ולהוראות הרפיו
  .וחוקים נוספים ; התקשורתד לחוק 4לפי סעיף  צו התקשורת

  
. נתונים לפיקוח הדוק מכוח הוראות חוק שונות החברה ם בגין הפעילויות המרכזיות שלתעריפיה

בהתאם עודכנו התעריפים בין היתר ,  בתקנותהתעריפים מתעדכנים ומשתנים מפעם לפעם
 תעריפי .1.6.08 לאחרונה השתנו התעריפים ביום". הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק"להמלצות 

    .)2.16.1ראו סעיף ( 11.6.08הופחתו החל מיום לחברה קישור גומלין 
               .                           .                

מגבלות על פי לוהיא כפופה גם לפיקוח ו,  של פעילותהעיקרייםהחברה הוכרזה כמונופול בתחומים 
  . .                    1988-ח"מהתש ,חוק ההגבלים העסקיים

  
חלק מפעילות החברה כרוך בשימוש בתדרי אלחוט ובהפעלת מיתקנים הפולטים קרינה ,  לכךנוסףב

ראו ( 1972-ב"התשל ,]נוסח חדש[ לפקודת הטלגרף האלחוטי ,בהתאמה, כפופים ה,אלקטרומגנטית
 36א " ולתמ) להלן2.15ראו סעיף ( 2005 - ו "התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננתל ,) להלן2.16.8סעיף 
  .) להלן2.16.11ראו סעיף  (56א "ותמ

                .                                     
  וברווחיותושינויים בהיקף הפעילות בתחום .2.1.3

  
 . לעיל)א(1.5.4ראו סעיף 

  

 הלקוחות במאפייניבשוק ו ותיהתפתחו .2.1.4
  

אם בעבר .  בין הטלפון הנייח לבין הטלפון הסלולריבמהלך השנים האחרונות הלכה וגדלה התחרות
ן  מכשני שליש, להערכת החברה ,כיוםהרי , כמעט כל השיחות התבצעו בין שני קווים נייחים

 י פרסומי חברות"עפ(שהגיע , עם העלייה במספר מנויי הסלולר.  ברשת הסלולריתמקורן שיחות ה
ור משקי הבית והעסקים המחזיקים בקו נייח וכן  חלה ירידה בשיע,ליון מנוייםימ 9.1 - לכ) ן"הרט

 בתעריפי החברה שבפיקוח ושאינם  ממוצעתחלה ירידה, בנוסף לכך. ירידה במספר הקווים ללקוח
 ,תנייחה תארצי-הפניםהתקשורת  םלהתפתחות התחרות בתחו. ) להלן2.16.1ראו סעיף  (בפיקוח

  . להלן2.6 סעיף וראהשונים 
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 שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים  .2.1.5
  

 מאפשרות IPהאינטרנט המהיר וזמינותן של טכנולוגיות חדשות מבוססות פרוטוקול  חדירת  .א
שירותי , שירותי קול: כגון, IPלצרכן מגוון רחב של יישומים ושירותים על תשתיות מבוססות 

 ).' וכוERP ,CRM(תית האינטרנט שירותי רשת עם אפליקציות ארגוניות על תש, העברת ווידאו
  

 רוחב הפס המגיע לבית הלקוח או למשרדי העסק של הגדלתמגמה קיימת  אחרונותבשנים ה  
 וכן שירותי קול גבוהיםחדירה של יישומים הדורשים העברת נתונים בקצבים מתאפשרת ובכך 

תחרות ל. IP תשתיות או/ו לנהל שיחת טלפון על גבי תשתית האינטרנט באופן המאפשר
 2.6.1 ראו סעיף )VOB(באמצעות מתן שירותי טלפוניה על גבי תשתית רחבת פס של החברה

אפשר לה לספק ללקוחותיה מבאופן ש הי את תשתיותמתאימהלאור מגמה זו החברה . להלן
  .)NGN – להלן בנושא ה 2.7.2 – ו 2.6.7סעיפים  לעניין זה ראו (גדוליםרוחבי פס 

  
 לספקי שירותי יםמאפשרן לצד שיפורים טכנולוגיים "ל רשתות הרטהגידול במספר ובקיבו  .ב

החברה בצורה יעילה יותר בהשוואה לטכנולוגיות האינטרנט של ן להתחרות בשירותי "רט
  .הקיימות

  
אספקת שירותים  המאפשרות  )WiMAXכדוגמת  ( מתפתחות טכנולוגיות אלחוטיות,בנוסף  .ג

ות הקול והן בתחומי תקשורת נתונים ואינטרנט המתחרים בשירותי החברה הן בתחום שיח
  . בפס רחב ללא צורך בהשקעות כבדות בתשתיות גישה קרקעיות

  
התפתחויות טכנולוגיות עשויות לאפשר למפעילים אחרים לבנות רשתות המספקות שירותים   .ד

כתוצאה מהתקדמות , כמו כן .דומים לשירותים שמספקת החברה בעלויות נמוכות יותר
והתיישנות טכנולוגית של מערכות החברה העלולה לגרום לקושי של ,  גיסאגית מחדטכנולו

 שידרוגאפשר שיידרש מעבר לטכנולוגיות אחרות או ,  גיסא מאידך,ספקים לתמוך בהן
  .המערכות הקיימות

  
 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .2.1.6

  
 .החלטות רגולטוריות  .א
 
   המבוסס על מבנה מערכות תקשורת אמינות במחיר תחרותיהיכולת להציע   .ב
 .עלויות המותאם לשינויים התכופים בסביבה העסקית של החברה   

  
אמינים ובעלי , מתקדמיםליישומים  ולתרגמםטכנולוגיות  לשמר חדשנות ומובילותהיכולת   .ג

 . בזמני תגובה קצרים ללקוחערך
  

 .ראשוניות טכנולוגית ושיווקית  .ד
  

 .של מערכי המכירה וערוצי הפצה פנימיים וחיצונייםאפקטיביות   .ה
  

 .ללקוחות החברה יאיכותמסחרי וטכני שירות  לספקהיכולת   .ו
  

לאור התחרות המחריפה , בכפוף למגבלות רגולטוריות, ניהול מדיניות מחירים מושכלת  .ז
 .והשינויים הטכנולוגיים המתבטאים בשחיקה ברמת המחירים הכללית בענף

 
 .ל לקוחות מרשתות מסורתיות לרשתות מהדור החדששמושכלת הגירה    .ח
 
 .שימור ערכי מותג והתאמתם לתנאי הסביבה התחרותית המשתנה   .ט

 
 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .2.1.7

 
נבע מהצורך ארצית הנייחת -התקשורת הפניםחסם הכניסה העיקרי לשוק , באופן מסורתי

ומעלויות , מערכות עוטפות עד להשגת יתרונות לגודלב טכנולוגית ו בתשתיתבהשקעות כבדות
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בשנים האחרונות .  ובבניית מותגמכירה ותמיכה בלקוחות, גבוהות הכרוכות בהקמת מערכי שיווק
כתוצאה , הופחתו באופן משמעותי חסמי הכניסה המסורתיים לתחומי פעילותה של החברה

הקלות רגולטוריות ; תשתית וציודירידת מחירי , גייםשיפורים טכנולו: מהגורמים הבאים
, בין היתר(לרבות רשת החברה , מערכים קיימיםשל ניצול יכולת הכן ו ,המוענקות למתחרים חדשים

מפעילי תקשורת המתחרים או המתעתדים להתחרות מול י "ע ,)כתוצאה מהחלטות רגולטוריות
   .החברה

  
תחרות על בסיס כללי פירוק הרשת , כל שתתאפשרוכ, ובעתיד (VoBהסדרת התחרות מבוססת 

מפחיתה באופן משמעותי את היקף ההשקעות של ) למקטעים ומכירה סיטונאית של שירותים
  . באופן שמקטין את חסמי הכניסה לתחרות בתחום הטלפוניהחברהמתחרים ב

  
ק את  לספ,שיונהי הקבועה בר, של החברהמחויבותה: אלהמחסמי היציאה העיקריים נובעים 

 ולהוראות כפיפותה לתקנות משק לשעת חרום; שירותיה בטיב שירות מוגדר ועל בסיס אוניברסלי
הסכמים פי - עלבותה לחלק מעובדיה המועסקים ימחוי; לחוק התקשורת' ד4 לפי סעיף צו התקשורת

השקעות גדולות הדורשות זמן ארוך להחזר  ;ספקי תשתית עםהסכמים ארוכי טווח ; קיבוציים
  . בות לפרעון הלוואות לזמן ארוך שנלקחות למימון ההשקעותי ומחוי;השקעה

 
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .2.1.8

 
מוצר תחליפי לשירותי , במידה רבה, להיותבשנים האחרונות הפכו שירותי התקשורת הסלולרית 

  .  הן בתחומי הטלפוניה והן בתחום תקשורת הנתונים,החברה
  

 IPמבוססות רשתות על גבי  תופעה של הולכת שיחות קול על גבי רשת האינטרנט או ימתקי, בנוסף
 באמצעות שימוש בתוכנות ייחודיות המסופקות ללא תמורה או בתשלום מופחת ,ציבוריות ופרטיות

כמו כן רשת האינטרנט מאפשרת יישומי דואר אלקטרוני ומסרים . ל"י חברות בארץ ובחו"המוצע ע
   .וים במידה מסוימת תחליף לשיחות טלפוןם המהוימיידי

  
התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות אספקת שירותים , בתחום שירותי התמסורת ותקשורת הנתונים
  . חדשים בקצבים גבוהים ובמחירים נמוכים

 
 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .2.1.9

  
  .2000ח לתחרות החל מסוף שנת  נפתבקצבים גבוהיםובפרט תחום התמסורת ותקשורת הנתונים 

  
להתחרות בחברה במרץ בתחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט החלו שותפויות של חברות הכבלים 

2002.  
  

הוט " או "הוט: "להלןלעיל ו( , חברות הכבלים שלשותפות, " טלקוםהוט"בתחום הטלפוניה החלה 
 תרישיונוהוענקו למספר גופים , כמו כן. 25.11.04לספק שירותים על בסיס מסחרי ביום , )"םוטלק

, בנוסף.  כלליים ייחודיים למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת ללא חובת מתן שירות לכל
רואה החברה בשירותי הטלפוניה הסלולרית שירותים תחליפיים לשירותי הטלפוניה המסופקים על 

  . ידה
  

שינויים ; נוספיםארציים - מפעילים פנים לתרישיונומתן  :כגון תלויה בגורמים שוניםהתחרות בענף 
; ן של מתחריהתהרישיונוותנאי ושל החברות הבנות  של החברה תהרישיונואפשריים בתנאי 

; מימון השירות האוניברסלי; מיזוגים ושיתופי פעולה בין חברות המתחרות בחברות הקבוצה
שות שתינתן לחברה התעריפים ומידת הגמי מדיניות ; לספק החדשים שהחברה תורשההשירותים

  .לרבות עם חברות בנות, בהצעת חבילות שירותים
  

  . להלן2.6ראו סעיף לתיאור התפתחות התחרות 
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 מוצרים ושירותים  .2.2
 

השירותים . החברה מספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת ללקוחותיה העסקיים והפרטיים .2.2.1
שירותי , לווים ושירותי ערך מוסף שירותים נ,ניה טלפוישירותמספקת כוללים שהחברה העיקריים 

 מפעילי נתונים במגוון רחב של תשתיות לעסקים ולתמסורת ותקשורתשירותי , גישה לאינטרנט
  . תקשורת אחרים

 
  טלפוניה .2.2.2

  
שירותי הטלפוניה של החברה  כוללים בעיקר את שירותי הטלפון הבסיסיים באמצעות קו הטלפון 

תא : נוספים נלווים כגון םושירותי מכירת ציוד קצה, ןהתקנות והעתקות של קווי טלפו, הביתי
  .חיוג מקוצר ושיחות ועידה, "עקוב אחרי",  שיחה ממתינה,144 מודיעין ,שיחה מזוהה, קולי

  
המאפשרים חיוג לעסק מכל מקום  , מספור לעסקיםתיכמו כן החברה מספקת ללקוחותיה שירו

 .1-700, 1-800       בקידומות) רבע ספרותכוכבית וא(במספר מקוצר   שימושידי- עלבמספר אחד 
בעד שימוש בקידומות אלו מאפשר ללקוח העסקי לבחור אם העסק או הלקוח המתקשר ישלמו 

 התקבלה ממשרד התקשורת טיוטה לתיקון רישיון ותיק שירות של שירות 7.4.08ביום . השיחה
 של החברה ישלם 1-800וי שמנ, בין היתר, התמשמעות התיקון הי). 1-800(שיחת חינם למתקשר 

 ביום .ן"מרשת הרטאליו יותר בגין שיחות המתבצעות משמעותית ן תעריף גבוה "חברות הרטל
 התקבלה 26.11.08וביום   לתיקון האמורהערותיה העבירה החברה למשרד התקשורת את 6.5.08

 יותר לרבות עליה מתונה, ת לפיה התקבלו חלק מהערות החברהממשרד התקשורת טיוטה מתוקנ
    .17.12.08החברה העבירה התייחסותה לטיוטה זו ביום . ן" למפעיל רט1-800בתעריף שישלם מנוי 

  
מופעלים על ידי כרטיסים  ברחבי הארץ הטלפונים ציבוריים 12,500 -מפעילה כיום כחברה ה

 2005בשנת  .או כשירות גוביינא, או תוך חיוב כרטיס הבזקכרט, ")טלכרט ("המשולמים מראש
אושרה טיוטה זו לא  אך, חובת הפריסה של הטלפונים הציבוריים על ובשה טיוטת תקנות המקלהג
נכון  .הצעה מתוקנתלה  קבעה כי משרד התקשורת יגיש אשר ועדת הכלכלה של הכנסת  ידיעל

, י משרד התקשורת" הוגשה הצעה מתוקנת ע ידוע לחברה האםלמועד פרסום דוח תקופתי זה לא
  . בכוונת משרד התקשורת לפעול מחדש בעניין זה, יעתהלמיטב יד, אולםו
  

, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה,  על החברה לספק8.2.07החל מיום , בהתאם לתיקון ברשיונה
של או  ) א"מפ(מפעיל פנים ארצי נייח של ברור מספרי טלפון של כל מי שהוא מנוי לשירות מידע 
במחיר  - ולמנוייה , וללא תשלום באמצעות האינטרנטלכלל הציבור, למעט מנוי חסוי, ן"מפעיל רט

בקוד רשתי ,  מפעילה החברה מוקד טלפוני אחוד8.2.07החל מיום . סביר באמצעות מוקד טלפוני
 של 144זאת בנוסף לשירות . ן ועבור הוט "גם עבור מפעילי הרט) 1344(י משרד התקשורת "שנקבע ע
  . החברה

  
בהמשך לבקשת החברה שהוגשה מטעמי , ל הגבלים עסקייםי הממונה ע" ניתן ע12.8.08ביום 
פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים להסדר כובל שעניינו הפעלה , זהירות

. ן"א או רשיון רט"של מודיעין טלפוני ואתר אינטרנט משותף לכלל החברות המחזיקות ברשיון מפ
 . הפטור ניתן בתנאים ולתקופה של שלוש שנים

  
שירותי הטלפוניה של החברה הינם מהשירותים העיקריים בהם החברה עוסקת ובשנים האחרונות 

 המוענקים על ידי  טלפוניהמתאפיינים שירותים אלו בירידה בצריכה ובהכנסות בעיקר בשל שירותי
 חברותשירותים תחליפיים המוענקים על ידי  ומפעילי תקשורת פנים ארציים נייחים מתחרים

תחליף לשיחה באמצעות הטלפון , רבה במידה ,בטלפון הסלולרי מהווה השימושכאשר  ן"הרט
  . הקווי הנייח

  
 פועלת לפיתוח והחדרת שירותים חדשים הן בתחום לק מהאסטרטגיה השיווקית של החברה היאכח

החברה מתכוונת להמשיך ולהשיק מוצרים נוספים בהתאם למגמות  .הפרטי והן בתחום העסקי
   .כי הלקוחותבשוק ולצר

  
 לאינטרנט  שירותי גישה .2.2.3

  

ת יימהירה לאינטרנט בטכנולוגלאינטרנט ועיקרם הינו גישה גישה  מאפשרים אלה םשירותי
ADSL .  
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 בסוף שנת  מנויים 963,000 - כ  לעומת (ADSLמנויי  1,005,000 -כלחברה היו  2008שנת בסוף 
על סמך פרסומים בכלי ( בישראלמשוק האינטרנט בפס רחב  60% -שיעור המהווה כ, )2007

 של ADSLמספר מנויי לשינויים ב). התקשורת בישראל ביחס למספר המנויים שאינם מנויי החברה
  . לעיל)א(1.5.4ראו סעיף   ADSLוהכנסה חודשית ממוצעת למנוי החברה 

  
י אחד השווקים הצומחים ביותר בשנים האחרונות וצמיחה זו באה ליד היהשוק האינטרנט המהיר 
 שנים גרמו חמשנויים לשירות האינטרנט המהיר במאות אלפי מצירופם של . ביטוי בעסקי החברה

, לכך ששירות זה הפך לאחד העיסוקים המרכזיים בחברה ולנתיב מרכזי בהשקעותיה בטכנולוגיות
  .בפרסום ובהרכשת לקוחות, בשיווק

  
מציעה שירותי אינטרנט מהיר על ה" הוט"מול ערה כמו כן מאופיין שוק האינטרנט המהיר בתחרות 

  .גבי תשתיות הכבלים
  

 המאפשר באופן  תוקן"שירות גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט"תיק השירות של החברה 
מבלי שתותנה אספקתו גם ברכישת קו מנוי טלפון ) ADSL(גישה רחבת פס לספקי האינטרנט 

 וקו מנוי ADSLע שירות משולב של תאפשר להמשיך ולהצימחברה  כשל")ADSL only("בסיסי 
התשלום בעד שירות  . ADSL only-לצד שירות ה")  משולבADSL("טלפון במתכונת הקיימת 

ADSL only חלטת בהתאם לה . לחוק התקשורת17י החברה בהתאם להוראות סעיף "עקבע נ
   .15.5.08החברה החלה לספק את השירות ביום המשרד 

  
 יםתמסורת ותקשורת נתונשירותי  .2.2.4

  
על   הינם שירותי רשת להעברת נתונים מנקודה לנקודה המבוססיםתקשורת נתוניםשירותי 

שירותי חיבור רשתות , העברת נתונים בין מחשבים ובין רשתות תקשורת שונות, תשתיות החברה
  .תקשורת לאינטרנט ושירותי גישה לעסק מרחוק

  
 Frame  - ו ת ותיקות כגון סיפרנת מסופקים על גבי תשתיות מסורתיותקשורת הנתוניםשירותי 

Relay , על גבי תשתיתATM  ועל גבי תשתיות חדשניות ומתקדמות כגוןIPVPN) Virtual Private 
Network( ו  - Metro Ethernet.  תשתית הIPVPNמאפשרת פתרונות תקשורת מנוהלים לעסקים  

אספקת תשתית תקשורת  מאפשרת Metro Ethernet -תשתית ה  .תוך חיבור בין סניפי הארגון
בשנים האחרונות החלה מגמה של מעבר .  לשירותים למגזר העסקי והפרטיEthernetבטכנולוגיית 

 .  - ן IP לקוחות מפתרונות תקשורת נתונים בתשתיות מסורתיות וותיקות לתשתיות מבוססות
Ethernet    

   
  תקשורתמפעיליסקיים ול ללקוחותיה הע,לרבות בקצבים גבוהים, החברה מציעה שירותי תמסורת

  .   ) להלן2.6.3ראו סעיף  (במגוון ממשקים
                  .                                                                  

 שירותים אחרים .2.2.5
  

  תקשורתמפעילי שירותים ל  .א
 

- הביןהמפעילים; ן"מפעילי רט:  ובהם,  תקשורת אחריםמפעיליהחברה מספקת שירותים ל
 יםמפעיל; )ISP(ספקי אינטרנט ; ר"מפעילי נס;  לשידורי כבליםתהרישיונו בעלי ;לאומיים

  . יםאינתשספקי התקשורת הפל; יםארצי-פנים
  

שירותי  ,קישור לרשת החברה, נמנים שירותי תשתית, כאמור, בין השירותים שהחברה מספקת
זכויות שימוש   ומתן במושכרים ומתן שירותיםהשכרת שטחים, שירותי חיוב וגביה, תמסורת

   .ימיים-בכבלים תת
  

   שידורשירותי   .ב
  

את ,  על ידי רשות השידור,בין השאר, המופעלות, החברה מפעילה ומתחזקת רשתות רדיו
 2את משדרי הטלוויזיה של ערוץ , ויזיה של הערוץ הראשון והטלוויזיה החינוכיתומשדרי הטל

להפעלת המשדרים החברה אחראית אך ורק . זוריותתחנות רדיו אמספר ואת משדריהן של 
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 לעניין זה . ולא לתוכן השידורים,הפצת שידור תוכניות הרדיו והטלוויזיהולתחזוקתם לצורך 
  . להלן2.15.1ראו גם סעיף 

  
  עבודות כקבלן     .ג

 
כגון (רשתות עבור לקוחות שונים - רשתות או תתשל החברה מבצעת עבודות הקמה ותפעול 

- מפעילי תקשורת בין,ן" מפעילי רט,חברות לשידורי רדיו וטלוויזיה, הוט, ביטחוןמשרד ה
  ).עיריות וגופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, לאומית

  
למתן שירותי התקנה ותחזוקה של רשתות   קיימים הסכמיםהוט טלקוםין החברה לבין ב

ועד ל "הנ תהרישיונוי בעלשל תפעול המנקודת מוצא של מוקד , בתשתיות של החברה, כבלים
החיבור והתחזוקה מנקודות אלו ועד לבתי המנויים (לנקודת מסירה בכניסה לבתי המנויים 

  ).אינם באחריות החברה, עצמם
  

   IP  Centrex  .ד
  

  .  הינו שירות מרכזת פרטית וירטואליתIP Centrexשירות 
  

  Data Center  .ה
  

אפשר מתן פתרון ללקוח גם המData Center   את פרוייקט2008 השיקה בתחילת החברה
   .בהיבטים של  גיבוי ושרידות שירותים

  

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .2.3
  

להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות החברה על פי המוצרים והשירותים העיקריים בתחום 
) נסות החברהובאחוז מכלל הכ₪ במיליוני ( או יותר מהכנסות החברה 10%המהווים , פעילותה

   : האחרונותשנתייםב
  

 2008 2007 2006  

  מיליוני 
 ח"ש

% 
 מהכנסות

  מיליוני
 ח"ש

% 
 מהכנסות

  מיליוני
 ח"ש

% 
 מהכנסות

   65% 3,572 טלפוניה
3,905 68% 4,148 72% 

 10% 608 13% 712 14% 790  אינטרנט
 תמסורת
נתונים ותקשורת

811 15% 754 13% 711 12% 

 6% 332 6% 342 6% 325 אחרים שירותים
  100%  5,799  100%  5,713  100%  5,498  סך הכל

      
  לדוחותז32ביאור ראו בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים לעידכונים 

  .2008 מברדצ ב31של החברה לתקופה שהסתיימה ביום הכספיים 
  

 לקוחות  .2.4
 

של לקוחות אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על לחברה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם  .2.4.1
 .תחום הפעילות

 
 . או יותר מכלל הכנסותיה10%לחברה אין לקוח שהכנסות החברה ממנו מהוות  .2.4.2

  
 - כ  (והמגזר העסקי) 60% - כ(המגזר הפרטי : מכירות החברה מתפלגות לשני מגזרים עיקריים .2.4.3

 .י הכנסות"החלוקה האמורה הינה עפ .)40%
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 פצה ושירות  ה, שיווק .2.5
 

מכירות ושירות למגזרים העסקי והפרטי הכוללים מנהלי לקוחות למגזר , לחברה מערכי שיווק .2.5.1
מוקדי תמיכה , הפזורים ברחבי הארץ) 199לרבות מוקד (מוקדי מכירות ושירות משולבים , העסקי
ברחבי ) זקברשת חנויות (נקודות מכירה ושירות  17 וכן ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקייםטכנית 
 .הארץ

  
החברה משווקת את שירותיה בעיקר באמצעות פרסום באמצעי התקשורת ההמוניים ומוקדי  .2.5.2

מנהלי לקוחות וכן באמצעות מערך משווקים עצמאיים הכולל את ספקי , מכירה טלפוניים
 Outsourcing)(מיקור חוץ  מוקדי מכירות הפועלים בשיטת  ,.אס.בי.חברת די ו)ISP(האינטרנט 

 .וקים המפעילים נקודות מכירה  במרכזי הקניות השונים ומשו
  

 תחרות .2.6
  

   :ארצית הנייחת-להלן תיאור התפתחות התחרות בתחום התקשורת הפנים
  

  לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל"ועדת גרונאו"אימוץ מסקנות 
  י שר התקשורת"ע
  

בחודש י שר התקשורת " אשר מונתה עגרונאו' בורית בראשות פרופצי הועדח "דו פורסם 12.3.08ביום 
  המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראללצורך גיבוש 2006דצמבר 

בכפוף למספר , הודיע שר התקשורת על החלטתו לאמץ את מסקנות הוועדה, 13.8.08ביום "). ועדת גרונאו("
 החלטת השר מגדילה . בשנים הקרובות יהוו את המדיניות המנחה את המשרדוהללו, שינויים ודגשים

  :ההחלטות י להלן עיקר.במידה מסויימת את רמת הבהירות הרגולטורית
  

  שינויים מבניים במגזר הנייח 

  :ת גרונאוועדהמלצת 

את לחייב  ה במסגרת;פיתוח שוק סיטונאי במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעיםלפעול ל  .1
.  במכירה סיטונאית של שירותים ובהחכרת מקטעי גישה למתחריםתאוניברסאליוהתשתיות הבעלי 

  .מסיבות של ישימות טכנולוגית תחול בשלב זה חובת הפירוק למקטעים רק על החברה

יפרסם הגוף המסדיר תעריפים מרביים ,  חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת15תוך   .2
, Bitstream accessשירותי (גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק הסיטונאי להחכרת מקטעי 

Resaleתעריפים ותנאים אלו ייקבעו לאחר שמיעת . ותנאים לאספקת השירותים האמורים) ' וכד
  .עמדות הגורמים הפעילים במגזר

 טלפוניה  הכוללות שירותי10היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא פריקותלתת   .3
ניתן זה מועד ב.  לעיל1לאחר יישום ההסדר האמור בסעיף וזאת  IPTV-ו " קווי- בזק"ופס רחב של 

א שאינם " יחודיים לאספקת שירותי מפא" מפגם רישיונותשל החברה יהיה להעניק לחברות הבת 
VOB.  

ת תשתית יש להותיר על כנה את ההפרדה המבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות בעלו .4
אם ימצא שר התקשורת תוך זמן סביר מהפעלת הסדר הפירוק , כמו כן. נייחת בפריסה כלל ארצית

הרחבת התחרות בשוק התקשורת מונעות את שפעולות החברה ) לא יאוחר משנתיים(למקטעים 
הפרדה לחוק התקשורת ל) 3)(2ד(4הוא יפעיל את סמכותו לפי סעיף  ההמלצה היא כי, הפנים ארצית

 .ית בין תפעול התשתית ובין תפעול השירותים בחברהמבנ
  

   :החלטת שר התקשורת
  

, משרד התקשורת יחל לפעול להכנת התשתית הרגולטורית והתמחירית הנדרשת לכינון השוק הסיטונאי
על מנת לתמרץ את  החברה להביא לידי מימוש את , עם זאת). LLU(לרבות הסדרי הפירוק למקטעים 

                                                 
 
 .בהן אין חובה כי כל שירות הכלול בהן ניתן יהיה לרכישה גם בנפרד בתנאים זהים בהם ניתן השירות בחבילה 10
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החברה תהיה רשאית להניח בפני המשרד הסכם מסחרי , אי מהר ככל האפשרהסדרי השוק הסיטונ
 . שאינו חברה בת שלה, לאספקת שירותים סיטונאיים עם מפעיל תקשורת כלשהו

  
ככל שהשר יהיה  סבור , לפיכך. השר מסכים עם הוועדה באשר לחשיבות שדרוג תשתיות התקשורת הנייחות

, )NGN(ר יקדמו פריסה אוניברסלית ומהירה של רשת הדור הבא אש,  שיש מקום ליצירת תמריצים לחברה
  . הוא יפעל לעשות כן

   
  סלי שירותים חלופיים-" בזק"גמישות תעריפים לחברת 

  : ת גרונאוועדוהמלצת 

 ימשך הפיקוח על תעריפי החברה במתכונת של קביעת 60% - בזק גבוה מ קבוצת כל עוד נתח השוק של 
ביחס לאישור סלי תעריפים חלופיים ) כמפורט בהמלצות(יקבעו מגבלות שונות י ;)Fix (תעריפים מחייבים

 ייקבעו תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה 2009 עד מחצית -  באשר לתעריפים מפוקחים ;לחברה
; כל עוד החברה הינה מונופולין" ותהנחות נאמנ" ייאסר על -  באשר לתעריפים לא מפוקחים ;ברשת הנייחת

  . מחיריהם יועברו לפיקוח,  אם לא יחול שינוי משמעותי בנתח השוק-) אגד קווים (PRIי ציר
 

   :החלטת שר התקשורת
  

החליט השר לשנות את , לשם ייעול תהליך אישור סלי תשלומים חלופיים ומתן ודאות גבוהה יותר לחברה
בלת אישור מפורש של שני כך שהחברה  לא תצטרך להמתין לק, המנגנון לאישור סלי תשלומים חלופיים

 , ימים מהמועד שבו נתקבלה בקשה מפורטת במשרד התקשורת45ותוכל להציע את הסל בחלוף , השרים
יצויין כי השר אימץ את המלצת . לבקשה אלא אם כן הודיעו שר התקשורת או שר האוצר על התנגדותם

יקוח על תעריפי החברה במתכונת של  יימשך  הפ60% - הוועדה כי כל עוד נתח השוק של קבוצת בזק גבוה מ
 שיעור ההנחה המירבי המותר יהיה -ולעניין סלי התשלומים החלופיים ) FIX(קביעת תעריפים מחייבים 

 כל עוד נתח 15%הוא יהיה (גבוה יותר ככל שנתח השוק של הקבוצה בטלפוניה הנייחת יהיה קטן יותר 
כי ,  יצויין).75% -  ל60% כאשר הנתח בין 40%; 85% -   ל75% כשהנתח בין 25%; 85% -  השוק גבוה מ

 או יותר מהמנויים הצורכים 30% –ל  בהתאם להמלצה יאושר סל תשלומים חלופי רק אם הוא יהיה כדאי
  . את השירותים המוצעים בסל

  
  תחרות בתחום הנייד

  
  :ת גרונאוועדוהמלצת 

 -מכרז ה להאיץ את ו) MVNO( יש להאיץ תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים
WiMAX  עלות השלמת שיחה ברשת הניידת 2009וכן לבדוק במהלך שנת לחיזוק התחרות במיגזר הנייד 

 .ולתקן התעריף בהתאם
  

  :החלטת שר התקשורת
  

  .)MVNO(ל משרד התקשורת לפעול לקידום מדיניות הרישוי של מפעילים וירטואליים "השר הנחה את מנכ
ן "ן הכרוך בשימוש במערכת רט"רסם משרד התקשורת שימוע בנושא רשיון למתן שירותי רט פ5.1.09ביום 

   להלן 3.7.2לעניין זה ראו סעיף. של אחר והתנאים והסייגים להגשת בקשה
  

  חבילת ערוצים בסיסית- ערוצית - מגזר הטלוויזיה הרב
  

  :ת גרונאוועדוהמלצת 

הערוצים הפתוחים וערוצים עם ערך חברתי ( ערוצים 10 - 5הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה"הקמת 
   .עם אפשרות לגוף המסדיר לקבוע את מחיר החבילה) או תרבותי מיוחד

  
  :החלטת שר התקשורת

  
בכוונתו למנות בעת כי , הוא הודיע, לכן, לבצע בדיקה מקיפה יותר של תחום השידורים על כל רבדיו

ערוצית והטלוויזיה -ת וכללי התחרות במגזר הטלוויזיה הרבהקרובה וועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניו
כי שר התקשורת מינה ועדה בין משרדית להסדרת תחום שידורי הטלויזיה המסחרית , יצויין. המסחרית

  . להלן5.1.3.3לעניין זה ראו סעיף  . שימוע12.10.08 ובהמשך לכך פרסמה הועדה ביום 
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  "הוט"הפרדה מבנית בקבוצת 
 

  : גרונאותועדוהמלצת 

בהתאם למתכונת , והוט טלקום במסגרת רישיונותיהם" הוט שידורים"אכיפת ההפרדה המבנית בין 
  .הקיימת בחברה

  
  :החלטת שר התקשורת

  
 בכללי ההפרדה המבנית במסגרת "הוט"המשרד יפעל על מנת להבטיח את עמידתן של החברות בקבוצת 

לשיווק חבילות שירותים הכוללות את שירותי וזאת למעט האפשרות העומדת לחברות , ןרישיונותיה
לפיה יש לאכוף את כללי ההפרדה , ת הוועדהטלחבשונה מה, שיונותיהןיבדרך הקבועה כיום בר, החברות

  . לעיל2.6.1אולם לעניין זה ראו גם סעיף  .החברהבמתכונת החלה על 
  

  .  י בכלל ומחיריו בפרטעל כללי ההפרדה המבנית לאפשר את יישום ההמלצות לעניין השוק הסיטונא
  

  ן לשוק השיחות הבינלאומיות" הכנסת גורמים הקשורים לבעלי רשיון רט-מגזר השיחות הבינלאומיות 
  

  :ת גרונאוועדוהמלצת 

י חברת השיחות הבינלאומית "תעריף השיחה הבינלאומית באמצעות טלפון נייד ייקבע עהוועדה המליצה כי 
.  עבור השלמת שיחה ברשת ניידתבתקנות קישור גומלין הקבוע לפי התעריףן " תשלם לחברת הרטזוו

 .ן למגזר השיחות הבינלאומיות"בהמשך לכך תותר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הרט
  

  :החלטת שר התקשורת
 

יש לקדם את המלצת הוועדה בדבר קביעת תשלום עבור ביצוע שיחה בינלאומית יוצאת באמצעות מערכת 
  . נות קישור גומליןבמסגרת תק, ן"רט

 כללי

 הינן OECD – המלצות ה -  סוגיות צרכניות- י שר התקשורת"שאומצו ע המלצות נוספות של הוועדה
יוטל איסור על שינוי תעריפים הקבועים בהסכם ההתקשרות עם . מסגרת מנחה לטיפול בסוגיות צרכניות
 חודשים ויוסר חסם 24 -  18 -ל תקופת הסכמי ההתקשרות תוגבל , הלקוחות במהלך תקופת ההתקשרות

    .המעבר הנובע מכריכה בין רכישת מכשיר לרכישת שירותים

בדבר הפחתה הדרגתית של שיעור התמלוגים שחלים על בעלי " ועדת קרול" אימוץ עמדת -  תמלוגים
.  יבטלו התמלוגים2012 -  2008במידה שיהיו הפחתות מיסים במהלך השנים . רישיונות עד לביטולם בעתיד

   .ראוי שביטול התמלוגים ילווה בהפחתה מקבילה בתעריפים
  

על התוצאות של ההחלטות ואופן אימוצן החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה בדיוק תהיה ההשפעה 
   .העסקיות שלה ושל החברות הבנות שלה

  
  .להלן 5.1.3.2 - ו 4.1.2, 3.7ראו גם עידכונים לסעיפים 

  
  תחום הטלפוניה .2.6.1

  
לרבות , ארציים נייחים-רישיון כללי למתן שירותים פניםאשר קיבלה  ,"הוט"ול התחרות מ
, המשלבות אינטרנט רחב פס" הוט"של בהצעות , בין היתר, ובאה לביטוי, הולכת וגוברת ,טלפוניה

שירותי טלפוניה " הוט"משווקת , בנוסף.  המכוונות בעיקר למשקי בית בכבליםהוטלוויזיטלפוניה 
  . םללקוחות עסקיי

  
את מילוי חובותיה " הוט"שר התקשורת בבקשה לאכוף לאלתר על כנגד  צ" עתרה לבגהחברה

את השגות העתירה תוקנה כך שכללה  . לעניין חובת ההפרדה המבניתרישיונהי "והתחייבויותיה עפ
שמאפשר לה לשווק סל שירותים הכולל שירותי הוט טלקום  "הוט"החברה על תיקון רישיון 

 7.1.09ביום , ערב הדיון בבית המשפט ."הוט"ור הניתנים בידי חברת השידורים של ושירותי שיד
ובו נכללים סייגים ,  לתיקון רשיונה הכללי של הוט לחברה ולהוטפרסם משרד התקשורת שימוע

בשל העובדה שיתכן  החליט בית המשפט כי 8.1.09בדיון שהתקיים ביום . לחובת ההפרדה המבנית
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פרקליטות המדינה ; אין מקום לדון בעתירה, שיונה של הוט בתקופה הקרובהויוחלט לשנות את ר
ומשכל ההודעות , הוט והחברה יוכלו להגיב,  חודשים מיום הדיון4.5תגיש הודעה מעדכנת תוך 

  . יוגשו לבית המשפט יוחלט באשר להמשך הטיפול בעתירה
  

 המספרים הגבירה את רמת ניידות.  החל יישומה של תוכנית ניידות המספרים2.12.07ביום 
  .א להלן2.6.6 לעניין זה ראו גם סעיף .א"התחרות בתחום המפ

  
 כלליים ייחודיים למתן שירותי תקשורת תרישיונוהשר להעניק היה  רשאי 2004החל מספטמבר 

ללא חובת מתן שירות לכל או חובת פריסה גיאוגרפית , לרבות טלפוניה, ארציים נייחים-פנים
ניתנו רישיונות כלליים יחודיים למתן שירותי תקשורת פנים , יטב ידיעת החברהלמ . מינימאלית

, ")ן'ונטויז" ברק"שמוזגה עם  ("גלובקול תקשורת" לשותפות המוגבלת ,בין היתר, ארצית נייחת
פרטנר פתרונות " ל,מ" טלקום בע012 - ל " סלקום שירותי תקשורת נייחת"לשותפות המוגבלת 

 מספקים שקיבלו רישיונות כאמור מפעיליםה .)רישיון ניסוי" (ספוןאק" ול"תקשורת נייחים
 הגישו ,מ"מ ופלאפון תקשורת בע"בזק בינלאומי בע, חברות הבת .שירותים בהתאם לרישיונותיהם
 בבעלותה המלאה של בזק בינלאומי קיבל תאגיד 8.2.09ביום . בקשות לקבלת רישיונות כאמור

  .) להלן4.1.2.2 -  ו 3.7.4ראו סעיפים ( VOBרשיון כללי ייחודי למתן שירות 
  

 של החברה נתח השוק 2008נובמבר  נכון לחודש ,9.3.09בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום 
החל מחודש ,  כמו כן. נורמטיביתה במונחי הכנס88.1%ובמגזר העיסקי  82.3%במגזר הפרטי היה 

ת חדשה עליה המליצה ועדת גרונאו י משרד התקשורת גם במתכונ" נמדד נתח השוק ע2008נובמבר 
נתח , י מדידה חדשה זו"עפ. ומדידה נפרדת לצירי קווים) בדידים( מדידה נפרדת לקווים רגילים –

 84.4% –ו ) בדידים( ביחס לקווים רגילים 80.7%השוק של החברה על פי הכנסה נורמטיבית הינו 
  .ביחס לצירי קווים

שרד התקשורת להורות לחברה להפסיק את השימוש במערך  פורסם שימוע לפיו שוקל מ1.2.09ביום 
י החברה במחירון והן ביחס למבצעים "הן ביחס למחיר הנקבע ע, PRIהתעריפים הנוהג בשירות 
המשרד דחה את בקשת החברה לאשר לה סל תשלומים חלופי , כמו כן. המשווקים ביחס לשירות

  . PRIהנוגע לתנועה  בצירי 
  

  OBV11מדיניות מתן שירותי 
  
 החברה וחברות הבת שלה יהיו ,31.1.07יום שפירסם משרד התקשורת בי מסמך מדיניות "עפ

לאחר שנתח השוק של החברה בתחום הטלפוניה הפנים ארצית רק  VOBרשאיות לספק שירותי 
 ראו  -חישוב נתח השוק לעניין  (85% - יפחת מ) עסקי או פרטי(במגזר לקוחות מסויים , הנייחת

למען הסדר , בבקשה   , פנתה החברה למשרד12.8.08ביום ).  וגם סעיף זה לעיל להלן2.16.2סעיף 
עם הגיעה לנתח שוק ,   שירות טלפון על פס רחב החברה להוסיף לנספח השירותים ברישיון, הטוב

 ירד נתח השוק של החברה 25.8.08כי בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום ,  יצויין.85%של 
אל ) מגזר פרטי(בתחום הטלפוניה הנייחת , 2008מטיביות נכון לחודש יוני במונחי הכנסות נור

. )2008ראו לעיל הודעת משרד התקשורת ביחס לנתח השוק נכון לחודש נובמבר  (85% - מתחת ל 
 בבעלותה המלאה של בזק בינלאומי רשיון כללי ייחודי למתן קיבל תאגיד 8.2.09ביום , כאמור לעיל

  .VOBשירות 
  

 כי הוא יהיה זהה לתשלום עבור סיום שיחה , נקבעVOBתעריף סיום שיחה ברשת מפעיל לעניין 
כלומר זהה לתשלום שמקבלת החברה בגין סיום (ארצי נייח - ברשת בזק ציבורית של מפעיל פנים

יבחן , לא יאוחר מתום שנתיים. וזאת לפרק זמן של שנתיים מן המועד הקובע, )שיחה ברשתה
  . בפועל,להתפתחות התחרות בתחום, בין היתר,  בשים לב,המשרד שוב את ההסדר

  
 ברשת  שלה VOB -  החברה גם לא תקבל תשלום נוסף בעד שימוש מפעיל ה,על פי מסמך המדיניות

  .י משתמש הקצה עבור שירות הגישה רחבת הפס"מעבר לתשלום המשולם ע
  

תיעשה בדומה , ברת שיחות לצורך העIPההסדרה של מתן שירותי רשת ארגונית פרטית בטכנולוגית 
כי בכוונת משרד , בהקשר זה צויין במסמך המדיניות). ר"נס(להסדרת שירותי נקודת סיום רשת 

                                                 
 
11 Voice Over Broadband 
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אף שלא , ר לגוף שהוא יישות משפטית אחת"התקשורת להתאים את מדיניות רישוי שירותי נס
  .  ארגונית- לטלפוניה פניםIPVPN ולבחון הרחבת השימוש בשירות בחצרים רצופים

  
 באופן שאינו ניתן בחברה וביכולת התחרות שלה עלול לפגוע יישומן של הקביעות האמורות 

את יכול להגביר )  לעיל2.2.3ראו סעיף  (ADSL only –יישום ה . י החברה"להערכה ע
  .י המתחרים" עVOB –האטרקטיביות של שירותי ה 

  
סעיפים ) בהתאמה(ראו בעניין זה . אס.בי.בזק בינלאומי ודי, לעמדותיהן של חברות הבת פלאפון

  .להלן) ז(5.6.5 – ו 4.1.5, 3.7.4
  

  תחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט .2.6.2
  

מאז החלו שותפויות חברות הכבלים , בתחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט קיימת תחרות ערה
 המשרד התקבלה החלטת 5.3.08 ביום .2000במרץ בתחום זה להתחרות בחברה ") הוט"היום  (

ראו גם סעיף  ( גם ללא קו טלפוןספקי אינטרנט לרחבת פס שירות גישה חיוב החברה לספק בעניין
  ). לעיל2.2.3

  
, בחלקים ניכרים של מדינת ישראלוסיבים אופטיים מצויה תשתית של כבלים " הוט "ברשות

רשת הכבלים עברה בשנים האחרונות שידרוג משמעותי . ושיעור חדירה גבוה לבתים באזורים אלה
באמצעות רשת זו ניתן לספק מגוון שירותי תקשורת ויישומים . ינה כיום רשת דיגיטלית רחבת פסוה

החברה עם רשת זו מהווה כיום אלטרנטיבה אוניברסאלית עיקרית לתחרות . אינטראקטיביים
   .הפרטיבמגזר 

  
ן הן " תשתית הרטל גביהרחב ע  חברות הסלולר העמיקו את פעילותם בתחום הפס2008במהלך שנת 

  . והן במגזר העסקיפרטיבמגזר ה
  

 נתוניםהתחום התמסורת ותקשורת  .2.6.3
 

וכן חברות האינטרנט העושות שימוש " הוט ","פרטנר", "סלקום "ןהחברות הפועלות בתחום זה הינ
  .גם בתשתיות חכורות

  
אשר משמשת אותה הן לצרכיה , הקימה רשת שדרה עצמאית לחיבור בין מתגיה" סלקום"

תחרות בשוק לצורך והן ) ם תמסורת אשר סופקה לה בעבר על ידי החברהבמקו(העצמיים 
  .החברהעם התמסורת ותקשורת הנתונים 

  
שיון מיוחד למתן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים לאחר יר" פרטנר" הוענק ל15.8.06ביום 

   ."1-מד "שרכשה את פעילות
  

 ן "התחרות מצד חברות הרט .2.6.4
 

שאינה מקובלת , לדעת החברה. ל הם מהגבוהים בעולם המערבין בישרא"שיעורי החדירה של הרט
שיעור החדירה בשילוב עם תעריפי זמן אוויר ,  ועל הממונה על הגבלים עסקייםעל משרד התקשורת
. לאומית הפכו את המכשיר הסלולרי למוצר תחליפי במידה רבה לקו הטלפון- נמוכים בהשוואה בין

במספר דקות הקול העוברות ,  כי בשיעורים משתניםאם, בשנים האחרונות חלה שחיקה עקבית
כמו כן חלה עליה . ן"מהצמיחה במספר מנויי חברות הרט כתוצאה  , בין היתר,ברשת החברה

העמקת התחלופה בין קו נייח לנייד , להערכת החברה .א לרשתות הסלולאר"בשיחות מרשתות המפ
 ממשקי הבית 16%- שכלפון באופן הינה אחת מן הסיבות לקצב הסרות הולך וגובר של קווי ט

  . )1996 בשנת 5% - לעומת כ ( ברשותם קו נייח כיום בישראל אינם  מחזיקים
  
פרסה תשתית סיבים היא , למיטב ידיעת החברה וארצית - בשוק התקשורת הפניםפועלת" סלקום"

תית זו תש. בנייני משרדים ומרכזי עסקים, למתחמי תעשייה ומסחר, בין היתר, אופטיים המגיעה
, לחיבור לקוחות עסקיים למתקניה לצורך אספקת שירותי תקשורת" סלקום" אמצעי בידי תשמשמ

הכניסה לשוק התקשורת . כתחליף לשירותים שהחברה מספקת כיום לחלק מהלקוחות הללו
להציע ללקוחותיה סל פתרונות מלא הכולל טלפוניה " סלקום" לתאפשרמארצית הנייחת -הפנים
תוך ניצול התשתית העצמאית שלה וניצול מערך המכירות , ן"שורת נתונים ורטתק, ארצית-פנים
  .שלה
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  והיאארציים נייחים-רשיון למתן שירותים פניםאף היא קיבלה "  פתרונות תקשורת נייחיםפרטנר"
  . ISP ושירותי VOBהשיקה לאחרונה שירותי טלפוניה קווית בטכנולוגיית 

  
 VOD 12 מדיניות מתן שירותי .2.6.5

  
לתת " הוט" אושר תיקון לחוק התקשורת המאפשר לספקי תוכן נוספים מעבר ל2007ש יולי בחוד

. IPבטכנולוגיית , שירות של אספקת תכנים לפי דרישת המנוי על גבי רשת גישה מנוהלת רחבת פס
 כי חברות בנות של החברה ,בין היתר, הינה, י המגבלות שנקבעו בו"עפ, משמעות התיקון האמור

  . נה לספק את השירות האמורילא תורש.) אס.יב.למעט די(

  . לעיל1.1.5 וכן סעיף  להלן5.6.5 - ו 5.4לעניין זה ראו גם סעיפים 

 גורמים נוספים העשויים להשפיע על התחרות .2.6.6
  

   מספור וניידות מספרים  .א
  

המאפשרת מעבר לקוחות בין מפעילי   הוחל ביישום תוכנית ניידות המספרים2.12.07ביום  
י "ן וע"י חברות הרט"צ שהוגשו ע"והעתירות לבג, נים ללא החלפת מספר הטלפוןתקשורת שו

   .החברה נמשכו בהסכמת כל הצדדים תוך שמירת זכויותיהם
  

   .ניידות המספרים מגבירה את התחרות ואת עוצמתה וכן את מודעות הצרכנים בשוק

ולפיה הוא שוקל ל משרד התקשורת  " התקבלה בחברה הודעת מנכ24.5.07ביום כי , יוזכר
, בגין הפרה, 1982 –ב "התשמ,  לחוק התקשורת1 לפי פרק זיםם כספימילהטיל על החברה עיצו

פלאפון ובזק בינלאומי , החברה. 1.9.06של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום , לטענתו
ולבעלי הרשיונות (   פנה המשרד לחברה 20.11.08ביום  .ת משרד התקשורתוהגיבו להודע

ל בבקשה לקבל נתונים לעניין מועדי ביצוע בפועל של "בהמשך לשימוע הנ) לוונטיים האחריםהר
הפנייה נעשתה לדברי המשרד לצורך גיבוש עמדתו בשאלת . המהלכים ליישום ניידות מספרים

בהוראות , 1.9.06אשר על פי הנתונים שבידו לא ספקה ניידות מספרים ביום , עמידת החברה
עמדתה והנתונים החברה הגישה  5.1.09ביום . ור לעניין ניידות מספריםהחוק ותכנית המספ

  .למשרד

אף " מנוי"כך שלעניין הזכאות לניידות מספרים ייחשב כתכנית המספור תוקנה   1.9.08ביום 
ומשתמש הקצה לא , ר שהוקצו לו מספרי טלפון שהוא משלם בגין שימוש בהם"בעל רישיון נס

כי בכוונתו , י המשרד במסמך הנלווה"נאמר ע, יחד עם זאת. וריהיה רשאי לנייד מספר כאמ
ר שמספרי הטלפון "לבחון הסדרה של מערכת היחסים בין משתמש הקצה לבין בעל רשיון נס

  .באופן שהסדר ניידות המספרים יחול גם על משתמש הקצה, רשומים על שמו
  

 לקוח שהוקצה לו מספר ממשרד התקשורת ולפיה" הוראת מנהל" התקבלה בחברה 4.5.08ביום 
  .זכאי לניידו) כוכבית וארבע ספרות(מקוצר לעסקים 

   
    נוספותתשתיות מתחרות פוטנציאליות  .ב

 
ת הסיבים האופטיים של ו ועל תשתי"הוט"נוסף על רשת הכבלים והסיבים האופטיים של 

ם קיימות כיום בישראל מספר תשתיות תקשורת המבוססות על סיבים אופטיי,  ופרטנרסלקום
, רכבת ישראל, חברת החשמל: כגון, ואשר מצויות ברובן בבעלות חברות וגופים ממשלתיים

אין שימוש מתחרה ,  בשלב זה.חברת תשתיות נפט וחברת כביש חוצה ישראל, חברת מקורות
גם עיריות מסויימות מנסות ליצור אלטרנטיבה . כמתואר לעיללחברה באמצעות תשתיות 

   . ונות תקשורת באמצעות תשתיות של אותן עיריותי בעלי רישי"להנחת צנרת ע
  

;  פרסם המשרד מדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס1.3.09ביום 
להשתתף במכרז במסגרתו יוקצו רצועות " הוט טלקום"המשרד החליט שלא לאפשר לחברה ול

תתבצע לאחר קיום הקצאה של תדרי רשת גישה , בהתאם למדיניות. ץ" גה3.5תדרים בתחום 
במסגרת זו יינתן משקל ניכר לתרומתו הצפוייה של המציע לשיפור רווחת הצרכן . מכרז

                                                 
 
 )Video On Demand(שירותי וידאו לפי דרישה  12
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א בהכללת "הדבר יבוא לידי ביטוי בתדרים שיוקצו למתן שירותי מפ. ולהגברת התחרות
לרבות באזורים , מאפיינים במסגרת נוסחת השקלול דוגמת היקף וקצב פריסת הרשת

. 3.5לעניין עדיפויות בתחום . רוחב הפס ואיכות השירות למנוי, לוסיןמרוחקים או דלי אוכ
המשרד רואה חשיבות במתן עדיפות בהקצאת תדרי גישה למפעילים המעוניינים לספק , ץ"גה

א חדש על פני בעל רשיון "ועל כן יועדף בעל רשיון מפ, ל הארץכשירות אוניברסאלי רחב פס ב
יט המשרד כי ההשתתפות במכרז תהיה פתוחה בפני כל ץ החל" גה3.7בתחום . א ייחודי"מפ

על מנת לאפשר שירות בתדרים הללו לצורך אספקת , כולל החברה, א"בעלי רשיונות מפ
ץ לבעלי " גה2.5לעניין הקצאה בתחום .שירותים רחבי פס באזורים מרוחקים וכאמצעי משלים

מגעים בין התנהלו ,  הכלליתבמקביל לקביעת המדיניות . להלן3.7.5סעיף ן ראו "רשיונות רט
החברה למשרד התקשרות בדבר הקצאת תדרים חלופיים לחברה בתמורה לפינוי תדרים 

כפי שנדרש ,  כפרי ושכונתיהמשמשים את החברה כיום למתן שירותים למנוייה במערכות רדיו
  הודיע המשרד לחברה כי החליט1.3.09ביום  ). להלן2.16.8ראו סעיף (י משרד התקשורת "ע

ץ " גה3.8ץ ועד " גה3.6ץ בתחום התדרים שבין " מה5להקצות לה פס תדרים חלופי ברוחב 
, תחום תדרים חלופי זה אינו נמנה במצאי התדרים הכלול במדיניות; )ץ" גה3.7 - תחום ה("

 3.7כך שניתן יהיה להקצות לה תדרים בתחום , והחברה רשאית להשתתף במכרז כאמור לעיל
  .ץ"גה
  

  נולוגיותהתפתחויות טכ  .ג
  

 על ההתפתחויות ,בין השאר, פגיעה בפלחי השוק נשענתהתחרות בענף וההתפתחות 
דמה הטכנולוגית צפויה לאפשר יהק  .הטכנולוגיות התכופות ופריצות הדרך בתחומי התקשורת

באופן שיאפשר , לחברות מתחרות הטמעה מהירה של טכנולוגיות בעלויות נמוכות יחסית
וכן באמצעות  IPנייחות מבוססות    ותקשורת נתונים על גבי רשתותאספקת שירותי טלפוניה 

תשתית   -לכניסת מתחרים לענף    במקביל החסם המסורתי העיקרי . ן מתקדמות"תשתיות רט
 הולך ומאבד - הגישה המחברת את המנוי לרשת התקשורת של המפעיל המתחרה 

, האינטרנט בפס רחב קוחותהחברות הסלולריות ול  הגידול המהיר במספר מנויי   .מחשיבותו
פוגעים , וההאצה ברוחב הפס המתאפשרות בטכנולוגיות חלופיות השיפור באיכות השמע

וגורמים לירידה בהכנסותיה משירותי טלפוניה  בכמות השיחות העוברות ברשת החברה
  . וממתנים את פוטנציאל הצמיחה בהכנסותיה מיישומי אינטרנט ותקשורת נתונים מתקדמים

  
 החברה להתמודדות עם התחרות הגוברתושיטות של ת היערכו .2.6.7

  
  : ארציים הנייחים  במספר אופנים-החברה מתמודדת עם  התחרות בשירותי הבזק הפנים

  
על מנת להרחיב את , בין היתר, החברה משיקה שירותי תקשורת ויישומי ערך מוסף חדשים  .א

.  של חדשנות טכנולוגיתלהיענות לצרכי הלקוחות ולחזק תדמית, היקף השימוש בקווי מנוי
כדי לאפשר מתן שירותים , החברה משקיעה בהשבחה ובמודרניזציה של תשתית החברה

 . ומוצרים מתקדמים למנוייה
  
 והיא ADSL,-בטכנולוגיית ה") המהיר("החברה פעלה להחדרת שירות האינטרנט רחב הפס   .ב

 "ה עסקית מאובטחתגיש" שירות נותנתחברה ה .ם זהו  בתחלהגדלת מספר לקוחותיהפועלת 
כמו כן השיקה החברה שירות . המאפשר קישור סניפים וחיבור עובדים מהבית לרשת הארגונית

ושירותי תקשורת נתונים בקצבים ,  הפונה ללקוחות עסקייםADSLעל בסיס טכנולוגיית 
 .גבוהים ללקוחות עסקיים ולספקי תקשורת

  
 . לקוחותיהשימור יה והחברה פועלת באופן מתמיד לשיפור איכות שירות  .ג

  
 .  ומבצעיםמציעה סלי תשלומים חלופיים ללקוחותהחברה פישטה את מבנה התעריפים ו  .ד

  
 . והפרטייםחיוב וגביה חדשה ללקוחות העסקייםמערכת  ההחברה יישמ  .ה

  
ולעידוד השימוש בשירותים אחרים , הנייחהחברה פועלת להגברת המודעות לשימוש בטלפון   .ו

שיווק טלפונים אלחוטיים , תא קולי, שירותי מספור מתגדוכ, ןהמגדילים את השימוש בטלפו
 . ושירותי ערך מוסף אחריםשירותי מידע טלפוני, םדיגיטליי
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פעילויות ב ההשקעות בנכסים קבועים מיקודהחברה מבצעת התאמות בצד ההוצאות שתכליתן   .ז
, סלקטיביתהחברה נוקטת מדיניות השקעות . קטים לצמצום עלויות התפעולי ובפרוי,צמיחה

כן ביצעה . התייעלות בניצול משאבים קיימים והפחתת מחירי הציוד והשירותים שהיא רוכשת
ירידת משקלן של השקעות לשימור הקיים ועליה בפיתוח : החברה שינוי בתמהיל השקעותיה

בעיקר בתחומי הפס הרחב ושירותי תקשורת נתונים מתקדמים ללקוחות (שירותים צומחים 
 למרות .ים והעסקייםי יעדיה השיווקת להשגמתקדמות מחשובתן של מערכות  והטמע)עסקיים

יכולת החברה לבצע התאמות בטווח הקצר והבינוני בהוצאותיה מוגבלת בשל , האמור לעיל
 , בעיקר,עלויות אלו כוללות. שעיקרו עלויות קשיחות בטווח הקצר והבינוני, מבנה עלויותיה

, בנוסף לכך יש לחברה עלויות הפעלה.  ובנלוות לשכרהוצאות פחת והוצאות הקשורות בשכר
 .שאף הן עלויות קשיחות בטווח הקצר, כגון תחזוקת תשתית ושכירה ואחזקה של מבנים

  
לפריסת תשתית , אופן השתלבותה בתהליך הפוקד חברות תקשורת בעולםבהמשך לבחינת   .ח

 פנאי ובידור, מי תוכןשירותי אינטרנט מהיר ויישו, להולכת שירותי תקשורת קולית אחודה
 NGN) Nextאישר דירקטוריון החברה כניסה לתכנון מפורט ותחילת ביצוע של פרוייקט 

Generation Network") (יבוצע 2008החליט דירקטוריון כי בשנת , במסגרת זו"). הפרוייקט 
 כי ,הקמת שני אזורים כפיילוטים תפעוליים וכן רכש מתגי תוכנה, תכנון מפורט של הפרוייקט

והחברה תבחן באופן שוטף ולאחר ביצוע כל שלב את , הפרוייקט יבוצע בצורה מודולרית
תוך התייחסות למכלול הגורמים המשתנים העשויים להשפיע על , כדאיות המשך הפרוייקט

קצב הביצוע , התכולה.  את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט-ובהתאמה , כדאיות הפרוייקט
בהתאם . במסגרת התקציב השנתי של החברה, יקט ייקבעו מדי שנהוהסכומים שיושקעו בפרוי

תרחיב את כיסוי אשר בעקבותיה החברה צופה כי היא  2009אושרה תוכנית עבודה לשנת , לכך
 להלן וכן 2.7.2לעניין זה ראו גם סעיף  . 2010הרשת לחלק נכבד ממשקי הבית בישראל בשנת 

  .2008 בדצמבר 31ה שהסתיימה ביום של החברה לתקופ לדוחות הכספיים ז9ביאור 
  

 המשיכה החברה בהטמעת המותג החדש אותו היא השיקה לקראת סוף שנת 2008שנת במהלך   .ט
2007 . 

  
 . לעיל1.7להתמודדות החברה עם השפעות המשבר הכלכלי העולמי ראו סעיף   .י

  
 גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה .2.6.8

  
   גורמים חיוביים

  
   .באמצעותה מסופקים מגוון  שירותיםש, תשתית בפריסה ארצית  .א

  
  .משקי הבית העסקים ובמרביתנוכחות    . ב
  
  .חיובימבנה הון איתן ותזרים   .ג
 
  .תשתית שירות רחבה וממשקי לקוח מגוונים  .ד
  
  .ומיומןמנוסה  , מקצועיוח אדםכ  .ה
  
  .מוכר וחזקמותג   .ו
  

  גורמים שליליים 
  

  רגולציה
  
 על יכולתה ותכי מגבלות שונות המוטלות עליה על פי כללי הרגולציה הקיימים מקש, חברה סבורהה

  :להלן  המגבלות העיקריות בעניין זה. להתחרות בתחומי פעילותה
 

  בקבוצהמגבלות בשיווק חבילות שירותים משותפות של החברה וחברות   .א
  

הצעת ש עודב, רות בקבוצה להציע חבילות שירותים משותפות לה ולחבעל החברה נאסר
מהווה חיסרון תחרותי משמעותי , העדר אפשרות כאמור. על ידי מתחריהנעשית חבילות כאלה 
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ראו , לעניין טיוטת תיקון רשיונה הכללי של החברה בעניין זה. ביכולת התחרות של החברה
  .  להלן2.16.2סעיף 

   
  העדר גמישות בתעריפים  .ב

  
לתה לתת הנחות על שירותיה המרכזיים ולהציע תעריפים על החברה מוטלות מגבלות על יכו

אלטרנטיבה מהירה , בין היתר, אשר היו אמורים להיות(גם סלי התעריפים . דיפרנציאליים
רוקרטי עד כדי כך שלעיתים ניטל כל הטעם מעצם וכרוכים בסבך בי) לתעריפים הרגילים

קשורת לעניין ייעול מנגנון אישור י שר הת"לעניין המלצת ועדת גרונאו אשר אומצה ע.  קיומם
    ".גמישות תעריפים  "2.6סלי תעריפים ראו לעיל סעיף 

  
  חובת ההפרדה המבנית  .ג
 

בינה לבין במתכונת שנקבעה  ברישיון על פי רישיון החברה עליה לקיים הפרדה מבנית מלאה 
החברה בנוסף חלה הפרדה בפעילויות של . שהוגדרו ברישיון, חברות בנות וקשורות שלה

אף החלטת בית הדין  .י הממונה על הגבלים עסקיים"ופלאפון מכח תנאי המיזוג שאושר ע
בתנאים מתייחסת לנושא הפרדה מיבנית בין . אס.בי.להגבלים עסקיים בעניין מיזוג החברה ודי

,  בפועל אינן חלותבמתכונת שחלה על החברהמגבלות ה. ) לעיל1.1.5ראו סעיף  (שתי החברות
ומציבות את החברה בעמדת נחיתות , על הגופים האחרים הפועלים בשוק התקשורת, בשלב זה

   .מולם
  

  חובת השירות האוניברסלי  .ד
  

 החברה –וככלל ) שירות אוניברסלי (על החברה מוטלת חובה לתת שירות לכלל הציבור בישראל
 להציע יםיכולאשר , א ייחודיים" מפתרישיונועל בעלי מוטלת  חובה זו לא .עומדת בחובה זו

המהווים מקור הכנסה , של החברה) בעיקר לקוחות עסקיים(שירותיהם ללקוחות הרווחיים 
  . מהותי של החברה

  
 שירותיו לכל ןכך שמפעיל שלא יית, לדעת החברה יש להקים קרן למימון השירות האוניברסלי

   .ישלם לקרן שבאמצעותה ימומן השירות האוניברסלי, דורש
 

  "גרעון הנגישות"  .ה
  

י שר התקשורת בהסכמת שר "תקנות עותעריפי הטלפוניה של החברה נקבעים בתקנות המ
תעריף דמי השימוש החודשי לקו הטלפון נקבע  ,כתוצאה ממדיניות רגולטורית מכוונת .האוצר

גרעון זה  ").גרעון הנגישות"מצב הידוע כ(ברמה שאינה מכסה את העלות הכרוכה באספקתו 
ואולם הוא , כתוצאה מפעילותן של ועדות התעריפים השונות, היתרבין , צומצם לאורך השנים

גרעון   ומנצלת אתהחברהבמתכונת של תחרות הנשענת על תשתית  יודגש כי. עדיין מתקיים
  . גדלה ההשפעה השלילית של גורם זה) VOB - כגון שירותי ה(הנגישות 

  
 ).  להלן2.16.9ראו סעיף (תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה   .ו
  

  יחסי עבודה
  

ראו גם  (בחברה מקשה על גמישות פעילותה ואפשרות התמודדותה בתחרותעבודה היחסי מערכת 
   .)להלן) ד(2.20סעיף 

  

 רכוש קבוע ומיתקנים .2.7
 

, רשתות שונות, מרכזות, ארצית- תשתית תקשורת פנים: בעיקר,הרכוש הקבוע של החברה כולל .2.7.1
 .כלי רכב וציוד משרדי, כות מיחשובמער, )קרקע ומבנים(נכסי מקרקעין 

  
   הנייחתארצית- הפניםהתקשורתתשתית  .2.7.2
  

  :הפרוסים בכל רחבי המדינה,  מרכיבים עיקרייםמחמישהמורכבת זו תשתית 
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  מרכזות  .א
  

המתקבל ) חיוג(העברתן מהמוצא אל היעד על פי האיתות להמשמשות למיתוג השיחות ו
   .מהמנוי

  
   רשת תמסורת  .ב

  
מערכת זו מתפקדת למעשה כשלד ארצי . קיים הקשר בין המרכזותמערכת שבאמצעותה מת

רשת .  הגישה אליהומרשתהמורכבות כל אחת ממרכזת , המחבר את הרשתות המקומיות
על ) המזערי(התמסורת מבוססת בעיקרה על מערכות הפועלות בסיבים אופטיים ובחלקה 

  .מערכות רדיו
  

   רשתות תקשורת נתונים  .ג
  

    .קצבים ובמשטרי תקשורת שונים בתקשורת נתוניםלאספקת שירותי  רשתות
  

   רשת גישה  .ד
  

הרשת מבוססת על זוגות . מערכת המקשרת בין נקודת סיום רשת אצל המנוי לבין המרכזת
  . על מערכות אלחוטיות)המזערי (על כבלים אופטיים ובחלקה, נחושת

  
   ציוד קצה  .ה

  
, מיםמוד ,מכשירי פקסימיליה, רטיותמרכזות פ, מכשירי טלפון: כגון(ציוד המותקן אצל המנוי 

  .שבאמצעותו מקבל המנוי את השירות) ב"וכיו יםנתב
  

    NGNרשת 
  

רוחבי פס הולכים  דרישה לכוללו כמו גם בעולם כול, שירותי התקשורת במדינת ישראלהביקוש ל
באופן , החלה להקיםהחברה ,  אלוביקושיםעל מנת לענות על .  מתקדמתIPוגדלים ופלטפורמת 

 ופריסה של תשתיות סיבים IPהמבוססת על ליבת רשת  NGNרשת , 2008החל מסוף שנת , דרגתיה
 לספק ניתןרשת זו ב. )FTTC – fiber to the curbטופולוגיית רשת המכונה (אופטיים לארונות רחוב 

ה רשת , בנוסף.  שירותי ערך מוסף חדשנייםכןו, ש  בערוץ היורד" מס50רוחבי פס של עד טכנולוגית 
- NGN פרוייקט הקמת הרשת החדשה ייעשה באופן מדורג. תאפשר לחברה לייעל את מבנה הרשת ,

לדוחות  ז9 לעיל וכן ביאור 2.6.7לעניין זה ראו סעיף . כאשר קצב הפריסה יבחן ויקבע על בסיס שנתי
  .2008 מברדצ ב31של החברה לתקופה שהסתיימה ביום הכספיים 

  
התוצאות .  המתבסס על הערכות החברה, ידע הצופה פני עתידהמידע האמור בסעיף זה כולל מ

בשים לב לשינויים שיחולו , ל"בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ
  .בטכנולוגיה ובשוק התקשורת

  
 מיחשוב .2.7.3

  
  :תחומים מרכזייםארבעה  בך בחברה תוממערך המיחשוב

  
   וניהול לקוחות שיווקיבנושא  .א

  
בניהול הזמנות ,  בניהול מאגר מידע על לקוחות החברה,בין היתר, ךומתמערך המיחשוב 

בניהול תהליך המכירה והשירות , בניהול מעקב אחר תלונות של לקוחות החברה, לשירותים
מערך החיוב והגביה כולל ). BILLING(ובחיוב וגביה , המספרים יישום תוכנית ניידותב ,ללקוח

עבור שירותים של בר שירותים שהחברה מספקת ועבוב ללקוחות החברה חשבונותהפקת 
  .התקשורתמפעילי כן המערך כולל ניהול התחשבנות עם -כמו. מפעילי תקשורת אחרים
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  הבזקמערכות מידע בנושא התשתיות ההנדסיות של רשתות   .ב
  

והבטחה תחזוקה של המשאבים ההנדסיים לצורך אספקה בבקרה וב, ניהולב, בתכנוןתומכות 
המערכות מנהלות את מלאי המספרים וכן תומכות בהמרות מסיביות  ,בין היתר. םשירותישל ה

  .של מספרים וציוד
  
  מערכות מידע לניהול משאבי החברה  .ג

  
כולל תקציב (המידע הכספי , תחזוקה של צד ההוצאות בחברהבבקרה וב,  בניהולתומכות
, צי הרכב,  שכר ובקרתמשאבי האנוש, ן"הנדל, הרכוש, הרכש והמלאיתהליכי , )ובקרה
  .עודוקטים של החברה יפרוי

 
  מערכות רוחביות  .ד

  
התומך בתהליכי עבודה קריטיים ומטפל , מערך המיחשוב של החברה הינו מערך גדול ומורכב

חלקן מערכות ישנות , מערך זה מורכב ממספר רב של מערכות. בהיקפי נתונים גדולים מאוד
וחלקן מערכות מודרניות שפותחו , מרכזייםשפותחו לפני שנים רבות ופועלות על מחשבים 

  .ויושמו בשנים האחרונות ופועלות בסביבות מיחשוב פתוחות
  

 Data(תומכות בתהליכי קבלת החלטות באמצעות מערכת מחסן נתונים המערכות 
Warehouse (כן מפעילה החברה אתר אינטרנט אשר מספק מידע  כמו. שאותה מפעילה החברה

תשלום חשבון הטלפון ושירותים , שר הצגת מידע על חשבון הטלפוןעל שירותי החברה ומאפ
מערכות , )'מעקב החלטות וכד, דואר אלקטרוני(עוד מופעלות מערכות משרד ממוחשב . נוספים

  .ניהול ידע ועוד
  

 מקרקעין .2.7.4
 

   כללי  .א
  
- נכסים שהועברו לחברה על ידי המדינה ב: כסי המקרקעין של החברה נובעים משני מקורותנ

ונכסים שזכויות בהם נרכשו או נתקבלו על ידי החברה , במסגרת הסכם העברת הנכסים 1984
  .לרבות נכסים שהיא שוכרת מצדדים שלישיים, לאחר מועד זה

 
נכסי  425 -כ לחברה בעלות או חכירה או זכות לחכירה ב, למועד פירסום דוח תקופתי זה

ות בעלות מלאה או זכויות חכירה היקף השטח שבו יש לחברה זכוי. מקרקעין ברחבי המדינה
ר מגרשים "אלף מ 1,185-עומד על כ)  כמפורט להלןלרבות זכויות חכירה משותפות(מהוונת 
ם באזור יהינם בישובים ישראליהאמורים מבין הנכסים  6. ר שטח בנוי"אלף מ 355 - ועליהם כ

   .                     .בנוי ר" מ500 - ר מגרשים וכ"אלף מ 7-יהודה ושומרון בשטח של כ
  

למטרות מחסנים ) ליד צומת מסובים(ונם בסקיה  ד70 - כ  זכות לקבל שטח של חברה ל,בנוסף
לחברה בשטח טיוטת חוזה להרשאת תכנון ממינהל מקרקעי ישראל החברה קיבלה . ומשרדים

  . והיא העבירה למינהל השגותיה ביחס לחוזהזה
                                                                     .  

נכסים  משותפים עם משרד  52, האמוריםמתוך הנכסים , למועד פירסום דוח תקופתי זה
 נחתם בין 30.6.04ביום . )מ" חברת דואר ישראל בע–כיום (או רשות הדואר / והתקשורת

אלה החברה ורשות הדואר הסכם להגדרה והסדרה של זכויות החברה ורשות הדואר בנכסים 
 להפרדת -ובין היתר ,  הצדדים פועלים כמתחייב מהוראות ההסכם). להלן)ג(2.17.2ראו סעיף (

  .חיובים ומערכות משותפות
  

 -בכ ,נכון למועד פירסום דוח תקופתי זה ,מחזיקה החברההנזכרים לעיל   הנכסים425 - נוסף לב
 ר מגרשים" אלפי מ9.6-בשטח של כ, נכסים בישובים ישראליים באזור יהודה ושומרון 70

אך , לגבי נכסים אלה אין הסדרה בכתב של הזכויות החוזיות. ר בנויים" אלף מ1.7- ועליהם כ
  .לדעת החברה הדבר אינו יוצר בעיה מהותית

  
אתרי שידור , חדרי ריכוז, מרכזות(המקרקעין משמשים את החברה לפעילות תקשורת נכסי 
חלק מנכסי החברה הם נכסים בלתי מפותחים ). 'מחסנים וכו, משרדים(ולפעילות אחרת ) 'וכו

  . הניתנים לניצול נוסף, או מפותחים חלקית



  
  

 

30

  
נכסי מקרקעין בשטח  150 -החברה שוכרת ממשכירים שונים כ, למועד פירסום דוח תקופתי זה

  . ר שטח בנוי"אלפי מ 55 -  מתוכם כ, ר"אלפי מ 60 -כולל של כ
  

 לצורך הקמת משדרים -כגון (במקרקעין אחרים ) הזכויות מעבר וכדומ(לחברה זיקות הנאה 
חדרים לכבלים ומיתקנים לצרכי (חדרי ריכוז  330 -כן עומדים לרשות החברה כ). והנחת כבלים

שלגבי רובם אין הסדרת זכויות בכתב עם , ר"מ 4,400 - בשטח כולל של כ, )תקשורת שכונתיים
יזמי הפרויקטים שבהם נמצאים , גורמים מיישבים, מינהל מקרקעי ישראל: כגון(בעליהם 
  ).וועדי בתים, הנכסים

  
  רישום  .ב

  
תקופתי זכויותיה של החברה בחלק ניכר מנכסי המקרקעין שלה אינן ההדוח פרסום תאריך ל

של שוטף החברה נמצאת בתהליך . ולפיכך הן בגדר זכויות חוזיות, רשומות במרשם המקרקעין
  .שום במרשם המקרקעיןריי נברישום על שמה של נכסי המקרקעין שהם 

  
  הסכם הפשרה לגבי המקרקעין  .ג

 
מינהל מקרקעי ישראל ד להסכם פשרה שנחתם בין החברה לבין " ניתן תוקף של פס10.3.04ביום   

לאחר מחלוקת רבת שנים בעניין מרבית ") הסכם הפשרה: "להלן( והמדינה )"המינהל" :להלן(
  הנכסים שנחתם עובר לתחילת פעילותה שהועברו לחברה במסגרת הסכם העברת,נכסי המקרקעין

 הינם בסטטוס של כי הנכסים שנשארים בידי החברה,  הסכם הפשרה קבע.החברההעסקית של 
, באמצעות המינהל, יוחזרו למדינה נכסים 17כי הסכם הפשרה בנקבע כן כמו . חכירה מהוונת

   . הפשרהובתנאים שנקבעו בהסכם) 2010עד שנת (במועדים שונים 
  

 נכסים נוספים יוחזרו למינהל 3 .נכסים 14החזירה החברה למינהל ,  זהדוח תקופתיפרסום  למועד  
   . הפשרה בהתאם להסכם במקומם לאחר שהחברה תקבל נכסים חלופיים

  
  ן"מימוש נכסי נדל  .ד

  
 בשווי )בשלמות או בחלק (נכסים 21עמד על מכרה החברה סך הנכסים ש 2006-2008במהלך השנים 

בשטח נכסים  שלושה 2008 מכרה החברה במהלך שנת ך סך זה מתו. מיליון דולר82.7 –כולל של כ 
   .ח"שמיליון  22 - כ ר בנוי ובסכום כולל של " מ אלף6,541 -ר קרקע וכ " מ אלף40,480 - כולל של כ 

  
אישר , ן של החברה"בהמשך לבחינה מחודשת שביצעה הנהלת החברה בנוגע למימוש נכסי הנדל

או שניתן לפנותם בקלות יחסית וללא /ן שאינם פעילים ו"ך מכירת נכסי נדלהדירקטוריון המש
אישר , כמו כן.  מעת לעת בפניוותוצגהמ ותבהתאם לרשימ, כניסה להוצאות משמעותיות

ונוהל לאישור עסקאות , ן של החברה"הדירקטוריון נוהל עבודה מפורט בנושא מכירת נכסי נדל
לאפשר לחברה לייעל את מבנה הרשת שלה ולממש חלק  החדשה אמורה NGN -רשת ה  . כאמור

   .מנכסי המקרקעין שיפונו כתוצאה מהמעבר לרשת החדשה
  

ן בישראל מגמה של האטה שהביאה " החלה בשוק הנדל2008החל מהמחצית השניה של שנת 
  .ן של החברה"להאטה במימוש נכסי נדל

  

 נכסים לא מוחשיים  .2.8
  

 שיון הכללי של החברהיהר .2.8.1
  

הבסיס לפעילותה בתחום התקשורת את מהווה , בין היתר, אשר, שיון כלליירעל פי לת החברה פוע
 ). להלן2.16.2ראו סעיף שיון הכללי ילתיאור עיקרי הר( ארצית הנייחת-הפנים

  
 סימני מסחר .2.8.2

  
  . משתמשת בסימני מסחר המאפיינים  שירותים ומוצרים שלה החברה
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רשם סימני אצל או נמצאים בהליך רישום  ,חברהל שם ה רשומים עהדוח התקופתיפרסום למועד 
 לוגו - " "B- ו  שם החברה- " בזק" –סימני המסחר העיקריים הם  .סימני מסחר 130 -כ  ,המסחר
   .החברה

  
, ויזיהוטל, רדיו, מתבצע באמצעי התקשורת השונים כגון עיתונותהעיקריים פרסום סימני המסחר 

  .ארודו שלטי חוצות
  

לסימני  את רמת החשיפה והמודעות של הציבור נועדה להעלותני המסחר  בפרסום סימהההשקע
  . על שיקולי הקניה וההעדפה של הלקוחותושפיעשי ,חברהל בידול וייחוד במטרה לבנות המסחר

  

  הון אנושי .2.9
  

 13ארגוני ומצבת עובדים לפי מבנה ארגונימבנה  .2.9.1
 

ים לשינוי המבנה החברה בתיאום עם נציגות העובדפעלה  2007 –ו  2006במהלך שנת 
הארגוני של החברה במטרה להתאים את החברה לשוק התחרותי שבו היא פועלת 

  . באמצעות מיקוד בלקוח והשגת יעילות תפעולית ותהליכית
  

בין החברה לבין אירגון העובדים והסתדרות מיוחד הסכם קיבוצי נחתם  5.12.06ביום 
רה בעקבות העברת השליטה העובדים הכללית החדשה המסדיר את יחסי העבודה בחב

 2.17.4עיקרי ההסכם מתוארים בסעיף . מ"החזקות בע. אר.סב.בחברה ממדינת ישראל לאפ
על ביצוע שינוי ארגוני כולל בחברה , בין היתר,  הוסכם החדשהקיבוציבהסכם . להלן

 אשר יבוצע באופן י למבנה פונקציונאליעל מעבר ממבנה גיאוגרפ, בין היתר, המבוסס
) בונוסים(ההסכם הקיבוצי קובע מנגנוני תשלום תמריצים , בנוסף .במהלך שנתייםהדרגתי 

 הושלמה חתימת 2008בחודש מאי  .שנתיים לפי קריטריונים שיקבעו על ידי ההנהלה
התיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה האירגוני 

י ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף "רשים עפובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפו
 .2008שנת 

  
   :להלן תרשים המבנה הארגוני הכללי של החברה

  

כולל (חטיבות מטה 
משנה אסטרטגיה 
)ומשנה כספים

)1144(

הנהלה 

)ללא דירקטורים(

)35(

חטיבה
פרטית
חטיבהחטיבה
פרטיתפרטית

חטיבת
כלכלה 
ותקציב

חטיבתחטיבת
כלכלה כלכלה 
ותקציבותקציב

חטיבת 
טכנולוגיות
 מידע

חטיבת חטיבת 
טכנולוגיותטכנולוגיות
 מידע מידע

חטיבת 
הנדסה
 והרשת

חטיבת חטיבת 
הנדסההנדסה
 והרשת והרשת

חטיבת 
השיווק

חטיבת חטיבת 
השיווקהשיווק

חטיבה 
עסקית

חטיבה חטיבה 
עסקיתעסקית

חטיבת 
תפעול

 ולוגיסטיקה

חטיבת חטיבת 
תפעולתפעול

 ולוגיסטיקה ולוגיסטיקה

חטיבת
משאבי
אנוש

חטיבתחטיבת
משאבימשאבי
אנושאנוש

משנה  
*כספים 

משנה  משנה  
**כספים כספים 

יועץ
משפטי
יועץיועץ

משפטימשפטי
ל" סמנכ

רגולציה
לל" " סמנכסמנכ

דוברדוברדובררגולציהרגולציה
משנה

אסטרטגיה
*ופיתוח עסקים 

משנהמשנה
אסטרטגיהאסטרטגיה

**ופיתוח עסקים ופיתוח עסקים 

ר הדירקטוריון" יו
והדירקטוריון

ר הדירקטוריוןר הדירקטוריון" " יויו
והדירקטוריוןוהדירקטוריון

מנהל כללימנהל כללימנהל כללי

מזכיר החברהמזכיר החברהמזכיר החברה מבקר פניםמבקר פניםמבקר פנים

. בכל הנוגע לחברות הבנות-ולדירקטוריון , א" כמפל בכל הנוגע לפעילות החברה "  כפיפות למנכ•
.מאוישת   נכון למועד דוח תקופתי זה משרת משנה אסטרטגיה ופיתוח עסקים לא 

)3771( )880()1700(
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 ובהתאם 1999 –ט "התשנ, לחוק החברות) א(50בהתאם לסעיף ,  החליט דירקטוריון החברה4.9.07ביום 
 המוחזקים םלתאגידיכי סמכויות המנהל הכללי בכל הקשור ,  לתקנון החברה121.1 – ו 119לתקנות 
 שרותי .אס.בי.די, מ"בע בינלאומי בזק, מ"בע תקשורת פלאפון לרבות (החברה י"ע, בעקיפין או במישרין

) מ"בע ובזקכל מ"בע )אחזקות( זהב בזק, מ" בעליין-בזק און, מ"בע תקשורת! וואלה, מ"בע) 1998 (לווין
  . ור לעיל יישום האמלצורךהחלטות הדירקטוריון קיבל ו, לדירקטוריון יועברו

  
   מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה .2.9.2

  
  כמות עובדים  תיאור מסגרת העסקה

 -נכון ל   
31.12.08  

 - נכון ל
31.12.07 

המוחרגים מתחולת ההסכמים הקיבוציים של בכירים  מנהלים
  .החברה ותנאי עבודתם נקבעים בהסכמים אישיים

63  87  

  3,315  3,320  .   המועסקים על פי הסכמים קיבוציים קבועיםעובדים
עובדים המועסקים בהסכמים אישיים שלא במסגרת ההסכמים 

  .הקיבוציים
600  695  

 עובדים המועסקים בהסכמים פרטניים בתנאי ההסכמים הקיבוציים
  .")חוזי דרוג דרגה("

183  341  

י  עובדי "אשר בעבר אוישו ע, עובדים המועסקים  בעיסוקים מוגדרים
עודכנו , קתם של העובדים בקטגוריה זותנאי העס.  אדםחחברות כו

 .")2000דור "עובדי ( 5.12.06לאחרונה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 

0  55  

 5.12.06עובדים המועסקים בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 
  .במתכונת העסקה שעתית

2,241  2,192  

 5.12.06עובדים המועסקים בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 
  . העסקה חודשיתבמתכונת

1,123  926  

  3  0  אחרים
  7,614  7,530  כ"סה
 97 פרשו 2008 במהלך שנת –המועסקים על פי הסכמים קיבוציים הקבועים לעניין מספר העובדים . 1: ותהער

 103והעליה הינה כתוצאה ממעבר של ) ועובד נוסף הועבר למסגרת מנהלים בכירים(עובדים ממסגרת העסקה זו 
  . ות העסקה אחרות למסגרת זועובדים ממסגר

 לשעבר ועובדי הסכם שעתי זמני לשעבר וכן עובדים 2000 נכללים עובדי דור ההסכם הקיבוצי השעתיתחת . 2
 לשעבר שהועסקו 2000 נכללים עובדי דור החודשי ההסכם הקיבוציתחת . חדשים שנקלטים בהעסקה שעתית

 חוזה שכר כולל לשעבר וכן עובדים חדשים שנקלטים עובדי, בעיסוקים שההעסקה בהם הינה חודשית במהותה
   .בהעסקה חודשית

  
לסיים עבודתם , 5.12.06ההסכם הקיבוצי מיום  י"עפ,  היועובדים שאמוריםה 975כל כי , יצויין

) 'ו(2.17.4ראו סעיף ( במסלולי פרישה מוקדמת או פיצויים מוגדלים 2006-2008בחברה בין השנים 
  .מחברה פרשו –) להלן

  
 עובדים 7,530 -ל 31.12.07נכון ליום  עובדים 7,614 –מ   פחת מספר עובדי החברה2008במהלך שנת 

במקביל (כתוצאה מפרישה של עובדים מהחברה ) עובדים 84 של נטוירידה  (31.12.08נכון ליום 
  ). כגון נציגי שרות,לקליטת עובדים נדרשים

  
במהלך שנת  עובדים 245חברה לאשר פרישה של  החליט דירקטוריון ה2008ברבעון הרביעי של שנת 

  . 2006בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי מדצמבר ₪  מיליון 177בעלות של  2009
  

  31.12.08 עד 1.1.08 –מ קליטה ופרישת עובדים  .2.9.3
  

  פרישה  קליטה  מסגרת העסקה
  27  2  מנהלים בכירים

  97  0  קבועיםעובדים 
עובדים במסגרות 
  העסקה אחרות

1,402  1,364  

  1,488  1,404  כ"סה
  

  . נוספיםקבועים עובדים  72מהחברה  פרשו 28.2.09יום  ועד ל1.1.09כי החל מיום , יצויין
  



  
  

 

33

  השכלה גבוהההכשרת עובדים ולימודי,  הדרכה,השתלמותהשקעות החברה ב .2.9.4
  

 לעיתים בסיוע גורמי ,עובדי החברה י מומחים מקצועיים"ארגונית ע-החברה מקיימת הדרכה פנים
עמד , 2008 ימי עבודה שהוקצו לפעילות הדרכה לכל העובדים בשנת ךס .בכל תחומי פעילותה ,חוץ
זו כוללת הכשרות  הדרכהפעילות  .ימי הדרכה לעובד 3.5 -   שהם בממוצע כ ,ימים   31,000  - על כ

  . השירות ותחומים אחרים, הניהול, המכירות, ההטכנולוגימקצועיות בתחומי 
 לשירות העוסק בהטמעת תרבות וערכי שירות ממוקדי לקוח ובהקניית ת ספרהחברה מפעילה בי

  .כן משתתפת החברה במימון לימודי השכלה גבוהה .ידע ומיומנויות למתן שירות מעל ומעבר

זאת מעבר , ₪ליון ימ 3.7 -  עומד על כ המפורטות לעילת יובפעילו 2008 בשנת סך השקעות החברה
   .ן ימי הדרכה ולימודיםלעלות ימי העבודה של העובדים בגי

  
  טיבם של הסכמי ההעסקה בחברה  .2.9.5

  
בהסכמים קיבוציים , נוסף על ההסדרה בחקיקת העבודהב, יחסי העבודה בחברה מוסדרים

: להלן(הנחתמים בין החברה ובין נציגות עובדי החברה והסתדרות העובדים הכללית החדשה 
רה צווי הרחבה להסכמים קיבוציים כן חלים על עובדי החב. ובהסכמים אישיים") ההסתדרות"

  .כגון הסכמי תוספת יוקר, כלליים מסוימים
  

  . להלן2.17.4ראו סעיף לפירוט ההסכמים המהותיים בתחום יחסי העבודה 
  

 תוכניות תגמול לעובדים .2.9.6
  

  2005משנת לעובדים תוכנית אופציות  2.9.6.1
  

 ההצעה הינה .פרסמה החברה מתאר להצעת מניות המדינה לעובדי החברה 15.11.05 ביום
 מניות החברה המצויות בידי 122,697,648 אופציות הניתנות למימוש לעד 122,697,648לעד 

והניתנות למימוש בשלוש מנות שוות ,  ממניות החברה4.71% –מדינת ישראל והמהוות כ 
 זכאים 1.1.08 החל מיום .כשלוש שנים וכארבע שנים מיום ההקצאה, לאחר כשנתיים

 זכאים העובדים לממש 15.11.08 והחל מיום המנה הראשונה בתוכניתהעובדים לממש את 
לדוחות הכספיים של החברה  26 לעניין זה ראו גם ביאור .גם את המנה השניה בתוכנית

 .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008מבר דצ ב31 שהסתיימה ביום לשנה
  

  2007תוכנית אופציות לעובדים משנת  2.9.6.2
  

 ובאותו יום פירסמה  החברה תוכנית אופציות לעובדים אישר דירקטוריון22.2.07ביום 
למעט חברי ההנהלה (עובדיה  ל החברהתקצהוכנית י הת"עפ. החברה מתאר בקשר לתוכנית

, 5.12.06בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום ,  תמורהללא, )הבכירה
ברה במחיר מימוש  מהונה המונפק של הח3%בהיקף של אופציות הניתנות למימוש למניות 

הסגירה האחרון של המניה לפני יום  ממחיר 50%של ) ב"מתואם לכל סוג של חלוקה וכיוצ(
    .ההקצאה

               
מתוך הכמות ( אופציות 78,091,794 ם לעובדיהקצתה החברה 25.3.07ביום  כךבהתאם ל

ות רגילות של  מני78,091,794 -  הניתנות למימוש ל )14 אופציות78,151,368 הכוללת של
צמוד למדד חודש פברואר , למניה ₪ 3.201א במחיר מימוש של "כ. נ.ע ₪ 1החברה בנות 

האופציות תהיינה . )ב"על מחיר המימוש יחולו התאמות לכל סוג של חלוקה וכיוצ (2007
שנתיים מיום הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש במשך שלוש במשך תקופה של חסומות 

  .סימהשנים מתום תקופת הח
  

י חוות דעת של יועץ כלכלי חיצוני "עפ, שווי ההטבה הכולל לעובדים במסגרת תוכנית זו
, עם זאת .₪מיליון  170 -הינו  כ , 18.2.07ובהתבסס על מחיר המניה של החברה ביום 

הרישום החשבונאי של ההוצאה בגין תוכנית זו אינו יכול להביא בחשבון את השפעת 

                                                 
 
 לשני דירקטורים מקרב העובדים לאחר אישור ההקצאה האסיפה הכללית של בעלי 2.1.08הוקצו ביום )  אופציות59,574(יתר האופציות  14

שווי ההטבה הכולל . ניהלמ ₪ 2.9991מחיר מימוש של (  ממחיר המניה במועד הקצאת האופציות 50%המניות של החברה במחיר מימוש של 
  ).29.10.07ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום . 21.10.07נכון ליום  ₪ 237,006  - הינו כ 
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כהוצאת ₪  מיליון 287 –החברה רשמה סך של כ ולפיכך , יותהסדרי החסימה של האופצ
לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה  26ראו ביאור  ( הכספייםיהבדוחותשכר 
  .)הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008 בדצמבר 31ביום 

  
  2007 נובמבר תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש  2.9.6.3

לעובדים ו דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים  החליט20.11.07ביום 
 כתבי אופציה בלתי 65,000,000במסגרתה יוקצו עד או בחברות קשורות ש/בחברה ובכירים 
 מהון 2.5%- המהוות כ ו מניות של החברה65,000,000הניתנים למימוש לעד , סחירים

   .  המניות מהון2.37%- כ-ובדילול מלא , המניות המונפק של החברה

מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום . כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות
 .בהתאמה, השנייה והשלישית ממועד ההענקה, כל אחת מן השנה הראשונה

 ביחס 16.8% –והוא משקף הנחה של כ  ₪ 5.50הינו מחיר המימוש של כל כתב אופציה 
מועד אישור , 31.1.08סה לניירות ערך בתל אביב ביום לשער הסגירה של מניות החברה בבור

  .האסיפה הכללית

) 2)(ב(102פי התוכנית תהא במסגרת מסלול רווח הון עם נאמן כאמור בסעיף - ההקצאה על
  .1961-א"התשכ, ]נוסח חדש[לפקודת מס הכנסה 

י האסיפה הכללית של החברה "האופציות מכוחה אושרו עכל תוכנית האופציות והקצאת 
  . בהתאם לתקנון החברה 31.1.08ביום 

לתקנות בהתאם   מתאר להקצאת אופציות מתוך התוכנית25.12.07החברה פירסמה ביום 
, בין היתר, שבו פורטו 2000- ס"התש, )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים(ניירות ערך 

 ניירות הצעה פרטית של(תקנות ניירות ערך כן דוח הצעה פרטית בהתאם לותנאי התכנית 
    .2000- ס"התש, )ערך בחברה רשומה

בקיזוז  (הוצעו בהתאם לתוכנית האופציות, נכון ליום פירסום דוח תקופתי זה, בהמשך לכך
, אופציות 59,550,000, ר דירקטוריון החברה" וליול החברה"מנכללרבות , )אופציות שפקעו

  . מניות 59,550,000  -הניתנות למימוש לעד

מחיר המימוש של כל אופציה , 26.6.08 מיום קטוריון החברהבהתאם להחלטת דיר
 זהה לממוצע של מחיר הסגירה של מניית החברה  ואילך הינו ממועד זהשהוקצתה 

, כמו כן. 15בשלושים ימי המסחר שקדמו ליום החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות
  .יות שוות מנות רבעונ12 -ר הדירקטוריון יבשילו ב "האופציות שהוקצו ליו

  
 31 שהסתיימה ביום לשנהלדוחות הכספיים של החברה  26לעניין זה ראו גם ביאור 

 .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008מבר דצב
  

 נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה .2.9.7
  

  .חברי הנהלה בכירה 14 -  ו 16דירקטורים 16נים בחברה למועד פרסום הדוח התקופתי מכה
  

כללים בדבר ( בדירקטוריון החברה מקבלים גמול בהתאם לתקנות החברות צים המכהנים"שני הדח
אינם מקבלים  הדירקטורים האחרים בחברה .2000 -ס "התש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

לאחר ,  אישר דירקטוריון החברה17.4.08ביום  . כדירקטוריםמהחברה גמול או שכר בגין כהונתם
ר "את תנאי העסקת יו, וועדת הביקורת של הדירקטוריוןשהתקבלו אישורי ועדת התיגמול 

ר "תנאי העסקת יו. 18.4.08הדירקטוריון כפי שפורטו בדיווח מיידי של החברה שפורסם ביום 
  .28.9.08 וביום 1.6.08י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום "הדירקטוריון אושרו ע

  

                                                 
 
 ).ובהתאמה לחלוקות דיבידנד ₪ 5.5מחיר מימוש של ( בתנאים המקוריים 25.9.08ל חברה בת שבוצעה ביום "למעט הקצאה למנכ 15
 . רקטורים מקרב העובדיםלרבות שני דירקטורים חיצוניים ושני די 16
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 2.17.5סעיף ראו . אר.סב.אפ בבעלות בעלי המניות של חברת ניהוללהסכם ניהול בין החברה לבין 
, 2008 בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  )ד(29ביאור  וכן להלן

  .הכלולים בדוח תקופתי זה
  

, כיסויים פנסיוניים, בין היתר,  הכוללים הסכמים אישייםפיחברי ההנהלה הבכירה מועסקים על 
 כן מקצה החברה אופציות . בעת פרישהחודשי הודעה מוקדמת וססי יעדים מבותשלום בונוסים

   ). לעיל2.9.6ראו סעיף (בהתאם לשיקול דעתה , למניות החברה לחברי ההנהלה הבכירה
  

תשלום מענקים בסכום כולל של ר הדירקטוריון "וליואושר לחברי ההנהלה הבכירה  2008בגין שנת 
   .ח"מיליון ש 8.9 –כ 

  

 רכישת ציוד וספקים,  וספקיםחומרי גלם .2.10
 

ציוד ,  אופטייםכבלים, כבלי נחושת, מרכזות: הםעיקריים המשמשים את החברה ומרי הגלם הח .2.10.1
החברה רוכשת את  XDSL.נתבים ומודמי ,  שרתים,לתקשורת נתוניםמערכות וציוד  ,לתמסורת

ציוד  של ניותיצרמרבית הציוד הנחוץ לתשתיות התקשורת שלה מחברות ישראליות הקשורות עם 
רוב הציוד אשר נרכש . כנה ממספר ספקים עיקרייםומרה ותוהחברה רוכשת ח. עולםמהתקשורת 

יחודי ולאורך כל שנות פעילותו יבתמסורת ובמערכות רדיו הינו ציוד , במיתוג, בתקשורת נתונים
  .) להלן2.10.3לעניין זה ראו גם סעיף  (אין אפשרות לקבל תמיכה אלא מטעם היצרן

  
  : מן הספקים העיקריים וצורת ההתקשרות עמם2008הלן פירוט שיעור רכישות החברה בשנת ל .2.10.2

  
  מוצרים
  עיקריים

  
  

שיעור הרכישות   צורת התקשרות ספק עיקרי
מתוך סך רכישות 
  תחום הפעילות

רכבים 
  בליסינג

  6.8%  הסכם מסגרת והזמנות  'ספק א

  
י "קבוצת אלקטל המיוצגת בישראל עב רי הציבוציוד המיתוגתחום תלות ביש לה , לדעת החברה .2.10.3

 בחברת  ללקוחות עסקיים יה של החברה יבתחום מערכות הגב, מ"אלקטל טלקום ישראל בע
Software Systems Amdocs , בחברת –ובתחום התמסורת ECI. 

  
מ "בע) מכירות ושיווק(י נורטל ישראל "המיוצגת בישראל ע, "נורטל"אשר ליחסי החברה עם קבוצת 

שהיה " נורטל"היו קשורות בהסכם שידרוג ותחזוקה של מרכזות מתוצרת " נורטל"רה ו החב-
, קודם לסיום תקופת ההסכם בוצעה בחברה עבודת בדיקה מקיפה ונמצא .2007בתוקף עד סוף שנת 

על (ולאור ההסתברות הנמוכה " נורטל"כי לאור נסיונה של החברה בתפעול המרכזות מתוצרת 
וכן לאור העלויות הגבוהות ביותר , תקלות שהחברה לא יודעת לפתור בעצמהל) בסיס ניסיון העבר

בעקבות . נכון יותר שלא לחדש את ההסכם בתנאים המוצעים, שהיו כרוכות בחידושו של ההסכם
  . להלן3.12.3ראו גם סעיף " נורטל" לעניין ."נורטל"בשל החברה תלות פחתה הזאת 

  

 הון חוזר  .2.11
  

ומנים והשקעות לזמן קצר בהון החוזר הינו בדרך כלל מהותי והוא נועד מרכיב המזומנים ושווה מז .2.11.1
 .לאפשר לחברה גמישות בפעולותיה

  
מדיניות המלאי בחברה . ברובו מלאי מיועד להשקעה לרכוש קבועהוא י החברה "המלאי הנרכש ע .2.11.2

עם , כפי שנקבעת מעת לעתלצריכה ממוצעת החברה של ה ילצרכ לאחזקת מלאי שיספיק שואפת
ההזמנות מספקים מבוצעות  . במקרים חריגים בהתאם לאופי צריכת הפריט ומחירומישותג

 .עתידלובתחזיות  בעבר בביקושים בהתחשב
  

 .עיית נזילות לחברהבבהון החוזר איו למרות הגירעון כי , דירקטוריון החברה קבע .2.11.3
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   : 2008  בשנתאשראי ספקים ולקוחותלהלן נתונים בדבר  .2.11.4
  

 
 
 
  
  

 השקעות .2.12
  

 שנהללדוחות הכספיים של החברה  33ביאור ראו השקעות בחברות מוחזקות מידע בנושא ל
' לפרק ד 4 - ו   3 סעיפיםראו וכן  ,בדוח תקופתי זההכלולים  ,2008בדצמבר  31ביום שהסתיימה 

  . תקופתי זהבדוח 
  

 מימון .2.13
  

 שיעור הריבית הממוצעת על ההלוואות .2.13.1
  

  ).פחות משנה( לטווח קצר אשראיידי -החברה אינה ממומנת על 31.12.08 ליום
   :להלן התפלגות ההלוואות

  
  עור הריבית הממוצעתיש סוג מטבע או הצמדה  מקור המימון

מקורות לא 
  בנקאיים

 4.31%  ח  צמוד מדד"ש

  
  

  אי בקבלת אשרמגבלות .2.13.2
  

 שנהלדוחות הכספיים של החברה ל 13 ביאורראו  - לעניין מגבלות הכלולות בהלוואות החברה   .א
 . הכלולים בדוח תקופתי זה,2008 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

  
 מגבלות בנק ישראל הקשורות ללווה בודד ולקבוצת לווים  .ב

  
קבוצת לווים כלפי מגבלות על חבות של לווה ושל הוראות המפקח על הבנקים בישראל כוללות 

הוראות אלו יכולות להשפיע מפעם לפעם על יכולת חלק מהתאגידים הבנקאיים . הבנקים
הואיל ולחברה אין נתונים ומידע מדויק לגבי מגבלות לווה בודד . להעניק אשראי נוסף לחברה

איגרות חוב שהונפקו את היקף ולאור העובדה שהחברה אינה יכולה לכמת , החלות על הבנקים
אם , אין לחברה יכולת להעריך מתי ובאיזה היקף חוב, ל ידי החברה המוחזקות בידי הבנקיםע

   .ישפיעו מגבלות אלה על יכולת גיוס האשראי של החברה, בכלל
  

  סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח .2.13.3
  

כ בהיקפים לא "בד, )on call( מעת לעת הלוואות לזמן קצר ה החברה נטל2008החל מחודש יוני 
   .נכון ליום פרסום דוח זה אין לחברה הלוואות כאמור. שמעותייםמ
  

  831.12.0 לאחר סכומי אשראי שנתקבלו .2.13.4
  

האשראי ניתן באמצעות . ₪ מיליון 400 גייסה החברה אשראי בנקאי בהיקף של 12.3.09ביום  
 של) כולל עמלות(ריבית ממוצעת  ב שנים4 או 3לתקופה של ) לא צמודות(שיקליות הלוואות 

  . )3.22% - נטילת האשראי נכון ליום ( 0.97% + "פריים"
 
  
  
 

צע היקף אשראי ממו  
  ₪ במיליוני 

  ממוצע ימי אשראי

  16+ שוטף   996  לקוחות
  30+ שוטף   328  ספקים
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 ריבית משתנה .2.13.5
 

 12.3.09לגיוס אשראי בנקאי ביום . לחברה הלוואות בריבית משתנהלא היו  31.12.08נכון ליום 
  . לעיל2.13.4בריבית משתנה ראו סעיף 

  
 דירוג אשראי  .2.13.6

 
 נכון  המדרגות מהחברותכל אחתוג של להלן פירוט הדיר. גופים מדרגיםארבעה י "החברה מדורגת ע

  .                                        :)לרבות עידכונים אחרונים בדירוג (למועד פירסום דוח תקופתי זה
  

שם 
החברה 
  המדרגת

סוג   שינויים שחלו בדירוג  דירוג
האשראי 
  המדורג

Standard 
& Poors   

  
  מעלות   

AA+ 25.8.08 –יבויות של החברה מדירוג  העלאת דירוג ההתחי

AA לדירוג AA+העלאת הדירוג .  עם אופק יציב
מתבססת בעיקרה על השיפור בביצועים וביעילות 

יציבות במבנה הנהלת החברה , התפעולית של הקבוצה
ושינוי במבנה הסיכון העסקי כתוצאה משינוי בתמהיל 

  . הכנסות הקבוצה
,  היתרבין, וזאת,  מתן תוקף לאותו דירוג- 13.10.08

לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של מימוש אופציית 
  ). 1.3.1ראו סעיף (אר .סב.י אפ"שבוצע ע) 10.66%(הרכש 

  

כל סדרות 
   ח"האג

     1Aa  מידרוג
  
מאופק שלילי   אופק הדירוג של החברה השבת - 21.5.08 

לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה הכספיות של 
פיצוי על , י חזקהחברה והמשך הצגת פרופיל פיננס

השחיקה במגזר התקשורת הנייחת באמצעות פעילות 
וזאת , במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאוד

של מלוא הרווח הנקי כדיבידנד לאחר   על אף חלוקה
  .החלפת גרעין השליטה בחברה

 

ח "אג
 - ו 4סדרה 
5  

Standard 
& Poors 

BBB+  
  

  
  

שלילי ליציב מברה אופק הדירוג של הח שינוי – 12.8.08
בעקבות בחינה של הביצועים התפעוליים והמינוף המתון 

על מובילות , בין השאר, דירוג החברה נסמך. של החברה
, יעילות תפעולית, החברה כמפעילת תקשורת לאומית

אספקת מגוון שירותים בשוק התקשורת ופרופיל פיננסי 
  . מספק

 בחינה של וזאת לאחר, מתן תוקף לאותו דירוג - 7.10.08
אר .סב.י אפ"שבוצע ע) 10.66%(מימוש אופציית הרכש 

  ).1.3.1ראו סעיף (
  

הדירוג 
הינו 
  לחברה

Moody`s Baa1  24.11.08 –  הותרת הדירוג על Baa1 )הדירוג  .)יציב
הינו 
  לחברה

  

   ומקורות הגיוס)9200 (לגיוס בשנה הקרובההערכה  .2.13.7
 

חוב  2009החברה בשנת במידת הצורך תגייס   .2009 שנת במהלך מהלוואותיה חלקתפרע  החברה
   .נוסף

 המוחזקות על ידי 5ח מסדרה "גיוס חוב ממכירת אג: אפשרויות המימון העומדות בפני החברה הינם
 מתאגידים חדשות הלוואות באמצעות חוב גיוס ,מ"בע) אחזקות( בזק זהב , בת בשליטה מלאההחבר

  .ההון שוקב הוןחוב או  גיוס באמצעות או/ו בנקאיים
    

או ספקי אשראי אחרים לגישור /להערכת החברה עשויה החברה לגייס מעת לעת הלוואות מבנקים ו
  .מעת לעת, אם יהיו, על פערים בתזרים המזומנים כפי שיהיו
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  . לעיל2.13.4 ראו סעיף 12.3.09לגיוס אשראי בנקאי ביום 
  

  וערבויות שעבודים .2.13.8
  

של החברה לדוחות הכספיים   19 – ו 13ים ביאורראו  החברה מידע בנוגע לשעבודים וערבויות שלל
  .  הכלולים בדוח תקופתי זה,2008 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנהל

   

 מיסוי  .2.14
  

בדצמבר  31שהסתיימה ביום  שנהללדוחות הכספיים של החברה  8ביאור ראו מידע בנושא מיסוי ל
  .לים בדוח תקופתי זהו הכל,2008

 

 איכות הסביבה .2.15
 

  ")החוק ("6200 –ו "התשס, הבלתי מייננתקרינה ה חוק .2.15.1
  

הקמתם , )"מקור קרינה": להלן(החוק מסדיר את העיסוק במקורות קרינה אלקטרומגנטית 
קובע החוק כי הקמה והפעלה של מקור קרינה וכן מתן , בין היתר. והפעלתם וכן את הפיקוח עליהם

עובדים , ואחריות מחמירה על חברה,  ותקובע הוראות עונשי; שירות למדידת קרינה טעונים היתר
מטיל על בעל היתר חובות רישום ודיווח וכן מקנה  סמכויות פיקוח בעיקר לממונה ; ונושאי משרה
יצוין כי מתקנים של .  וסילוק מקור קרינה ההיתרביטול, לרבות לעניין תנאים בהיתר, על הקרינה

  .  נכללים בהגדרת מקור קרינההחברה כגון מתקני שידור או מתקני תקשורת אלחוטיים
  

 היתרי הפעלה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה  הוציאההחברה
  .לאתרי השידור המופעלים על ידהולמתקני התקשורת  ")הממונה("
  

כי הממונה רשאי לדרוש היתרי בניה כתנאי להמשך תוקפם של היתרי ההפעלה למתקני , יצויין
ביחס , בין היתר, וכן קיומם של תנאים נוספים, שניתנו על ידו) רבות מתקני שידורל(התקשורת 

ראו גם סעיף . שניתן לחברה מאת הממונה" אישור סוג"שהינם בעלי " מתקני גישה אלחוטיים"ל
   . להלן2.16.11

  
יפה ונוהל אכ, הפעלה ומדידה של מקורות קרינה בלתי מייננת, הקמהלגבי נוהל עבודה קיים לחברה 

  .דירקטוריון החברהי "עמתאים שאושר 
  

 תשלום אגרות  נקבע19.1.09שפורסמו ברשומות ביום מייננת בתקנות חדשות בעניין הקרינה הבלתי 
בעקבות אישור התקנות  צפויה החברה להידרש לתשלום . בגין הגשת בקשת היתר למקור קרינה

 אחריות  בתקנות האמורותהכן נקבע .םהצפוי להתפרס על פני מספר שני, לא מהותי בסכום, אגרות
   .פלילית לעניין אי עריכת מדידות ודיווח לגבי עריכתן בהתאם לקבוע בתקנות

ראו סעיף , 1965 -ה "התשכ, לעניין היתרים למתקני שידור הדרושים מכוח חוק התכנון והבניה .2.15.2
   .להלן 2.16.11

  
 בדוחות הכספיים )5)(א(17 ראו ביאור - " הלל"תחנת השידור מ, לכאורה, קרינהלגבי תביעות בעניין  .2.15.3

  .הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום של החברה 
   

 החברה  פעילות מגבלות ופיקוח על  .2.16
  

 הגוף העיקרי . את פעילותה העסקיתותמגבילהמסדירות ולמערכות דינים שונות החברה כפופה 
  . הינו משרד התקשורת,כחברת תקשורת, המפקח על פעילות החברה

  
  פיקוח על תעריפי החברה .2.16.1

  
  . לחוק התקשורת17 עד 15על תעריפי החברה חלים הסדרים מכח סעיפים 

    
י נוסחת "מתעדכנים עפ בתקנות כאמור יםשנקבע  השירותים המפוקחים של החברהתעריפי  .א

יבוריות ובהסתמך על המלצות של ועדות צ,  כקבוע בתקנות- הכל , הצמדה בניכוי מקדם הפחתה
  .לבחינת תעריפי החברה
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 יתבסס על 1.6.08 התקבל מכתב משרד התקשורת ולפיו עידכון התעריפים ליום 20.3.08ביום 

בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות , 2003-מתווה התעריפים הקיים אותו קבעה ועדת גרונאו מ
–ז "התשס, )ןתיקו) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (בזק ושידורים(התקשורת 

לאחר וככל שיאומצו המלצות ועדת גרונאו בדבר , י המכתב"עפ"). תקנות החישוב(" 2007 
תיסלל הדרך לעבודתה של ועדה אשר תקבע הסדר , מדיניות וכללי התחרות בשוק התקשורת

  הופחתו תעריפי החברה בהתבסס על הנוסחה 1.6.08ביום . תעריפים חדש לשנים הקרובות
 בממוצע למעט התשלום הקבוע החודשי בגין קו 2% -  החישוב בשיעור של כהקבועה בתקנות

י "א ע"תעריפי קישור הגומלין המשולמים למפ). 3.4(%שעודכן בשיעור עליית המדד , טלפון
 בוטל 1.1.09החל מיום . 11.6.08 החל מיום 2%-  הופחתו בשיעור ממוצע של כתבעלי הרישיונו

ן לחברה עבור סיום "ישוב התשלום שמשלם מפעיל רט שניות בח12חיוב לפי מקטעים של 
וכן תעריפי סיום שיחה ברשת החברה , השיחה ברשתה והפך לחיוב לפי מקטעים של שניה

  .  שמשלמים המפעילים השונים הועמדו על אותו תעריף החל ממועד זה
  

י שר "ואימוצן עלעניין עדכון תעריפי החברה ראו גם עדכון בנושא המלצות ועדת גרונאו 
לאחר , 2008הסתיים בשנת " הסדר גרונאו"כי , לאור העובדה . לעיל2.6בסעיף התקשורת 

בדיון מול משרד , ובכללה מקדם ההפחתה, נמצאת סוגיית עידכון התעריפים, שהוארך בשנה
  .התקשורת

  
, ל " הנ15המפוקחים לפי סעיף לשירותים  תעריפיםנקבעו אם , א לחוק התקשורת15לפי סעיף   .ב

למקבץ של " סל תשלומים חלופי"לאשר לבקשת בעל הרישיון , בהסכמת שר האוצר, השררשאי 
 . שירותים

  
 רשאי ,15שירות בזק שלא נקבע לו תשלום לפי סעיף  "-   לחוק התקשורת17י הוראת סעיף "עפ  .ג

לרבות שירות (בגין שירותים אלה שמספקת החברה ". בעל רישיון לדרוש בעדו תשלום סביר
קובעת החברה את התעריפים ומודיעה עליהם ) 'גישה עסקית וכד, לאינטרנטגישה רחבת פס 

,  להוראות נוספות ברישיון הכללי לעניין תעריפים.למשרד התקשורת בהתאם לרישיונה הכללי
 .להלן. ג2.16.2ראו סעיף 

  
 .להלן. ג2.16.2להוראות נוספות  לעניין תעריפים ברשיונה הכללי של החברה ראו סעיף 

  
 ן הכללי של החברהשיויהר .2.16.2

  
   התקשורתשרמכתב מדיניות של 

 
פועלת , בין היתר, אשר מכוחו,  הכללי של החברההלרישיונ התקבל תיקון מקיף 31.3.04ביום 
 הכולל עיקרי מדיניות בעניין אפשרות  דאזלתיקון האמור צורף מכתב שר התקשורת. החברה

   : כדלקמן, החברה להציע הנחות לגודל וסלי שירותים
  

יאפשר המשרד ,  מתחרה יחל במתן שירות טלפוניה מסחריארצי-שמפעיל פנים לאחר - הנחות לגודל
 15 מהתשלום שנקבע לשירות לפי סעיף 10%לחברה להעניק הנחות לגודל בשיעור שלא יעלה על 

ההנחה לא תחול על . א לחוק15שייקבעו בדרך של סל תשלומים חלופי לפי סעיף , לחוק התקשורת
 24.5.06כי ביום ,  יצויין.10%- שלגביהם נקבעו כיום בתקנות שיעורי הנחות הגבוהים מהשירותים
המאפשר לחברה לתת ) 1.6.06בתוקף מיום (י שרי התקשורת והאוצר סל תשלומים חלופי "אושר ע

   .10%הנחות לגודל בשיעור של עד 
 

 הנייחת במגזר ארצית- לאחר שנתח השוק של החברה בתחום הטלפוניה הפנים- סל שירותים
 של החברה באופן שיאפשר לה להגיש הרישיונ יתוקן 85%-יפחת מ) עסקי או פרטי(לקוחות מסוים 

הכולל שירותי בזק הניתנים בידי , לשר בקשה לאישור שיווק סל שירותים באותו מגזר לקוחות
למצב  לבבשים , ווק סל שירותים יינתןיאישור השר לש. לרבות שידורים, החברה ובידי חברה בת

קיום מקבץ ) 1: (בהתייחס לאלה, בין היתר, אישור השר יינתן. התחרות בתחום הבזק או השידורים
החברה וחברת הבת יאפשרו ללקוחות ) 2(; י מתחרה כחבילה"שירותים במתכונת דומה המשווק ע

) 3(; לרכוש כל שירות הכלול בסל השירותים גם בנפרד בתנאים זהים לתנאים בהם הוא ניתן בסל
אם יתברר כי אף בטרם פחת נתח השוק . סל השירותים יוצע ללקוחות על בסיס שוויוני ובלתי מפלה

חלה הרעה מהותית במעמדה התחרותי של חברה בת , 85%-של החברה בתחום הטלפוניה הנייחת מ
ישקול , בידי מתחרה, טלפוניה, בין היתר, הנובעת משיווק של חבילת שירותים הכוללת, של החברה

  . של החברה כאמור לעילהרישיונשר לתקן את ה
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עם החברות הבנות ) Bundle(שיאפשרו לה לשווק סלי שירותים משותפים  התנאים, לדעת החברה
  . כאמורBundle  באפקטיביות שליםפוגע -שלה כמפורט לעיל 

  
 התקבלה בחברה טיוטת תיקון לרשיון החברה ולרישיונות החברות הבנות שלה 3.7.08ביום 

 הגישה 27.7.08ביום . לעניין שיווק סלי שירותים משותפים. אס.בי.בזק בינלאומי ודי, אפוןפל
משקף הכבדה רגולטורית ביחס למסמך  נותשיויתיקון הרהחברה עמדתה למשרד התקשורת ולפיה 

וכי מן הראוי היה , שאמור לשקף הקלות לחברה, 31.3.04המדיניות של שר התקשורת מיום 
 עם ירידת נתח השוק ווק סלי שירותים משותפים המשקף מתן הקלות לחברהשילמודל שיאפשר 

 בטיוטת  של המשרד באמצעים מתונים יותר מאלה שהוצעולצד פיקוח,  או פחות85% -שלה ל 
וכן פורסמו ,  הועברו להתייחסות החברה והחברות הבנות שלה22.1.09ביום   .שיוןיהתיקון לר

טיוטת תיקונים לרשיונות הכלליים של החברה , סותלהתייח, באתר האינטרנט של המשרד
 העבירה החברה 8.2.09ביום . והחברות הבנות בעניין אישור שיווק סלי שירותים משותפים כאמור

בקשה החברה . ללא נימוק, עמדתה ולפיה הערות מהותיות של החברה לא באו לידי ביטוי בטיוטה
בהתייחס לאישורים הנדרשים ולחובת הפריקות לרבות , תיקונים מהותיים לטיוטת תיקון הרשיון

   . להלן5.6.5 -ו , 4.1.2, 3.18.3.1ראו סעיפים לעניין זה חברות הבנות ביחס ל. של רכיבי הסלים
  

ונחי הכנסות במ, ירד נתח השוק של החברה, 25.8.08על פי הודעת משרד התקשורת מיום 
 כמו .85% -אל מתחת ל) מגזר פרטי(נייחת בתחום הטלפוניה ה,  2008יוני חודש נורמטיביות נכון ל

 נתח השוק כאמור 2008 נכון לחודש נובמבר 9.3.09בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום , כן
  . לעיל2.6.1  לעניין זה ראו גם סעיף.88.1% ובמגזר העיסקי 82.3%במגזר הפרטי היה 

                            
   הכללישיוןיהרעיקרי 

 
 )חובת השירות האוניברסלי (וחובת שירות לכלשיון יהיקף הר  .א
 

 ;שיוןיעל פי המפורט בנספח לר, שירותים נלווים ואחרים, על החברה לספק שירותים בסיסיים
, לבטל, לשנות, שיון עוגנו סמכויות השר הקיימות בחוקי בר;שיון אינו מוגבל בזמןיתוקף הר

, )חובת השירות האוניברסלי (שרותיה לכל דוריעל החברה לספק ש; שיוןיולהתלות את הר
  . ללא תלות במיקום או בעלות הייחודית, בתנאים שוויוניים ובלתי מפלים לכל סוג שירות

  
 כללי הפרדה מבנית  .ב
 

, לעניין זה כוללת את פלאפון שהגדרתה" חברה בת"על החברה לקיים הפרדה מבנית בינה לבין   
 שבינתיים מוזגו לבזק גולדנטל תקשורת וכן בזקכ בזק און ליין ו,.אס.בי.די, בזק בינלאומי

כי אם נוכח  17לשר סמכות להרחיב את תחולת כללי ההפרדה גם לחברה בעלת זיקה( בינלאומי
, נדרשת הפרדה מלאה בין הנהלות החברות). חשש של ממש לפגיעה בתחרות או בציבורקיים 

פרדה מלאה  ה;למערכת הכספים ולמערכת השיווק, לרבות בכל הקשור למערכת העסקית
תאריך ל(  ועובדי חברת הבת בחברה איסור העסקת עובדים של החברה בחברת הבת;בנכסים

בזק בינלאומי שהושאלו בעבר מבזק ל  נותר מספר קטן של עובדיםפירסום דוח תקופתי זה
לאחר , ובזק בינלאומי נושאת כיום, לאור הסדר ברישיון הכללי הקודם של החברה, ובזקכל

כאשר (איסור העברתו של מידע מסחרי לחברה בת ; )בעלויות העסקתם, לבזקכהמיזוג עם 
לא ימונה עובד החברה . )הורחבה וכוללת גם מידע מסחרי על החברה" מידע מסחרי"הגדרת 

אודות " מידע מסחרי"אם במסגרת תפקידו בחברה יש לו גישה ל, לדירקטור בחברה בת
הגבלת  (וע בתחרות בינה לבין המתחרה הבת עלול לפגהחברהי "אשר השימוש בו ע, מתחרה

  .)ר דירקטוריון החברה"מינוי זו אינה חלה על יו
 

שיון המתחרים יעל החברה לקבוע כללים ונהלים לשמירת סודיות של מידע מסחרי על בעלי ר
  .החברה קבעה כללים כאמור. ואיסור העברתו לחברה הבת, בחברה בת של החברה

  
ל משרד התקשורת ובו הוא מודיע על כך "בל בחברה מכתב מנכהתק, 9.3.09ביום כי , יצויין  

בשיעור של , לחוק התקשורת) 4)(ב(ב37שהוא שוקל להטיל על החברה עיצום כספי לפי סעיף 
של הוראות הרשיון הכללי של החברה בנוגע להפרדה , לטענתו, בגין הפרה, ח" ש15,024,000

עד ליום ל משרד התקשורת " בפני מנכלחברה ניתנה הזדמנות להביא את טענותיה .המבנית
  . והיא לומדת את תוכן המכתב8.4.09

                                                 
 
 .קרובה או שותפה, קשורה, מסונפת, בעל עניין, אחות, בת, חברה אם 17
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 תעריפים  .ג
 

המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לעניין : ןעל פי הרישיו(הודיע המנהל   
תעריף כי בכוונת השר לקבוע ) דרך כלל או לעניין מסוים, רישיונות בכלל או לעניין רישיון זה

לספק את השירות בטרם נקבע החברה לא תתחיל ,  התקשורת לחוק15פי סעיף  ללשירות חדש
  . החברה לא תגבה מחיר מפלה.אלא בהיתר השר, לו התעריף

 
א לחוק 15 או 15החברה תספק שירות או חבילת שירותים שלא נקבע להם תעריף לפי סעיפים 

  .ובתעריף אחיד, ללא אפליה, ותציעם לכל דורש, במחיר סבירהתקשורת 
 

היא תעשה כן על פי תעריפיו ללא כל , כאשר החברה גובה תשלום בעד שירותי מפעיל אחר
 אחר ארצי-מפעיל פניםוהתעריפים לשיחות בין מנויי החברה ובין מנויי החברה למנויי , תוספת

  .יהיו תעריפים אחידים וכוללים
  

שלם באמצעות הוראת  תוקן רישיונה של החברה באופן המתיר לה לחייב מנוי ל14.4.08ביום 
  . למעט מנוי פרטי שאין לו חשבון בנק, קבע או כרטיס אשראי

  
 השקעות בתחומים אחרים ומגבלות שיתופי פעולה  .ד
 

 מההכנסות השנתיות 25%נקבעה הוראה המתירה לחברה להשקיע במהלך שנה קלנדרית עד 
ה לשם מתן בפעילות שלא נועד) לא כולל הכנסות חברות בעלות זיקה לחברה(של החברה 

  .השר רשאי להתיר חריגה משיעור זה. שירותי החברה
  

טעונה אישור , שיון אחרי באמצעות בעל רםהתקשרות החברה בהסכמים לביצוע שירותי
שיון אחר יוהתקשרות בהסכמים לביצוע שירותי בזק או פעולות בזק בשיתוף עם בעל ר, המנהל

  .שיון לשידורים טעונה אישור השריאו עם בעל ר
 
שנועדו או שעלולים , הסדר או הבנה, חברה לא תקיים כל פעילות ולא תהיה צד לכל הסכםה

השר רשאי לתת לחברה הוראות על צעדים . לצמצם את התחרות בתחום הבזק או לפגוע בה
  .שעליה לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים

  
 מיספור וניידות מספרים  .ה
 

הוראות בדבר הפעלת ניידות בהתאם לספור ויתפעל בהתאם לתוכנית מנקבע כי החברה 
  . לעיל'א2.6.6מספרים  ראו סעיף התוכנית המיספור וניידות לעניין . מספרים

 
 תפעול רשתות החברה ורמת שירותיה  .ו
 

, כל שעות היממהב, ולקיים שירותיה בכל ימות השנה, על החברה לקיים ולתפעל את הרשת
ולפעול , בהתאם לדרישות הטכניות ולטיב שירות,  באורח תקין וסדיר,לרבות בשעת חירום

אשר , "רמת השירות למנוי"הרישיון הכללי של החברה כולל נספח בדבר  .לשיפור שירותיה
החברה העבירה למשרד הצעתה לתיקון . נקבע כי יתוקן לאחר שהחברה תמציא למשרד נתונים

  .אך התיקון טרם בוצע ,פעילים אחריםתוך התאמתו למציאות ולרשיונות של מהנספח 
  

 קישור גומלין ושימוש  .ז
 

באופן שיאפשר לו לעמוד בדרישות , שיון אחרי על החברה לספקם לבעל ר- שירותי תשתית 
 . שיון שהוא חברה בעלת זיקהיולהימנע מהעדפה לבעל ר, בתנאים סבירים ושוויוניים, שיונויר

ולעניין , שיון אחר לשם קבלת השירותיעל רנקבעו הוראות לעניין העמדת מידע חיוני לב
אספקת השירותים באופן שיאפשר לו לעמוד בדרישות רמת השירות שבהן חוייב ובאופן שלא 

  .יפלה בין מקבלי שירותיה של החברה לבין לקוחותיו
  

 הוראות שתכליתן לאפשר ביצוע של קישורי גומלין ומתן שירותים בין נקבעו - קישורי גומלין 
הוראות דומות קיימות לעניין מתן אפשרות שימוש . ה לבין כל רשת ציבורית אחרתרשת החבר

  .שיון אחרילבעל ר
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 הסדרים בתחום הביטחון  .ח
 

על החברה להקים את רשת החברה .  הוראות לעניין הפעלת רשת החברה בשעת חירוםנקבעו
ה בחתכים ולתפעל אותה באופן שימנע קריסתה בשעת חירום ובאופן שיאפשר צמצום פעילות

  .שונים
 
עבור כוחות הביטחון בישראל ומחוצה לה שירותי בזק ושירותי הקמה לבצע  החברה על

החברה , כמו כן.  שלה עם כוחות הביטחוןכקבוע בהסכמים, ותחזוקה של תשתית וציוד קצה
החברה תפעל לכך שכל . תספק שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון כמפורט בנספח סודי ביותר

ייעשה בהתאמה מלאה להוראות , למעט ציוד קצה, קנה של חומרה במתקני בזק שלהרכש והת
  . התקשורת לחוק13שניתנות לחברה לפי סעיף 

 
טחון ולמלא בקפדנות אחר הוראות הביטחון שבנספח לרישיון יעל החברה למנות ממונה ב

, ע מסווגאי מסירת מיד, אישור בטחוני למינוי נושאי משרה מסוימים, דרישת ישראליות(
, טחוןידירקטוריון בענייני בדיוני ,  נוגד את הוראות הביטחוןאם הגילוי, לרבות לבעל מניות

הגנה על המערכות והגבלת דיווח או פרסום הנוגעים למתן שירות מסווג , שמירת סודיות
  ).לכוחות הביטחון

 
 אחריות וביטוח  .ט
 

  . הוראות מפורטות לעניין חובת ביטוח ואחריות החברהנקבעו
  

 פיקוח ודיווח  .י
 

דוחות לפי שיון וכן ישפורטו ברכגון הגשת דוחות , חובות דיווח נרחבותמוטלות על החברה 
  .דרישה בעניינים שונים

 
עיון ,  למנהל הוקנו סמכויות כניסה למתקנים ומשרדים המשמשים את החברה,כמו כן

  . מן החברהוהעתקת מסמכים ודרישת מידע ודיווחים
 
 עניינים שונים  .יא
 

 ".בעלות צולבת"שיון הכללי כולל מגבלות ירה
 .לשעבוד או לעיקול, שיון וכל חלק ממנו אינו ניתן להעברהיהר

נוסח של הסכם התקשרות שבכוונתה להציע למנויים להכין החברה על , שיוןיעל פי התיקון לר
תהליך  החברה מצוייה ב.למנהל סמכות להורות על שינויים. לפי דרישתו, לעיון המנהלולהגישו 
  .של הכנת הסכם התקשרות כאמורמתמשך 

 
שיון ולשיפוי המדינה על י ערבות בנקאית להבטחת מילוי תנאי הרלהמציא למנהלעל החברה 

החברה המציאה . ב"ליון דולר ארהי מ10-בסכום השווה ל, כל נזק שייגרם לה עקב הפרתם
כי , יצויין (ם ברישיון השר רשאי לחלט את הערבות או חלקה בתנאים המפורטי. כאמורערבות

 )א(19 ביאורגם לעניין זה ראו . משרד התקשורת השתמש בעבר בסמכות זו ביחס לחברה
דוח תקופתי הכלולים ב 2008 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום שנהשל החברה ל הכספיים דוחותל
  . )זה
 

להגבילו או , שיוןישר התקשורת רשאי בכל עת לבטל ר, תקשורתבהתאם להוראות חוק ה
אם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון אינם עומדים , בין היתר, להתלותו

או אם , על פי כללים שנקבעו לפי החוק, בתקנים וברמה נאותים של פעולה או שירות דומים
  .בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון

 
 .פי על הפרת תנאי מתנאי הרישיוןלהטיל עיצום כסמוסמך מנהל הכללי של משרד התקשורת ה

  . להלן2.16.13לעניין הגדלת סכומי העיצומים ראו סעיף 
  

השירותים הקשורים לפעילות   אישר שר התקשורת לחברה להפסיק את 28.10.08ביום 
) בזק ושידורים(תקשורת הצו וכן התוספת הרביעית ל   תקשורת לוויינית ורשיונה הכללי
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תוקנו  1997-ז"תשנ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"ת קביעת שירות חיוני שנותנ(
  ). לעיל1.1.6ראו סעיף (בהתאם 

  
 תמלוגים .2.16.3

 
כי בעל רישיון למתן שירותי בזק ישלם תמלוגים למדינה על הכנסותיו ממתן , חוק התקשורת קובע

ור עיש. ייקבעו בידי שר התקשורת ושר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסתשירות בזק ש
  .עורים שוניםי שאך בתקנות ניתן לקבוע, 11% הואהתקשורת התמלוגים הקבוע בחוק 

  
הרחיבו את בסיס ההכנסות  ,)"תקנות התמלוגים": להלן (2001-א"התשס, )תמלוגים(תקנות הבזק 

שיון ימטילות על כל מי שקיבל רהתקנות . תוך הפחתה הדרגתית בשיעוריהם, החייבות בתמלוגים
לאומיים ושירותי - שירותי בזק בין) לרבות החברה(ארציים נייחים   שירותים פניםלמתןבזק כללי 

, ת לתקנותומשירותים המנויים בתוספ) מ"ללא מע(חובת תשלום תמלוגים על הכנסותיו , ן"רט
למעט שטחי הרשות (שומרון וחבל עזה , לרבות ההכנסות משירותים אלה למנויים באזור יהודה

ביום .  לחוק13סות ממתן שירותים אלה לכוחות הביטחון על פי סעיף ולרבות הכנ) יניתתהפלס
המסדיר הפחתה של שיעור התמלוגים לכל בעלי  , פורסם תיקון לתקנות התמלוגים31.8.06

  עד לשיעור תשלום, מדי שנה 0.5%של בשיעור  1.1.06החל מיום , הרשיונות המחוייבים בתמלוגים
 בשנת 2.5% לעומת 2%היה 2008בשנת שיעור התמלוגים  .2010 לשנה החל משנת 1%  תמלוגים של

2007.  
  

 בגין הענקת רשיונות מיוחדים למתן לפני מספר שניםי החברה "צ שהוגשה ע"בעקבות עתירה לבג
על המדינה לתקן את תקנות , ועל פי החלטת בית המשפט בעתירה, שירותי תקשורת נתונים

נ "ים וקווי נלנניהול רשת נתו, תי תקשורת נתוניםממתן שירוא "של מפהכנסותיו כך ש, התמלוגים
 יהיו פטורים שאחד הצדדים להם הוא תאגיד בקצבים גבוהים ובקישורים מסוגים מסויימים

שכללה גם תיקונים , טיוטת תיקון תקנות התמלוגים  .1.1.04וזאת החל מיום ,  מתשלום תמלוגים
במקום הנוסח הקיים , ממתן שירותי בזק הנובעותובהן חיוב בתשלום תמלוגים הכנסות , אחרים

 31.12.07הוגשה לועדת הכספים של הכנסת ביום ,  שירותי בזקממתןהמחייב בתמלוגים הכנסות 
החברה שבה והזכירה למשרד התקשורת את מחוייבות המדינה לתיקון . י הוועדה"ולא אושרה ע

וזאת מבלי שניתן להתלות , צ"בהתאם להתחייבות בפני בג, התקנות כך שייכלל בהן הפטור האמור
  .תיקון זה בתיקונים אחרים לתקנות התמלוגים

     
 סמכויות לגבי מקרקעין .2.16.4

 
 הקשורותהעניק שר התקשורת לחברה סמכויות , תקשורתלחוק ה) ו(4על פי הוראות סעיף 

  . לחוק'  בפרק ובהתאם לקבועלמקרקעין 
רשות ,  שהיא בבעלות המדינה הבחין בין קרקע2001משנת התקשורת חוק  של 25' תיקון מס
רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי חוק ושהחזקה בה היא , הקרן הקיימת לישראל, הפיתוח

). "מקרקעין פרטיים" :להלן( לבין קרקע אחרת )"קרקע ציבורית: "להלן(וכן דרך , בידי אחד מהם
ובלבד , לבצע בה עבודותלהיכנס אליה ו, וכל אדם שהיא הרשתה, לגבי קרקע ציבורית יכולה החברה

על הוועדה המקומית להחליט . שלהנחת הרשת ניתן אישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רואים את התכנית -ואם לא החליטה ,  ימים מיום שהוגשה60בבקשה לאישור תכנית כאמור בתוך 

אי לערער לבית וזה רש,  ימים מראש21ברוב המקרים יש צורך לתת הודעה למחזיק . כאילו אושרה
   .המשפט

מתן שירות בזק למבקש , אם לדעת החברה, בהתאם להוראת תקנות שעניינן תפעול ותחזוקה
רכוש , או בחצרים משותפים( בחצרי המבקש ,מחייב התקנת מתקן בזק לתמסורת או למיתוג

להקצות , רשאית החברה לדרוש מן המבקש כתנאי מוקדם למתן שירות הבזק המבוקש, )משותף
והיא רשאית לתת שירות ,  החברה בלבדשימושל, ברה בחצרים מקום מתאים להתקנת המתקןלח

   .באמצעות המתקן גם למבקשים אחרים
  

לפי , החוכר לדורות או הדייר המוגן, הנחת רשת במקרקעין פרטיים טעונה הסכמת בעל המקרקעין
 בחוק הוראות בדבר הנחת עם זאת נקבעו. בבית משותף יש צורך בהסכמת רוב בעלי הדירות. הענין

תוך מתן סמכויות , רשת בבית משותף לבקשת בעל דירה אף בהעדר הסכמת רוב בעלי הדירות
  .  לנציגות הבית המשותף ולמפקח על בתים משותפים

  
 חסינויות .2.16.5

  
 בהתאם , התקשורתלחוק' חסינויות מסויימות המנויות בפרק טלחברה   העניקהתקשורת שר

  .שיון כללייות לבעל רלסמכותו להעניק חסינוי
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לא , עובדיו וכל הבאים מטעמו, )"בעל חסינות: "להלן(כאמור שיון שהוענקה לו חסינות יבעל ר
  : אלאןישאו באחריות בנזיקי

  
  ;לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת שירות בזק או הפסקתו  )1(
  
ם עובדיו או הבאי, לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של בעל החסינות )2(

  .מטעמו
  
  :לא ישאו באחריות לנזק שנגרם, עובדיו וכל הבאים מטעמו,  בעל חסינות,כמו כן

  
הנובעות , הגבלתם או הפסקתם, השהייתם, עקב אי אספקת שירותי בזק ושירותים נלווים  )1(

מפעולה מכוונת של בעל חסינות ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולת בזק או מתן שירות 
  ;בזק

  
מסירת מסר בזק או  אי , טעות במסר בזק או השמטה ממנו, ן שירות בזקעקב טעות במת )2(

מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים או , איחור במסירתו
  .אלא אם הדבר נגרם ברשלנות חמורה, בפרסום אחר של בעל החסינות

  
שיון או מי מעובדיו יבעל ר, יטחוןהדן במתן שירותי בזק לכוחות הב,  התקשורת לחוק13על פי סעיף 

לא ישא באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה שתינתן לפי הסעיף האמור 
לפי פקודת הנזיקין בכל תובענה . (היה עובד המדינה נושא באחריות למעשהשבהן אלא בנסיבות 

כותו כדין או שעשהו בתום שאינה על רשלנות תהיה לעובד ציבור הגנה אם המעשה היה בתחום סמ
  ).לב כסבור שהוא פועל בתחום סמכותו כדין

  
  סבורמשרד התקשורתכי , הודיעו, בעלי רשיונות תקשורתל  משרד התקשורתפנה 18.5.2008יום ב

במסגרתו צומצמו , 2005 - ה "תשס, )10' מס(כי בעקבות אימוצו של החוק לתיקון פקודת הנזיקין 
ייתכן כי יש מקום לשקול את צמצומו של הסדר החסינות , נזיקיןהסייגים לאחריות המדינה ב

בעלי הרשיונות התבקשו . םהקיים המוענק לבעלי רישיונות כלליים ולבעלי רישיונות כלליים ייחודיי
 הגישה החברה עמדתה 31.7.08 ביום . 18.6.2008להעביר עמדותיהם למשרד התקשורת עד ליום 

 האמור לא שינה דבר בהסדרים הנוגעים לאחריות בנזיקין 10פר ולפיה תיקון מס, למשרד התקשורת
, כמו כן. הטלת אחריות על חברות התקשורתצמצום הסדר החסינויות הקיים ובאופן המצדיק 

 בשל היקף נזקים ,לרבות החברה, ה הטלת נטל כבד על חברות התקשורתעהרחבת אחריות משמ
  .מדי תביעות אפשריותיעקיפים פוטנציאליים ומ

  
 תקשורתתקנות וכללים לפי חוק ה .2.16.6

  
) 1: ( תחומים עיקריים נוספיםבשלושה תקנות  חלות על החברהתקופתיההדוח פרסום נכון למועד 

דרכי ) 3(; תפעול ותחזוקה, התקנה) 2(;  ושירותי בזקעיכוב או הגבלה של פעולות בזק, הפסקה
 שירותי החברה כללים בדבר, שרבאישור ה, כן קבעה החברה; הפיקוח על פעולותיו של בעל הרישיון

  .למנויים
  

להפסיק , התקנות והכללים הנזכרים לעיל מסדירים את התנאים שבהם רשאית החברה לנתק
לחבר מנוי נוסף לקו טלפון , להפסיק שירות, ולחדש את השירות לפי דרישת המנוי או ללא דרישתו

 את סמכויותיה וחובותיה של בנוסף לכך מסדירות התקנות. ולהסיר מתקני בזק, של מנוי קיים
כן מסדירות התקנות מתן שירותי מידע ושירותי בידור . זכויותיו וחובותיו של כל מנויואת , החברה

  .של ספקים על גבי רשת החברה
  

  . באורח תקין וסדיר,שיון הכללייעל פי התקנות על החברה לתת למנוייה שירותי בזק כמפורט בר
  

לנתק או להגביל מתן שירות בזק אם השירות התיישן , פסיק לה,באישור השר, רשאיתהחברה 
או אם נעשה שימוש לרעה בשירות שיש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור , מסיבות טכנולוגיות

בהתאם לתקנות הנוגעות לדרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל  .שיוןירהאו לחלק ממנו או לבעל 
קיום הוראות חוק  המוסמך בין היתר לפקח על ) המשרדעובד (מינה שר התקשורת מנהל , שיוןיר

   .רמת תחזוקה ו איכות השירות,ים ותנאיהםשירותה סוגי  על ,שיוןיהרוהתקנות , התקשורת
  

שיון להגיש דוחות תקופתיים ייב כל בעל רעל פיהן חיש, קיימות הוראות בדבר דיווחלכך נוסף 
, בין היתר, תי החברה יש הוראות המתייחסותבכללים בדבר שירו. ודוחות על אירועים מיוחדים
  .ולפרסום רשומה במדריך המנויים, לחיוב בתשלומים, למשלוח חשבונות למנויים
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 מתבצע, לא נפרע החובבהם שבמקרים .  מלקוחותיהגביית חובותלהחברה פועלת לאיתור חייבים ו

   . טיפול משפטי באמצעות עורכי דין חיצונייםבדרך כלל
 ימים מהמועד שנקבע 21  החשבון בגינו לא נפרע בתוךרשאית החברה לנתק קו אם, על פי התקנות

  . הודעה מוקדמת בכתבעל כך להפסיק את השירות אם ניתנה כן ו, רעון החשבוןילפ
  
ועדת " של תקנות בדבר הקמת טיוטה" הוט"ברה להתייחסות החברה ו הוע2008פברואר  ב6יום ב

 למתן פטור או עיכוב במתן שירותים או "הוט" בזק או של שתפקידה לבחון בקשות של" חריגים
 . מתן או אי מתן פטור או עיכוב כאמורבדבר ולהמליץ לשר התקשורת , )לפי העניין(בהתקנתם 

  .ה למשרדיתוהחברה העבירה תגוב
  

 דיני הגבלים עסקיים  .2.16.7
 

בעלת החברה כעל ) "הממונה" :להלן(הגבלים עסקיים  הכריז הממונה על 27.6.95ביום   .א
מתן שירות  ,שירותי תשתית תקשורתמתן ,  טלפון בסיסיירותיש :אלהמונופולין בתחומים 

ושירותי העברה ותמסורת ) כולל שירות לשיחות נכנסות(כיווני בלתי מסויג - דולאומי -טלפון בין
 . של שידורים לציבור

  
בכל הליך , ראיה לכאורה לנקבע בהמהווה הכרזת הממונה על החברה כעל בעל מונופולין 

 אשר יבקש לתבוע -  אדם או ארגון צרכנים -תובע , לפיכך. ובכלל זה בהליכים פליליים, משפטי
יהא פטור מהוכחת , ובין אם בתביעה ייצוגית, בין אם בתביעה אזרחית אישית, את החברה

בהסתמך על הכרזת , ככל שהוכחה זו רלבנטית לתביעתו, עובדת היות החברה בעלת מונופולין
  . ועל החברה יוטל נטל ההוכחה לסתור את האמור בהכרזת הממונה לעניין זה, ונההממ

  
תשתית בזק למתן שירותי " הכריז הממונה על החברה כבעלת מונופולין בתחום 11.12.00ביום   .ב

 ".  גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט
 

  :י הכרזות נפרדות הודיע הממונה כי החליט לפצל את ההכרזה הקיימת לשת10.11.04ביום 
  
 .אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי )1(
 
 .באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזיתלספקי אינטרנט אספקת שירותי גישה בקצב מהיר  )2(
 

" שמרוק"בעקבות רכישת חלקה של  (החברהו" פלאפון" אישר הממונה את מיזוג 26.8.04ביום   .ג
משותפות והעברת מידע מסויימות מגבילים פעילויות בתנאים ה )החברהי "ע" פלאפון"ב

 .האמוריםכהגדרתו בתנאים , מסחרי
  

בהתאם לסמכותה לפי סעיף ,  הממונה על הגבלים עסקייםה של קביעהוצאה 24.12.07ביום   .ד
בניגוד , כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בשוק, נקבעבה לחוק ההגבלים העסקיים ) 5)(א(43

על צעדים שננקטו במסגרת סכסוך , כנדרש ובמועד, בכך שלא הגיבה, וקא לח29להוראות סעיף 
י "עפ, ובכך שלא היתה ערוכה, בקשר עם פעילות מפעילי תקשורת אחרים, י עובדיה"ע, עבודה

". הוט"לפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת , האמור בקביעה
,  18.5.06ו מניעה לבית הדין לעבודה לקראת צהרי יום כי בזק הגישה את בקשתה לצ, יצויין

  ).צ" אחה17.5.06 ("הוט"למחרת היום בו החלה התקלה ברשת 
  

לחוק ההגבלים העסקיים תהא קביעה זו ראיה ) ה(43כי בהתאם לסעיף , עוד צויין בקביעה
ה לחוק אין בשימוש הממונ) ו(43לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי וכי בהתאם לסעיף 

   .מניעה מלהעמיד לדין אדם שעבר על הוראות החוק, או באי השימוש בה, 43בסמכות לפי סעיף 
  

וכן לעניין תביעה ייצוגית לעניין זה  .  הגישה החברה ערר על קביעת הממונה16.3.08ביום 
 שנהשל החברה ללדוחות הכספיים  )1)(ג(17 -  ו )11)(א(17 יםביאורראו הקשורה לנושא 

  .דוח תקופתי זהב הכלולים 2008 בדצמבר 31ום שהסתיימה בי
  

 העבירה החברה לרשות ההגבלים העסקיים נתונים ומסמכים על פי דרישת 18.10.07ביום   .ה
  .  בתה לחבר,לכאורה, הרשות בעניין העברת מידע
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ופסק הדין של בית הדין להגבלים עסקיים . אס.בי. הממונה למיזוג החברה ודיהתנגדותלעניין   .ו
  . לעיל1.1.5ראו סעיף ניין בע

 
הנחיות ומערך דיווח ובקרה , ובו כללים) "הנוהל" :להלן(אימצה נוהל אכיפה פנימית החברה   .ז

חוק שתכליתם להבטיח כי פעילות החברה ועובדיה תתבצע בהתאם להוראות , פנימיים
לי לחוק הנוהל כולל הסבר כל. ")חוק ההגבלים: "להלן (1988 - ח "התשמ, ההגבלים העסקיים

כללים מנחים להתנהגות של החברה ושל עובדיה על מנת שלא להפר את הוראות חוק , ההגבלים
הנחיות ,  בחברההממונה על האכיפה הפנימית, מפעם לפעם, מוציא, בהתאם לנוהל. ההגבלים

מגעים , יחסים עם חברות בת, כדוגמת נוהל מחירים(כלליות וספציפיות במגוון עניינים שונים 
  .הנחיות הממונה על אכיפה פנימית מחייבות את כל עובדי החברה ומנהליה). וחות ועודעם לק

  
 פקודת הטלגרף  .2.16.8

  
 על השימוש  בין היתרוחלה, פקודת הטלגרף מסדירה את השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי

 שימוש  הקמה והפעלה של מערכת שעושה.כחלק מהתשתית שלה, רדיו החברה בתדרי השעוש
 ההועדל  והשימוש בתדרי רדיו כפוף,שיוןילמתן ר, על פי פקודת הטלגרף, פהכפו רדיובתדרי 

ואגרות בעד הועדת תדרים שיון יאגרות רלפי פקודת הטלגרף מוטלות  . תדר מתאיםה שלהקצאו
  .והקצאתם

  
 לשימוש הציבור בישראל רדיומתמודדת הממשלה עם המחסור הקיים בתדרי , מזה מספר שנים

 תהרישיונובדרך של הגבלת מספר , )קצאה של תדרים רבים לשימושים בטחונייםבשל ה, בין השאר(
 אגרות המשתלמות בגין הקצאתו של תדרה הגדלתתוך , מחד גיסא, הניתנים לשימוש בתדרים

 הודיע משרד התקשורת לחברה כי הוא שוקל להורות 25.10.07ביום  .מאידך גיסא, בתחום הנמוך
 רדיו שכונתי ורדיו כפרי ובתדרים המוקצים לה לצורך כך לה להפסיק את השימוש במערכות

. לצורך מתן שירותיה באזורים בהם לא קיימת פריסת תשתית קווית, בין היתר, המשמשים אותה
,  העבירה החברה את תגובתה בה הבהירה כי על המשרד להקצות לה תדרים חלופיים25.12.07ביום 

 בעלויות הבת אותה להערכות רחבת היקף הכרוכוכי דרישת המשרד יוצרת לחברה קושי ומחיי
כי יהיה דרוש לה פרק זמן של כשנתיים להעברת מנוייה ממערכותיה , כן ציינה החברה. מהותיות

הקיימות למערכות חדשות ודרשה כי המדינה תישא בעלויות ההגירה מהמערכות שהחברה תידרש 
ניין הקצאת תדרים חלופיים לתדרים מאז מתנהלים מגעים בין החברה למשרד התקשורת לע .לפנות

   .אותם נדרשת החברה לפנות
  

 אגרות אשר החברה טוענת כי אין ןבענייבין החברה לבין משרד התקשורת קיימות מספר מחלוקות 
,  בירור עם המשרד באשר למחלוקות האמורותבעקבות. היא לא שילמה אותןלכן ו, בהןהיא חייבת 

הינו בגין אגרות ביהודה שומרון ועזה והוא שנוי במחלוקת שאר שנהסכום העיקרי . הוסדרו מרביתן
   .ח" שליון ימ 59 - בכ 31.12.08 נכון ליום, מסתכם

  
  .ב לעיל2.6.6 ראו סעיף WiMAXלעידכון בנושא 

  
 תיקוני חקיקה .2.16.9

  
"). התיקון(" אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה 2008חודש אפריל במהלך 

קון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדבר מועד תום עסקה קצובה לפני סיומה וכן על פי התי
בנוסף יחויב העוסק לקבל הסכמה פוזיטיבית של הצרכן . בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום

היה ולא התקבלה הסכמה פוזיטיבית ינותק הצרכן . להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה
וזאת למעט שירותי טלפון בסיסים כהגדרתם בחוק , ה הקצובהמשרות שלגביו חלה העסק

קיים משרד כמו כן . 10.1.09ביום כנס לתוקף נהתיקון האמור ). VOICEשרותי (התקשורת 
שהוצע , בנושא זה ונות נוספיםיובעלי ריש  החברה  שימוע לחברה בעניין התיקון לרישיוןהתקשורת 

 כי בעניין השימוע המשני 29.10.08ד התקשורת ביום במסגרת זו הודיע משר .י משרד התקשורת"ע
לתקן רק את רשיונותיהם , בשלב זה, המשרד החליט, בדבר קביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבות

התיקון בתוקף מיום . ן באופן שיחייב תעריף אחיד כאמור"של בעלי רשיון כללי למתן שירותי רט
 גנת הצרכן בעניין התנתקות משירותים מתמשכיםחוק התיקון ל אושר בכנסת ,בנוסף  . 31.12.08

דואר , המאפשר למנוי פרטי להתנתק משירות מתמשך באמצעות דואר) 2008בתוקף מאוקטובר (
במקרים , המטיל) 2008בתוקף מספטמבר (תיקון לחוק הגנת הצרכן  וכן אושרו, אלקטרוני או טלפון

בתוקף מנובמבר (קשורת בעניין דואר זבל ותיקון לחוק הת, מסויימים קנסות בגין איחורי טכנאים
הסכמה מפורשת של מנוי לקבל דבר פרסומת באמצעות , ככלל, נדרשת, בין היתר, שלפיו, )2008

  .  SMS אומערכת חיוג אוטומטי , פקס, דואר אלקטרוני
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  הסדרים בתחום הביטחון .2.16.10

  
ראו סעיף (ללי בנוסף להוראות מיוחדות החלות על החברה בתחום הביטחון מכח הרישיון הכ

קביעת שירות  ()בזק ושידורים(מכח צו התקשורת חלות עליה הוראות מיוחדות , )ח לעיל2.16.2
   .1977 - ז "תשנ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"חיוני שנותנת 

  
 הקמת מתקני תקשורת .2.16.11

 
 ו נועד)בשטחים (56א "ותמ) בתחומי הקו הירוק( 36א "תמ, ת לתקשורתות המיתאר הארציותכני  .א

בכיסוי מלא של , להסדיר את הפריסה ואופן ההקמה של מתקני תקשורת לשם הבטחת תפקודם
תוך מזעור הפגיעה באיכות , טלוויזיה ותקשורת אלחוטית, לשידור ולקליטה של רדיו, שטח המדינה
 .הסביבה והנוף

  
 א36א "תמ  .ב

  
,  שידור קטנים וזעירים העוסק בהנחיות להוצאת היתרי בניה למתקני36א "של תמ' חלק א  )1(

  .2.5.2002אושר על ידי הממשלה ביום 
  

מעת לעת .א36בהתאם לתמא הקטנים שידור ה מתקני מרבית היתרי בניה להחברה הוציאה
 .א36א " המחייבים טיפול בהוצאת היתרי בניה על פי תממתקני שידורעולה צורך בהוספת 

 מתקני 18 - צאת היתרי בניה להחברה מטפלת בהו מועד פירסום דוח תקופתי זהנכון ל
   . מתקני שידור נוספים7שידור קטנים ונמצאת בהליכים משפטיים לגבי 

ב תהיה על 36א "א לבין תמ36א " החליטה כי ההבחנה בין תמ36א "ועדת העורכים של תמ  )2(
בהתאם  - בהמשך להחלטה זו . בסיס טווח הבטיחות לציבור בלא קשר לגודל המתקן

שקודם סווגו ,  הליך הרישוי של מתקני מיקרוגל2008א מינואר 36א "לטיוטה לתיקון תמ
ב 36א " לפי תמיה יה,' מ12- טווח הבטיחות שלהם גדול מואשר , קטניםמתקני שידור כ

  .  הקובעת תנאים מחמירים יותר להוצאת היתרי בניה

קום  מסלולי רישוי שונים בהתאם למי2008א מינואר 36א "עוד נקבעו בטיוטה לתיקון תמ
כאשר לכל מסלול נקבעה חבות בהפקדת כתבי שיפוי , וטווח הבטיחות לציבור של המתקן

  .  )בהתאם למסלולים ( בהיקף שיפוי שונה לחוק התכנון והבניה197בגין פיצויים לפי סעיף 
  
סבורה ,   והוראות חוק התקשורת1965-ה"התשכ, לאור הוראות חוק התכנון והבניה  )3(

המהווים , ה למתקני שידור זעיריםי בניי היתרחובה לקבליה כי לא חלה על, החברה
  .  בהתאם לחוקים האמורים" מתקני גישה אלחוטית"

  
אם . מות מספר יוזמות לביטול הפטור מהיתר בניהיקי" מתקני גישה אלחוטית"ביחס ל

או יבוטל /  ו2.15.1תידרש החברה להמציא תצהיר על פטור מהיתר בניה כאמור בסעיף 
 עשויות להיות לכך השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות החברה,  בניההיתרהפטור מ
  . להלן3.18.3.3 ראו סעיף - הבת פלאפון החברה להשלכות על . בשלב זהלהעריכן

  
 ב36א "תמ  .ג

שקודם  ,הליך הרישוי של מתקני שידור, 2008טיוטה מינואר בהתאם ל, לעיל' כאמור בפיסקה ב
 שהטיוטה הנוכחית שלה א36א " לפי תמיהיה'  מ12- ות שלהם קטן משטווח הבטיח, סווגו כגדולים

   .אינה כוללת הוראות מעבר המאפשרת הליך רישוי מקוצר

היתר בניה שהוצא למיתקן שידור על פי ) 1: (מוצעת הוראת מעבר שלפיה 2008 מינואר הטיוטב
שהותר לתקופה של יראו אותו כשימוש חורג , ב36א "תמתכנית קודמת שאינה תואמת את הוראות 

, אם מפעיל המיתקן ימציא למוסד שאישר את הקמת המיתקן;  חודשים מיום אישור התכנית24
היתר מאת הממונה על הקרינה על עמידה במגבלות הבטיחות הקבועות , בתוך התקופה האמורה

יפקע תוקף היתר , אחרת, ב36א "תמכי אז יראו את היתר הבניה כתואם להוראות , ב36א "תמב
 באתר שידור ב36א "תמשהוקמו קודם אישור , ניתן יהיה לתת היתר בניה למתקני שידור) 2. (בניהה

ובלבד שיעמדו במגבלות , ב36א "תמגם אם אינם תואמים להוראות , 31.1.84-שהיה קיים לפני ה
  . ההבטיחות המפורטות ב
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חלקם על ידי , )31.1.84 – ה לפני (מתקני שידור של החברה הוקמו ברובם לפני שנים רבותכי , יצויין

  . רשויות המדינה
  

 מבקש הבקשה להיתר לוועדה המקומית המחייבת אתהוראה לכלול  2008ה מינואר טיוטכן מוצע ב
ככל שייפסקו כנגד הוועדה ,  לחוק התכנון והבניה197כתב שיפוי בגין פיצויים לפי סעיף לתת 

אשר , 31.1.84תקני שידור שהוקמו לפני ב לרבות מ36א "לכלל המתקנים הנכללים בתמהמקומית 
החברה העבירה את התנגדותה . ב היו פטורים מחובת השיפוי36א "בטיוטות קודמות של תמ
  .ב36א "להכללת הוראה כאמור בתמ

  
  כללי  .ד
  

 הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת 17.4.08ביום 
ב מתקני שידור /36א "ם ושל תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת תמא מתקני שידור קטני36/א"תמ

ובעיקר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של , כי התוכניות בנוסחן המוצע, תמצית ההשגות הינה. גדולים
מעוררות קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה , מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים

י "מגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת להעניק לו עפלהעניק לציבור חלק מהשירותים ה
  . דין

  
  . לעיל2.15שידור ראו סעיף תקשורת ולהיתרי קרינה למתקני .    ה
 
 מתקני תקשורת בשטחים - 56א "תמ  .ו

  
צית  נכנסה לתוקף תוכנית מתאר אר2008 קיבלה החברה הודעה על כך שבחודש יוני 29.7.08ביום 

התוכנית כוללת הוראות . ם של מתקני תקשורת בשטחיםישויי אופן הקמתם ור המסדירה את56
  .  ולמתקנים קיימיםבהיתרמעבר למתקנים שהוקמו 

  
התוכנית כוללת דרישה להפקת רישיון תקשורת ולקבלת הסכמת הממונה על הרכוש הממשלתי 

ברה חולקת בעלי תפקיד אלו דורשים כתנאי להפקת האישורים סכומים שהח. במינהל האזרחי
ונכון , החברה בוחנת את הדרישות הכספיות במסגרת התדיינות רחבה יותר הקיימת לחברה. עליהם

  .  למועד פרסום דוח זה אינה יכולה להעריך את ההשלכות הצפויות
   

התוצאות . המתבסס על הערכות החברה, כולל מידע צופה פני עתיד זה 2.16.11בסעיף המידע האמור 
  .ל"יות שונות באופן מהותי מההערכות הנבפועל עשויות לה

  
  
 הרשות השנייה לפיו ש1990 -ן" תיקון לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו התש פורסם4.2.08ביום   2.16.12

 DTT – Digital(לטלוויזיה ורדיו תקים ותפעיל מערך משדרים קרקעי בטכנולוגיה דיגיטאלית 
Terrestrial Television  (וייני דיגיטאלי להפצת שידורי טלוויזיה של בעלי בגיבוי מערך לו

סעיף גם ראו  (ה ארציתסהזיכיונות לשידורי טלוויזיה באופן חופשי לכלל הציבור בישראל ובפרי
השינוי הטכנולוגי במעבר  .2008 בדצמבר 1 כך שהפצה כאמור תתבצע לא יאוחר מיום ) להלן5.1.3.3

אולם , חום הטלוויזיה עשוי לפגוע בהכנסות החברהמשירותים אנלוגיים לשירותים דיגיטליים בת
בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את הפגיעה המצרפית שתיגרם כתוצאה מסגירת הרשתות 

   .האנלוגיות והקמת הרשת הדיגיטלית
  

  הסכמים מהותיים .2.17
 

 או/שנחתמו ו, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, להלן תיאור תמציתי של הסכמים מהותיים
  :בתוקף בתקופת הדוח התקופתישהם 

  
  אגרות חובהסכמים בקשר עם  .2.17.1

  
 24.5.04מיום ) 4סדרה (שטר נאמנות לאיגרות החוב   .א
  

 1,200,000,000לסידרה של מ " שנחתם עם החברה לנאמנות של בנק המזרחי בעשטר נאמנות
ביוני של כל  1 תשלומים שווים ביום 4 -א עומדות לפרעון ב "כ ₪ 1אגרות חוב בערך נקוב של 

) קרן ורבית( צמודות 4.8%נושאות ריבית שנתית בשיעור של , 2011 עד 2008אחת מהשנים 
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י " אגרות חוב הונפקו ע800,000,000מתוכם . 2004למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 
 אגרות חוב 400,000,000 -ו ") תשקיףה ("24.5.04י תשקיף החברה מיום "החברה לציבור עפ

) אחזקות(בזק זהב , י חברת בת בבעלות ובשליטה מלאים של החברה"ערב התשקיף ענרכשו 
  . י התשקיף"ונרשמו למסחר עפ, ")בזק זהב אחזקות("מ "בע

  
  24.5.04מיום ) 5סדרה (איגרות החוב לשטר נאמנות   .ב

 
 600,000,000לסידרה של  מ"שנחתם עם החברה לנאמנות של בנק המזרחי בעשטר נאמנות 
 ביוני של כל 1 תשלומים שווים ביום 6 -א עומדות לפרעון ב "כ ₪ 1 בערך נקוב של אגרות חוב

) קרן ורבית( וצמודות  5.3%נושאות ריבית שנתית בשיעור של , 2016 עד 2011אחת מהשנים 
י החברה ערב התשקיף "הונפקו עאגרות החוב . 2004למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 

  .י התשקיף"ק זהב אחזקות ונרשמו למסחר עפלמשקיעים מוסדיים ולבז
  

 אגרות חוב 1,500,000,000תוספת לשטר נאמנות לאגרות החוב מסדרה זו מתייחסת להנפקת 
י החברה לבזק זהב אחזקות באותם תנאים ונרשמו למסחר בבורסה "נוספות אשר הונפקו ע

  ).  חסימהלמגבלותבכפוף (
  

אגרות . נ.ע ₪ 286,967,000אמנות זה בגין הנפקת תוספת נוספת לשטר ננחתמה  30.3.05ביום 
  . חוב מאותה סידרה

  
 ן "נדל  2.17.2

 
  31.1.84הסכם העברת נכסים בין החברה למדינה מיום   .א

 
הוקנו לחברה זכויות המדינה בנכסים שעמדו לפיו  ש,ין מדינת ישראל לבין החברההסכם ב

 באה במקום המדינה לגבי הזכויות והחברה, לרשות משרד התקשורת לצרכי מתן שירותי בזק
בנכסים האמורים ולגבי החובות וההתחייבויות המתייחסות לזכויות אלה ערב תחילתו של 

חובותיה ,  סמכויותיה,הועברו לחברה זכויותיה, על פי ההסכם האמור, כמו כן. ההסכם
קף לגבי ההתקשרויות והעסקאות שהיו בני תווכן ,  של המדינה לפי ההסכמיםהוהתחייבויותי

  .שירותי בזק ערב תחילתו של ההסכם
  

ומינהל מקרקעי ישראל בענין הזכויות בין החברה למדינה  15.5.03מיום  הפשרה כםהס  .ב
 הנוגעות למקרקעין

 
  .לעיל 'ג2.7.4ראו סעיף 

  
 30.6.04 מיום הדוארהסכם בין החברה לבין רשות   .ג
 

יות החברה ורשות הדואר בנכסים הסכם בין החברה ורשות הדואר להגדרה והסדרה של זכו
כי כל , נקבע. בהסכם פורטו הנכסים המשותפים והוגדר חלקו של כל צד בהם. המשותפים להן

זכויות , למעט לעניין זכויות ברכוש משותף, אחד מן הצדדים יהיה בעל זכויות בלעדי בחלקו
בעל הזכויות הבלעדי לגבי מספר נכסים נוספים . בניה או זכויות שנקבע לגביהן מפורשות אחרת

  .יהיה צד אחד שנקבע, בשלמות, בהם
  

  ובעלי המניות האחרים בה .אס.בי.הסכמים שונים עם די 2.17.3
    

שאחזקותיה הועברו לאחר  (מ"יורוקום תקשורת בע, בין החברה 4.12.98יום הסכם מייסדים מ  . א
הועברו . אס.בי.ישאחזקותיה בד (מ" יזום עסקים בע-לידן , )מ"בע. אס.בי.מכן ליורוקום די

שהעבירה אחזקותיה (מ "וגילת תקשורת בע, )מ"בע) 1994(לאחר מכן ללידן סוכנויות להשקעות 
ניהולה והיחסים בין , .אס.בי.הקמת חברת דיאת המסדיר ) מ"בע. אס.בי.לגילת די. אס.בי.בדי

  .בעלי מניותיה
  
הקמת , בין השאר, המסדיר. אס.בי.ובין די .אס.בי.די בין בעלי המניות ב30.12.98הסכם מיום   .ב

  . ועדה אקזקוטיבית וסמכויותיה
 
 ששינה את נוסחת הדילול .אס.בי.די ו.אס.בי.בדי בין בעלי המניות 2001נובמבר חודש הסכם מ  .ג

יותאמו לשיעור . אס.בי.בדיחזקות בעלי המניות השנקבעה בהסכם המייסדים וקבע כי 
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שמבוצעות בדרך של (דילול יישאו ההשקעות  כך שלצורך ה,.אס.בי.דיהשקעותיהם היחסי ב
הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה נצברת החל מהמועד שנקבע בהסכם ) הלוואות בעלים

  . אס.בי.מיום הקמת די,  בשנה5.5%באופן שנתי בשיעור של 
  
  הקובע,.אס.בי.די ו.אס.בי. בין בעלי המניות בדי,6.8.03כפי שתוקן ביום , 30.12.02הסכם מיום   .ד

כן קובע .  על פני הלוואות שניתנו קודם לכן10.7.02עדיפות להלוואות בעלים שניתנו החל מיום 
כי הלוואות אלה יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה ונצברת באופן שנתי , ההסכם

 ישאו הפרשי הצמדה וריבית צמודה 27.4.03כאשר ההלוואות שיינתנו מיום , 5.5%בשיעור של 
כתבי אופציה למניות  ואלהקצאת מניות קובע מנגנון ההסכם , כמו כן. 11% של שנתית ונצברת

אס יותאמו להשקעתם המתואמת .בי.כך שאחזקותיהם בדי. אס.בי.לבעלי מניות שישקיעו בדי
לעניין פעילות ( עוד קבע ההסכם זכות מידע כקבוע בו לבעלי המניות שהינם צדדים לו. בה

  ). לעיל1.1.5ור שהוקצו לה ראו סעיף החברה למימוש כתבי אופציה כאמ
  

  . להלן5.16.7לעניין זה ראו גם סעיף 
  

 הסכמי עבודה 2.17.4
 

 המשותפת של ועדינציגות ההסתדרות וה, בין החברה 21.9.89מקיפה מיום  פנסיה הסכם  .א
 מ"ותגמולים אגודה שיתופית בע  לפנסיהמרכזקרן מקפת העובדים לבין 

  
ההסכם חל על כל . גע לביטוחם הפנסיוני של עובדי החברהקובע הסדר שלם ואוטונומי בכל הנו   

על כל החברים בקרן פנסיה צוברת  ,)שהועברו ממשרד התקשורת לחברה (העובדים המועברים
, המועסקים בחברה ביום חתימת הסכם הפנסיה ועל כל העובדים הקבועים והזמניים בחברה

 אישי או עובדים שקיים לגביהם עובדים בחוזה, סטודנטים(למעט קבוצות עובדים מיוחדות 
  ). הסדר חליפי אחר

  
 ,4.9.00 כפי שתוקן והוארך בימים 23.11.97מיום מוקדמת פרישה קיבוצי מיוחד להסכם   .ב

  בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים28.6.05 -  ו 17.4.05, 18.3.04
 

 שנהליים של החברה הכספלדוחות  16ראו ביאור  פרישה מוקדמתבעניין זה ובעניין מידע ל
  . הכלולים בדוח תקופתי זה,2008 בדצמבר 31ביום שהסתיימה 

 
  בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים4.9.00יום מהסכם עיגון זכויות   .ג
 

 הסכם זה בא.  בנוגע לעיגון הזכויות של העובדים המועברים,בין היתר, הסכם קיבוצי מיוחד
מועברים לכל זכות לגמלאות שקמה להם בהיותם עובדי את זכויותיהם של העובדים ה לעגן

אשר אומצו על ידי החברה במסגרת הסכם , מדינה לשעבר על פי הסכם הפנסיה של החברה
אלא , שלא ניתן לבטלן" זכויות אישיות"זכויות אלה הופכות ל,  על פי הסכם זה.הפנסיה שלה

  ). באמצעות ויתור אישי מצד העובד,דהיינו(בדרך שבה ניתן לוותר על פי דין על זכות אישית 
  

  . לעיל2.9.5לעניין זה ראו גם סעיף 
  

  בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים11.1.01יום מ" 2000דור "הסכם   .ד
 

, )תיקון( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 2000בעקבות תיקון מחודש יולי 
 מיוחד לקליטת עובדים חדשים וקביעת תנאי  הסכם קיבוצי11.1.01 נחתם ביום ,2000- ס"התש
ההסכם חל על עובדים חדשים ועל עובדים שקודם לכן הועסקו בחברה באמצעות . שכרם

, נציגי שירות לקוחות במוקדים טלפוניים(חברות כח אדם בתפקידים שפורטו בנספח להסכם 
ב " דואר וכיוצממיינים ומפיצי, מזכירות, מחסנאים, קלדניות, עובדים אדמיניסטרטיביים

במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום ). ועוד, נהגים ומלגזנים, עובדי מינהלה כדוגמת סבלים
לא יחול על עובדים כאמור אשר נקלטו לחברה מיום " 2000דור "הוסכם כי הסכם , 5.12.2006
אשר כן הוסכם על הכנסת שינויים בלתי מהותיים בתנאי העסקתם של עובדים .  ואילך1.7.2006

  ".2000דור "נקלטו לעבודה בהתאם להסכם 
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 עם גוף חלופי במקום קרן מקפת בכל הקשור להסדרי פרישה מוקדמת של 17.4.05מיום הסכם   .ה
  עובדים מהחברה

  
נציגות העובדים וההסתדרות בדבר ,  נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה17.4.05ביום 

כל הקשור להסדרי פרישה מוקדמת של עובדים התקשרות עם גוף חלופי במקום קרן מקפת ב
  . מהחברה

  
 לבין החברה") הראל("מ " הסכם בין הראל חברה לביטוח בע28.6.05נחתם ביום , בהמשך לכך

 ההתקשרות מסדירה תשלומי פנסיה בגין פרישה מוקדמת וכן הפרשי .")2005הסכם יוני ("
במסגרת חוק התוכנית להבראת הנובעים מתיקוני חקיקה , תשלומי פנסיית זקנה ושאירים

או / ו2004תחילת שנת  / 2003כלכלת ישראל לעובדים אשר פרשו מהחברה החל מסוף שנת 
 כפי שתוקן ביום 2000יפרשו מהחברה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד לפרישה מחודש ספטמבר 

ך בעקבות החתימה על ההסכם עם הראל עודכן ותוקן באותו תארי. 17.4.05 וביום 18.3.04
   . נציגות העובדים וההסתדרות האמור לעיל, ההסכם הקיבוצי המיוחד בין החברה) 28.6.05(
  

החלת הסכם ) 1: (אשר עיקריו ,2005 נחתם בין הראל לחברה תיקון להסכם יוני 14.2.08ביום 
 במסלול 31.12.2013 עד ליום אשר יפרשו מעבודתם בחברה, גם על עובדי החברה  2005יוני 

, 5.12.2006מת בהתאם לאופציה שניתנה לחברה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום פנסייה מוקד
הפחתת התמורה המשולמת ) 2. (אם וככל שהחברה תבחר לממש את האופציה האמורה, וזאת

אשר טרם הונפקו בגינו , 2005י הסכם יוני "י החברה להראל בגין כל פורש אשר יבוטח עפ"ע
  . י הראל" פוליסות ע2005ביום חתימת התיקון להסכם יוני 

  
מבר דצ ב31 שהסתיימה ביום שנה לדוחות הכספיים של החברה ל)ז(16לעניין זה ראו גם ביאור 

  . הכלולים בדוח תקופתי זה 2008
  

  5.12.06מיום מיוחד הסכם קיבוצי .       ו
  

בין החברה לבין אירגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה מיוחד הסכם קיבוצי 
דיר את יחסי העבודה בחברה בעקבות העברת השליטה בחברה ממדינת ישראל המס
   ). לעיל2.9.1ראו סעיף  (מ וקובע מבנה אירגוני חדש לחברה"החזקות בע. אר.סב.לאפ

  
, ההסדרים והנוהגים הקיימים בחברה ערב החתימה על ההסכם, כל ההסכמים, י ההסכם"עפ

ימשיכו לחול רק על העובדים הקבועים הוותיקים , לרבות מנגנון הצמדת השכר למגזר הציבורי
העסקת עובדים . בכפוף לשינויים שהוכנסו במפורש בהסכם, שעליהם חל ההסכם, בחברה

שעתיים המבוססים על מודל /תתבצע על בסיס הסכמי שכר חודשיים, זמניים קיימים וחדשים
 .עם גמישות ניהולית גבוהה, שכר שוק לפי עיסוקים

  
 יפרשו מן החברה במסלולי פנסיה מוקדמת או פיצויים 2006-2008בשנים כי , עוד נקבע בהסכם

לסיים עבודתם , לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית, כמו כן.  עובדים קבועים975מוגדלים 
). 2009-2013 עובדים קבועים באחת או יותר מהשנים 245( עובדים קבועים נוספים 1225של 

 .רשים יהיו זהים ברובם לתנאי הפרישה הנהוגים בחברה כיוםתנאי הפרישה אשר יוענקו לפו
  

לחברה אופציה להאריכו בשנתיים . 31.12.2011תוקף ההסכם הינו מיום חתימתו ועד ליום 
 -עד ל, בכל מקרה, תוקפו של פרק  הפרישה בהסכם יהיה. 31.12.2013נוספות עד ליום 

31.12.2013.  
  

  . לעיל2.9.1סעיף התיקון להסכם ראו לעניין 
   

  הסכם ניהול  2.17.5  
  

התקשרות החברה בהסכם עם  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 23.3.06ביום 
שירותי שבמסגרתו יוענקו לחברה . אר.סב.חברה שתהיה בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ

או / לעת בחברה ולרבות באמצעות דירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת, ניהול וייעוץ שוטפים
תקופת ההתקשרות הינה . ב לשנה" מיליון דולר ארה1.2 -  בתמורה ל -והכל , בחברות הבנות שלה

, 31.12.08ועד ליום  .)  אר.סב.י אפ" ממניות החברה ע30% השלמת רכישת יום (11.10.05החל מיום 
 של שלושה אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת

 נחתם הסכם הניהול בין החברה לבין תאגיד בבעלות ובשליטת בעלי 29.7.07ביום  .חודשים מראש
 אישרה 28.9.08ביום  .11.10.05 ההסכם הינו בתוקף מיום .מ"החזקות בע. אר.סב.המניות של אפ
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) רהלאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החב(האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 
תאגיד קשור  , AP.SB.AR Cayman L.Pניהול עם ההסכם התקשרות החברה באת הארכת 

 ובאותם תנאים 31.12.2011 ועד ליום 1.1.2009 שנים נוספות החל ביום 3לתקופה של . אר. סב.לאפ
   .של ההסכם המקורי

  

 הליכים משפטיים  2.18
  

 שנהלות הכספיים של החברה לדוח 17 - ו 16, 15ביאורים ראו מידע בנושא הליכים משפטיים ל
   .לעיל1.1.5 ף וכן ראו סעי, בדוח תקופתי זההכלולים ,2008בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .2.19

   
 מידע צופה פני עתיד .2.19.1

 
סקירת האסטרטגיה של החברה כרוכה בהערכות לגבי התפתחויות עתידיות בנוגע , מטבע הדברים

מדיניות , שינויים טכנולוגיים,  האימוץ של שירותים חדשיםקצב, להתנהגות וצרכי הלקוח
  .ואפקטיביות האסטרטגיה השיווקית של החברה, אסטרטגיה שיווקית של מתחרים, רגולטורית

  
, האסטרטגיה של החברה והיעדים העסקיים הנגזרים ממנה מבוססים על מחקרים פנימיים

י " בנוגע לפעילויות הננקטות עומיםפרס, מקורות מידע משניים ובעיקר דוחות חברות מחקר
  . בהם הסתייעה החברהשועבודות יועצים , מפעילי תקשורת דומים בארץ ובעולם

  
או עם זאת אין כל ביטחון כי האסטרטגיה והפעילויות העיקריות המתוארות להלן יתממשו בפועל 

אף לכישלונה מימושה של האסטרטגיה או -הנסיבות העלולות להוביל לאי. באופן המתואר להלן
לשירותים גיבוש מודל עסקי בר קיימא , םיירגולטוראילוצים , בתמורות טכנולוגיות תכופותנעוצות 

שינוי , בנוסף לכך. אסטרטגיה שיווקית עדיפה מצד מתחריםת נקיטוחדשים שבכוונתה לספק 
 .בבעלות על החברה עשוי להוביל לשינוי באסטרטגיה שלה וביעדיה העסקיים

  
  רטגיה וכוונות לעתידתמצית האסט .2.19.2

  
החברה פועלת למימוש אסטרטגיה של הפיכתה מחברה המספקת תשתיות בלבד לחברה המספקת 

   .מוצרים ושירותים מגוונים המותאמים לצרכי הלקוחות
  

  חזון ויעדים  
 

תוך אספקת , בסס את מעמדה כחברת התקשורת המובילה בישראלהחברה שמה לעצמה כיעד ל
ינות י ובמצויבשירות איכות,  העסקי ויצירת חווית משתמש ללקוח הפרטיפתרונות כוללים ללקוח

  . עסקית
  

  :הציבה החברה מספר אתגרים, על מנת להשיג יעד זה
 –חיזוק ערכים נתפשים  ומובילות בשירות (שימור מובילות בסביבה התחרותית המחריפה  .א

  ;)קירבה ללקוח, אמינות, חדשנות מוצרית
 ;רותי ליבה בהכנסות משיהירידה מיתון  .ב
 ;יצירת מקורות הכנסה חדשים  .ג
 .מצוינות תפעולית והתאמת הארגון לסביבה התחרותית  .ד

  
  :אלהמשתמשת ותשתמש החברה באמצעים , לביצוע האסטרטגיה והיעדים האמורים

  
  לקוחות עסקיים

  
 ;גיוון סל המוצרים והשירותים  .א
זמינות לו לאיכות  מדיניות של מחויבותבמקביל להפעלת ,  צרכי הלקוחי"פתרון כולל עפ  .ב

 ;השירות
- קישוריות ארגונית וביןמנוהלים ל בסיסיים לפתרונות םהגירת לקוחות משירותיעידוד   .ג

 ;ארגונית
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 .שירותי ערך מוסףגיוון   .ד
  

  לקוחות פרטיים
  
  ;המשך החדרת הפס הרחב ושיפור תשתיות להגדלת רוחב פס  .א
 ;אספקת מסלולי חיוב דיפרנציאליים  .ב
והחדרת מכשירי בדגש על יישומים מתקדמים של החברה טלפוניה מיצוב של שירותי החיזוק ה  .ג

 .קצה מתקדמים
  

  רשת
  

  ההתאמתלוהקיימת לשיפור הרשת בכל הנוגע החברה  פועלתלשם השגת יעדיה האסטרטגיים 
ראו גם  .י פריסת סיבים אופטיים וביצוע השקעות בלב הרשת"ע, בין היתר,  העסקייםהליעדי

  .NGN -עיל בנושא ה  ל2.7.2 - ו 2.6.7סעיפים 
  

 מגמות הפיתוח בעסקי החברה .2.19.3
 

החברה פועלת להגדיל את רוחב הפס וקצבי העברת הנתונים בשירותים שהיא מספקת   .א
החברה נוקטת יוזמות שיווקיות שתכליתן להעביר את לקוחותיה לקצבי גלישה . ללקוחותיה

ה העסקיים שירותי כמו כן משיקה החברה עבור לקוחותי. מהירים בשירות האינטרנט המהיר
 .תמסורת ותקשורת נתונים בקצבים גבוהים ובמגוון ממשקים

 
לצורך כך הקימה החברה . IP (Internet Protocol)- ההחברה פועלת להשתלבותה ביישומי   .ב

 המהווה פלטפורמה לשירותים המסופקים על ידה כיום ולשירותים נוספים שבכוונתה  IPרשת 
 .לספק בעתיד

  
 רשת החברה על גביהיתכנות הטכנולוגית להפצת תכנים דיגיטליים החברה בוחנת את ה  .ג

 . ותשתיותיה
  
רים גלישה ממספר מחשבים בו החברה השיקה שירותי רשת ביתית נייחת ואלחוטית המאפש  .ד

 .זמנית
  
החברה השיקה מגוון מסלולי חיוב לשירותי הטלפוניה לצד מבנה התעריפים הבסיסי שלה   .ה

 .ש בשירותיהבמטרה להגביר את היקף השימו
  

 יקטים עיקריים בתכנון או בביצועיפרו .2.19.4
  

 על בסיס המתווה NGN - פריסת רשת היקטים העיקריים שהחברה מבצעת היום כוללים את ויהפר
י דירקטוריון החברה כמו גם את הרחבת הקיבול ברשתות החברה במטרה " כפי שאושר ע2009לשנת 

החברה כמו כן .  נתונים בקצבים גבוהיםלספק ללקוחותיה העסקיים שירותי תמסורת ותקשורת
ומערכות ) CRM(מטמיעה מערכות מחשוביות מתקדמות ובהם מערכת ניהול קשרי לקוחות מפתחת ו

  .ניהול הרשת ההנדסית וניהול הזמנה ואספקת השירותים
  

 גורמי סיכון .2.20
  

 תחרות גוברת  .א
  

רואה החברה  כמו כן . ארצית הנייחת נמצאת בעיצומה- הפניםהתחרות בתחום התקשורת 
  .ארצית הנייחת-לשוק הטלפוניה הפניםבמידה רבה בשוק הטלפוניה הסלולרית שוק תחליפי 

  
נהנים מגמישות עסקית  או העשויים להתחרות בה בעתיד,  בהווהבחברההגופים המתחרים 

ולשווק חבילות עם חברות בנות וקשורות לרבות יכולת לשתף פעולה , מזו של החברהרבה 
בגמישות ") טריפל פליי("לשווק חבילות שירותים " הוט"יכולתה של . עמןות שירותים משותפ

  .תעריפית אל מול חוסר יכולתה של החברה לעשות כן פוגעת ביכולת התחרות של החברה
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תורמת להגברת ) א לעיל2.6.6ראו סעיף  (2.12.07ניידות המספרים שהוחל ביישומה ביום 
  .התחרות בענף

  
" הוט" שירותי טלפוניה על גבי התשתית רחבת הפס של החברה ושל מתןהאפשרות ל, כמו כן

    . להגברת התחרותאף היאתורמת  ,)VOBשירותי (
  

י שר התקשורת "כפי שאומצו ע" גרונאו"ככל שיוסדרו כללי המדיניות ברוח המלצות ועדת 
  .עשויה להיגרם האצה ברמת התחרות בתחומי הפעילות של החברה

  
 יםשלטוני  והסדרהפיקוח  .ב

  
 קביעת ,רישוי פעילותל, בין השאר, יםמתייחסים השלטוני הסדרהפיקוח ולל כפופה החברה

חובת אספקת , תשלום תמלוגים, תחרות, תפעול, םקביעת תעריפי, תחומי פעילות מותרים
החברה לבין החברות הבנות מערכת היחסים בין  ,אפשרות החזקת מניותיה, שירות אוניברסלי

דבר העשוי לחייב את החברה לתת שירותים גם  (האו הגבלה של שירותיאיסור הפסקה  ו שלה
הפיקוח וההסדרה  .)בנסיבות שאינן כלכליות או עולות בקנה אחד עם האינטרס העסקי שלה

אשר לדעת החברה מכבידה על פעילותה , האמורים גורמים לעיתים להתערבות שלטונית
  .העסקית

  
 פיקוח על תעריפים  .ג

  
וכן , תעריפים אלה נקבעו בתקנות.  כפופים לפיקוח שלטוניה העיקרייםותישירלתעריפי החברה 

היא שחיקה ריאלית , המשמעות המעשית של מנגנון זה. נוסחה להצמדתםנקבעה בתקנות 
. מצרכים ושירותיםמחירי הפיקוח על לחוק כפוף  החברהתעריפי חלק מ. בתעריפי החברה

 2.16.1 תעריפי החברה המפוקחים ראו סעיף באשר לחוסר הוודאות לגבי המשך הסדר עידכון
  . לעיל2.6לעניין התייחסות ועדת גרונאו לנושא גמישות בתעריפים ראו ,  כמו כן.לעיל

  
  קשיים ביחסי עבודה ובנושאי כוח אדם   .ד

  
להמשיך על החברה , בענף ולייעול פעולותיההגוברת ערכותה של החברה לתחרות יכחלק מה

 מןיישו. ים ולהקטנה נוספת של מצבת כוח האדם שלהארגוניינויים לשנוספות ת ולגבש תכניו
 בתיאום עם העובדים ובעלויות  בעבר וצפוי להיות כרוך בעתידכרוךשל תוכניות כאלה היה 

. מעבר לעלויות הכרוכות בהסכמים הקיימים, לרבות עלויות פיצויי פרישה מוקדמת, מהותיות
לאי שקט ביחסי העבודה , בעתידעלולים לגרום ו ,תכניות כאלה גרמו בעברתהליכי יישום 

   .ולפגיעה בפעילות השוטפת של החברה
  

  בקבוצת בזקחברות היחסים בין החברה לבין מגבלות בדבר   .ה
  
עם החברות העיקריות בקבוצת בזק  מחייב אותה כי יחסיה שיון הכללי של החברהיהר

 בין ההנהלות של  הפרדהנדרשת . לעומת מתחרותיהןהןללא העדפה שלהמוחזקות על ידיה יהיו 
, בנכסים ובעובדים ,שיווקוהמערכות הכספים ב וכן הפרדה, החברה ושל החברות האמורות

להציע חבילות שירותים מ, בשלב זה, מנועה החברה כן .דבר הגורם לתקורות ניהול גבוהות
כניסתן של חברות מתחום התקשורת לאור . משותפות של החברה ושל החברות האמורות

תחרות ישירה מול החברה במרבית תחומי פעילותה המבוססת על אספקת סל שירותים ל
 מידת ההשפעה של גורם סיכון עלתה, בין אם ישירות ובין אם בדרך של שיתופי פעולה, ללקוח

לאספקת חבילות שירותים לא פריקות ראו לעניין היתר , יחד עם זאת  .זה על פעילות החברה
  ").ועדת גרונאו"סקנות אימוץ מ( לעיל 2.6סעיף 

  
. אס.בי.כך שהחזקות החברה בדי. אס.בי.התנגדות רשות ההגבלים העסקיים למיזוג החברה ודי

פוגעת ביכולתה של החברה לממש ) לעיל) א(1.1.5ראו סעיף  (58% – לכ 49.8% –יעלו מכ 
  .אס.בי.יחזקותיה בדה
  

  הליכים משפטיים  .ו
  

 האשר עלולים להביא לחיוב,  תובענות ייצוגיותובכללם,  להליכים משפטייםהינה צדהחברה 
נערכה בגין רובם הפרשה בדוחות  ולכן לא, ך את רובםלהעריאשר לא ניתן , בסכומים מהותיים
  . ושל חברות בקבוצההכספיים של החברה
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שכן כמעט כל תושבי המדינה הינם צרכנים , תובענות ייצוגיות יכולות להגיע לסכומים גבוהים
ביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן בודד עשויה להפוך לתביעה מהותית לחברה ות, של החברה

הואיל , בנוסף. חלק ניכר שלהםעל יצוגית החלה על כל הצרכנים או יאם היא תוכר כתביעה 
מי ,  אחריםתרישיונווהחברה מספקת תשתיות תקשורת וכן שירותי חיוב וגביה לבעלי 

עשויים לנסות ולערב אף , ובענות ייצוגיות אחרות האמורים בתתהרישיונושתובעים את בעלי 
  .את החברה כצד בהליכים אלה

  
לדוחות  17  לביאור,בין השאר,  המפנה לעיל2.18סעיף  ראו לתיאור ההליכים המשפטיים

  . הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008 בדצמבר 31הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 
 
  לציהחשיפה לשינויי שערי מטבע ואינפ  .ז

  
החברה מודדת את החשיפה לשינויי מטבע ואינפלציה על פי עודף או חוסר בנכסים מול 

. חשיפת החברה לשינויים בשער המטבע מול השקל הינה נמוכה.  הצמדהפי סוג על, התחייבויות
ולפיכך החברה נוקטת בפעולות חיסוי על , חשיפת החברה לשינויים באינפלציה הינה גבוהה

  . ינפלציהחלק מחשיפתה לא
  

 קרינה אלקטרומגנטית ורישוי מיתקני שידור   .ח
 

בחוק הקרינה הבלתי בעיקר נושא הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת ממתקני שידור מוסדר 
  ). לעיל2.16 -  ו2.15ראו סעיפים ( 2006 -ו "התשס, מייננת

  
שיים אך הק, תרי הקמה והפעלה של מתקני השידור השונים שלהיהחברה פועלת לקיומם של ה

לרבות קשיים הנובעים משינוי מדיניות הגורמים , בהם נתקלת החברה בפעילותה זוש
  יכולים להשפיע לרעה על תשתית המתקנים , ושינויי חקיקה ותקינההרלבנטיים בנושא

וכתוצאה מכך גם על הכנסות החברה , על סדירות אספקת השירותים באמצעותם, האמורים
של החברה אינה מכסה כיום אחריות בגין קרינה ' צד גפוליסת אחריות  .משירותים אלה
  . אלקטרומגנטית

  
 שינויים טכנולוגיים תכופים.     ט

 
תחום התקשורת מתאפיין בתמורות טכנולוגיות תכופות והתקצרות אורך החיים הכלכלי של 

גידול , מגמות אלה משמעותן הנמכת חסמי הכניסה עבור מתחרים חדשים. טכנולוגיות חדשות
יעורי הפחת ובמקרים מסוימים תיתכן התייתרות של טכנולוגיות ורשתות שבבעלות החברה בש

  .אשר עלות ההשקעה בהן עדיין רשומה במאזניה
  

  משבר כלכלי עולמי.    י    
  

השווקים הגלובאליים , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,2008אחרון של שנת ברבעון ה
 הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות .נכנסו לתהליך של האטה ומחנק אשראי

בשוק גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009מורגשות במהלך שנת 
. בפרמטרים הכלכליים המרכזייםו  בפעילות העסקיתצפויה האטה משמעותית והרעההמקומי 
פגיעה תוצאה מכ, בין השאר, מעריכה כי המשבר עשוי להשפיע לרעה על פעילותההחברה 
  .  שלהן"קושי במימוש נכסי נדל החברה ובהכנסות

  
התוצאות בפועל עשויות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו 
  .בחשבון בהערכות אלו
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  יכום גורמי סיכוןטבלת ס
  

    מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה
  השפעה קטנה  השפעה בינונית השפעה גדולה

        סיכוני מקרו
חשיפה לשינויי  שערי מטבע 

  ואינפלציה
    X  

       
        סיכונים ענפיים
     X  תחרות גוברת

      X  שלטונייםפיקוח והסדרה 
     X  פיקוח על התעריפים

רישוי  /  אלקטרומגנטיתקרינה
  מיתקני שידור

  X   

   X    שינויים טכנולוגיים תכופים
        

        סיכונים מיוחדים לחברה
   X    חשיפה בהליכים משפטיים

    X   קשיים ביחסי עבודה
מגבלות בדבר היחסים בין החברה 

  לבין חברות בקבוצת בזק
X     

    X   משבר כלכלי עולמי
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 ")פלאפון: "להלן(מ " פלאפון תקשורת בע-טלפון נייד - רדיו    .3
  
  

  מידע כללי על תחום הפעילות    .3.1
  
  תחום הפעילות של פלאפון    3.1.1

  
בשוק התקשורת הסלולארית בישראל פועלות ארבע חברות בעלות רישיון כללי לאספקת שירותי 

החלה עם הקמת ") תקשורת סלולארית"או " ן"רט: "להלן(טלפון נייד -הפעילות במגזר הרדיו. ן"רט
. שיווק ציוד קצה ותיקונו, פלאפון עוסקת במתן שירותי תקשורת סלולארית. 1985פלאפון בשנת 

תשלומים בעבור דקות (ן "חיובי לקוחות בגין תקשורת הרט, בין היתר, הכנסות פלאפון כוללות
תשלום בגין מכירת ציוד קצה ובגין , )שירותי ערך מוסף ושירותי נדידה, דמי מנוי קבועים, שיחה

 ). להלן3.2 סעיף ראו(שירותי ציוד קצה והכנסות מספקי תקשורת אחרים עבור קישור גומלין 
  

  " .בזק" פלאפון נמצאת בבעלות מלאה של 2004החל מחודש אוגוסט 
  

 מגבלות חקיקה ותקינה החלים על פלאפון    3.1.2
      

  רישיון כללי    3.1.2.1
  

 רישיון כללי למתן שרותי רדיו טלפון -ת בהתאם לרישיון הפעלה של משרד התקשורת פלאפון פועל
ברישיון קבועים תנאים וכללים החלים על "). הרישיון: "להלן (2022שהינו בתוקף עד לשנת , נייד

 .והרשויות המוסמכות יכולות לשנות את תנאי הרישיון בכפוף לדין, פעילותה של פלאפון
  

  ל תעריפיםפיקוח ע    3.1.2.2
  

מוסדרים במסגרת משטר הרישיון למעט תעריפי , התעריפים אותם רשאית פלאפון לגבות ממנוייה
המוסדרים , )SMS(קישור גומלין בין מפעילים בקשר להשלמת שיחה והשלמת הודעות מסר קצר 

- תשלומים בעד קישור) (בזק ושידורים( תוקנו תקנות התקשורת 2004בחודש דצמבר . בתקנות
ן בנושאי השלמת "באופן שהפחית  את תעריפי קישור גומלין לרשת הרט, 2000 –ס "התש) יןגומל
 וכן שינוי שיטת חישוב משך זמן היחידה לחיוב זמן אויר החל מראשית SMSהעברת הודעות , שיחה
  ). להלן3.18.2  סעיף ראו (2009שנת 

  
  תמלוגים    3.1.2.3

 
משלמת פלאפון למדינת ישראל , 2001- א"התשס, )תמלוגים(בהתאם לרישיונה ולתקנות הבזק 

  ) . להלן3.18.3.2 סעיף ראו(תמלוגים מתוך הכנסותיה החייבות בתמלוגים ממתן שירותי בזק 
  

  איכות הסביבה    3.1.2.4
 

כפופה להוראות חוק הקרינה , הקמה והפעלת תשתית תקשורת אלחוטית כולל תקשורת סלולארית
  ). להלן3.17 סעיף ראו(ל פיו מאת המשרד להגנת הסביבה הבלתי מייננת ולהיתרים הנדרשים ע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

58

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו    3.1.3
  

  :2007-2008להלן נתונים כספיים וכמותיים אודות היקף הפעילות והרווחיות של פלאפון לשנים 
  

 2008 2007 
  4,684 4,713 )ח"מיליוני ש(הכנסות 

  805 933 )ח"מיליוני ש) (EBIT (רווח  תפעולי

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

1,456 1,283  

  2,622 2,649 18) אלפים (מספר מנויים לסוף תקופה 

  MOU(19 352 354(ממוצע דקות שימוש למנוי בחודש  

  ARPU(20 126 131) (ח"ש(הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 

  
 1החל מיום ) 2000ס " התש-תשלומים בעד קישור גומלין(ון ולתקנות הבזק בהתאם לרישיון פלאפ

 חישוב התשלום עבור זמן אויר והשלמת שיחה יעשה לפי מקטעים של שניה אחת 2009בינואר 
.  שניות או יותר12בשונה משיטת החיוב שהייתה קיימת עד כה המאפשרת חיוב לפי מקטעים של 

  .הכנסות פלאפוןשינוי זה צפוי להשפיע לרעה על 
  

  התפתחויות בשוק ושינויים במאפייני הלקוחות    3.1.4
  

מתאפיין השוק הסלולארי בשיעורי צמיחה נמוכים מבעבר בשל רוויה בשיעורי , בשנים האחרונות
מעודדת את החברות בענף להגדיל את מגוון , התמקדות התחרות בגידול שיעורי צמיחה. החדירה

העמיק את הסגמנטציה ולפנות בהצעות ייעודיות לקהלים שונים  ל, השרותים המוצעים ללקוחות
  . הנותנות מענה ספציפי לצרכיהם

  
 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות    3.1.5

 
 :בתעשיית הסלולאר בישראל  קיימים שני נתיבים טכנולוגיים עיקריים    3.1.5.1

  
") CDMAטכנולוגית : "להלן( EVDO - ל3 ובדור X1 -  ל2.5שהתפתח בדור  - CDMAנתיב ה   . א

  ). להלן3.1.5.2 סעיף ראו(
  

 -  HSPA - ל3.5 ובדור UMTS - ל3 ובדור GPRS -  ל2.5 שהתפתח בדור -GSMנתיב ה   .ב
  . הרשתות של המתחרות העיקריות של פלאפון בישראל פועלות בטכנולוגיה זו

  
 הקימה פלאפון 2008במהלך שנת . CDMA- פעלה הרשת של פלאפון בנתיב  ה2008עד סוף שנת 

שהחלה לפעול באופן מסחרי במהלך חודש , HSPA/UMTS-רשת סלולארית נוספת בטכנולוגית ה
  ). להלן3.9.1 סעיף ראולפרוט  (2009ינואר 

  
 CDMA 2000 השיקה פלאפון את שירותי הדור השלישי באמצעות טכנולוגיית 2004במהלך שנת   3.1.5.2

EVDOנולוגיית  החוברת לטכ CDMA2000 1XRTTרשת ה. הפרוסה בכל הארץ-EVDO  נפרסה 
שירותי הדור השלישי ).  להלן3.9 סעיף ראולפירוט  (2004-2006באזורים אורבאניים במהלך השנים 

                                                 
 

נתוני המנויים מתייחסים למנויים פעילים שקיבלו או הוציאו לפחות שיחה אחת בששת החודשים האחרונים או ששילמו עבור שרותים   18
 בלבד לא יספרו SMSמנויים מחמירה לפיה לקוחות אשר מקבלים הודעות  החברה אימצה מדיניות ספירת 2008 בדצמבר 31ביום . לחברה
  . אלף מנויים92-שינוי זה הביא למחיקה חד פעמית של כ. כמנויים

  
19 MOU  – (Minutes of Use)ודקות  יוצאות דקות סך ממוצע שנתי של סיכום ידי-על המדד מחושב. בדקות למנוי ממוצע חודשי שימוש

  .חודש באותו ממוצעת מנויים מצבת יחלק בכל חודש נכנסות

 
20 ARPU (Average Revenue Per User)- משירותי   ההכנסות סך ידי חלוקת-על המדד מחושב. למנוי ממוצעת חודשית הכנסה

  .חודש באותו ממוצעת  פעיליםמנויים מצבת חלקי סלולאר ושירות תיקונים בכל חודש
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בקצבים גבוהים  ומאפשרים לפלאפון  להציע  ללקוחותיה , לרבות וידאו, מאפשרים העברת נתונים
  ).  להלן3.2.1 סעיף ראולפירוט (וסף מגוון רחב של שירותי ערך מ

  
 אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש 2007,  בנובמבר1ביום   3.1.5.3

עלות זו . ח" בסך כולל של כמיליארד ש HSPA/UMTS בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית2007ספטמבר 
להסבת , דרשים לפעולה בתחום התדר החדשלהקמת אתרים חדשים הנ, כוללת את העלות לספק הרשת

לספק המערכת נבחרה .  והפשרת הזכות למימוש תדרים HSPA/UMTS - לם קיימיםאתרים ושירותי
הקמת ).  להלן3.9.1 סעיף ראו (2009הרשת החדשה החלה לפעול במהלך חודש ינואר . חברת אריקסון

 ,ידע בקצבים גבוהים יותרהרשת החדשה מאפשרת לפלאפון מתן שירותים הדורשים העברת מ
 בוצעה עיקר 2008בשנת . ומאפשרת בין היתר הרחבת מגוון ציוד הקצה והרחבת שרותי הנדידה

 .ההשקעה ברשת ויתר ההשקעה תיפרש בשלושת השנים הקרובות
  

  ובתחומי ,  CDMA לצורך הפעלת רשת ה MHZ 850 עושה שימוש בתדרים בתחומי  פלאפון  .3.1.5.4
MHZ 850וה - MHZ 2100לצורך הפעלת הרשת בטכנולוגית .HSPA/UMTS   

  
  גורמי הצלחה קריטיים והשינויים החלים בהם    3.1.6

  :הנושאים להלן מהווים את גורמי ההצלחה העיקריים בתחום הפעילות, להערכת פלאפון

תחזוקה שוטפת של הרשת ברמה גבוהה , ן איכותית ומתקדמת"פריסה ארצית של רשת רט ●
הן לצורך שיפור כיסוי  , עותיות על בסיס שוטף בתשתית הסלולאריתוהשקעות משמ

המהווה תנאי בסיסי לאספקת שרותי פלאפון והן על מנת לספק , איכותי ברחבי הארץ
ללקוחות את השירותים המתקדמים ביותר באמצעות תשתית טכנולוגית מהמתקדמת 

  .ביותר

 .הרחבת מגוון ציוד הקצה לספקים מובילים ●

 .שירותי שיחה איכותיים ושרותי ערך מוסף מתקדמיםאספקת  ●

פריסה ארצית של מוקדי שירות ומכירה המאפשרים תמיכה ושירות לקוחות איכותי  ●
 .שיאפשר התמודדות בהצלחה בשוק תחרותי

  .הון אנושי מקצועי ואיכותי ●

  .אסטרטגיה שיווקית לביסוס וחיזוק המותג ●

 
  ים חסמי הכניסה והיציאה העיקרי    3.1.7

  :חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם
  
הקצאת התדרים והכפפת הפעילות תחת הפיקוח הרגולטורי שבו נתון , ן"הצורך ברישיון רט  ●

  ).  להלן3.18 סעיף ראו(השוק 
  
 הצורך באמצעים כספיים משמעותיים לצורך השקעות כבדות בתשתיות המושפעות  ●

  .משינויים טכנולוגיים  תכופים
  
  .ושי בהקמת אתרי רדיו עקב מגבלות רגולטוריות והתנגדות ציבוריתהק  ●

  ). להלן 3.7.2 סעיף ראו(חשוב לציין שחסמי ההשקעה אינם חלים על מפעיל וירטואלי פוטנציאלי 

  :חסמי היציאה העיקריים מהתחום הם

  
הסכמים ארוכי טווח מול ספקי תשתית ובעלי נכסים שאיתם מתקשרת פלאפון בהסכמי   ●

  .רותשכי
 
  .             השקעות גדולות הדורשות זמן ארוך להחזר ההשקעה●

  
  .המחויבות למתן שירות ללקוחות בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון ההפעלה  ●
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  תחליפים למוצרי פלאפון     3.1.8

המסופקים על ידי מפעילים פנים ארציים מכוח הרישיונות , ארציים הנייחים- שירותי הטלפון הפנים
  .עשויים להוות תחליף לחלק מהשירותים שאותם מספקת פלאפון, קו להםשהעני

  .  עשויים להיות תחליפים לשירות הסלולאריVOIP/VOBשירותי טלפוניה על בסיס טכנולוגיית 
  

  מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו    3.1.9
    

 מכוח רישיון -  1993עד סוף ( הייתה פלאפון חברת הסלולאר הבלעדית בישראל 1994עד לסוף שנת 
: להלן(ן "מ במכרז למפעיל שני לשירות הרט" זכתה  סלקום ישראל בע1994במאי ). 21בזק ומטעמה

 חברת פרטנר - נבחרה במכרז מפעיל שלישי 1998בפברואר ). "סלקום "או" המפעיל השני"
גם  פועלת 2001החל מחודש פברואר ). "פרטנר" או "המפעיל השלישי: "להלן(מ "תקשורת בע

ומאוחר , לאחר כניסת המפעיל השני. כמפעיל סלולארי נוסף) "מירס ":להלן(מ "מירס תקשורת בע
בעיקר בין שלושת (התפתחה תחרות חריפה בין המפעילים , לשוק הסלולארי, יותר המפעיל השלישי
תחרות זו הביאה לרוויה בשוק המתבטאת בקיטון במספר המנויים ). המפעילים הראשונים

 בגידול במעברי הלקוחות בין החברות הסלולאריות ולשחיקה במחירים שפלאפון גובה ,המצטרפים
 internet)לאחרונה נכנסו סלקום ופרטנר לתחומי . מלקוחותיה עבור השירותים הניתנים על ידה

service provider)ISP , א"מפ: להלן(מפעיל פנים ארצי (וVOB) voice over broad band (
כמו כן לאחרונה העניק משרד ).  להלן3.7 סעיף ראו) (BUNDLE(ותפות ומשווקות חבילות מש

שרות המאפשר קיום , )VOC) voice over cellularהתקשורת רישיונות לניסוי משתמשים בשרותי 
  .HSPA/UMTS  - של רשת הdata -  על ערוץ הvoiceשיחות 

  
  מוצרים ושירותים    3.2

  
  שירותים     3.2.1

  
תקשורת , העברת הודעות טקסט, נוייה שירותים מקיפים של העברת קולפלאפון מעמידה לרשות מ

  : נתונים ושירותי מולטימדיה מתקדמים כדלקמן
  

,  חבילת השירותים של פלאפון כוללת שירותי שיחה בסיסיים- )VOICE(שירותי טלפון בסיסיים 
שיחת , א קולית, "עקוב אחרי", שיחה ממתינה–שרותי השלמת שיחה וכן שירותים נלווים כגון 

  . ועידה קולית ושיחה מזוהה
  

  פלאפון מציעה ללקוחותיה -") שירותי ערך מוסף: "להלן ( ושירותים מתקדמים3שרותי דור 
הודעות מולטימדיה , SMSשירותי ערך מוסף כגון שרות הודעות טקסט ושירותי מידע באמצעות 

MMS ,בידור דרך פורטל האינטרנט ושירותי שירותי מידע ו, שירותי מידע קולי בכוכביות ייעודיות
בין השאר יכול המנוי לבחור באמצעות . משחקי רשת ושירות וידאו, תוכן מתקדמים כגון משחקים

קבצי מוזיקה ,) Ringtone(סוגי צלצול שונים ,פורטל האינטרנט של פלאפון פריטי אנימציה 
ורים ליומן האלקטרוני שלו יכול המנוי לקבל שירותים הקש, כן-כמו. ולהורידם למכשיר שבידו

)Outlook services ( המאפשרים למנוי לקבל הודעותSMSעוד יכול .  לגבי הגעת דואר אלקטרוני
ולעיין ברשימת , המנוי לצפות באמצעות המכשיר הסלולארי ביומן האלקטרוני שלו ולעדכן אותו

ים מתוכננים המצויים  לגבי אירועSMSהמנוי גם יכול לבחור לקבל התראת . הכתובות המצויה בו
  . ביומן האלקטרוני שלו

  
בין השאר . שירותי ערך מוסף נוספים המוצעים על ידי פלאפון הם השירותים המבוססים על מיקום

, התראה בעת הנהיגה על התקרבות למכמונות מהירות של המשטרה מאפשרים שירותים אלו לקבל
ודה וקבלת מידע לגבי הנקודות הקרובות קבלת הכוונה לגבי הדרך המהירה ביותר בין נקודה לנק

עוד מאפשר השירות למעביד לקבל . ביותר שבהן ניתן לקבל שירותים מסוימים שנדרשים למנוי
  . מידע על מיקום עובדיו הנושאים מכשיר סלולארי

  

                                                 
 

רישיון כללי הוענק בפועל לפלאפון בחודש .  משנאסר עליה לספק שירות סלולארי1994פריל  השינוי  ברישיון בזק בוצע בפועל בחודש א 21
  .1994 עם תחולה רטרואקטיבית לשנת 1996פברואר 
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 ערך מוסף בטכנולוגיית דור שלישי הכוללים בין היתר צפייה  פלאפון מציעה ללקוחותיה שירותי
יכולת צילום והעברת , חדשות וערוצי בידור שונים, ספורט, מוזיקה: לוויזיה שונים כגוןבערוצי ט

 מודם -וAGPS מבוססי , NAVIGATOR -שירותי ניווט,  סלולאריGPSשרותי , קבצי וידיאו
   . NETSTICK, סלולארי בגלישה מהירה

  
במסגרת . דור שלישי מיליון מנויים מצוידים במכשירים המאפשרים שימוש בשרותי 1.2- כיום כ

מציעה פלאפון ללקוחותיה לגלוש באינטרנט ממחשב נייד  באמצעות מודם , שירותי הדור השלישי
  .סלולארי

  
 פרסם משרד התקשורת מסמך של שימוע ציבורי בנושא מדיניות להסדרת  2008בסוף חודש מרץ

 כוללים שירותי מידע שירותי מסחר טלפוני. מתן שירותי מסחר טלפוני באמצעות רשת בזק ציבורית
חשוב . הניתנים למנוי באמצעות ציוד קצה המחובר לרשת', הכרויות וכד, שירותי בידור, קולי וחזותי

לציין כי תחום שירותי מסחר טלפוני מהווה מקור הכנסה בעולם התוכן של חברת פלאפון כמו יתר 
 את התנהלות תחום במסגרת ההסדרה המוצעת מבקש הרגולטור לשנות. המפעילים הסלולאריים
משרד התקשורת . באופן שעלול גם לפגוע בהכנסות פלאפון בתחום זה, שירותי המסחר הטלפוני

מכל הגורמים הרלוונטיים הפועלים בתחום המסחר הטלפוני התייחסות לשימוע האמור לקבל ביקש 
 ממשרד היא ביקשה, בין היתר, פלאפון הגישה את עמדתה בנושא לפיה. 2008 במאי 29עד ליום 

במהלך חודש אוגוסט .  בנושא השימוע בטרם קבלת החלטותםהתקשורת לקיים דיונים פרונטאליי
 משרד התקשורת זימן  דיונים פרונטאליים בנושא הנדון מול כלל מפעילי הסלולאר וחלק 2008

. במהלך הדיון האמור הציגה פלאפון את עמדותיה בנושא זה בפני נציגי המשרד. מספקי התוכן
  .ד טרם קבע מדיניות סופית בנושאהמשר

  
) ן ממקומות שונים בעולם"התקשרות באמצעות רט( פלאפון מספקת שירותי נדידה - שרותי נדידה
 במדינות שונות  ברחבי העולם בהם מופעלת טכנולוגיה זו  ובהתאם - CDMAבטכנולוגית 

 גם באירופה או על מנת לאפשר שירותים דומים, ל"להסכמים שיש לה עם מפעילי סלולאר בחו
משכירה , )GSMבעיקר בטכנולוגיית  (CDMAבמדינות אחרות שהרשת בהן אינה בטכנולוגית 

בהתאם להסכמים , פלאפון ללקוחותיה מכשירים התואמים את הטכנולוגיה הקיימת באותן מדינות
לפלאפון הסכמים המאפשרים . המאפשרים לה שימוש ברשתות מפעילים סלולאריים באותן מדינות

  .  מדינות ברחבי העולם207-לקוחותיה לקבל  שירותים בל
מאפשרת הגדלת מגוון ,  ) לעיל3.1.5.3 סעיף ראו(  HSPA/UMTSהקמת רשת בטכנולוגיית 

  . המכשירים  וצמצום הפער השיווקי בתחום שרותי הנדידה
מאפשרת פלאפון ללקוחותיה בעלי המכשירים בטכנולוגית   HSPA/UMTS-עם השקת רשת ה

HSPA/UMTS   נדידה עם מכשירם האישי למדינות ברחבי העולם ואף מספקת ללקוחות אלו כיסוי
ההסכם מאפשר .  הולנדVODAFONE מדינות בזכות הסכם עם חברת 207 - רחב בכ) נדידה(רומינג 

 םבמדינות בהם קיימי, ל"שיחות וידאו ושימוש באינטרנט בחו, 3כיסוי רומינג גם לשרותי דור 
  .  אלוםשירותי

  
תמורת תשלום חודשי ,  פלאפון מציעה ללקוחותיה שירות תיקונים-  שירותי תחזוקה ותיקונים

 .או תמורת תשלום חד פעמי בעת התיקון, המזכה את הלקוח באחריות למכשיר הסלולארי

  מוצרים    3.2.2
  

מכשירים ,  פלאפון מציעה ללקוחותיה סוגים שונים של מכשירי טלפון נייד- מכשירי ציוד קצה
עם השקת הרשת בטכנולוגית . דיבוריות ואביזרים נלווים התומכים במגוון שרותיה, רכבל

HSPA/UMTS , הרחיבה פלאפון את מגוון ציוד הקצה המוצע ללקוחותיה והוסיפה את ציוד הקצה
  . להיצע המכשירים הנמכרים על ידהSONY ERICSSON - וNOKIAמתוצרת 

  
ם מודמים ומחשבים ניידים המאפשרים גלישה לאחרונה החלה פלאפון לספק ללקוחותיה ג

  .באינטרנט באמצעות רשת פלאפון
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  פילוח רווחיות ממוצרים ושירותים    3.3

  ): ח"במיליוני ש(להלן נתונים בדבר רווחיות  פלאפון 

  

  
  
  

  
,  בהתאמה16% - ו13%כ  ,11% - היוו ההכנסות משירותי ערך מוסף כ2008 – ו 2007 ,2006בשנים 

שירותי , דמי מנוי קבועים, תשלומים בעבור דקות שיחה(מהכנסותיה משרותי תקשורת סלולארית 
  ).  ערך מוסף ושירותי נדידה

  
 מוצרים חדשים    3.4

    
 המשיכה פלאפון לשפר ולהרחיב את מגוון שרותי הערך המוסף  ולהגדיל את היקף 2008 בשנת

  ).NETSTICK(המנויים העושים שימוש בשירותים אלו ובכללם חבילת גלישה במודם סלולארי 
  
  

  לקוחות    3.5

ממנויי פלאפון הינם  65% -כ.  מיליון2.649 מספר המנויים של פלאפון עמד על 2008לסוף שנת 
  . ממנויי פלאפון הינם לקוחות עסקיים35% -חות פרטיים וכלקו

  
  הפצה ושירות, שיווק    3.6

  
 מרכזי שירות ומכירה כולל מעבדות הפרוסים ברחבי 43מערך ההפצה של פלאפון מבוסס על 

טיפול בתקלות או נתינת מכשיר חלופי ושליחת , במכירה ללקוחות, המדינה העוסקים בשירות
מערך ההפצה מעובה בחנויות ודוכנים . התקנת מכשירים ושימור הלקוחות, המכשיר התקול לתיקון

י עובדי פלאפון וחלקן מופעלות על ידי משווקים "חלקן מופעלות ע( נקודות מכירה 115הפזורים ב 
בנוסף מופעלים משווקים שונים המפעילים מערך מדלת לדלת ונציגי שירות ומכירה ). מורשים

  . למגזר העסקי

שירות ,  מוקדים טלפונים ייעודיים המספקים מידע12ות של פלאפון למנויים כולל מערך השיר
, שירותי ערך מוסף, נתונים בדבר חיובי לקוח, תמיכה טכנית, בנושאים מגוונים ובשלוש שפות

  . מכירות ומידע כללי
  
 של   חתמה פלאפון על הסכם עקרונות עם סופר פארם שפעלה עד כה כמשווק 2008חודש ספטמבר  ב

    .בעקבות כך יורחב משמעותית מערך ההפצה של פלאפון. חברת פרטנר

  
  תחרות    3.7

 
תחרות זו הביאה . סלקום ומירס, פרטנר: לפלאפון תחרות עזה עם מפעילים סלולאריים אחרים  3.7.1

תחרות זו אף התחזקה כתוצאה . ולשחיקת מחירים, להוספת מנויים חדשים, לגידול בהיקף השוק
ואף תחריף עם יישום מדיניות משרד , ) להלן3.7.3 סעיף ראו(יידות המספרים לתוקף מכניסת נ

  ). להלן3.7.2 סעיף ראו(MVNO/ VOC התקשורת בנושא 
 

יש בישראל בסוף שנת , למיטב ידיעתה של פלאפון מהפרסומים של כל חברות הסלולאר בישראל
,  מיליון מנויים3.2-סלקום דווחה על  כ, ים מיליון מנוי2.6- לפלאפון כ:  מיליון מנויים9.1 -כ, 2008

לנושא המלצות ועדת גרונאו . 22 מיליון מנויים0.4-  מיליון מנויים ומירס על כ2.9- פרטנר דיווחה על  כ
  . לעיל2.6י שר התקשורת ראו סעיף "ואימוצן ע

  

                                                 
 
  .הנתונים מתייחסים למנויים פעילים  כפי שמדווחות חברות הסלולאר בישראל   22
  

2008 2007 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש

ציוד קצה ושרותי ציוד , הכנסות משרותי סלולאר
 צהק

4,713 
 

4,684  

  29% 32% שיעור רווח גולמי
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ום  התקבלו החלטות ממשלה נוספות הנוגעות לתח2009במהלך דיוני הממשלה בחוק התקציב לשנת 
  :בעקבות ההמלצות של ועדת גרונאו, בין היתר, התקשורת בכלל ולתחום הסלולאר בפרט

  
הצוות יגיש את המלצותיו , תעריפי הנדידה בסלולאר ייבחנו על ידי צוות ממשלתי בינמשרדי .1

משרד התקשורת בשיתוף , כמו כן. 2008בדבר אפשרויות להפחתת תעריפי הנדידה עד סוף שנת 
לוונטיים נוספים יפעל להחלת הרגולציה האירופית בתחום תעריפי עם משרדי ממשלה ר

בחודש נובמבר פנה משרד התקשורת למפעילי הסלולאר  .  2009 בפברואר 28עד ליום , הנדידה
נכון לרגע זה לא התקבלו החלטות , בבקשה לקבלת מידע רחב ומפורט בנוגע לתעריפי נדידה 

 .בנושא זה
 התקשורת ומשרד האוצר יבחן אפשרות של הפחתה בתעריפי  צוות בין משרדי בשיתוף משרד .2

 למרץ 31 ויגיש את המלצותיו עד ליום 2008 בספטמבר 15הצוות יוקם עד  ליום . קישור הגומלין
2009. 

משרד התקשורת יבחן אפשרות של הקצאת תדרים להקמת רשת תקשורת נוספת על ידי מפעיל  .3
ח לא "נכון למועד הדו. 2008ד סוף שנת הבחינה תושלם ע. חדש שייכנס לשוק התקשורת

 .התקבלה כל החלטה  בנושא
  

  :MVNO  -מפעיל רשת תקשורת סלולארית וירטואלית                   3.7.2
  

לפיה ייערך משרד התקשורת ,  התקבלה החלטת ממשלה2008במסגרת דיוני תקציב המדינה לשנת 
היה והוענק . רמים שיהיו מעוניינים בכך לגו2007 בדצמבר 31 החל מיום MVNOלהעניק רישיון 

שלא הביא לתוצאה חיובית לאחר , משא ומתן מול המפעילים,  וקיים בעל רישיון זהMVNOרישיון 
,  חודשים והוכח כי הדבר נובע מהתנהגות אנטי תחרותית של המפעילים הקיימים6-9פרק זמן של 

לשוק על פי הסמכויות הנתונות לו  MVNOאז ישקול שר התקשורת התערבות בסוגיית הכניסה של 
  .בדין

  
, 2009במסגרת דיוני הממשלה על חוק התקציב וחוק ההסדרים לשנת , 2008 בחודש ספטמבר

התקבלה החלטת ממשלה הקובעת כי שר התקשורת ישלים את כל ההליכים הנדרשים לצורך 
  . 2009 באפריל 1 עד ליום MVNOהענקת רישיונות 

 
סם משרד התקשורת שימוע לציבור הרחב ובמסגרתו ביקש לקבל התייחסות  פר2009 לינואר 5 ביום 

 וכן  לעיקרי כללי ההסדרה MVNOלטיוטת הרישיון אשר הוצעה על ידו כמתכונת להענקת רישיון 
לחוק התקשורת שבכוונת שר התקשורת לקבוע על מנת להסדיר את כלל התנאים והסייגים להענקת 

 את הגישהפלאפון . המוצעת על ידי המשרד בנושא זה בהתאם למדיניות MVNOרישיונות 
  .התייחסותה לשימוע זה

  
  :ניידות מספרים                     3.7.3

 
בזק ( אשרה ועדה משותפת לכספים וכלכלה של הכנסת תיקון לחוק התקשורת 2005 במרץ 22ביום   

ן ניידות מספרים לגבי בעל  שלפיו שר התקשורת יכין תכנית מספור לעניי,1982ב "התשמ, )ושידורים
ן ובעל רישיון לתקשורת פנים ארצית נייחת ויורה להם בדבר יישומה "רישיון כללי למתן שירותי רט

על פי התיקון בעל הרישיון מחויב לספק ניידות מספרים לכל . 2006 בספטמבר 1והפעלתה עד ליום 
 . ומנוי שיבקש זאת ויבצע ללא תשלום מהמנוי או מבעל רישיון כלשה

  
לא עמדו מפעילי התקשורת במועד שנקבע בחוק , עקב לוח זמנים קצר שהוקצה להיערכות

החלטת הרגולטור הייתה שלא לדחות את מועד יישום תכנית הניידות מעבר , עם זאת.  התקשורת
ביחד עם חברות סלולאריות (בעקבות ההחלטה האמורה הגישו הן פלאפון . 2006 בספטמבר 1ליום 
בזק עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושר והן ) אחרות

  . התקשורת
  

 קבלה פלאפון הודעה ממשרד התקשורת לפיה הוא שוקל להטיל על פלאפון 2007 במאי 24ביום 
.    2006 בספטמבר 1של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום , לטענתו, עיצום כספי בגין הפרה

 הנוגעים בדבר ת הוא המועד הסביר הנדרש לבעלי הרישיונו2007 בדצמבר 1 -בהודעה כי העוד צוין 
  .לתיקון ההפרה הנטענת

  
 בדצמבר 1 -  המשיכה פלאפון להיערך ליישום תכנית ניידות המספרים ולקראת ה2007במהלך שנת 

מה פלאפון השלי, מועד שנקבע על ידי משרד התקשורת כמועד סביר וסופי ליישום התכנית, 2007
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בהתייעצות שערך שר התקשורת עם , 2007בנובמבר . כולל הבדיקות הנדרשות, את היערכותה
הציגה , לי חברות התקשורת לגבי מוכנות ליישום הניידות ולגבי המועד הסופי לתחילת היישום"מנכ

כה שכן פלאפון ערו, 2007 בדצמבר 1פלאפון עמדה לפיה אין לדחות את מועד היישום מעבר ליום 
בתום הדיון האמור החליט שר התקשורת להותיר את מועד היישום על . ומוכנה לתחילת התהליך

  ). 2007 בדצמבר 1(כנו 
  

פלאפון יחד עם חברות סלולאר אחרות שהיו שותפות . תהליך ניידות המספרים החל במועד שנקבע
נכון למועד .  בוטלהבעקבות בקשה זו העתירה . צ בבקשת ביטול העתירה"פנו לבג, להגשת העתירה

  . ח פלאפון לא נדרשה לתשלום קנסות בגין דחיית מועד תחילת הניידות"הדו
  

תחרות זו הביאה להגברת מבצעי  .ניידות המספרים החריפה את התחרות העזה בין המפעילים
  . ההטבות הניתנות ללקוחות ולשחיקת תעריפים, השיווק

  
 :א"רישיון מפ                    3.7.4 

  
הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ) (בזק ושידורים( פורסמו תקנות התקשורת 2004 ביוני 3ביום   

א כללי  "ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון מפ, בהתאם לתקנות האמורות. 2004ד "התשס) ייחודי
לל שאין עימו חובה למתן שירות לכ, ארציים נייחים- דהיינו רישיון למתן שרותי בזק פנים, ייחודי

בשונה מחברות סלולאריות , מחויבת, בהיותה חברה בת של בזק, פלאפון. הציבור בכל הארץ
בהיותה חברת בת של , לפנות לשר התקשורת ולשכנעו כי יש במתן הרישיון לחברת פלאפון, אחרות
  .כדי לקדם את התחרות בתחום הבזק או שהדבר הוא לטובת הציבור,  בזק

  
לדעת . ת בכל הנוגע לשיתוף הפעולה שלה עם החברות הבנות שלהרישיון בזק מטיל עליה מגבלו

ובה בעת לא יחולו מגבלות דומות על מפעילי , ככל שמגבלות אלו יישארו בתוקף, פלאפון ובזק
בנוגע למגבלות . ביכולתה של פלאפון להתחרות עם מתחריה בענף, הן יפגעו, ן המתחרים"הרט

  .  להלן3.18.3 סעיף ראווג שהוטלו על בזק ופלאפון מכוח תנאי המיז
  

 קיים משרד התקשורת הליך שימוע מחודש בנושא גיבוש סופי 2006במהלך הרבעון האחרון של שנת 
ביום ). VOB(של מדיניותו בתחום רישוי אספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירות גישה רחבת פס 

מסגרתו קבע כי בזק  וב VOB פרסם המשרד את מסמך המדיניות הסופי בנושא2007 בפברואר 1
יהיו רשאיות ליטול חלק בתחום זה במגזר  )וביניהן פלאפון(והחברות המשתייכות לקבוצת בזק 

הטלפוניה הפנים ארצית הנייחת יפחת   העסקי ובמגזר הפרטי רק לאחר שנתח השוק של בזק בתחום
כי יש , זו וסבורה למדיניות פלאפון מתנגדת.  בכל אחד מהמגזרים בנפרד85%מתחת לרף של 

לשיווק   להתייחס אליה כאל גוף עצמאי וזאת גם לנוכח המגבלות המוטלות עליה בכל הקשור
פלאפון הביאה את דבריה במסגרת הליך שימוע בפני . משותף ומכירת חבילות משותפות עם בזק

משרד התקשורת וכן בפני הועדה לבחינת המדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל 
  .גרונאו' פבראשות פרו

  
  VOB-א ו"הינן בעלות רישיון מפ, פרטנר וסלקום, יצויין כי מתחרותיה העיקריות של פלאפון

הנושא מקנה להן יתרון תחרותי . ואף הגבירו את הפעילות בתחום במהלך השנה האחרונה, כאמור
  .נייחתברור ביחס לפלאפון עקב יכולת המתחרות להציע חבילות המשלבות שירותי תקשורת ניידת ו

  
  :WIMAXטכנולוגית                       3.7.5

  
 פרסם משרד התקשורת שימוע בדבר מדיניות הקצאת תדרים להפעלת 2007במהלך חודש ספטמבר 

.  הינה טכנולוגית רשת המאפשרת תקשורת בפס רחב WIMAXטכנולוגית , WIMAXטכנולוגיית 
עילים חדשים ולמפעיל הסלולאר הקטן בשוק תינתן עדיפות בהקצאה למפ, על פי המדיניות המוצעת

פלאפון הגישה את התייחסותה לשימוע ובמסגרתה טענה כי יש לתת עדיפות "). מירס"חברת (
 WIMAXלטכנולוגיית דור רביעי בסלולאר המצריכה שימוש באותם תדרים של טכנולוגיית 

 או מפעילים והביעה התנגדות למכרז להקצאת תדרים במתכונת שמפלה לטובת חברת מירס
  . אחרים

  
 שימוע משני על 2008  פרסם משרד התקשורת בחודש יולי 2007בהמשך לשימוע מחודש ספטמבר 
תחום תדרים זה נועד לשמש הן . MHZ 2.5בתחום , בין היתר, מדיניותו בנושא הקצאת תדרים

על פי . ר בטלפוניה הניידת והן לטכנולוגיית הדור הרביעי בתחום  הסלולאWIMAXלטכנולוגיית 
 2008הראשון יתקיים עד סוף שנת : ל יוקצו בשני מכרזים נפרדים"התדרים הנ, המדיניות המוצעת

לצורך (בעדיפות שנייה " מירס"ובמסגרתו יוקצו תדרים למפעיל חדש בעדיפות ראשונה ולחברת 
לאחר פינוי  , 2011המכרז השני ייערך החל ממחצית שנת ). WIMAXהקמת רשת בטכנולוגיית 
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ובמכרז זה יוכלו להשתתף גם מפעילי הסלולאר , ל"צועות תדר נוספות בתחום התדרים הנר
פלאפון הגישה את התייחסותה למסמך המדיניות האמור ובמסגרתה הביעה התנגדותה . האחרים

במכרז הראשון וכן דרשה מחויבות שלטונית לפינוי תדרים נוספים לקראת " מירס"להעדפת חברת 
  .  הסלולארתת להבטיח נתיב התפתחות טבעי של הדור הרביעי בטכנולוגייעל מנ, המכרז השני

  
 פורסמה  מדיניות משרד התקשורת בנושא הקצאת תדרים לטכנולוגית 2009 במרץ 1ביום 

WIMAX . 2009עיקר השינוי ביחס למסמך השימוע הינו שמכרז התדרים יערך בחודש ספטמבר ,
  .חברת מירס לא תורשה להשתתף במכרז זה

  
  גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של פלאפון    3.7.6

  
  :גורמים חיוביים

  
שתאפשר פנייה לקהלי יעד נוספים והגדלת היצע  HSPA/UMTS, – השקת רשת   .א

  .ובכללם שירותי הנדידה, השירותים ללקוחות הקיימים
  
רחבה של שירותי  לעסקים וקשת DATAמגוון מוצרים מתקדם הכולל פתרונות    .ב

 .מולטימדיה ובידור
 

מערך שירות ומגוון ממשקי שירות ללקוח המאפשרים מתן שירות ברמה גבוהה             .ג
  .ללקוחות

 
, וכוח אדם איכותי, מערך הפצה רחב המתמחה במתן פתרונות מתאימים לכל סוג לקוח  .ד

  .והרחבתו על ידי הוספת רשת סופר פארם
 

  .רים חיובימבנה הון איתן ותז  .ה
  

  :גורמים שליליים
  

על פלאפון חלות מגבלות רגולטוריות בכניסה לתחומי פעילות נוספים , כחברת בת של בזק   .א
  .ובהרחבת סל השירותים ללקוחות שאינן חלות על המתחרות

 
  . בשיווק חבילות שירותים משותפותבזק לרבות בפעילות משותפת עם ותת מגבלוקיימ  .ב 

 
באותו אופן המסופק על ) רומינג( לא מאפשרת לספק שרותי נדידה CDMA- טכנולוגיית ה  .ג

 -מנויים שיצטרפו לרשת ה.  ידי המתחרות והינה טכנולוגיה פחות נפוצה בעולם
HSPA/UMTS ,משרותי נדידה רחבים יותרוייהנ .  

  
  .עלות גבוהה של תפעול שתי רשתות.            ד
  

  עונתיות    3.8
  

הרבעונים השני . מעונות השנה, באופן שאינו מהותי,  פלאפון מושפעותההכנסות והרווחיות של
הדבר נובע  בעיקר  . והשלישי מאופיינים בהכנסות גבוהות יותר מהרבעונים הראשון והרביעי

העונתיות משפיעה . בהשוואה לחודשי החורף ותקופת החגים, מדפוסי שימוש שונים בחודשי הקיץ
 .אך כאמור השפעה זו  אינה מהותית, ולארבעיקר על ההכנסות משירותי הסל

  
  

  רכוש קבוע ומתקנים    3.9
  

, מחשבים, ציוד אלקטרוני, אתרי רדיו, הרכוש הקבוע של פלאפון כולל ציוד תשתית של ליבת הרשת
  . ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר, ציוד קצה, כלי רכב

  תשתית    3.9.1
  
  : מהותיותפלאפון מפעילה כיום שלוש רשתות תקשורת  
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יתרונותיה של טכנולוגיה זו הם . 1XRTT 2000CDMAטכנולוגיה דיגיטאלית בשיטת   .א
קיבולת גדולה יותר של שיחות דיבור ונתונים עבור , האפשרות למתן שירותים מתקדמים

  . ה בשנייKB 144כמות תדרים נתונה ותקשורת נתונים במהירות של עד 
  

 . להלן3.9.1  סעיף ראו -  EVDOטכנולוגיה דיגיטאלית בשיטת   .ב
  

, בין היתר, טכנולוגיה זו  יתרונותיה שלUMTS/ .HSPA בשיטת תטכנולוגיה דיגיטאלי  .ג
.  Mbps   5.7   ובמהירות העלאה של עדMbps  14.4 בתמיכה במהירות הורדה של עד הינו
, עומס רגעי ברשת, מקום הגלישה בפועל תלויה במספר גורמים כולל שמהירות, יצוין

   .ביצועי רשת האינטרנט ותאימות המחשב הנייד וציוד הקצה ,התמסורת  תמיכת
  

  XRTT1 2000CDMA/EVDOרשת   

 מתגים 8של פלאפון בעיקרה על ) CDMA(ן "לתאריך פרסום הדוח מבוססת תשתית הרט   
כל אתר רדיו . בפריסה ארצית, )תאים( אתרי רדיו 1,540-המחוברים לכ, דיגיטאליים מתוצרת נורטל

התאים . נטנה לקליטה ושידור ומערכת בקרה ממוחשבת ומכסה שטח גיאוגרפי מסויםמכיל א
המתגים מקושרים ביניהם ואל כל . המחוברים למתגים) BSC(מחוברים לבקרי תחנות בסיס 

  ). לאומיים-הוט ומפעילים בין, מירס, סלקום, פרטנר, בזק(מפעילי התקשורת האחרים 

.  שנים7- ל5הפחת עבור ציוד מיתוג הינו בין ,  שנים10עד תקופת הפחת של ציוד אתרים הינה    
תקופת הפחתת הציוד נקבעה על יסוד חיווי דעת הנדסי אשר התבסס בין היתר על הנהוג בקרב 

  .מפעילי תיקשורת במדינות שונות בעולם

כל רשת המיתוג הדיגיטאלית של . ציוד התשתיות של פלאפון הוא מתוצרת נורטל ומוטורולה   
ון היא מתוצרת נורטל ורשת תקשורת מתוצרתה פרוסה במרבית מישור החוף ובירושלים פלאפ

רשת התקשורת מתוצרת מוטורולה מרכיבה את רשת פלאפון בשאר אזורי ). מאשדוד ועד חיפה(
  . הארץ

  XRTT1 2000CDMA/EVDOהשקעות פלאפון בתשתית רשת     
  

 -  ו CDMA 2000 1XRTTנולוגיית שימשה לשדרוג רשת לטכ2003-2007עיקר ההשקעה בשנים 
EVDOהורחב 2007 ו 2006בנוסף בשנים  .  באמצעות ציוד שנרכש מהחברות נורטל ומוטורולה 

והרשת ) חלקם כתחליף לאתרים קיימים בשל צרכים הנדסיים(הוקמו אתרים נוספים , קיבול הרשת
  .עברה תהליך התאמה לתמיכה בניידות מספרים 

 על EVDO לטכנולוגיית CDMA2000 1XRTT -אפון לשדרג את רשת ה החלה פל2004החל משנת    
.  לתקשורת נתונים באזורים האורבאניים בישראלתייעודי) Carrier(ידי תוספת רצועת תדרים 

, )KSS ) Downlink 2,400טכנולוגיה זו מאפשרת תקשורת בין הרשת לציוד הקצה בקצבים של עד 
.  הוא מתוצרת נורטלEVDO -ציוד ה). KSS) Uplink 144ובין ציוד הקצה לרשת בקצבים של עד 

, במקביל להקמת הרשת הוקם פורטל לשירותי וידאו המאפשר ללקוחות לצפות בערוצי שידור חיים
 - פורטל זה הינו השרות המרכזי בטכנולוגיית ה. 'חדשות וכו, בידור, הורדת קליפים של מוזיקה

EVDO.  

 - וה1X - ם נורטל להמשך תמיכה ושדרוג ברשתות ה נחתם הסכם תלת שנתי ע2007בסוף שנת   
EVDO להלן3.12.3 גם סעיף ראו( מיליון דולר 22.5 בהיקף של .(  

  UMTS/HSPA-רשת ה

 אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש 2007,  בנובמבר1ביום   
עלות . ח"ולל של כמיליארד ש בסך כ HSPA/UMTS בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית2007ספטמבר 

, להקמת אתרים חדשים הנדרשים לפעולה בתחום התדר החדש, זו כוללת את העלות לספק הרשת
לספק הרשת . והפשרת הזכות למימוש תדרים  HSPA/UMTS -להסבת אתרים ושירותים קיימים ל

יימים הרשת החדשה מתבססת על שני מרכזי רשת שיתחברו לאתרים הק. נבחרה חברת אריקסון
האתרים הפועלים בטכנולוגית . רישוי והקמה/ולאתרים חדשים שנמצאים בתהליכי הרכשה
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CDMAהרשת .  הוסבו על מנת להתאימם לתחום התדר החדש ולהוספת ציוד הרדיו החדש
. HSUPA - וHSDPAמאפשרת קצבי מידע גבוהים מהמנוי לרשת ומהרשת למנוי בטכנולוגיית 

, אפון מתן שירותים הדורשים העברת מידע בקצבים גבוהיםהקמת הרשת החדשה מאפשרת לפל
ומאפשרת שימוש בציוד )  להלן3.24.2.5 סעיף ראו(עשויה לפתור חלקית את בעיית הפרעות האלחוט 

שמאפשר גיוון ציוד הקצה והרחבת שירותי   HSPA/UMTS קצה סטנדרטי התומך בטכנולוגיית
 HSPA/UMTS, ח בהקמת רשת בטכנולוגית"ליון שמי 616 - השקיעה פלאפון כ2008בשנת . הנדידה

 . יתר ההשקעה צפויה להיפרש על פני שלושת השנים הבאות
  

               שטחים המשמשים את פלאפון  3.9.2
  

את השטחים בהם היא , לרבות מבזק, פלאפון איננה בעלים של מקרקעין והיא שוכרת מאחרים
  : טחים המשמשים את פלאפוןלהלן תאור עיקר הש. משתמשת לצורך פעילותה

  
 פרוסים ברחבי 3.9.1השטחים בהם משתמשת פלאפון להצבת אתרי הרדיו והמתגים כאמור בסעיף   3.9.2.1

 5 שנים בתוספת אופציית הארכת הסכם ל 5 -במקרים רבים ל(הארץ ומושכרים לתקופות שונות 
  . להלן3.18.3.3 סעיף ראו,  האתריםלגבי רישוי ). שנים נוספות

  
). המינהל: להלן(חלק מהאתרים שאותם שוכרת פלאפון נמצאים בשטחי מנהל מקרקעי ישראל     3.9.2.2

  .2008 בדצמבר 31לפלאפון  הסכם לגבי תשלומים להם זכאי המינהל  לתקופה של עד 
  

המשפט המחוזי וי עשה לבית  הגישה פלאפון תובענה למתן סעדים הצהרתיים וצו2009בחודש ינואר 
לשלם , שנשלחה בדואר אלקטרוני לפלאפון, התובענה נסבה על דרישתו של המינהל .בפתח תקווה

" הסכמתו"בגין המשך , ח  לתקופה של חמש שנים"לו סך מצטבר של למעלה ממאתיים מיליון ש
טענות פלאפון . שבניהולו, להימצאותן והקמתן של אנטנות סלולאריות חדשות במקרקעי ישראל

 המינהל אינו רשאי לגבות מפלאפון סכומים כלשהם בגין הצבת מתקני כי, בתמצית בתובענה הינן
, כי המינהל עושה שימוש לרעה בכוחו המונופוליסטי, דרישת המנהל  דמיונית ומופרזת כי, שידור
יועציה המשפטיים של פלאפון מעריכים כי לחברה טענות טובות  .המינהל נוהג בחוסר תום לב וכי

ובטרם הוגשה תשובת המינהל , היות ההליך בשלביו הראשונים שלב, יחד עם זאת. נגד המנהל
  .אין אפשרות להעריך בשלב זה את סיכויי התביעה, לתובענה

  
 -  ומשתרעים על שטח כולל של כ1997משרדיה הראשיים של פלאפון נמצאים בגבעתיים מאז שנת   3.9.2.3

 31כירות עד לתאריך  חתמה פלאפון על הסכם להארכת תקופת הש2006בשנת . ר" מ17,000
 .2011פלאפון במשא ומתן מתקדם  עם בעל הנכס להארכת הסכם השכירות עד . 2010בדצמבר 

 
 . מרכזי שרות ומכירה  הפרוסים ברחבי הארץ77שוכרת פלאפון , לצורך פעילות השרות והמכירה  3.9.2.4

  
לפונים המשמשים אותה משרדים ומוקדים ט, לפלאפון הסכמי שכירות נוספים בקשר למחסנים  3.9.2.5

 .לצורך פעילותה
  
  

  נכסים לא מוחשיים    3.10
 

 ן"רישיון רט    3.10.1
  

שהינו )  ן" רט-רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד (פלאפון פועלת במסגרת רישיון שניתן לה 
  .אפוןהרישיון מהווה את הבסיס לפעילותה של פל).  להלן3.18.1.1 סעיף ראו (2022בתוקף עד לשנת 

  
  זכות שימוש בתדרים    3.10.2

  
תדרים אלו משמשים .  שניתנו לה מתוקף רישיונהMHZ850  - פלאפון משתמשת בתדרים בתחומי ה

בנוסף לכך במהלך שנת . CDMA 2000/1XRTT/EVDO/UMTS - את פלאפון בעיקר בטכנולוגית ה
דרים בתחומי ה  פנתה פלאפון למשרד התקשורת בבקשה לממש את זכותה לקבלת רצועת ת2008
2100 MHZ .ח עבור דמי " מליון ש181 - בגין מימוש זכותה  נדרשה פלאפון לשלם סכום נוסף של כ

 במכרז התדרים ועד ליום מימוש הזכות לקבלת הרישיון ואגרות תדרים רטרואקטיבית מיום הזכיי
רים  פלאפון שילמה את הסכום האמור לצורך קבלת התד2008במהלך חודש ספטמבר  .התדרים

  .  בהם והשימושממשרד התקשורת
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 TDD המכונה  5MHZ אישר משרד התקשורת לפלאפון להחזיר תחום תדר של 2009בחודש ינואר 
  .מתוך רצועת התדרים האמורה

  
  סימני מסחר    3.10.3

  
  ". פלאפון"העיקרי שבהם הוא מותג . לפלאפון ישנם מספר סימני מסחר רשומים

  
  בסיס לקוחות    3.10.4

  
 מספר רב של לקוחות שרבים מהם התחייבו בהסכמים לקבלת שרותי פלאפון לתקופה של לפלאפון

  . חודשים36 - ל18בין 
  

  תכנות ומערכות מחשוב ומאגרי מידע    3.10.5
  

חלקן על פי רישיונות שרכשה פלאפון וחלקן פותחו , פלאפון עושה שימוש בתוכנות ומערכות מחשוב
חלק ניכר מהרישיונות האמורים מוגבלים בזמן . וןעל ידי חטיבת מערכות המידע של פלאפ

  : המערכות העיקריות שבשימוש פלאפון הינן. ומתחדשים מידי תקופה
APPLICATION ORACLE  ומערכת BILLINGשל חברת אמדוקס .  

  
  

  הון אנושי    3.11
  

  מבנה ארגוני  .3.11.1    
  

   :להלן תרשים המבנה הארגוני של פלאפון      
  
  
  

  
  

  דירקטוריון

 ל"מנכ

מבקר 
  פנימי

  לשכה משפטית רגולציה

  חטיבת
מערכות 
  מידע

  חטיבת
משאבי 
  אנוש

  חטיבת
  תפעול

  ולוגיסטיקה
 חטיבת
  חטיבת  הנדסה

 חטיבת  שיווק
לקוחות 
 עסקיים

 חטיבת
שירות 

ולקוחות 
  פרטיים

  חטיבת
  כספים

  ל"משנה למנכ

 חטיבת
 תוכן

  ומוצרים
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  מצבת עובדים    3.11.2
 

 : בפלאפון בהתאם למבנה הארגוני שלה23להלן פירוט מספר העובדים    
  

  
  חטיבה

 
 עובדים' מס

 31.12.08 31.12.07 
 295 310 הנהלה וחטיבות המטה

 102 92 חטיבות שיווק תוכן ומוצרים
 2,971 2,453 חטיבת לקוחות ומגזר פרטי

 534 499 חטיבה עסקית
 292 222 חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

 617 624 חטיבות הנדסה ומערכות מידע
 4,811 4,200 כ"סה

  
  

 2008שינויים במספר העובדים במהלך שנת     3.11.3
 

  4,811 - לעומת מצבת עובדים של כ4,200 -  עומדת מצבת העובדים של פלאפון על כ2008בסוף שנת 
הינו בעיקר בחטיבות השרות והמכירה אשר תוגברו הקיטון במספר העובדים . 2007לסוף שנת 

  .2007לקראת ניידות המספרים שהחלה בסוף שנת 
  

  הדרכה ואימונים    3.11.4
  

עיקר . פלאפון משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא פעיל
 -  ו2008אפון בשנים סך הוצאות פל. בעיקר בחטיבת השירות, ההדרכות שנעשות הן בתחום השירות

אוכלוסיית . בהתאמה, ח" מיליוני ש10.4 -  וב8.5 -  בגין הדרכות  ואימונים מסתכמות ב2007
העובדים המשמשים כנציגי מכירות ושירות וכמוקדני שירות טלפוני מאופיינת בשיעור נטישה גבוה 

  .המחייב השקעה מתמדת בהכשרה של עובדים חדשים
  

  בדים ומנהליםתוכניות תגמול לעו    3.11.5
 

רבעוני או שנתי , פלאפון נוהגת להעניק לעובדיה ומנהליה מענקים ותמריצים על בסיס חודשי
  .בהתאם לעמידה ביעדים שהוגדרו להם ובהתאם לסוג העבודה של העובד

לדוחות הכספיים של החברה לשנה  26ביאור  ראולגבי תוכנית אופציות למנהלים בכירים 
 . הכלולים בדוח תקופתי זה2008ר  בדצמב31שהסתיימה ביום 

  
  חוזי העסקה     3.11.6

 
כל עובדי פלאפון הינם עובדים בהסכמים אישיים סטנדרטיים על פי המקצועות והתפקידים בהם 

 .הם עוסקים
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
 )שעות העבודה מחולק בתקן שעות העבודה החודשיכ "סה(מספר העובדים מייצג את מספר המשרות המחושבות בפלאפון  23
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  מוצרים וספקים    3.12
  

  ספקי ציוד קצה    3.12.1
 

, סוללות: כגון(יזרים נלווים מלאי מוצרי פלאפון כולל מגוון מכשירי טלפון סלולארי ומגוון אב
פלאפון מחזיקה מלאי חלקי חילוף , כמו כן). מטענים וכדומה, כבלי נתונים, אוזניות, דיבוריות

  .לצורך אספקת שירותי התיקונים ללקוחותיה ומלאי מכשירים משומשים
  

. פלאפון רוכשת את רוב ציוד הקצה והאביזרים הנלווים מספקים יבואנים שונים בישראל
את , בין היתר, קשרויות עם רוב הספקים מושתתות  על בסיס הסכמות מסגרת המפרטיםההת

את זמינות חלקי החילוף ואת זמני הסבב , התמיכה הטכנית של הספק בציוד הקצה המסופק על ידו
אשר מבוצעות על בסיס שוטף באמצעות , הסכמים אלו אינם כוללים התחייבות לרכישות. לתיקונים

  .הזמנת רכש
  

יכולה פלאפון להגדיל את הכמות , קרה של הפסקת התקשרות עם ספק ציוד קצה מסויםבמ
אם יהיה צורך . או לרכוש ציוד קצה מספק ציוד קצה חדש, הנרכשת מספקי ציוד קצה אחרים

ההחלפה לא תהיה מיידית ותחייב תקופת היערכות מיוחדת לרכישת חלקי , להחליף ספק כאמור
לות תיקון בכל סוגי התקלות הנדרשות על מנת לאפשר מתן שירות חילוף ואביזרים לרבות יכו

החלפת ספק תהיה כרוכה בתוספת עלויות חריגות כתוצאה מההצטיידות . ללקוחותיה כמוסכם
  . ותדרוש תקופת התארגנות מול ספקים חלופיים

  
 בדגם התפלגות רכישות ציוד קצה בין הספקים היא כזו אשר איננה יוצרת תלות מהותית בספק או

  .של ציוד
  

כחלק מהערכות הרחיבה פלאפון את מגוון המכשירים  HSPA/UMTS, לקראת המעבר לטכנולוגית
  .המוצעים ללקוחותיה  ואת מספר ספקי ציוד הקצה

  
  ספקי שרותי ערך מוסף    3.12.2

  
 או SMSבאמצעות , כגון שרותי מידע קולי, מסופק תוכן, לפלאפון הסכמים עם ספקי תוכן לפיהם

תוכן וזכויות לשידורים , שרותי מיקום, רינגטונים, אנימציות, משחקים, צעות פורטל פלאפוןבאמ
חלק ניכר מהסכמים אלו מתבסס על מודל חלוקת הכנסות בין פלאפון , כנהוג בענף. בדור השלישי

עלולה , הפסקת ההתקשרות עם ספקים מסוימים. לספקי התוכן בגין השירותים הניתנים ללקוחות
  .עיכוב באספקת חלק מהשירותים עד להתקשרות עם ספק חלופילגרום ל

  
  ספקי תשתית    3.12.3

  
נורטל , ציוד התשתית הקיים של פלאפון הינו מתוצרת אריקסון,  לעיל3.9.1כאמור בסעיף 

תמיכה ושדרוגי תכנה עם ספקים אלו והיא , לפלאפון הסכמים רב שנתיים לתחזוקה. ומוטורולה
לגבי הסכמים נוספים עם אותם ספקים .  בציוד הרשת שמתוצרתםתלויה בהם בקשר לתמיכה
  . לעיל3.9.1  סעיף ראו, והסכם להקמת רשת נוספת

 2009ברחבי העולם התקבלה בחודש ינואר " קבוצת נורטל"בעקבות קשיים כלכליים אליהם נקלעה 
 במדינות לפיה יפנו במקביל כל חברות הקבוצה לבתי המשפט, החלטה מערכתית בהנהלת הקונצרן

בבקשות לקבלת הגנה משפטית מנושיהן והקפאת ההליכים כנגדן בדרך , השונות בהן הן מאוגדות
כחלק מהמהלך הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה . ןשל הכרזתן כחברות חדלות פירעו

דחופה למתן צו הקפאת הליכים לחברות ישראליות מקבוצת נורטל המשמשות כסניף מקומי של 
  . נורטל בישראלקבוצת

  
  הון חוזר    3.13

  
  מדיניות החזקת מלאי    3.13.1

  
, דיבוריות, סוללות: כגון(ומגוון אביזרים , המלאי של פלאפון כולל בעיקר ציוד קצה סלולארי

 .מחזיקה פלאפון מלאי חלקי חילוף, כמו כן). אוזניות וכדומה
  

צרכים אלה מחייבים . כי המכירהתקופת החזקת המלאי נגזרת ממדיניות השירות של פלאפון ומצר
 עומדת רמת 2008נכון לסוף שנת .  חודשי מלאי בהתאם לסוגי המלאי5-3החזקת מלאי לתקופה של 

  .ח" מיליון ש124 - המלאי על סכום של כ
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  מדיניות החזרת  ציוד קצה שנרכש     3.13.2

  
באותה ( מכשיר לאחר החזרת מכשירים יכולה להתבצע על ידי ביטול עסקה או על ידי החלפת, ככלל

  ).רמה או ברמה גבוהה יותר בתוספת תשלום של פער מחירים
  

 בסמוך למועד שנרכש ציוד להחזיר ללקוחותיה מאפשרת ,נכון למועד דוח זה, פלאפון במדיניותה
עם הלקוח ועל פי תנאיו ובלבד שלא  להסכם בהתאם ,העסקה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לחוק

  . ואביזריונעשה כל שימוש במוצר
 1981-א"התשמ ,הצרכן הגנת כהגדרתן בחוק ,רוכלות ועסקת מרחוק מכר עסקת כמו כן לגבי

  .החוק להוראות בהתאם ,העסקה ממועד ימים עשר ארבעה מתאפשרת החזרת ציוד עד
 

  מדיניות מתן אחריות למוצרים    3.13.3
  

ת ותיקונים שעליו מנוי אחריות ותחזוקה לציוד קצה בהתאם לרמת שירו, פלאפון מספקת שירות
  .הלקוח וכמובן בהתאם להוראת כל דין המסדירות את נושא האחריות לציוד קצה סלולארי

  
  מדיניות אשראי ללקוחות     3.13.4

 פלאפון מעניקה לרוב לקוחותיה הרוכשים מכשירי  טלפון נייד  –אשראי בעסקאות מכירת מכשירים  
בעבר נהגה פלאפון לנכות חלק . ים שווים תשלומ36 - אפשרות לפרוס את התשלומים עד ל

 2007 במהלך שנת .מהעסקאות המשולמות בכרטיסי האשראי בתשלומים אצל חברות ניכיון
 .הפסיקה פלאפון לנכות את שוברי האשראי

,  לקוחות פלאפון מחויבים אחת לחודש במחזורי חיוב–ן "אשראי בחיוב חודשי בגין שרותי רט
  . ן של החודש שעבר"בגין צריכת שרותי הרט, ל פני החודשהמבוצעים בתאריכים שונים ע

   
 מיליון 1,530-מסתכם ב, כ ממוצע אשראי הלקוחות בניכוי חובות מסופקים" סה2008נכון לשנת 

  .ח"ש
  

  אשראי מספקים      3.13.5

כ " סה2008נכון לשנת .  ימים90 -  ימים ל30פלאפון מקבלת אשראי מספקיה לתקופה שנעה בין 
  .ח" מיליון ש579- מסתכם בםראי הספקים ונותני שירותיממוצע אש

  
  השקעה בחברות מוחזקות ובשותפות    3.14

  .לפלאפון אין השקעות פעילות בחברות מוחזקות ובשותפויות פעילות
  

  מימון    3.15
  

, מהון עצמי, פעילות פלאפון ממומנת מתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת אותם מייצרת החברה  3.15.1
)  לעיל3.13.4 ראו(בעבר באמצעות ניכיון כרטיסי אשראי , מאגרות חוב, ת בנקאיותמהלוואו

  .ומאשראי ספקים
  

  :  להלוואות פלאפון2008שיעור הריבית הממוצעת לשנת 
    

 הלוואות לזמן ארוך 
 )כולל חלויות שוטפות(  
  

  ח " ש–צמוד למדד  :מקורות בנקאיים
 

4.65  
 

  
  ח" ש– צמוד למדד: מקורות לא בנקאיים

 
  

4.64 
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  מגבלות    3.15.2
  

  התחייבויות כלפי בנקים   3.15.2.1
  

התחייבה פלאפון , כחלק מן ההסדרים בקשר עם העמדת האשראי לפלאפון על ידי בנקים בישראל
בהתחייבויות בלתי חוזרות לעמוד באמות מידה פיננסיות , כלפי הבנקים אשר העמידו לה אשראי

)covenants( , כדלקמןאשר עיקריהן:  

  ;  מהונה העצמי3סך חובותיה של פלאפון לא יעלה על פי   .א

לא יחולקו על ידי פלאפון , 2.5כל עוד סך החובות עולה על הונה העצמי בשיעור העולה על   .ב
אם תפר פלאפון את התחייבותה . דיבידנדים ולא ישולמו על ידה דמי ניהול לבעלי המניות

 ימים מדרישתו את כל האשראי שיועמד לה 120ך האמורה יהיה עליה לפרוע לבנק בתו
באותו מועד על ידי הבנק או לחילופין לתקן את ההפרה על ידי הגדלת ההון העצמי או 

 ;פירעון חובה של פלאפון כך שהיחס האמור יישמר

סכום ). 2002צמוד למדד הידוע בחודש ינואר (ח " מיליארד ש3.8סך החובות לא יעלה על   .ג
  ;  אחת לרבעון על פי הדוחות הכספיים הסקורים על ידי רואי החשבוןהחובות ייבדק 

את נכסי , ומסוג ודרגה כלשהם, בכל אופן ודרך, לא לשעבד בשעבוד קבוע או בשעבוד צף  .ד
  ; אלא אם תקבל לכך את הסכמת הבנק מראש ובכתב, פלאפון

עבוד בנכסי פלאפון לא לתת לבעלי המניות בפלאפון או לצד שלישי כלשהו כל בטוחה או ש  .ה
  ; ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב, להבטחת אשראי שיקבלו בעלי המניות, או ערבות

  ; לא להעניק לבעלי מניות פלאפון כל הלוואה או אשראי ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב  .ו

  ; פרטים ודוחות שונים, למסור לבנקים מידע  .ז

יהיו הבנקים רשאים להעמיד לפירעון מיידי כי אז , אם יופרו התחייבויות פלאפון כאמור  .ח
  . את סכומי האשראי שניתנו לה

התחייבה פלאפון לשמור כי הסכום ,  בנוסף להתחייבויות לעיל-התחייבות לבנק מסוים   .ט
המצטבר של כלל חובותיה והתחייבויותיה כלפי בנק מסוים לא יעלה בכל עת על סכום 

בותיה של פלאפון כלפי גופים  פיננסיים   מהסכום המצטבר של כלל חו40% -השווה ל
  .ח"לרבות בעלי האג

 
  פירעון מיידי של הלוואה   3.15.2.2

  
כ לאחר מתן התראה מראש "בד(מלווה יכול לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה במקרים מסוימים 

ל אם תתקבל ע) ב(; אם חוב כלשהו כלפי המלווה לא נפרע) א: (שהעיקריים שבהם) ובכתב לפלאפון
ידי פלאפון החלטת פירוק או אם תוגש נגדה בקשה לפירוק או למינוי מפרק או אם תהיה עילה 

אם תוגש בקשה להטלת עיקול או יוטל עיקול על רכוש פלאפון ) ג(; למינוי כונס או נאמן, לפירוקה
אם תתקבל על ) ד(; או תיעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושה או אם היא תפסיק לשלם חובותיה

) ה(; מיזוג או הסדר או תועבר השליטה בה ללא הסכמת המלווה, ידי פלאפון החלטה לשינוי מבנה
אם תפר ) ו(; אם תפסיק פלאפון לשלם את חובותיה או תגיע לידי פשרה עם נושיה או חלק מהם

פלאפון התחייבות שהתחייבה בה כלפי המלווה או יתברר כי הצהרה מהותית שלה כלפיו אינה 
אם יארע מאורע אשר כתוצאה ממנו תעמוד לגורם כלשהו זכות להעמדה לפירעון ) ז (או; נכונה

  ). אף אם אותו גורם לא יעשה שימוש בזכותו(מיידי של חובות פלאפון כלפי אותו גורם 
 

 ח "הנפקות אג    3.15.3
 

 הנפיקה פלאפון שלוש סדרות של אגרות חוב צמודות למדד  בדרך של 2004-2005במהלך השנים 
בתמורה לערכן ,  ח  ערך נקוב"  מיליון ש1,133 למשקיעים מוסדיים  בסכום כולל של  נפקות פרטיותה

  . הנקוב
  

שתשמש ,  מ"נחתמו שטרי נאמנות עם החברה לנאמנות של בנק איגוד בע, בעת הנפקת אגרות החוב
 על פי ריבית והצמדה, לפי הסכם זה פלאפון מתחייבת לשלם קרן. כנאמן למחזיקי אגרות החוב
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ותנאי השעבוד השלילי ואמות המידה , אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד. תנאי אגרות החוב
 ראו(הפיננסיות שיש לפלאפון כלפי המערכת הבנקאית בישראל יחולו גם כלפי מחזיקי אגרות החוב 

:  שעיקריהם, ההסכם מפרט את התנאים לפירעון מיידי של אגרות החוב).  לעיל3.15.2לעיל סעיף 
 ימים ממועד 30אם פלאפון לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה לפי אגרות החוב עד תום ) א(

אם יוטל עיקול על ) ד(, אם יש מימוש של שעבודים) ג(, אם נתמנה לפלאפון מפרק) ב(, הפירעון
אם פלאפון תפסיק את ) ו(אם פלאפון תחדל מלהתקיים או ) ה(, נכסים מהותיים של פלאפון

לנאמן יש רשות לנקוט בהליכים לפירעון מיידי לשם . ו תודיע כי בכוונתה להפסיקםתשלומיה א
, נאמנות על תקבולים, עוד מפרט ההסכם כללים לשיפוי הנאמן. הגנה על מחזיקי אגרות החוב

  .השקעת כספים ותנאים לזימון אסיפה כללית וקבלת החלטות
  

  .ח"תיה לבנקים ולמחזיקי האג פלאפון עומדת בהתחייבויו2008 בדצמבר 31נכון ליום 
  

 270ח בסכום כולל של  "נפרעו הלוואות ואג,  לא נתקבלו הלוואות חדשות לזמן ארוך2008בשנת 
  .ח"מיליון ש

  
ביאור  ראוח תנאיהם ומועדי פירעונם בתקופת הדוח "לפרטים נוספים אודות הרכב ההלוואות ואג

 הכלולים בדוח תקופתי 2008 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 13
  .זה

  
  מסגרות אשראי     3.15.4

  
 . ח" מיליון ש356אשראי בנקאי בסכום של  לפלאפון 2008 בדצמבר 31נכון ליום 

 
  ערבויות ושעבודים    3.15.5

  
 הכלולים בדוח 2008 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 13ביאור  ראו

  .תקופתי זה
  

  דירוג אשראי     3.15.6
  

 .  מינוסAAדורגה פלאפון על ידי חברת מעלות בדירוג )  לעיל3.15.3 סעיף ראו(בהנפקות אגרות החוב 
  

  .מעקבי הדירוג שפורסמו מאז ההנפקות ועד היום הותירו את תוקף הדירוג כאמור
וב של פלאפון  פרסמה חברת מעלות הודעה על מתן תוקף לדרוג אגרות הח2008 באוקטובר 28ביום 

 התייחסות בסעיף ראו(וזאת על אף המשבר בשוק האשראי )  מינוסAA( ללא שינוי בדרוג שנקבע 
  ).לגורמי סיכון מאקרו כלכלייםלהלן  3.24.1

  
 הודיעה מעלות על הכנסת דירוג אגרות החוב של פלאפון לתהליך בחינה מחדש עם 23.3.09ביום 

תהליך הבחינה מחדש משקף את , י ההודעה"עפ). Credit Watch Positive(השלכות חיוביות 
ח של פלאפון במהלך התקופה הקרובה לאור הערכת מעלות "הסבירות הגבוהה להעלאת דירוג האג

 וחוסנו של ענף הסלולאר בישראל גם בתקופת המשבר 2008לתוצאות פיננסיות טובות יחסית לשנת 
  .הכלכלי הנוכחי

  
   הקרובה ומקורות הגיוסהערכת פלאפון לגיוס בשנה    3.15.7

 
 וכן מתכננת השקעות נוספות ברכוש קבוע 2009פלאפון צפויה לפרוע חלק מהלוואותיה במהלך שנת 

 .פלאפון אינה צופה  גיוס הון או גיוס חוב בשנה הקרובה).  לעיל3.9.1 סעיף ראו(
  

ניותיה והצפי המתבסס על הערכות פלאפון בהתחשב בתכ, המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל אם . להתממשותם

 3.24ביחס לגורמי הסיכון ראו סעיף . יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
  .להלן
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  מיסוי    3.16

  
 הכלולים בדוח 2008 בדצמבר 31  לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום8ביאור ראו 

  .תקופתי זה

  
  איכות הסביבה    3.17

  
חוק הקרינה הבלתי . 2006ו "תשס,  נכנס לתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת2007 בינואר 1ביום   3.17.1

מייננת בא להחליף את ההסדר המשפטי הקודם של תחום הקרינה הבלתי מייננת באמצעות תקנות 
  "). תקנות הרוקחים(", 1980מ "התש, )יביים ומוצריהםיסודות רדיואקט(הרוקחים 

  הקמתם והפעלתם וכן במתן שירות , החוק נועד להסדיר את העיסוק במקורות קרינה
הפעלה ומתן שירות , על הקמה, החוק מטיל חובת היתר מאת הממונה בחוק. למדידת קרינה
  ").היתר קרינה("לחוק למעט הקמה או הפעלת מקור קרינה המפורט בתוספת , למדידת קרינה

לפיו על מבקש היתר לקבל , החוק קובע מנגנון רישוי דו שלבי לקבלת היתר להפעלת מקור קרינה
שתוקפו לתקופה שלא תעלה על שלושה , ")היתר הקמה("תחילה היתר להקמת מקור הקרינה 

 הקרינה ואחריו היתר להפעלת מקור, ידי הממונה עד תשעה חודשים-והניתן להארכה על, חודשים
, אשר תוקפו לתקופה של חמש שנים או אם קבע השר להגנת הסביבה אחרת, ")היתר הפעלה("

  . בשים לב לסוג מקור הקרינה או מיקומו, במקרים או בנסיבות שיקבע
  

החוק מתנה את מתן ההיתר בביצוע הערכת רמות החשיפה המירביות של בני ,  לעניין היתר הקמה
לרבות בעת תקלה וכן נקיטת האמצעים , ה ממקור הקרינה לכשיופעלאדם והסביבה לקרינה הצפוי

, הדרושים להגבלת רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל
  "). להגבלה האמצעים("לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים הנמצאים בשימוש 

  
טת האמצעים להגבלה וביצוע מדידות של החוק מתנה את מתן ההיתר בנקי, לעניין היתר ההפעלה

כאשר רמות , רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הנוצרת במהלך הפעלת מקור הקרינה
החוק מוסיף , כמו כן. י הממונה בחוק"אלה אינן עולות על רמות החשיפה המרביות שנקבעו ע

ב "התשמ) זק ושידוריםב(חוק התקשורת בהצגת רישיון בהתאם ל, ומתנה את מתן היתר ההפעלה
,  למעט במקום שבו לא נדרש היתר בניה1965ה "התשכ, חוק התכנון והבניהוהצגת היתר לפי , 1982

שאז החוק מורה כי יוגש לוועדה המקומית תצהיר שבו יפרט המבקש את הטעמים לכך שלא נדרש 
ביע התנגדות ובאם מהנדס הוועדה המקומית או מתכנן המחוז לא ה, היתר בניה למקור הקרינה
לפיו חלף , יוגש תצהיר נוסף מטעם המבקש,  יום מיום הגשת התצהיר21למתן היתר ההפעלה בתוך 

  . המועד כאמור ולא התקבלה התנגדות כאמור לעיל
הקמה או הפעלה של מקור קרינה בניגוד לתנאי מתנאי כי , בין היתר, החוק כולל פרק עונשין הקובע

 ןהינ,  קרינה בלא היתר לאחר קבלת התראה בכתב מאת הממונההקמה או הפעלת מקורההיתר וכן 
אשר העונשים בגינה לתאגיד כפל  הקנס האמור בהוראות סעיף , עבירה מסוג אחריות קפידה

  . 1977ז "התשל, לחוק העונשין) 4)(א(61
מתקן גישה , מספר מצומצם של מהנדסי ערים פעלו על פי המנגנון שנקבע בחוק והודיעו כי לדעתם

  .ה או אחר טעון היתר בניה והתנגדו כי  יינתן לו היתר הפעלהז
  

 ונקבע כי תנאי למתן היתר 1965ה "תשכ, חוק התכנון והבניהתוקן בעקיפין אף , במסגרת החוק
 לחוק 197יהא הפקדת כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף ,  בניה למתקן שידור סלולארי

  ראו. ד שדרישה כאמור תהיה בהתאם להנחיות המועצה הארצית ובלב1965ה "תשכ, התכנון והבניה
  . להלן3.18.3.3בעניין סעיף 

תוקנו תקנות אלה "). התקנות("השר להגנת הסביבה הכין תקנות על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת 
  .2009 בינואר 19 ביום פורסמו איכות הסביבה והןוואושרו בוועדת הפנים 

 עלויות והשקעות צפויות    3.17.2
 

פלאפון מקיימת בדיקות קרינה תקופתיות על מנת לוודא עמידה בתקני ההפעלה המותרים ובתקנים 
בדיקות אלו מבוצעות במיקור חוץ . International Radiation Protection Agency-של ה

)Outsourcing (פלאפון משקיעה בממוצע  . על ידי חברות  המורשות על ידי המשרד להגנת הסביבה
תקנות הקרינה יחייבו תשלום אגרות בסכום לא מהותי . ח לשנה בגין פעילות זו" מיליון ש4.5 -כ

  .בגין מתן וחידוש ההיתרים הנדרשים על פי חוק הקרינה
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  מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון    3.18
  

צפויות להשפיע לרעה על  לעיל 3.17.1על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת שצויינו בסעיף התקנות 
צמצום משמעותי : הקמה והפעלה של מוקדי שידור בכמה היבטים ובין היתר בנושאים הבאים

הכבדה על תהליכי קבלת היתרי קרינה ; באפשרות השימוש במתקני גישה באזורים צפופי אוכלוסין
אגרות בגין הקמה השתת תשלומי ; למתקני שידור קיימים וחדשים ועל ביצוע שינויים בפעולתם

  .והפעלה של מתקני שידור קיימים וחדשים
  

  מגבלות חקיקה    3.18.1
  

 חוק התקשורת וחובת הרישוי לפיו   3.18.1.1
 

כי ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי , בין היתר,  קובע1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת 
לפלאפון רישיון כללי )  השר-בפרק זה  (טעונים רישיון מאת שר התקשורת, ן"ובהם שירותי רט, בזק

תוך , להוסיף עליהם או לגרוע מהם, השר מוסמך לשנות את תנאי הרישיון. ן"למתן שירותי רט
התאמת , שיקולים שבטובת הציבור, את מדיניות הממשלה בתחום הבזק, בין השאר, שהוא שוקל

עוד . ק ולרמת השירות שבותרומת הרישיון לתחרות בתחום הבז, בעל הרישיון למתן השירותים
  ).  להלן3.18.3.1  סעיף ראו(במספר מצבים , ולהגבילו או להיתלות,  השר לבטל רישיוןמוסמך

  
החוק מסמיך את המנהל הכללי של משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים בשל הפרות שונות 

  . שיוןוכן בשל הפרת תנאי ברי, של הוראות החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו
  
  פקודת הטלגרף האלחוטי    3.18.1.2
   

מסדירה את , ")פקודת הטלגרף: "להלן (1972-ב"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הטלגרף האלחוטי 
כחלק , וחלה בין היתר על השימוש שעושה פלאפון בתדרי רדיו, האלקטרומגנטיהשימוש בספקטרום 

על פי פקודת ,  רדיו כפופה של מערכת שעושה שימוש בתדריוהפעלההקמה . מהתשתית שלה
לפי פקודת . בתדרי רדיו כפוף ליעוד והקצאה של תדר מתאיםוהשימוש , למתן רישיון, הטלגרף

  .הטלגרף מוטלות אגרות רישיון ואגרות בעד יעוד תדרים והקצאתם
  

בין (מתמודדת הממשלה עם המחסור הקיים בתדרי רדיו לשימוש הציבור בישראל , מזה מספר שנים
בדרך של הגבלת מספר הרישיונות , )של הקצאה של תדרים רבים לשימושים ביטחונייםב, השאר

תוך שהוגדלו האגרות המשתלמות בגין הקצאתו של תדר , מחד גיסא, הניתנים לשימוש בתדרים
  .מאידך גיסא, בתחום הנמוך

  
נות לתחנות קבועות אגרות שו, 1987-ז"התשמ, )תעודות ואגרות, רישיונות(בתקנות הטלגרף האלחוטי 

לגבי הקצאת תדרי רדיו . תחנות לוויין ועוד, ן אלחוטיים"קווי נל, ן"רט, )ן"לרבות תחנות עסק רט(עסק 
  . לעיל3.10.2 סעיף ראולפלאפון 

  
   לעיל3.17 סעיף ראולעניין זה - מיתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית   3.18.1.3

  
  חוק הגנת הצרכן    3.18.1.4

  
) "חוק הגנת הצרכן": להלן (1981א "ופה פלאפון לחוק הגנת הצרכן התשמכפ, במסגרת פעילותה

 תוקן חוק הגנת הצרכן כך שאיסור ההטעיה שהיה קבוע בחוק ערב כניסת התיקון 2005בדצמבר 
לתוקף והאפשרות לתבוע בעילת הטעיה שבוצעה על ידי עוסק עד למועד התקשרות הורחב גם לגבי 

  .ועד ההתקשרותהטעיה מצד עוסק שנעשתה לאחר מ
  

–להלן ( אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה 2008במהלך חודש אפריל 
על פי התיקון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדבר מועד תום עסקה קצובה לפני "). התיקון"

יטיבית בנוסף יחויב העוסק לקבל הסכמה פוז. סיומה וכן בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום
ינותק , היה ולא התקבלה הסכמה פוזיטיבית. של הצרכן להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה

וזאת למעט שירותי טלפון בסיסיים כהגדרתם בחוק , הצרכן משרות שלגביו חלה העסקה הקצובה
פלאפון נערכה בהתאם . 2009 בינואר 10 - התיקון האמור נכנס לתוקף ב ).VOICEשרותי (התקשורת 

  .ישום התיקוןלי
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  תעריפים מפוקחים    3.18.2
  

 : עבור קישורי גומליןתשלומים
  

קובעות מגבלות ") התקנות: "להלן (2000- ס"התש) גומלין-תשלומים בעד קישור( הבזק תקנות
ן אחר בהתאם "או מפעיל רט) א"מפ(ארצי -לעניין התשלומים שישולמו או יתקבלו מאת מפעיל פנים

  : תוקנו התקנות באופן הבא2004בר בחודש דצמ. לתקנות אלו

ן אחר עבור השלמת "א או מפעיל רט"גומלין שיתקבלו מאת מפ-לעניין תשלומים בעד קישור  .א
 -עד ל, באופן הדרגתי, יופחת התעריף הנוכחי בעד השלמת שיחה, ן"דקת תנועה ברשת רט

  ):מ"התעריפים אינם כוללים מע(ח בהתאם למתווה שלהלן " ש0.22
 

ח לדקת תנועה לתעריף מרבי " ש0.45 הופחת התעריף מ 2005 במרץ 1מיום החל    .1
 .ח" ש0.32של 

  .ח" ש0.29 הופחת התעריף לתעריף מרבי של 2006 במרץ 1החל מיום   .2 
  .ח" ש0.26 יופחת התעריף לתעריף מרבי של 2007 במרץ 1החל מיום   .3 
 .ח" ש0.22  יופחת התעריף לתעריף מרבי של2008 במרץ 1החל מיום    .4 

 
, ן"לאומי עבור השלמת תנועה ברשת רט-לעניין תשלומים שיתקבלו מאת בעל רישיון בין  .ב

 לתעריף 2008 במרץ 1החל מיום , ח בעד השלמת שיחה" ש0.25יופחת התעריף הנוכחי של 
  .ח" ש0.22מרבי של 

 
) (SMSן אחר בעד העברת הודעת מסר קצרה "לעניין תשלומים שיתקבלו מאת מפעיל רט  .ג

 נקבע התעריף 2005 במרץ 1כך שהחל מיום , שלבית-במתכונת דו, הופחת התעריף, ן"ברשת רט
 הופחת התעריף האמור 2006 במרץ 1ח והחל מיום " ש0.05 על  SMSהמרבי לכל הודעת 

  .ח" ש0.025לתעריף מרבי של 
 

 2006 במרץ 1ם החל מיו, לעיל יעודכנו אחת לשנה) ג(עד ) א(התעריפים האמורים בפסקאות   .ד
 .לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

 
 2009 בינואר 1החל מיום , ן"לעניין חישוב התשלום בעד זמן אוויר והשלמת שיחה לרשת רט  .ה

בשונה משיטת החיוב הנוכחית המאפשרת חיוב (ייעשה החיוב לפי מקטעים של שנייה אחת 
 יעודכנו אף 2009 בינואר 1חל מיום ה, כפועל יוצא מכך).  שניות12לפי מקטעים של עד 

  .א"גומלין לרשת מפ-ן בעד שירותי קישור"התשלומים המשולמים על ידי מפעיל הרט
  

 : להלן טבלה המפרטת את התפתחות התעריפים
  

קישוריות פנים  
 ארצית

קישוריות 
 בינלאומית

 

 SMSהודעה  )תעריף לדקה( )תעריף לדקה( מועד
  

 28.5  45.0 2004ממאי 
 5.0  32.0 2005ץ ממר

 2.56 25.57 29.69 2006ממרץ 
   26.59 2007ממרץ 
 2.64 23.27 23.27 2008ממרץ 
מתואמים לפי    2009התעריפים החל ממרץ . מ" מוצגים באגורות ולא כוללים מעהתעריפים: הערה

 . 2009המדד ידוע מחודש ינואר 

  רישיון ורישוי אתרים    3.18.3
  

 וןרישיון פלאפ   3.18.3.1
  

 10 היה לתקופה של 1996 בפברואר 7ן שניתן לפלאפון ביום "הרישיון הכללי לאספקת שירותי רט
,  שנים כל אחת6בנות , עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות, 1994 בינואר 1שנים החל מיום 
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 בעקבות המכרז שבו הוקצו לפלאפון תדרי דור. בתנאים הקבועים ברישיון שעיקרם מילוי תנאי הדין
באשר . 2002 בספטמבר 9 שנה מיום 20הורחב הרישיון כך שתוקפו הוארך לתקופה של , שלישי

 לדוחות הכספיים של החברה ח18ביאור ראו , להסדר עם המדינה לעניין זכות השימוש בתדרים
  . הכלולים בדוח תקופתי זה2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
ל ידי המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון רישיון כללי  הוענק לפלאפון ע2001באפריל , כמו כן

הוראות הרישיון הכללי שניתן ) בשינויים מסוימים(שעליו חלות , והשומרוןן באזור יהודה "למתן רט
  .לפלאפון על ידי משרד התקשורת

  
  "):בעל הרישיון: "להלן בסעיף זה(להלן הוראות עיקריות מתוך רישיונה של פלאפון 

  
ובמקרים , ולהגבילו או להיתלות, ות מסוימות רשאי השר לשנות את תנאי הרישיוןבנסיב  .א

  .מסוימים אף לבטלו
 

 או יותר של 10%, במישרין או בעקיפין, הרישיון אינו ניתן להעברה וכן אסור להעביר  .ב
אמצעי שליטה כלשהו בבעל הרישיון או להעביר בדרך כלשהי אמצעי שליטה כלשהו בבעל 

ואסור ,  חלק מאמצעי שליטה כלשהו באופן אשר יקנה שליטה בבעל הרישיוןהרישיון או
  . אלא אם ניתנה הסכמת השר מראש, שליטה בבעל הרישיון, במישרין או בעקיפין, לרכוש

בעל מניות בפלאפון או בעל מניות בבעל עניין בה אינו רשאי לשעבד את מניותיו באופן   .ג
,  או יותר מאמצעי שליטה בבעל הרישיון10%- בשמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות

  . אלא אם ההסכם כולל סייג שלפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמת השר מראש

בעל הרישיון יפעל לשם ביצוע קישור גומלין של הרשת אל רשת בזק ציבורית אחרת במדינת   .ד
בעל הרישיון חייב ). ש וחבל עזה"אתרים צבאיים ובסיסי צבא באיו, כולל ישובים(ישראל 

לתת שירות קישור גומלין בתנאים שוויוניים לכל מפעיל אחר ועליו להימנע מכל אפליה 
  . בביצוע קישור גומלין

 24בעל הרישיון יימנע מהעדפה במתן שירותי תשתית לבעל רישיון שהוא חברה בעלת זיקה  .ה
בין בזמינותו או בכל , ירותבין בתנאי הש, בין בתשלום בעד השירות, על פני בעל רישיון אחר

  . אופן אחר

או למשכן נכס מהנכסים המשמשים לביצוע , להשכיר, בעל הרישיון אינו רשאי למכור   .ו
 :למעט, הרישיון ללא הסכמת שר התקשורת

 
לשם קבלת , שיעבוד נכס מנכסי הרישיון לטובת תאגיד בנקאי הפועל כדין בישראל  )1(

 התקשורת הודעה בדבר השעבוד שבכוונתה ובלבד שמסרה למשרד, אשראי בנקאי
לפיה נכלל בהסכם השעבוד סעיף המבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש , לעשות

  .הזכויות בידי התאגיד הבנקאי לפגיעה כלשהי במתן השירותים לפי הרישיון
לרבות מכירת ציוד בשיטת   , מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך של שדרוג  )2(

Trade-In.  

המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לעניין : על פי הרישיון(המנהל   .ז
ן אחר "רשאי לתת הוראות בדבר ניידות מספרים כך שכל מנוי של בעל רישיון רט) הרישיון

יוכל לעבור להיות מנוי של בעל הרישיון או לקבל שירותים מבעל הרישיון ללא שינוי במספר 
במקרה כאמור חייב בעל הרישיון לשלב ברשת הבזק שלו התקנים ו, ולהיפך, הטלפון שלו

  . לפי הוראות המנהל, שיאפשרו יישום תכונה זו

בעיתות חירום קיימת למי שהוסמך לכך על פי דין סמכות לתת לבעל הרישיון הוראות   .ח
 .או אופן מתן השירותים/שונות באשר לאופן פעולתו ו

אשר בעל הרישיון רשאי לגבות ממנוייו בגין שירותים הרישיון מפרט את סוגי התשלומים   .ט
את הדיווחים שעל בעל הרישיון לתת , את המנגנונים לקביעת התעריפים, סלולאריים

                                                 
 

 -ס "התש, )ארציים נייחים-הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים( כהגדרתה בתקנות הבזק -" חברה בעלת זיקה"  24
, חברה קשורה, ברה מסונפתח, חברה שהיא בעלת ענין, חברה אחות, חברה בת, חברה אם"בתקנות אלו מוגדרת חברה בעלת זיקה כ. 2000

  . ולכל אחד ממונחים אלה יש הגדרה בתקנות" חברה קרובה או חברה שותפה
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למשרד התקשורת וכן את החובה למסור הודעה למשרד התקשורת קודם לשינוי 
  . במקרים מסוימים, כן קובע הרישיון את סמכות השר להתערב בתעריפים. התעריפים

לרבות הקמת מוקדי , הרישיון מחייב את בעל הרישיון לסטנדרט מינימאלי של שירות  .י
הגנה על פרטיות , הליך גביית החשבונות, קביעת תקופת מקסימום לתיקון תקלות, שירות

  . מקבל השירות ועוד

להבטחת התחייבויות בעל הרישיון וכן על מנת לפצות ולשפות את מדינת ישראל במקרה   .יא
 10על בעל הרישיון למסור ערבות בנקאית על סך , של פעולת בעל הרישיון נגרם לה נזקשב

  . הרישיון מפרט את המקרים שבהם ניתן לחלט את הערבות. ב"מיליון דולר ארה

להלן השינויים , להוסיף עליהם או לגרוע מהם, כאמור השר מוסמך לשנות את תנאי הרישיון   
  :נים  על ידי משרד התקשורת או שבוצעו בשנה האחרונההעיקריים ברישיון פלאפון הנבח

  
 פנה משרד התקשורת לחברות הסלולאריות בבקשת תגובה לכוונתו 2006בחודש אוגוסט   .א

ן ובין מתן " החברות בנושא ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת ציוד קצה רטלתקן רישיון
תה את ההתנגדות פלאפון הביעה את התנגדותה לתיקון הרישיון כאמור וליוו. הטבות

 פרסם משרד התקשורת שימוע חלופי באותו 2007בחודש נובמבר .   בחוות דעת כלכלית
כפי שמוצעים על ,  זיקה בין תעריפי ציוד קצה לבין תעריפי זמן אוירכללפיו יש לבטל , נושא

על פי השימוע הנוכחי לא ניתן יהיה להציע תכניות הכוללות , לדוגמא. ן"ידי מפעילי רט
תכניות (י על תשלומים בגין ציוד קצה בעת הגעה לרף שימוש מסוים במונחי זמן אויר זיכו
.  כאמור, זיכוי- יצוין כי כיום מרבית תכניותיה של פלאפון הינן במתכונת חיוב). זיכוי- חיוב

טרם התקבלה החלטת משרד התקשורת . פלאפון הביעה את התנגדותה לשינוי האמור
 .בנושא

 
פיץ משרד התקשורת את החלטתו לגבי תיקון הרישיון בנושא של  ה2007בחודש אפריל   .ב

הסרת , על פי התיקון. שינוי מנגנון זיהוי המשתמשים בשירותים ארוטיים כבגירים
י הגשת בקשה בכתב בצרוף "החסימה המאפשרת גישה לקבלת שירותים ארוטיים תתבצע ע
 סיקון שהיה אמור להיכנהת.  צילום תעודה מזהה או על ידי התייצבות בפני נציג שרות

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

העתירה . צ נגד התיקון האמור שהוגשה במהלך חודש מאי"במסגרת עתירה פרטית לבג
 . ללת בקשה לצו ביניים להשעיית כניסת התיקון לתוקףכו

  
.  י משרד התקשורת שימוע בנושא גילוי נאות בחשבון הטלפון" פורסם ע2008בחודש יוני   .ג

  .במסגרת השימוע הוצעה שורה של שינויים במבנה החשבונית
השימוע מתבסס על המלצות ועדת משנה לועדת הכלכלה של הכנסת ועל המלצות הוועדה 

צועית של משרד התקשורת לעניין מבנה החשבונית שסיימה את עבודתה במהלך שנת המק
2008.  

יישום ההמלצות כפי שהוצעו יצריך מפלאפון הערכות . פלאפון הגישה את עמדתה למשרד
פורסמה החלטה סופית בנושא זה על ידי המשרד , 2009במהלך חודש פברואר  . תפעולית בהתאם

הנספח מפרט את מכלול השינויים שיש לבצע במבנה החשבון . ן"ת רטבמסגרת נספח חדש לרישיונו
בנוסף פרסם המשרד שימוע לגבי תיקון לרישיון פלאפון ובו מועד ליישום השינויים . ללקוח

  .בכוונת פלאפון לבקש דחייה של מועד היישום הסופי). 2009 בספטמבר 1(האמורים בחשבונית 
  

  
, ן" התקשורת ליישם את  התיקון לרישיונות רט התקבלה החלטת משרד2008חודש מרץ ב  .ד

 חודשים 18 -לפיו תקוצר תקופת ההתחייבות המקסימאלית ללקוחות שאינם עסקיים ל
ל "ההחלטה הנ. והמפעילים יחויבו  להציע ללקוח חלופה סבירה שאינה כוללת התחייבות

 .2008 באפריל 22יישום התיקון החל מיום . התקבלה בעקבות שימוע שנערך  בנושא
 
,  בנושא עסקה קצובהן" פרסם משרד התקשורת תיקון לרישיונות רט2008בחודש אוקטובר   .ה

 בחוזי התקשרות עם לקוחות חדשים שאינם 2008 בדצמבר 31אשר על פיו החל מיום 
יחויבו המפעילים לקבוע מראש את תעריפי , עסקיים לתכניות שכוללות תקופת התחייבות

יוכלו , מבלי לגרוע מהאמור. עד תום תקופת ההתחייבותהשירותים ולא יוכלו לעדכנם 
תיקון זה . המפעילים במהלך תקופת ההתחייבות להוזיל את התעריפים שנקבעו מראש

  .2008 בדצמבר 31יושם על ידי פלאפון החל מיום 
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ן בנושאים " פרסם משרד התקשורת תיקון לרישיונות מפעילי הרט2008בחודש ספטמבר .     ו

  :הבאים
  

רשאי מפעיל להפסיק שירות למנוי ,  לפי תיקון זה–הפסקת שירות למנוי רדום  .1
. 2008 בינואר 1 חודשים החל מיום 12שלא עשה שימוש בשירות סלולארי במשך 

הפסקת השירות תתאפשר אחרי שמפעיל ימסור למנוי הודעות בדבר כוונתו 
 מנוי המבקש .להפסיק השירות במתכונת שנקבעה במסגרת תיקון הרישיון האמור

, לא ינותק על ידי מפעיל, "מנוי רדום"לא לבצע הפסקת שירות למרות היותו 
למנוי עם הודעה על כוונת הניתוק תתאפשר   )ההודעה השניה: להלן(ופנייה נוספת 

עונה על   ובתנאי שהמנוי,  חודשים נוספים ממועד ההודעה הראשונה12רק כעבור 
בהודעה השניה .  החודשים הנוספים12ל במשך כל התקופה ש" מנוי רדום"הגדרת 

למשך תקופה " מנוי רדום"רשאי המפעיל להודיע למנוי כי במידה ויישאר בגדר 
יהיה באפשרות המפעיל לנתק את המנוי באופן סופי וללא ,  חודשים12נוספת של 

 . כל הודעה נוספת
ר מפעילי הסלולא,  לפי תיקון זה–גניבה /חסימת ציוד קצה במקרה של אובדן .2

אבודים /מחויבים לקיים מאגר משותף של מכשירי ציוד קצה  שדווחו כגנובים
ולהבטיח חסימה של מכשירים אלה לכל שימוש מיד אחרי קבלת דיווח על 

 .2009 בינואר 31תיקון זה נכנס לתוקף החל מיום . אובדן/גניבה
  

 עמדה לפיה חל פרסם משרד התקשורת, 2008בחודש יולי , בהמשך לשימוע שנערך בנושא.    ז
איסור על התניית רכישת שירותי דור שלישי ברכישת שירות גלישה בפורטל התוכן ללא 
קיומה של חלופה אפקטיבית המאפשרת למנוי להשתמש בשירותי דור שלישי ללא חיוב 

  .בתשלום חודשי עבור גלישה בפורטל התוכן
  
בזק תורשה לשווק סלי חברת , 2004בהתאם למסמך המדיניות של משרד התקשורת משנת   .ח

שירותים משותפים עם החברות הבנות שלה כאשר נתח השוק שלה בטלפוניה הנייחת ירד 
עקב כך פרסם . 85% - ירד נתח השוק של בזק מתחת ל2008במהלך שנת , 85%לשיעור של 

  . של חברת פלאפוןהמשרד התקשורת לאחרונה שימוע ובמסגרתו תיקון מוצע לרישיונ
) טלפוניה ניידת ונייחת (בזק ופלאפון תורשנה לשווק חבילות משותפות , וצעעל פי התיקון המ

בתנאי שחבילה זו תהיה פריקה , אך  ורק אחרי קבלת אישור משר התקשורת לשיווק החבילה
קרי כל מרכיב בחבילה יוצע ללקוח באותו מחיר גם מחוץ לחבילה ובתנאי שיוכח כי , לחלוטין

  .ון הגישה את התייחסותה למשרד התקשורתפלאפ. חבילה דומה קיימת בשוק
 ם פורסם שימוע משני בנושא על פיו תורשה פלאפון לשווק סל שירותי2009בחודש ינואר 

על הסל המשותף להיות פריק לחלוטין במידה ויכלול . משותף עם בזק וחברות בנות בקבוצה
ת אינטרנט מהיר לעומת זאת אם יכלול מרכיב תשתי. את מרכיבי הטלפוניה הקווית של בזק

)ADSL (לגבי סל . או כל מרכיב אחר המסופק על ידי חברות בנות לא יחול כלל הפריקות
קרי כל מרכיב בחבילה יוצע ללקוח , משותף שישווק על ידי חברת בזק תחול פריקות מלאה

בנוסף הוצע  תהליך לאישור הסלים המשותפים מול משרד . באותו מחיר גם מחוץ לחבילה
  :ני שלביםהתקשורת בש

 .אישור עקרוני משר התקשורת המותנה בקיום סלים דומים בשוק .1
 .אישור פרטני של הסל המשותף המותנה בהגשת בקשה פרטנית למשרד התקשורת .2

  .פלאפון מכינה את התייחסותה לשימוע זה
  

 תמלוגים    3.18.3.2
  

מדינת ישראל משלמת פלאפון ל,  ולרישיונה2001 -א"התשס, )תמלוגים(בהתאם לתקנות הבזק 
תמלוגים מתוך  הכנסותיה החייבות בתמלוגים ממתן שירותי בזק וזאת בין היתר בניכוי הכנסות 

 3% עמד שיעור התמלוגים על 2006בשנת . והוצאות בהתאם להוראות המנחות בתקנות התמלוגים
 משנת 1% עד לשיעור של 0.5% -על פי התקנות יופחתו התמלוגים ב. מההכנסות החייבות בתמלוגים

בשנת , 2%- 2008בשנת , 2.5% תשלם פלאפון תמלוגים בשיעור של 2007 ואילך כך שבשנת 2010
 גם התייחסות לתביעה שהוגשה על ידי מדינת ראולעניין זה . 1% ואילך 2010 ומשנת 1.5% – 2009

לדוחות הכספיים של החברה לשנה  17בביאור ישראל כנגד פלאפון בגין אי תשלום תמלוגים 
  . הכלולים בדוח תקופתי זה2008 בדצמבר 31יימה ביום שהסת
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  רישוי בנית אתרים   3.18.3.3
  

באמצעות אתרים סלולאריים הנפרסים ברחבי הארץ , בין היתר, מסופק, ן של פלאפון"הרטשירות 
ן מצריך הקמתם של "הצורך המתמיד בשדרוג ובשיפור איכות שירות הרט. בהתאם לצרכים הנדסיים

  . ושינויי מערכי אנטנות קיימים, שינויי תצורה, ארייםאתרים סלול
  

אתרי מאקרו המצריכים היתר : פלאפון פורסת אתרי שידור משני סוגים עיקריים ובשני מסלולים
הפטורים מהיתר בניה , ")מתקני גישה: "להלן(בניה מוועדות התכנון והבניה ומתקני גישה אלחוטית 

הוראת : "להלן (1965-ה"התשכ, לחוק התכנון והבניה'  ג266 לחוק התקשורת וסעיף 27פי סעיף -על
 ").הפטור

מוסדר באמצעות תכנית מתאר ארצית , ריים הטעונים היתרי בניהא שידור סלולרישוי בניית אתרי
 נועדה להסדיר את הפריסה 2002שנכנסה לתוקף בשנת , 36 א"תמ"). 36א "תמ"להלן (א /36/א"תמ

תוך ,  כך שיתאפשר כיסוי מלא של שטח המדינה לשידור ולקליטה,ואופן ההקמה של אתרי השידור
  .מזעור הפגיעה בסביבה ובנוף

קבלת מספר אישורים מאת גורמים ממשלתיים וגופי , בין היתר,  מחייב36 א"הליך הרישוי על פי תמ
  : הכוללים, הסדרה

  
 ).לעיל.3.17.1 סעיף ראו(אישור הקמה והפעלה מאת המשרד להגנת הסביבה   .א
 .בחלק מהמקרים, אישור מינהל התעופה האזרחי  .ב
  . ל"אישור צה  .ג

 
. 36א "אשר הובילה לעריכת הצעה לתיקון תמ,  נמתחה ביקורת מצד גורמים שונים36א "כנגד תמ

שגיבש מינהל התכנון במשרד הפנים , 36א " דחתה ממשלת ישראל הצעה לתיקון תמ2005בשלהי שנת 
 לדיון חוזר במועצה הארצית 36א "המלצות בעניין והחזירה את תמלים לגבש "והטילה על ועדת מנכ

 .לתכנון ולבניה

במהלך פרק הזמן שחלף מאז ובתיקון עקיף לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף עם פרסום חוק 
 ןנקבע כי ועדה מקומית תדרוש כתנאי למתן היתר להקמת מתק, 2006 בינואר 1הקרינה ביום 

 לחוק 197פי סעיף -כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים על ירידת ערך על, שידור לתקשורת סלולארית
שיעמדו בתוקף עד אישור , וכי היקף השיפוי יהיה על פי הנחיות המועצה הארצית, התכנון והבניה

 החליטה המועצה הארצית כי על 2006 בינואר 3ביום .  זהןתכנית מתאר ארצית המסדירה עניי
כן הוחלט לבדוק את המלצות . ממבקשי היתר כאמור) 100%(פוי מלא הועדות המקומיות לדרוש שי

א "לים באמצעות ועדת עורכים שתביא את המלצותיה לעניין הצורך בשינוי התמ"ועדת המנכ
  .  כתבי שיפוי מכוח החוק234הפקידה פלאפון אצל ועדות מקומיות שונות  , למועד עדכון זה. ותוכנו

 36א " הארצית בעניין והחליטה להעביר נוסח חדש של תמ דנה המועצה2007 בדצמבר 4ביום 
מונתה חוקרת , עם קבלת הערות והשגות בעניין. להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור

מומחית לשמוע ולהמליץ לוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון 
. המלצות כאמור טרם הוגשו, וההשגות הסתיימהשמיעת ההערות . ולבניה בעניין ההערות וההשגות

 התקפה 36א "יחליף את תמ, אם יעבור את כל ההליכים הנדרשים ויכנס לתוקף, נוסח חדש זה
, לעכב,  התקפה והוא צפוי להאריך36א "הנוסח החדש הינו נוסח מחמיר ומכביד ביחס לתמ. כיום

 כאמור 36א "תיקון תמ. ם במסלול זהלסבך ולהקשות על אפשרות רישוי בניה של אתרים סלולאריי
  .כפוף לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבניה וממשלת ישראל

 התקפה הועלו טענות לפיהן אין היא מסדירה מתן היתרים למתקנים הפועלים 36א "כנגד תמ
ואשר אינם מופיעים בטבלת התדרים המצורפת " תדרי דור שלישי"בתדרים מסוימים המכונים 

מתחרים של פלאפון כמות גדולה של אתרים המשדרים בתדרי הדור השלישי ואשר ל. 36א "לתמ
פלאפון חולקת על טענות אלה ותעשה שימוש בתדרי הדור . 36א "קיבלו היתרי בניה על פי תמ

 כולל 36א "הנוסח החדש המוצע לתמ. השלישי אותם רכשה ממשרד התקשורת כמו מתחרותיה
  .הבהרה של הסוגיה

  
ובמיוחד אישורי , נתקלת בקשיים בהשגת חלק מהאישורים הדרושים) תחרותיהמוכן (פלאפון 

  . רשויות התכנון והבניה
  

מושתתת בחלקה , ן שלה וכן את הכיסוי"יכולתה של פלאפון לקיים ולשמר את איכות שירות הרט
הקשיים שבהם . לרבות אתרי שידור,  ולהתקין ציוד תשתיתסלולארייםעל יכולתה להקים אתרים 
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, קלת פלאפון בהשגת ההיתרים והאישורים הדרושים יכולים להשפיע לרעה על התשתית הקיימתנת
  . על ביצועי הרשת וכן על הקמתם של אתרים סלולאריים נוספים הדרושים לרשת

  
עלול אף למנוע השגת יעדי איכות השירות הקבועים ,  נושאים אלה במועדלפתורחוסר היכולת 

  . ברישיון
  

הגם , ל"עדיין חסרים אישורי מינהל התעופה האזרחי וצה, שהוקמו לפני שניםלאתרים ספורים 
בחלק מוועדות התכנון והבניה יש עיכובים מנהליים , כמו כן. שהבקשות לאישורים הוגשו זה מכבר

על כן מופעלים על ידי פלאפון  מספר של אתרי שידור . או אחרים בהוצאת היתרי בניה לאתרים
, ידי פלאפון לרשויות התכנון והבניה- בקשות להיתרי הבניה הוגשו על. י בניהטרם שניתנו להם היתר

  . ונמצאות בשלבי דיון או אישור שונים
  

, 1965-ה"התשכ, הקמת אתר שידור ללא קבלת היתר בניה מהווה הפרה של חוק התכנון והבניה
ם או לנקיטת  הדבר להוצאת צווי הריסה של אתרים או להגשת כתבי אישוהביאובחלק מהמקרים 

  . הליכים אזרחיים כנגד פלאפון וחלק מנושאי המשרה בה
  

לתאריך הדוח הצליחה פלאפון במרבית המקרים האמורים להימנע מהריסה או לעכב את ביצוע 
מנת לנסות להסדיר את - על,  שהושגו עם רשויות התכנון והבניההסדריםצווי ההריסה במסגרת 

או הרשעה מצד נושאי משרה מטעם / הודאה באשמה והסדרים אלה לא הצריכו. הרישוי החסר
או כי לא יהיו מקרים נוספים שבהם יוצאו , אין ודאות שמצב זה יימשך גם בעתיד, ברם. פלאפון

  .  כנגד נושאי משרהלרבות, צווי הריסה ויוגשו כתבי אישום בגין היתרי בניה
  

תרי שידור שטרם הושגו להם עלולה להידרש לפרק א, ן בישראל" מפעילי הרטיתרכמו , פלאפון
אם ייווצר אילוץ משפטי  לפירוק  . האישורים וההיתרים הדרושים בהתאם למועדים הקבועים בדין

וזאת עד , זמני של האתרים באזור גיאוגרפי נתון עלולה להיגרם הרעה בשירות באותו אזור-בו
  .להקמת אתרי שידור תחליפים

  
מתקני הגישה טעונים על . ור הוא מסלול מתקני הגישההמסלול השני בו פורסת פלאפון אתרי שיד

פי חוק הקרינה היתרי קרינה פרטניים אך פטורים מהיתר בניה ובלבד שיוקמו בתנאים שנקבעו 
  .בהוראת הפטור

רשויות מקומיות שונות חלקו על תחולת הוראת הפטור על מתקני גישה הפועלים ברשת סלולארית 
 והחלטות של בתי משפט לעניינים מקומיים התקבלה עמדת  במספר פסקי דין.ועל השימוש בה

בפסק דין אחד . פלאפון בעניין תחולת הפטור ואושר השימוש במתקנים אלה והציוד התומך בהם
  .על חלק מהחלטות ופסקי דין אלה הוגשו ערעורים. באותה ערכאה נקבעה הלכה הפוכה

, בשבתו כבית משפט לערעורים,  אביב ניתן פסק דין בבית משפט מחוזי בתל2008 למאי 22ביום 
  : בנוגע לסוגית מתקן גישה אלחוטי ועיקר קביעותיו כדלקמן

הפטור מהיתר בניה אינו חל על מתקני גישה הפועלים ברשת סלולארית ושהוקמו על גגות    .א
  . בניינים

  .מתקני גישה אלחוטית כהגדרתם בחוק הינם מתקנים נייחים     .ב

  . בדירה" שינוי פנימי"ה נכללת בגדר החריג לדרישת היתר בניה של האנטנה אינ     . ג

  .עמדת היועץ המשפטי לממשלה בהקשר זה כאמור בהמשך, ל"קדמה לפסק הדין הנ

 הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 2008 ליוני 10פלאפון חלקה על פסק הדין המחוזי וביום 
, הביע היועץ המשפטי לממשלה עמדתו לפיה, במסגרת בקשת רשות הערעור. העליון שטרם הוכרעה

  . לחוק חל על פי לשונו ותכליתו גם על מתקני גישה אלחוטיים'  ג266הפטור הקבוע בסעיף , בין היתר
בנושא מתקני הגישה ניתנו לאחרונה שני פסקי דין נוספים בבתי המשפט לעניינים מקומיים שהכירו 

גם אחרי שניתן פסק הדין ,  ברשת סלולאריתבחוקיות הצבת מתקני גישה אלחוטית המשמשים
פרשנות , ניתנה, שניתן בבית המשפט המחוזי ושפלאפון אינה צד לו, בפסק דין אחר. ל"המחוזי הנ

  .  עליו ניתן ליישם את הפטור" גג בניין"מצמצמת למונח 
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ן צו על עתירה למת', י מרכז השלטון המקומי בישראל ואח"ע, צ" הוגשה לבג2008 ליולי 21ביום 
מדוע אין לבטל את הנחיות האכיפה אשר ניתנו , בין היתר, ש לבוא וליתן טעם"תנאי להורות ליועמ

ש לתובעים העירוניים לפיהן אין להגיש כתבי אישום או להוציא צווי הריסה מנהליים "על ידי היועמ
 העליון ש"כן התבקש ביהמ. םבגין הקמה והפעלה ללא היתרי בניה של מתקני גישה סלולאריי

לוקה בחוסר ) 2008 למאי 1במסמך מיום (כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה , בין היתר, לקבוע
כן הוגשה בקשה לצו ביניים כלפי היועץ המשפטי לממשלה שיורה על התליית או . סבירות קיצונית

השעיית תוקפן של הנחיות האכיפה או לחילופין שיאסור על הקמת מתקני גישה סלולאריים ללא 
  .היתרי בניה עד לדיון ולהכרעה בעתירה

אשר נמחק , צ"כנגד חוקיות השימוש בהוראת הפטור למתקני גישה ברשתות סלולאריות הוגש בג
במסגרת זו הודיעה פרקליטת המדינה כי היועץ המשפטי לממשלה מגבש את חוות דעתו . בטענות סף

  . בעניין זה ועורך עבודת מטה בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר

כי ,  הביע היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בעניין מתקן גישה אלחוטי וקבע2008 למאי 1ביום 
מקובלת עליו העמדה לפיה הסדר הפטור חל על פי לשונו ותכליתו גם על מתקני גישה אלחוטית של 

.  זה בין האינטרסים השוניםןתקשורת סלולארית והפטור משקף את האיזון שערך המחוקק לעניי
הנחה היועץ המשפטי , ובשל השינויים וההתפתחויות בדין ובמציאות העובדתית, ד עם זאתיח

 באמצעות צוות בין משרדי בחינה מחודשת של המשמעות 2008לממשלה לערוך עד סוף שנת 
 לשם גיבוש עמדה עדכנית ביחס לצידוק םוההשלכות של המשך קיום הפטור על מתקנים סלולאריי

  .הצוות שהוקם טרם הגיש את עמדתו. מתקני תקשורת סלולאריתראוי להחלת הפטור על 

לצמצום או מניעת . פלאפון משתמשת במתקני הגישה לשם מתן כיסוי וקיבולת באזורים צפופים
 אילוץ ראם ייווצ. השימוש במסלול מתקני הגישה תהיה השפעה לרעה על השירות באותם אזורים

עלולה להיגרם הרעה בשירות באותו ,  נתוןיר גיאוגרפזמני של מתקני גישה באזו- משפטי לפירוק בו
  מתקני גישה 396ח מפעילה פלאפון "למועד הדו. וזאת עד להקמת אתרי שידור תחליפים, איזור

  .אלחוטיים
  

מספקת ממסרים פנימיים בתוך בניינים כדי לתת , ן בישראל"כמו יתר מפעילי הרט, פלאפון, כן-כמו
 60-ה הם מתקנים זעירים המחוברים לאנטנה חיצונית בגודל של כממסרים אל. שירות בתוך מבנים

פליטת . אותם לתוך הבניין" לממסר"אנטנה זו מאפשרת קבלת אות שידור מאתר שידור קרוב ו. מ"ס
לממסרים אלה וגם . הקרינה מאנטנות זעירות אלה דומה לקרינה הנפלטת מציוד קצה סלולארי

  .ורתלאחרים ניתן אישור סוג של משרד התקש
  

, לנוכח חוסר הבהירות במדיניות רשויות התכנון והבניה בהקשר לממסרים פנימיים ומתקנים זעירים
לא נתבקשו היתרים מרשויות התכנון בגין , ן בישראל"ולנוכח דפוסי העבודה של כל מפעילי הרט

  .ממסרים פנימיים ומתקנים זעירים אלה
  

הקרינה במשרד להגנת הסביבה והביעו התנגדותן פנו מספר רשויות מקומיות לממונה על , לאחרונה
להקמת מתקני גישה כשהן מתבססות על סעיף בחוק הקרינה הבלתי מייננת המתנה מתן היתרי 

עקב התנגדויות אלו מסרב המשרד , לעיתים. הפעלה למתקני גישה בהסכמת הרשות הרלוונטית
  .ברשויות אלולמתקני גישה שהוקמו כחוק  להגנת הסביבה להנפיק היתרי הפעלה

  
אם תדחה עמדת פלאפון באופן מלא או . פלאפון ממשיכה בהקמת מתקני גישה אלחוטיים, יובהר כי

קצב , תהיינה לכך השפעות שליליות על אפשרויות פריסת האתרים, חלקי בערכאות המשפטיות
אזורים גם פגיעה בשירות הניתן ב, ובמקרה של צורך להפסיק פעולות מתקני גישה, ב"הפריסה וכיו

  . בהם פועלים מתקנים אלה

  הגבלים עסקיים    3.18.4
  

.  של פלאפון עם בזק מעוגנות מגבלות שונות באשר לשיתוף פעולה בין החברותהמיזוגבמסמך תנאי 
 פנתה פלאפון לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לבטל את תנאי המיזוג עם 2006במהלך שנת 

פלאפון טרם קיבלה תשובה .  שיתוף פעולה בינה לבין בזקבזק או לבצע בהם הקלות על מנת לאפשר
  . מרשות ההגבלים העסקיים

  
  תקינה      3.18.5

 
בקרות האיכות והפיקוח אינן . פלאפון מבצעת בדיקות עמידות ובקרת איכות שגרתיות במתקניה

  .פלאפון כלפי הלקוחות לטיב השירותים הניתנים על ידהמפחיתות מאחריותה של 
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 ISO מצא מכון התקנים הישראלי את פלאפון מתאימה לדרישות התקן הישראלי 1996ל בחודש אפרי
  ).סלולארי( בתחום שירותי רדיו וטלפון נייד 2000 מהדורת 9001

  
  . 2010 והיא בתוקף עד חודש אוקטובר 2004 בינואר 11התעודה ניתנה ביום 

  
ISO 9001 זהו תקן למערכות בקרת . תים מהווה סדרת תקנים לניהול איכות בשירו2000 מהדורת

איכות המגדיר תנאים נדרשים לעמידה בסטנדרטים של תהליכי שירות וכן שיפור מתמיד ובחינת 
  .האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות ומרכיביה

  
, תעשייתי בכלל-פלאפון ביצעה את ההתאמה הנדרשת לקבלת האישור עקב המגמה בעולם העסקי

  . אך ורק עם ספקים העומדים בדרישות התקןלהתקשר, והמגמה של לקוחותיה בפרט
  
  

  הסכמים מהותיים    3.19
  

  . לעיל3.15.2  סעיף ראו, לגבי התחייבויות כלפי בנקים
  

  מ בעת הנפקת אגרות החוב "לגבי שטרי נאמנות שנחתמו עם החברה לנאמנות של בנק איגוד בע
  . לעיל3.15.3 סעיף ראו 

  
  

  הסכמי שיתוף פעולה    3.20
 

  . לעיל3.12.2 סעיף ראוהסכמי שיתוף פעולה עם ספקי תוכן בנושא שרותי ערך מוסף  לגבי
  . לעיל3.2.1 סעיף ראולגבי הסכמי נדידה 

  . לעיל3.6 סעיף ראולגבי הסכם עקרונות עם רשת סופר פארם 
  
  

  הליכים משפטיים    3.21
 

 31סתיימה ביום  לדוחות הכספיים של החברה לשנה שה17ביאור  ראו משפטיים להליכיםבקשר 
  . הכלולים בדוח תקופתי זה2008בדצמבר 

  
  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית     3.22
 

  :היעדים האסטרטגיים העיקריים של פלאפון הינם

 .הגדלת ההכנסות ושיפור הרווחיות  .1

  .שמירה על מובילות בדור השלישי  .2

 .  הגדלת נתח השוק בטווח הארוך  .3
  

  :פלאפון במספר מישורים עיקרייםפועלת , על מנת להשיג את יעדיה

  הגברת שביעות רצון לקוחות   .1
  

פעילות . פלאפון פועלת להגברת שביעות רצון לקוחותיה ולחיזוק נאמנותם לשרותי פלאפון
מבצעי שדרוג ציוד קצה והענקת הטבות ללקוחות , זאת מתבטאת בשיפור מערך השרות

פלאפון מפעילה מערך .  לקוח-אפוןפלאפון תחת מעטפת שיווקית שבאה לחזק את הקשר פל
מדידה מתקדם לניטור שביעות רצון לקוחותיה במטרה להפיק לקחים ולחולל שיפור 

  .מתמיד
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  הובלה בדור השלישי   .2
  

 המשיכה פלאפון 2008בשנת . פלאפון שמה לעצמה יעד להיות המובילה בדור השלישי
ויים הגדול ביותר עם מכשירי לשמור על מובילות בתחום זה וכיום יש לה את מספר המנ

מובילות זאת באה לידי ביטוי בהגדלת ההכנסות . הדור השלישי בהשוואה למתחרותיה
  . אלום ובכמות המנויים  שיצטרפו לשירותי3 –משרותי הדור ה 

      HSPA/UMTS. -ניהול מעבר לקוחות לרשת ה  .3
  

, ת ולמיקסום ההכנסותבכדי למנף את הטכנולוגיה החדשה להגברת שביעות רצון הלקוחו
    . HSPA/UMTS לרשת הCDMAפלאפון פועלת לתעדוף מעבר לקוחות קיימים מרשת ה

  המשך השקעה בתשתית  .4
  

פלאפון פועלת באופן מתמיד לשיפור השרות הסלולארי על מנת שתוכל להציע ללקוחותיה 
צית איכות קליטה טובה ובפריסה אר, גלישה מהירה,  המתקדמים ביותרםאת השירותי

  . מלאה
  

, המתבסס על הערכות פלאפון  בהתחשב בניסיון העבר, המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
התוצאות בפועל עשויות להיות . סקרים בקשר עם מצב הענף בו פועלת פלאפון ותכניותיה העתידיות

 בחשבון  לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאוהמפורטותשונות באופן מהותי מההערכות 
  .  להלן3.24 סעיף ראוביחס לגורמי הסיכון . בהערכות אלו

  
 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה    3.23
 

כאשר , אשר ישפיעו על פעילות פלאפון,  חיוביים ושלילים,  צפויים להיות מספר גורמים2009בשנת 
  :העיקריים שבהם הם

  
    HSPA/UMTS  השקת רשת     3.23.1

 
 מגוון ציוד קצה המוצעים   מאפשרת לפלאפון להרחיב את  HSPA/UMTS -השקת רשת  ה .1

 שיסייעו  SONY ERICSSON- וNOKIAללקוחותיה במותגים מוכרים ואהודים כגון 
 .לפנייה לקהלי יעד נוספים

 ROAMING-תאפשר לפלאפון להרחיב את שרותי ה  HSPA/UMTS -השקת רשת ה .2
 .ובהתאם להגדיל הכנסות מתחום זה

    
  י דור שלישי שירות    3.23.2

 
 תמשיך להגדיל  את כמות לקוחותיה המשתמשים בשרותי הדור 2009 כי במהלך שנת צופהפלאפון 
תרחיב את היצע השירותים וכתוצאה מכך פלאפון תמשיך להגדיל את הכנסותיה מתחום , השלישי

  .זה
  

  שירותי ערך מוסף חדשניים    3.23.3
 

 הקיימים ובהרחבת מגוון שירותי ערך מוסףם צפויה פלאפון להמשיך בשיפור השירותי2009-ב
 . מתקדמים אשר יסייעו בשיפור תפיסת המותג ובהגדלת ההכנסות מהלקוחות הקיימים  

 
   רגולציה     3.23.4

  
, תיקוני רישיון,  צופה פלאפון פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מכללי הסדרה של המדיניות2009בשנת 

ם להיכנס לתוקף במהלך השנה ובכללם מעבר לחיוב חקיקה צרכנית והוראות מנהל שונות הצפויי
 3.18.3.1 סעיף ראו('  וכוMVNOכניסת , איסור העלאת תעריפים במשך עסקה קצובה, העל פי שניי

  ).לעיל
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 האטה כלכלית בישראל עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית בכלל ושל צריכת -האטה כלכלית   3.23.5
  ).  להלן3.24.1.1 סעיף ראו(ם כמוצרי מותרות שחלקם נתפסי, שירותי סלולאר בפרט

  
סקרים , המתבסס על הערכות פלאפון  בהתחשב בניסיון העבר, המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן . בקשר עם מצב הענף בו פועלת פלאפון ותכניותיה העתידיות
ביחס . ם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו לעיל אהמפורטותמהותי מההערכות 

  .  להלן3.24 סעיף ראולגורמי הסיכון 
  

  דיון בגורמי סיכון     3.24
  

קיימים גורמי סיכון הנובעים , יחד עם זאת,  בו פועלת פלאפון הינו יציב במהותוהישראליהשוק 
וגורמי סיכון ,  בו פועלת פלאפוןמהמאפיינים הייחודיים של הענף, כלכלית- מהסביבה המקרו
  .ייחודיים לחברה

  
  כלכליים-גורמי סיכון מקרו    3.24.1

  
השווקים הגלובאליים נכנסו לתהליך של האטה כלכלית ,  בעקבות משבר בשוק האשראי2008בשנת   3.24.1.1

 2009הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך שנת . ומחנק אשראי
בישראל צפויה האטה משמעותית והרעה בפרמטרים .  יעבור מצמיחה להאטה ואף למיתוןושהעולם

  .2009ואלו עלולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של פלאפון בשנת , הכלכליים המרכזיים
  :שיכולות לנבוע מהשינויים בסביבה הכלכלית הינן ההשפעות

 .םיים קיימיהשתקה של מנו/ נטישה, האטה בגיוס של מנויים חדשים .1
שחיקת תעריפים וקיטון בכמות המשתמשים , ירידה בהכנסות כתוצאה מירידה של שימוש .2

 . נוספיםםבשירותי
 .השפעה על רווחיות מכירת ציוד קצה ועל הוצאות המימון, שינויים בשער חליפין .3
 .קריסה של ספקים .4
 

תוצאות בפועל עשויות ה. המתבסס על הערכות פלאפון, המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו 

  .בחשבון בהערכות אלו
  

 פלאפון חשופה לסיכונים בשל שינויים -שערי ריבית ואינפלציה , חשיפה לשינויים בשערי חליפין  3.24.1.2
חלקי החילוף והתשתית , האביזרים,  הקצהבשערי החליפין שכן רוב רכישות מכשירי ציוד

, שחיקה של השקל מול הדולר. בעוד שהכנסותיה של פלאפון הינן בשקל, ב"מתבצעות בדולר ארה
בהתאם . עלולה לפגוע ברווחיות פלאפון במידה ולא תתאפשר התאמת מחירי המכירה בטווח הקצר

ת החשופים לשינוי בתשואתם פלאפון משקיעה חלק ניכר מיתרות המזומנים שברשותה בפיקדונו
ההלוואות ואגרות החוב של פלאפון הצמודות למדד .  הריאלית כתוצאה משינוי בשיעור האינפלציה

המחירים לצרכן נושאות ריבית קבועה ולכן שינוי בשיעור הריבית ישפיע על השווי ההוגן אך לא על 
  .ערכן הפנקסני

  
  גורמי סיכון ענפיים    3.24.2

  
 השוק הסלולארי בארץ ובעולם מאופיין בהשקעות הוניות - בתשתית ושינויים טכנולוגיים השקעות  3.24.2.1

השינויים הטכנולוגיים התכופים בתחום התשתיות . מהותיות בפריסת תשתיות ובציוד המנויים
מטילים עול כספי כבד על החברות , כמו גם המאבק הקשה על פלחי שוק שונים, ובתחום ציוד הקצה

הנאלצות לעדכן מפעם לפעם את טכנולוגיות התשתית שלהן או להחדיר לשוק , קהפועלות בשו
  .מכשירים חדשים בעלויות כבדות

  
חלקו של אשראי ,  מכירות פלאפון ללקוחותיה מתבצעות ברובן תוך הענקת אשראי-אשראי לקוחות  3.24.2.2

חלקו . הלקוחותזה מבוטח בביטוח אשראי הכולל השתתפות עצמית וחלק בביטחונות שמעמידים 
בשל הפיזור הרב של . חשוף לסיכון, האחר של אשראי זה שאינו מכוסה בביטחונות או בביטוח

מעריכה פלאפון שרמת הסיכון לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות של פלאפון הוא , לקוחותיה
  . נמוך

  
ותקינה בקשר לנושאים  בתחום פעילותה של פלאפון יש מגמה של חקיקה -התפתחויות רגולטוריות   3.24.2.3

. אחריות למוצרים ודרכי תיקונם ועוד, קביעת תעריפים, הגברת התחרות, כמו איכות הסביבה
תקנות אלו עלולות בין היתר להקשות באופן משמעותי על הקמת אתרי סלולאר באופן שיפגע 
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יתן יהיה לא נ, ובעטייה של תחרות חריפה, להגדיל את עלויות השירותים והשיווק, באיכות הרשת
כמו כן להתערבות . כתוצאה מכך תישחק הרווחיות בענף, לגלגל עלויות אלו במלואן לצרכנים

יכולה להיות השפעה לרעה על יכולת פלאפון לתכנן את , הרגולטורית ולאי הוודאות הכרוכה בה
  .התנהלותה העסקית

  
בתחרות חריפה וחשוף להשפעות ,  השוק הסלולארי בישראל מאופיין בשיעור רוויה גבוה- תחרות   3.24.2.4

  ). לעיל3.7 סעיף ראו(כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות ורגולטוריות 
 

 פלאפון מפעילה מאות מתקני שידור ומוכרת ציוד קצה הפולטים קרינה - קרינה אלקטרומגנטית   3.24.2.5
ממתקני פלאפון פועלת על מנת שרמות הקרינה הנפלטת ).  לעיל3.17 סעיף ראו(אלקטרומגנטית 

השידור ומציוד הקצה הנמכר על ידה לא יחרגו מרמות הקרינה המותרות על פי הנחיות של המשרד 
על אף שפלאפון פועלת לפי הנחיות ). לאומיים- רמות שאומצו על פי תקנים בין(לאיכות הסביבה 

ינה אם יתברר כי קיימים סיכוני בריאות או אם קיימת חריגה מתקני הקר, המשרד לאיכות הסביבה
עלולה להיות לכך השפעה לרעה עקב , שיש בה סיכון בריאותי,באתרי השידור או בציוד הקצה
תביעות פיצויים בגין נזקי גוף ורכוש , קושי בשכירת אתרים, צמצום השימוש בשרותי פלאפון

 לחוק 197 לממש כתבי שיפוי שהופקדו בידי מוסדות תכנון בקשר לסעיף תבהיקפים נכרים וניסיונו
של פלאפון אינן מכסות כיום אחריות בגין קרינה ' פוליסות האחריות צד ג. ון והבניההתכנ

 . אלקטרומגנטית
  

מצריכות היתרי בניה מאת וועדות התכנון ,  הקמה והפעלה של אנטנות סלולאריות-רישוי אתרים     3.24.2.6
שלתיים וגופי קבלת מספר אישורים מאת גורמים ממ, בין היתר, הליך המחייב, והבניה השונות

.  לעיל3.18.3.3 בסעיף ראולפירוט הקשיים שבהם נתקלת פלאפון בהקמת ורישוי אתרים . הסדרה
  .קשיים אלו עלולים לפגוע באיכות הרשת הקיימת וביתר שאת בפריסת הרשת החדשה

  
  גורמי סיכון של פלאפון    3.24.3

  
ם במקרה של פגמים בציוד הקצה המשווק  פלאפון עלולה להיות חשופה להפסדי-איכות ציוד קצה   3.24.3.1

  . לרבות נזקים עקיפים העשויים להיגרם כתוצאה מפגמים אלו, ידה- על
 

פלאפון נעזרת ביועץ ביטוח .  פלאפון חשופה לסיכוני רכוש וחבויות שונים- סיכוני רכוש וחבויות   3.24.3.2
המקובלים להן חשופה לפלאפון פוליסות ביטוח המכסות על הסיכונים . חיצוני מומחה בתחום

, אובדן רווחים, ביטוחי חבויות שונים, ביטוחי רכוש שונים: פלאפון במגבלות תנאי הפוליסות כגון
  .וביטוח נושאי משרה' ביטוחי אחריות צד ג

 
 מערכות המידע של פלאפון מרושתות ברחבי הארץ באמצעות - תקלות חמורות במערכות המידע   3.24.3.3

. לעסקי פלאפון תלות גבוהה במערכות אלו.  ובאמצעות רשת האינטרנטקווי תקשורת ייעודיים
  .פגיעה בזדון או תקלה בקנה מידה רחב עלול להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה

 
 רשת התקשורת של פלאפון פרוסה ברחבי הארץ באמצעות –תקלות חמורות ברשת התקשורת   3.24.3.4

פגיעה בזדון או . י פלאפון תלות מוחלטת במערכות אלולעסק. אתרי ליבת הרשת ואתרי אנטנות
  . תקלה בקנה מידה רחב עלולות להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה

  
  או שרתים שבהם מרכזת פלאפון את ליבת / פגיעה בחוות המיתוג ו- אסון, מלחמה, פגיעת איתני טבע  3.24.3.5

  .תוצאותיהעלולות להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ו, פעילותה  
  

אשר עלולים , ובכללם תובענות ייצוגיות,  פלאפון הינה צד להליכים משפטיים-הליכים משפטיים   3.24.3.6
ולא נערכה בגין רובם הפרשה בדוחות , אשר לא ניתן להעריכם, להביא לחיובה בסכומים מהותיים

שכן כשליש מתושבי , תובענות ייצוגיות אלו יכולות להגיע לסכומים גבוהים. הכספיים של פלאפון
ותביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן בודד עשויה להפוך לתביעה , המדינה הינם צרכנים של פלאפון

מהותית לפלאפון אם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על כל הצרכנים או חלק ניכר שלהם 
  . להליכים משפטיים שפלאפון צד להם

  
אשר חשופים MHZ  2100 - ותחום ה850 - תחום ה-ר פלאפון עושה שימוש בשני תחומי תד  3.24.3.7

בין היתר  .להפרעות ועלולים לפגוע באיכות השרות של הרשתות אותן מפעילה פלאפון 
משמש גם לשידורי טלוויזיה   MHZ 850 -ה נציין כי תחום ,העלולות לגרום להפרעות הסיבות
באותו תחום תדרים גורמים   )יסיןבעיקר קפר(תחנות טלוויזיה המשדרות במזרח התיכון , קרקעיים
לאור הסכם השלום עם ירדן מנועה , כמו כן  .של פלאפון  1XRTT/EVDO -ברשת ה  להפרעות
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בו נעשה שימוש על ידי   ,CDMA-פלאפון מלעשות שימוש בחלק מתחום התדרים המתאים לרשת ה
ל להחמיר את ערוצית הדיגיטאלית עלו-פיתוח שידורי הטלוויזיה הרב  בנוסף .מפעילים ירדנים

 . ל"ברשת הנ ההפרעות הקיימות
  

    
  : להלן גורמי הסיכון כפי שתוארו לעיל והשפעתם להערכת ההנהלה על תוצאות עסקיה

  

 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון 
  על

  פעילות פלאפון בכללותה
 קטנה בינונית גדולה  גורמי הסיכון

       
       :כלכליים-גורמי סיכון מקרו

  X   האטה כלכלית 
 שערי ריבית , חשיפה לשינויים בשערי חליפין

 הואינפלצי
 

 X  
 
      

     :גורמי סיכון ענפיים
   X  השקעות בתשתית ושינויים טכנולוגיים

 X    אשראי לקוחות
   X  התפתחויות רגולטוריות 

   X  תחרות
     *קרינה אלקטרומגנטית 

   X  רישוי אתרים
     
     

     :גורמי סיכון של פלאפון
  X   איכות ציוד קצה

 X    סיכוני רכוש וחבויות
   X  תקלות חמורות במערכות המידע
   X  תקלות חמורות ברשת התקשורת

  X   הליכים משפטיים
  X   מגבלות תדרים והפרעות בשימוש 

       בתחום התדרים 
  

.עת גורם סיכון זה על פעילותהאין באפשרות פלאפון להעריך את מידת השפ*   
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בזק : "להלן(מ " בזק בינלאומי בע-לאומית ושירותי אינטרנט -תקשורת בין  .4
  ")בינלאומי

  

 כללי .4.1
  

  ושינויים החלים בותחום הפעילותמבנה  .4.1.1
  

מספקת שירותי טלפון בחיוג חברה בת בבעלות מלאה של החברה , בזק בינלאומי
לאומיים של בזק - שירותי הטלפון הבין.  ברחבי העולם יעדים240-כישיר ל

לאומיים הנוספים המתחרים - בדומה לשירותיהם של המפעילים הבין, בינלאומי
ועל  החברהארצית של - תוך התבססות על הרשת הפנים בעיקרניתנים, בה

  . לאומית-לצורך חיבור המנוי למרכזת הביןהרשתות הסלולריות 
  

מספקת בזק , ")VOICE שירותי: "להלן(לאומיות -ותי שיחות ביןנוסף על שיר
, )DATA" שירותי: "להלן(בינלאומי שירותים בתחום תקשורת הנתונים 

, שירותי ערך מוסף, ")שירותי אינטרנט: "להלן) (ISP(שירותי גישה לאינטרנט 
שירותי , לאומית זרים-שירותי ניתוב תנועת טלפוניה בין מפעילי תקשורת בין

, שירותי אינטגרציה, ")Hostingשירותי : "להלן(אירוח שרתים ואתרים 
במסגרתם מוצעים ללקוחותיה העסקיים של בזק בינלאומי פתרונות תקשורת 

) אירוח שרתים ואתרי אינטרנט(הוסטינג , Data-הכוללים שירותי ה(כוללים 
 ומאז ")אינטגרציה שירותי: "להלן) (ושירותי תחזוקה ותמיכה טכנית לרשתות
 בפברואר 11ביום ") בזקכל: "להלן(מ "מיזוגה המלא של בזקכל תקשורת בע

) נקודת סיום רשת(ר "שירותים בתחום הנס, ")מועד המיזוג המלא: "להלן (2007
שירותי , לרבות מתן שירותי תשתיות לתקשורת נתונים, ")ר"נס שירותי: "להלן(

לרבות  ,רכי מרכזיותמכירת מע, התקנת תשתית פסיבית ומערכות מתח נמוך
ומתן שירותי התקנה ותחזוקה , IP Telephony מערכות תקשורת מסוג

  . למערכות אלה
 Frame, ן" קווי נל:שירותי תקשורת הנתונים שמספקת בזק בינלאומי כוללים

Relay) ממסור מסגרות( ,ISDN ,ATM, Virtual Private Networks, Video 
conferencing facilities ושירותי IP .  

  
  על בזק בינלאומיותמגבלות חקיקה ותקינה החל .4.1.2

 
, )בזק ושידורים(שוק התקשורת בישראל מוסדר בעיקר על ידי חוק התקשורת 

  ). להלן4.17ראו סעיף ") (חוק התקשורת: "להלן (1982 -ב "התשמ
 

 רישיון כללי .4.1.2.1
  

בזק  והאינטרנט פועלת DATA-ה, VOICE-באספקת שירותי ה
לאומיים -  ביןבזקיון כללי לאספקת שירותי רישלבינלאומי בהתאם 

הוראות . 2022שהינו בתוקף עד לשנת , )"הרישיון: " בפרק זהלהלן(
את דרך קביעת התעריפים שאותם גובה , בין היתר, הרישיון מסדירות

  .עדכונם וגביית התשלומים בגינם, בזק בינלאומי בגין שירותיה
  

ל שולחן ועדת הכלכלה  אושרה בועדת השרים והונחה ע11.7.07ביום 
 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(של הכנסת הצעה לתיקון חוק התקשורת 

, המקבילה להצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים, 1982
בהצעות החוק שנידונו בועדת . כ אמנון כהן" של ח2006- ו"התשס
, מוצע להגביל את הגישה לאתרים המכילים תוכן פורנוגרפי, הכלכלה

בין היתר על ידי הטלת חובה על ספקיות ; או אלימות, וריםהימ
להפעיל מנגנונים המפקחים על , ביניהן בזק בינלאומי, האינטרנט

נוכח השאלות הרבות שהועלו בפני הועדה . הגישה לאתרים אלו
כמו גם להיבטים הטכניים הכרוכים , והנוגעות לחוקתיותו של התיקון

תקשורת להציג בפניה נתונים ביקשה הועדה את משרד ה, ביישומו
טרם אושרה הצעת , בשלב זה. קודם שתקבל החלטה כלשהי בעניין זה

לא ניתן , בועדת הכלכלה של הכנסתבה דיון ה וטרם הושלם החוק 



 
 

 

89

על , אם וכאשר יתקבל, להעריך מה תהינה השלכותיו של חוק זה
  . פעילותה העסקית של בזק בינלאומי

  
 א כללי ייחודי "רישיון מפ .4.1.2.2

  
העניק שר התקשורת רישיון כללי ייחודי למתן שירותי , 8.2.09, ביום

תאגיד בבעלות , .)ר.ש( ארציים לבי איי פי פתרונות תקשורת-בזק פנים
 .בזק בינלאומי

, קובעה ,VOB - הענקת רישיון זה התאפשרה לאור מסמך מדיניות ה
בתחום הטלפוניה הפנים , החברהכי לאחר שנתח השוק של , בין היתר

  .VOBלקבל רישיון בזק בינלאומי תוכל , 85% -ירד מתחת ל, רציתא

ארציים -פנים לספק שירותי טלפוניהלבזק בינלאומי הרישיון יאפשר 
כאשר נתח השוק , אולם. ללקוחות פרטיים בלבד,  )VOB(על פס רחב 

בזק בינלאומי  תוכל ,85% -במגזר העסקי ירד מתחת להחברה של 
  .וחות עסקייםלספק שירותים אלו גם ללק

   תמלוגים .4.1.2.3
  

, 2001-א"התשס, )תמלוגים(בהתאם לרישיונה ולתקנות הבזק 
 3.5%משלמת בזק בינלאומי למדינת ישראל תמלוגים בשיעור של 

 הנובעות מאספקת שירותי השיחות  מתוך מרבית הכנסותיה,לשנה
בניכוי הוצאות מותרות ולמעט הכנסות , ן"לאומיות וקווי הנל- הבין

  .  בתקנות האמורותותועמלקוחות הקב
  

בעקבותיה נתגלה כי האופן לפיו , בעבר ביצעה בזק בינלאומי בדיקה
וכי , חושב שיעור התמלוגים שעל בזק בינלאומי לשלם אינו נכון

עדכנה , בהתאם. בשנים קודמות שולמו על ידה סכומי תמלוגים ביתר
ום למועד פרס. בזק בינלאומי את תשלומי התמלוגים שהועברו על ידה

קיימת מחלוקת בין בזק בינלאומי לבין משרד , הדוח התקופתי
  .התקשורת לעניין העדכון האמור

  
 אישרו משרדי 2006 בחודש אוגוסט -לעניין שיעור התמלוגים 

- ו"התשס) תיקון) (תמלוגים(התקשורת והאוצר את תקנות הבזק 
,  אחוזים3-  אחוזים ל3.5-במסגרתן הופחת שיעור התמלוגים מ, 2006
כי שיעור התמלוגים יפחת , כמו כן נקבע בתיקון. 2006חל מינואר ה

 2008בשנת ,  אחוזים2.5 יעמוד שיעורו על 2007כך שבשנת , בהדרגה
 יהיה 1.1.2010והחל מיום ,  אחוזים1.5 על 2009בשנת ,  אחוזים2על 

  .   לעיל2.16.3לעניין זה ראו גם סעיף .  שיעורו אחוז אחד
  

  ר"רישיון נס .4.1.2.4
  

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

  .ר מכוח רישיון זה"בזק בינלאומי שירותי נס
  

  ח וועדת גרונאו"דו .4.1.2.5
  

  
 2.6י שר התקשורת ראו סעיף "לנושא המלצות ועדת גרונאו ואימוצן ע

  .לעיל
  

לא תהינה להחלטות השר השפעה על , להערכת בזק בינלאומי
, בשלב זה, פעילותה העסקית בזמן הקרוב ובכל מקרה אין ביכולתה

שכן יישום השינויים ; להעריך את השפעתן האפשרית בטווח הארוך
השלמת הליך , על פי החלטות השר, בתחומי פעילותה מחייבים

, השטיבה אינו וודאי בשלב ז, ממושך של הכנת  תשתית רגולאטורית
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שלא ברור אם , כמו גם יצירתם של הסדרי שוק חדשים על תשתית זו
  . ומתי יתקיימו

  
   מכירת סלי שירותים–תיקון הרישיון הכללי  .4.1.2.6

  
ל משרד " קיבלה בזק בינלאומי מכתב ממנכ2008 ביולי 3ביום 

שעניינו תיקון רישיונה הכללי בקשר עם מכירת סלי , התקשורת
לו צורפו , את שירותי החברההכוללים את שירותיה ו, שירותים

. טיוטות תיקון לרישיונותיהם הכלליים של בזק בינלאומי ושל החברה
, בעניין זה, במענה שכתבה למכתב האמור ובמסגרת פגישת שימוע

הודיעה בזק , 2008 ביולי 30שנתקיימה במשרד התקשרות ביום 
, בינלאומי למשרד התקשרות על התנגדותה לתיקון רישיונה הכללי

 לא יהיה בתיקון כאמור -כי מחד , זאת נוכח העובדה; וסח המוצעבנ
בכל הקשור , כדי להקל במגבלות החלות עליה ועל החברה היום

 יש בתיקון המוצע כדי -ומאידך , למכירת סלי שירותים משותפים
בהמשך . לשנות מצבה הנוכחי לרעה ולהפלותה למול מתחרותיה

ת התיקון לרישיונותיהם של להליך השימוע האמור תוקנו שוב טיוטו
גם הפעם לא לשביעות רצונה של בזק , בזק בינלאומי והחברה

ל "אצל מנכ, 11.2.09ביום , ונתקיימה ישיבת שימוע נוספת, בינלאומי
כי משרד , בישיבת השימוע הובטח לבזק בינלאומי. משרד התקשורת

באופן שימנע , התקשרות ישקול לבטל או לעדכן את התיקון המוצע
  . אפלייתה של בזק בינלאומי למול מתחרותיהאת

  
  הכניסה והיציאה העיקריים חסמי .4.1.3

  
הצורך  נובע מלאומיות-השיחות הבין שוק הכניסה העיקרי לחסם .4.1.3.1

, השקעות בתשתיתלפי חוק התקשורת ומביצוע רישיון בקבלת 
שינוי מדיניות ,  עם זאת.המושפעות משינויים טכנולוגיים תכופים

 VoIP-והרחבת השימוש בטכנולוגיית ה,  להלןכפי שיפורט, הרישוי
 . מצמצמים משמעותית השפעתם של חסמים אלה, בתחום זה

  
 נובע , והאינטרנטDATA- שירותי ה שוק הכניסה העיקרי לחסם .4.1.3.2

גישה לרשת , לאומית- קיבולת בין (בהשקעות בתשתיתהצורך מ
 ).האינטרנט ומערך שירות רחב

  
ים מהסכמים ארוכי נובע ,העיקריים משווקים אלויציאה חסמי ה .4.1.3.3

טווח ומחייבים מול ספקי תשתית ומהשקעות הדורשות זמן ארוך 
יה למתן שירות ללקוחותמחויבת בזק בינלאומי  ,בנוסף. להחזרתן

 .במשך תקופת ההתקשרות עמם
  

 תחליפים למוצרי בזק בינלאומי  .4.1.4
  

לאומיות פועלים ספקי שירותים שאינם בעלי רישיון -בשוק השיחות הבין
ולפיכך אינם נושאים במגבלות המוטלות על בזק , )ילות בלתי חוקיתפע(

-מאפשר השימוש בטכנולוגיית ה, בנוסף. בינלאומי מכוח הרישיון והוראות הדין
VoIP ,למשתמשים אחרים , לאומיות על רשת האינטרנט-העברת שיחות בין

באמצעות שימוש במוצרי , TDM-כמו גם למשתמשי רשתות ה, בטכנולוגיה זו
 תעריפי השימוש האטרקטיביים .ל"תוכנה ובשירותי ספקי תקשורת בחו

  - וכפועל יוצא , בשירותים אלו מובילים לגידול מתמשך בכמות המשתמשים בהם
  .לפגיעה בהכנסות בזק בינלאומי

  
 מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו .4.1.5

  
 בזק בינלאומי פעלה, 1997 עד  יולי 1996יוני מ, בשנת פעילותה הראשונה  4.1.5.1

יולי ב .לאומיים בישראל- כספקית יחידה של שירותי הטלפוניה הבין
 ברק :לאומיים נוספים- תחום זה שני מפעילים ביןל הצטרפו 1997
 קווי 012- ומ" בעלאומיים-החברה לשירותי בזק בין –) 1995. (סי.טי.אי

, לאומיות- והדבר הביא לירידה חדה במחירי השיחות הבין, מ"זהב בע
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 נכנסו לתוקף תקנות התקשורת 2004 באפריל .לגידול רב בהיקף השוקו
תהליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי ) (בזק ושידורים(

העניק משרד , למועד פרסום דוח זה. 2004-ד"התשס, )לאומיים-בזק בין
לאומיים לשלוש -התקשורת רישיונות כלליים למתן שירותי בזק בין

, )אינטרנט זהב(מ "קווי זהב בע-אינטרנט גולד: פותחברות הפעלה נוס
שכולן החלו בפעילות עד לסוף , מ"מ ואקספון תקשורת בע"ן בע'נטויז
-הרחבת התחרות הביאה לירידה נוספת במחירי השיחות הבין. 2004

היקף , 1997בשונה מבעת פתיחת התחרות בשנת , אם כי, לאומיות
מאחר , עותי כתוצאה מכךלאומית לא גדל באופן משמ-התנועה הבין

שקודם הרחבת התחרות מחירי השיחות לא היו גורם שמנע מהציבור 
הרחבת התחרות כאמור השפיעה לרעה על תוצאות . שימוש בשירות

  .פעילותה של בזק בינלאומי ועל מצבה הכספי
  

)  ברק013ן 'היום נטוויז(ן ' מיזגו החברות ברק ונטוויז2007במהלך   4.1.5.2
  . את פעילויותיהן)  סמייל012היום (י זהב ואינטרנט זהב והחברות קוו

  
מ " הודיעה חברת פרטנר תקשורת בע,2008במהלך חודש ספטמבר   4.1.5.3

על כוונתה להתחיל במתן שירותי גישה לאינטרנט ושירותי ") פרטנר("
תצטרף פרטנר כמתחרה לשווקים בהם , בכך. IPתוכן וטלפוניה מבוססי 
  .  פועלת בזק בינלאומי

פעילות  ל,ה רכהק בהש, נכנסה פרטנר,2008 הרביעי לשנתברבעון 
 והחלה להשיק את , ותוכןVOB, אינטרנטהגישה לרותי ישבתחום 

   .1.1.09-המוצרים לקהל הרחב ב
 בזק בינלאומי נערכת ומתאימה את תוכניות העבודה שלה להערכותיה 

   .בהקשר זה
  

,  חברות70- ירותי אינטרנט לכהוענקו רישיונות לאספקת ש, עד כה  4.1.5.4
  .הנזכרות לעיל, לאומי- מבין בעלות רישיון מפעיל בין5ביניהן 

  
  

 מוצרים ושירותים .4.2
  

  :להלן פירוט המוצרים והשירותים העיקריים של בזק בינלאומי
 

   VOICEשירותי  .4.2.1
  

ל "שירותי חיוג ישיר לחו:  מספקת בזק בינלאומיVOICE-בתחום שירותי ה
)IDD (ל עבור לקוחות "שירות קווי חיוג חינם בחו; קיים ולפרטייםללקוחות עס

ל לארץ ללקוחות "המאפשר חיוג בעיקר מחו, שירות כרטיסי חיוג; עסקיים
, 1809ושירות , POSTPAID - וPREPAIDבמסלולים של , עסקיים ופרטיים

 . 1809ל באמצעות מספר "המאפשר חיוג מישראל לחו
 שירותי אינטרנט .4.2.2

  
, שירותי גישה לאינטרנט: אינטרנט מספקת בזק בינלאומיבתחום  שירותי ה

כולל ציוד קצה נדרש ותמיכה בו ועם דגש על , ללקוחות פרטיים ועסקיים
שירותי  ; או כבליםADSLאינטרנט מהיר בפס הרחב על בסיס תשתיות 

Hosting  - שירותי אחסון אתרים ושרתים במתקן ייעודי ללקוחות עסקיים  
, שירותי אבטחת מידע ;)דוגמת ניטור ובקרה(תי ערך מוסף כולל שירו, ופרטיים

באמצעות ציוד ,  של הלקוחLAN-שירותים לאבטחת קישור האינטרנט ורשת ה
במסגרתם מוצעים , DATAשירותי  ;כולל ניטור, קצה או תוכנה נדרשים

,  עבור לקוחות עסקייםIPלאומית המבוססים על -פתרונות תקשורת נתונים בין
  פתרונות -) WIFI(ושירותי גישה אלחוטית ; גלובלית במידת הצורךכולל פריסה 

כולל במתחמים ציבוריים , גישה אלחוטית מהירה ללקוחות פרטיים ועסקיים
  ).HOTSPOT(שונים 
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  בינלאומיDATAשירותי  .4.2.3
  

כולל , לאומית עבור לקוחות עסקיים- אספקת פתרונות תקשורת נתונים בין
 . הלקוחבהתאם לצרכי, פריסה גלובלית

  :באפשרות הלקוח לבחור מבין מגוון השיטות המתקדמות לתקשורת נתונים

• DIA היא פלטפורמת IP ציבורית מנוהלת ויציבה קצה לקצה מבית BT 
Infonet . השירות מאפשר גישה כלל עולמית לאינטרנט)Global ISP (

והוא מתוכנן במיוחד לענות באופן מיטבי , באמצעות ספק אינטרנט אחד
 .  עסקית VPNשות הקיימות כיום לקישוריות לדרי

 מנוהל ברחבי OFFNET הוא שירות אינטרנט iWORKSשירות  •
 One Stop המסופק כשירות DIA-והוא מהווה השלמה ל, העולם
Shop ,השירות מעניק קישוריות מלאה . באמצעות בזק בינלאומי

   .באמצעות ספקים מקומיים בכל מדינה ומדינה, לאינטרנט ציבורי

 הנו שירות המאפשר העברת יישומים IP VPN Securedשירות רשת  •
 Mission,  שונותdataכשביניהם אפליקציות , רבים על גבי רשת אחודה

Critical , Real Timeועוד  . 
בהם יש , באמצעות הכבלים האופטיים הפרוסים מישראל לאירופה •

ון מספקת החברה מגו, לבזק בינלאומי זכויות חכירה ארוכות טווח
 .ן פרטיים"שירותים של קווי נל

 
 PBXשירותי  .4.2.4

  
בזק בינלאומי משווקת ומתחזקת מערכות , בעקבות המיזוג עם חברת בזקכל

במסגרת חוזי . IPרשתות טלפוניה ותקשורת , מרכזיות, תקשורת בשוק הישראלי
.  מרכזיותשל מגוון יצרניבזק בינלאומי מספקת תחזוקה ישירה , השירות

עבור , )ר"נס(למרכזיות ולנקודות סיום רשת ,  למבואותהשירותים ניתנים
  . שלוחות המיועדות לשמש הן בקווי חוץ והן בקווי פנים

  
  שירותי אינטגרציה .4.2.5

 הקימה בזק בינלאומי את אגף האינטגרציה 2005במהלך הרבעון השלישי לשנת 
-בתחומי ה מתמקדתשפעילותו , )היום אגף פתרונות לעסקים(ועסקים חדשים 

Data, ופתרונות אינטגרציה כוללים ) אירוח שרתים ואתרי אינטרנט( ההוסטינג
  .לעסקים

   
מכירה התקנה ותחזוקה למערכי : ר מספקת בזק בינלאומי"בתחום שירותי הנס  4.2.6

שירותי התקנה ותחזוקה , התקנה ותחזוקה לתשתיות תקשורת נתונים, מרכזות
אינטגרטיביים  לפתרונות תוך שימת דגש, לתשתית פסיבית ומערכות מתח נמוך

   .מותאמים ללקוחות עסקיים ומוסדיים במתחמיהםה
  

 הכנסות  .4.3
 

  ):ח"במיליוני ש(להלן נתונים בדבר הכנסות בזק בינלאומי 
  
 2008  2007  2006 

 1,021  1,304  1,306 הכנסות  כ "סה

  35%  34%  40%  שיעור רווח גולמי
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 מוצרים חדשים .4.4
  

 את חוות השרתים החדשה והמתקדמת 2009חנכה בינואר בזק בינלאומי  .4.4.1
וצפויה ) IDC(מתווספת לחוות השרתים הקיימת של החברה , החווה . בישראל

הקמת החווה היא חלק מאסטרטגיה של בזק בינלאומי . לארח אלפי שרתים
להתבסס בתחום העסקי ובמיוחד בקרב עסקים קטנים ובינוניים המעדיפים 

חוות השרתים החדשה שהקימה  .יקור חוץ שלהם במIT-בימים אלו לנהל את ה
המבוססת על תשתיות חוסכות חשמל , "ירוקה"בזק בינלאומי היא חווה 

 מממשת את יתרונותיה של בזק בינלאומי כספק אינטרנט ,החווה. ואנרגיה
  של החברהBack Bone-בהיותה מחוברת באופן ישיר ל, מוביל בישראל

ת ליהנות מגמישות מרבית בניהול יכולים הלקוחו, כך  .10Bigשורים של יקב
 אירוח וניהול :רוחבי הפס שלהם ומשורה ארוכה של שירותים מתקדמים ובהם

, אבטחת מידע,  גיבוי- שרתים וירטואליים ומגוון שירותים מנוהלים, שרתים
שרות , ל ארץ"חלוקת תעבורה חו, בניית סטטיסטיקות, ניטור, מניעת התקפות
  . ועודFTPת קבצי שרותי העבר, רוחב פס מתפרץ

  
  :2008להלן תיאור המוצרים החדשים העיקריים שהושקו במהלך שנת 

  
, מהטלפון הנייד, ל" כרטיס סים בינלאומי המאפשר לחייג מחו - SIM014שירות  .4.4.2

החיסכון "וליהנות מתעריפי שיחות הזולים בעשרות אחוזים בהשוואה לתעריפי 
  . של חברות הסלולר" ל"לחו

 אוטומטיCallback  מבוצעות באמצעות SIM014טיס שיחות באמצעות כר
  : הבאיםםומאפשר בנוסף לשיחה גם את השירותי

 ;שירות תא קולי -
  ;SMS   שירות-
  .SIM014אתר אינטרנט התומך בשירות  -

4.4.3. Eset -החבילה מספקת . מחשבו האישי של הלקוח אבטחה שמותקנת על  חבילת
כמו כן היא . אש  רוגלות וחומתאנטי, אנטי ספאם, אנטי וירוס: אבטחה כוללת

 מגנה על הלקוח גם כאשר הוא מבצע פעולות שאינן דרך רשת האינטרנט
 .ומתעדכנת באופן אוטומטי

4.4.4. Ikeeper   י תכנים"שירות סינון אתרים לא ראויים המסווג עפ - 6גרסה :
בגרסה . אט ודואר אינטרנט`אתרי צ, נשק, ספורט, שטנה ,סמים, סקס, הימורים
 .בלוגים ופורומים, רשתות חברתיות, אלימות ,גם קניות) 22.12.08-מ(החדשה 

4.4.5. my@ - ל ייחודית ועדכנית "שירות המאפשר ללקוח לבחור לעצמו סיומת דוא
 .במקום הסיומת הרגילה

4.4.6. Safeweb -השירות מספק .  שירות רשתי המסנן תכנים ואתרים לא הולמים
של  א תלוי בהגדרות סינוןל. סינון תכנים ואתרים בכל זמן שהאינטרנט בשימוש

 .הלקוח
4.4.7. Juniper SSG- סדרת מוצרי Unified Threat Management  המספקים פתרון הגנה

 . הארגוניGateway - כולל ללקוח ברמת ה
4.4.8.  Check Point UTM-1 270 / 570 / 3070-    סדרת מוצריUnified Threat 

Management המספקים פתרון הגנה כולל ללקוח ברמת ה- Gatewayהארגוני . 
4.4.9. Check Point Power-1- סדרת מוצרי Network Firewall  מבוססי חומרה ובעלי

  .ביצועים גבוהים
נקלטו בבזק בינלאומי כל המוצרים והשירותים , החל במועד המיזוג המלא .4.4.10

 - לעיל 4.2לעניין זה ראו עדכון לסעיף . שמכרה וסיפקה בזקכל באותה עת
  .מוצרים ושירותים

  
  

 שירותהפצה ו, שיווק .4.5
  

ביניהם , מחלקת השיווק מרכזת את כל פעילותה אצל מספר ספקים קבועים .4.5.1
 שבאמצעותם עומדת בזק -המייצגים את בזק בינלאומי  הפרסום ימשרד

רדיו , אינטרנט, טלוויזיה(בינלאומי בקשר גם עם מדיות הפרסום השונות 
צרכים משתנה בהתאם ל( חברות הפקה וחברות פוסט - ) ועיתונות ארצית יומית

. וחברות קידום מכירות ויחסי ציבור, חברות עיצוב ודפוס, )של כל קמפיין
אובדן התקשרות עם מי מספקיה הקבועים בתחום , להערכת בזק בינלאומי
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הפרסום והשיווק אינו צפוי להשפיע באופן משמעותי על ערוצי השיווק וההפצה 
 .שלה

  
  :טי כמפורט להלןבזק בינלאומי מפעילה ערוצי מכירה לשוק הפר  4.5.2

  
הנותן ,  שיחות נכנסותVOICE -מוקד גיוס לשירותי אינטרנט ו  4.5.2.1

  VOICE-ומוקד גיוס לשירותי אינטרנט ו, מענה לביקושים
  .המתבסס על קבצים שונים, שיחות יוצאות

,  שיחות נכנסותVOICE -מוקד שימור לשירותי אינטרנט ו  4.5.2.2
ים לנטוש את בזק בינלאומי הנותן מענה ללקוחות אשר מעוניינ
,  שיחות יוצאותVOICE - ומוקד שימור לשירותי אינטרנט ו

  .אשר מטפל בלקוחות קיימים באופן יזום

דלת "מערך מכירה ישירה בפריסה ארצית המבצע פעילות   4.5.2.3
 .ומפעיל נקודות מכירה וניהול לקוחות, "לדלת

 ומערכי שטח של הכולל מוקדים חיצוניים, מערך ערוצי הפצה  4.5.2.4
 .משווקים ודילרים

  :בזק בינלאומי מפעילה ערוצי מכירה לשוק העסקי כמפורט להלן  4.5.3
  

 במודל של שיחות נכנסות SMB ללקוחות -מוקד גיוס לקוחות חדשים  4.5.3.1
  .תוך שימוש בקבצים, ויוצאות

 
 במודל של SMB ללקוחות - מוקד הגדלת נתח לקוח לקוחות קיימים  4.5.3.2

 .תוך שימוש בקבצים, אותשיחות נכנסות ויוצ
  

' כבדים'המטפל בלקוחות ה) מנהל תיקי לקוחות(ל "מוקד שימור מת 4.5.3.3
המוקד . משמר אותם ומגדיל את ההכנסות מהם, SMBביותר במגזר 

 .בנושאי שימור' קו שני'משמש גם 
  

, "דלת לדלת"מערך מכירה ישירה בפריסה ארצית המבצע פעילות  4.5.3.4
 .SMBומפעיל מפיצים וגיוס לקוחות 

  
מוקד טלמיטינג לקביעה ותיאום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים  4.5.3.5

 .SMB + SMEללקוחות 
  

 המרכז מנהלי לקוחות המגייסים ומנהלים באופן שוטף את SME תחום  4.5.3.6
 .הלקוחות הבינוניים

 
 המרכז מנהלי לקוחות המגייסים ומנהלים באופן שוטף את ENTתחום  4.5.3.7

  .הלקוחות האסטרטגיים
  
  

 תחרות   .4.6
  

 הינה כניסה של שחקנים חדשים 2008לשנת  העיקרי של התחרות בשוק המאפיין
  שכללה2007- בשוק בקונסילדציה  וזאת לאחר הVOB- והISP-לתחומי ה

אינטרנט זהב ומאידך המיזוג /קווי זהב, ן 'נטויז/ את המיזוגים של ברקהבתוכ
  .של בזק בינלאומי עם בזקכל

  
   .עריפיםהתחרות מאופיינת במגמת מסוימת של שחיקת ת

  
 OICEVשירותי  .4.6.1

  
 013,  בזק בינלאומי014: חברות 4 בשוק ות פועל2008נכון לסוף שנת  .4.6.1.1

  .  אקספון018- ו סמייל012,ן 'נטוויז



 
 

 

95

להערכת בזק בינלאומי נתח השוק שלה בתחום השיחות היוצאות 
 .36% - קוחות  הינו כלמ

  :2008 -  אפיונים כלליים של התחרות ב .4.6.1.2
  .ל לפחות אחת לחודש"לחו מבתי האב מתקשרים 50%-כ .4.6.1.2.1
בדגש על המגזר של יוצאי (חשיבות רבה למגזרים השונים  .4.6.1.2.2

ובהתאם נגזרת הפעילות ) ברית המועצות לשעבר
 .השיווקית

 .COMMODITYהמוצר הוא  .4.6.1.2.3
 .שוק מוטה  מחיר .4.6.1.2.4
 . מעורבות נמוכה של הצרכנים לאור העלויות הנמוכות .4.6.1.2.5
 VoIP - התחרות הערה וחדירה של טכנולוגית ה,המתחרים .4.6.1.2.6

  . מחריפה את התחרות על הלקוח
 שירותי אינטרנט  .4.6.2

 
כמפורט ( פרטנר ,סמייל 012, ן' נטויז013 ,בזק בינלאומי, בשוק זה מספר חברות

להערכת בזק בינלאומי נתח השוק . זעיריםושני שחקני נישה ) 4.1.5.3בסעיף 
 .36% - הינו כשירותי האינטרנטשלה בתחום 

 :0820 - אפיונים כלליים של התחרות ב .4.6.2.1
  

 מהם 95%( מבתי האב בישראל מחוברים לאינטרנט 73% .4.6.2.1.1
  ).בחיבור מהיר

 התשתית המובילה ADSL:  אלטרנטיבות ללקוח2 בשוק  .4.6.2.1.2
 .HOTשל בזק ותשתית 

4.6.2.1.3. HOT מקיימת שיתופי פעולה תכופים עם המתחרים 
 עושה צעדים על מנת HOT. הישירים של בזק בינלאומי

 . נטרנטלהצר את פעילות בזק בינלאומי בתחום האי
 

 :2008התפתחויות בשנת   .4.6.2.2
 

המשך מיתון בקצב הצמיחה של האינטרנט המהיר לעומת  .4.6.2.2.1
 . שנים קודמות

י חברות התשתית "השקת מהירויות גבוהות ע .4.6.2.2.2
),12,4,7,8,10M(. 

 .המשך מעבר של לקוחות למהירויות גבוהות יותר .4.6.2.2.3
 . לקוחות בוחרים לרכוש שרותי ערך מוסף .4.6.2.2.4
יחד עם זאת . ללקוחנושא המחיר ממשיך להיות חשוב  .4.6.2.2.5

ולאור הרוויה בשוק מושם דגש על טיפוח נאמנות 
 . הלקוחות

. התחזקות בשוק של מגמת מכירת חבילות באנדל וטריפל .4.6.2.2.6
המשמעות היא שלספקי תשתית השפעה על התנהגות 

 .השוק
 של בזק לרשת ADSL- לתחילת שדרוג רשת ה2009- צפי ב .4.6.2.2.7

NGN עד  בפריסה ארצית עם מהירויות גלישה גבוהות
 .50Mל

 usinessB בזק בינלאומי –פתרונות תקשורת למגזר העסקי  .4.6.3
  

  2008מאפייני הזירה העסקית בשנת 
  

, מתוך ראיית הלקוח במרכז והרצון להגדיל את סל ההכנסות מהלקוח העסקי
 לספק שרותי אינטגרציה לעסקים תוך ממשיכהבמגזר העסקי בזק בינלאומי 

, System ,Networking ,IT ,Hostingאספקת פתרונות מלאים בתחומים כמו 
VOICE ,DATA ,ISP ,Wirelessוכו ' .  
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הפתרון הוא במודל של פתרון מלא ללקוח ללא הישענות על ספקים חיצוניים 

 ,ספק אחד(כאשר הלקוח מקבל איש קשר אחד ואחריות מלאה על התהליך 
  ).אחריות אחת

   
מתמודדת מול מתחרים עם תחילת אספקת פתרונות האינטגרציה בזק בינלאומי 

  . ועודIBM, טלדור, כמו בינת, חדשים מתחום זה
  

המתכנסות בנוסף לקבוצת בזק לשתי , שאר החברות המתחרות בבזק בינלאומי
מנסות אף הן לחזק תחום זה והתחרות צפויה גם , קבוצות תקשורת עיקריות

  . משם
  

  ר"שירותי נס .4.6.4
  

דבר , ובתחרות חריפהתחום המרכזות המסורתי מאופיין בריבוי מתחרים 
, תדיראן: המתחרים הבולטים הינם. שהוביל לשחיקת מחירי השירותים

  .יד- טל, גלובקול, יורוקום
  

השייכים לעולם שחקנים ב מאופיין IP Telephony-תחום תקשורת הנתונים וה
חברות אלו שונות . מ.ב.י, מלם תים, טלדור, בינת: מדובר בחברות כגון. IT-ה

. ר המסורתיות ומאופיינות ברמה טכנולוגית גבוהה יותר"נסבמהותן מחברות ה
מתוך , ניתן לראות התגבשות תאגידי תקשורת וכניסת מפעילים חדשים, כמו כן

תקשורת , תמסורת,  טלפוניה-כוונה לספק ללקוחות פתרונות תקשורת כוללים 
  .ב"אבטחת מידע וכיו, אינטרנט, נתונים

  
  

 עונתיות .4.7
 

 בזק בינלאומי מושפעות באופן שאינו מהותי מעונות הכנסות ורווחיות, ככלל
  : הבאיםםעונתיות קיימת בשירותי. השנה והחגים

  
 .סוכות/ ירידה בחודש אוגוסט ובחופשות פסח–  למגזר העסקי VOICEשירותי  .4.7.1

  
 עלייה בחודשי הקיץ ולקראת סוף השנה – למגזר הפרטי VOICEשירותי  .4.7.2

 .האזרחית
  

 התוצאות הטובות ביותר מושגות בדרך כלל -ר "וציוד נס י אינטרנטשירות .4.7.3
 .ברבעון הרביעי

  
 ירידה בחודשי הקיץ בשל הפסקת פעילות –שירותי אינטרנט למגזר העסקי  .4.7.4

לקוחות מגזר זה אינם מחויבים בגין שירותי האינטרנט (מוסדות החינוך 
 ).שעליהם הם מנויים בתקופת חופשת הקיץ

  
 

 רכוש קבוע ומתקנים .4.8
  

כבלים תת (לאומית - ק בינלאומי לתשתית התקשורת הבין התייחסה בזבעבר .4.8.1
בעיקר מחברת (אותה חוכרת בזק בינלאומי ) לאומיות-ימיים ומרכזות בין

Mediterranean Nautilus Limited (עם אימוץ תקן ה. כאל רכוש קבוע-IFRS 
אין לראות עוד בזכויותיה אלו של בזק בינלאומי בתשתיות הבינלאומיות כרכוש 

התייחסות להתקשרותה של בזק בינלאומי עם ספקית התשתית ל. קבוע
Mediterranean Nautilus להלן4.11.5 ראו סעיף  . 

  
מתגי  לרכישת Veraz חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת 2004        בשלהי  .4.8.2

SoftSwitch  את מתגי ה2005אשר החליפו במהלך -VOICE מסוג S-12 של 
שמשים עדיין כרכיב שאינו מהותי במערכות אשר בשלב זה מ(חברת אלקטל 
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 - מתגים אלה משמשים לניתוב תנועת ה). בזק בינלאומי של VOICE-שירותי ה
VOICEלרבות כרטיסי החיוג, שירותי הערך המוסף.  של בזק בינלאומי ,

 כחלק 2005שאף היא הוחלפה במהלך שנת , )IN(מתבססים על מערכת נבונה 
 .VOICE -משדרוג מערך ה

  
, VOICE-תיות הטכנולוגיות של בזק בינלאומי אשר תומכות במערכי ההתש

DATA והאינטרנט נפרסים על גבי ארבעה אתרים כדי לספק שרידות גבוהה 
 , הקימה בזק בינלאומי אתר נוסף בלונדון2005במהלך שנת . למתן השירותים

  .באמצעותו מסופקים ללקוחותיה שירותים מתקדמים, אנגליה
  

 יש הסכמים ארוכי טווח לשכירת שני המבנים העיקריים שבהם לבזק בינלאומי
  .  שנים בממוצע6לתקופות של , היא שוכנת

  
אבנט חושן  חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת 2006 בנובמבר 14ביום    4.8.3

 שנים 8לתקופה של , ר" מ7000- לשכירת שטח של כ מ"חברה לבניה והשקעות בע
עם אופציה , 2015חודש יולי עד  ו2007אפריל  בחודש החלוארבעה חודשים 

  . שנים נוספות8להארכת תקופת השכירות לשנתיים בכל פעם ועד 
  
  

 נכסים לא מוחשיים .4.9
 

 לאומיים- רישיון לאספקת שירותי בזק בין .4.9.1
 

, לאומיים-בזק בינלאומי פועלת במסגרת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין
מעגן גם את זכותה של בזק בינלאומי ה, שניתן לה מכח הוראות חוק התקשורת

הרישיון מהווה את הבסיס לפעילותה של בזק . לספק את שירותי האינטרנט
  .בינלאומי

  
  מערכות טלקום. ר.רכישת פעילות  גיל א .4.9.2

  
מערכות טלקום . ר. חתמה בזק בינלאומי עם שותפות גיל א2008 למרץ 23ביום 

בקשר . ר.י את כלל פעילות גיל אלפיו רכשה בזק בינלאומ, על הסכם") .ר.גיל א("
  . Avaya Officeהשכרה ושירות של מוצרי תקשורת ומרכזיות מתוצרת , עם מכירה

 יון אנושה .4.10
  

 - עובדי חברות כוח אדם ו,עובדי חברה(י בזק בינלאומי "מספר המועסקים ע .4.10.1
Out-sourcing ( עובדי מטה900: מהם, 2,325הוא  . 

 
 מבנה ארגוני .4.10.2

  
  :בזק בינלאומירגוני של להלן תרשים המבנה הא
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שמבנה שכרם כולל מרכיב של עמלות , לבזק בינלאומי מספר קבוצות עובדים .4.10.3
נציגי מכירות טלפוניים ונציגי , עובדי מכירות: כגון, ותמריצים לפי ביצועים
 . שירות ותמיכה טלפוניים

  
המאפשר לעובדים לקבל רכב בעלות קבועה בהתאם , לעובדים הסדר ליסינג .4.10.4

לעובדים , בנוסף. ההסכם הקיימים בין בזק בינלאומי לחברת ליסינגלתנאי 
 .הסדר ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות הניתן בסבסוד מלא של החברה

  
בזק בינלאומי משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות בהתאם לסוג העובד  .4.10.5

קורסי פיתוח , הדרכות והסמכות טכנולוגיות: כגון, בו הוא פעילשוהתחום 
 .עודמנהלים ו

  
על פי , כל עובדי בזק בינלאומי קשורים עמה בהסכמים אישיים סטנדרטיים .4.10.6

 .המקצועות והתפקידים שבהם הם עוסקים
  
  

 ספקים .4.11
  

 נחתם הסכם בין בזק בינלאומי לבין חברת 2005במהלך חודש פברואר  .4.11.1
SigValue ,לבזק . בעלויות שאינן מהותיות, לרכישת מערכת רשת נבונה

 .  בחלק השירותים המבוסס על הרשת הנבונהזהבינלאומי תלות בספק 
  

אשר נקנתה על ידי (מ "לבזק בינלאומי הסכם עם תדיראן מערכות מידע בע .4.11.2
IBM( , המבוצע בפועל באמצעות יבמ גלובל סרוויסס)להלן(מ "בע) ישראל: 

"IBM (" לתחזוקה ולפיתוחים במערכות קליטה ותמחור שירותים והפקת
 . IBM-נלאומי תלויה בשירות זה בבזק בי). בילינג( חשבוניות

  
מערכת המשלבת  (Contact Center הקימה בזק בינלאומי את מערך 2004בשנת  .4.11.3

מערך ). מערכת תיאום בין מחשב למרכזייה ומענה קולי אינטראקטיבי, מרכזיה
התמיכה והמכירות של בזק בינלאומי והוא  , זה משמש את מוקדי השירות
 IBMלבזק בינלאומי הסכם עם חברת . Avayaמבוסס על טכנולוגיית חברת 

 .לתמיכה ותחזוקה שוטפת
  

  יעדים בכל240- לכ,  מפעילים זרים100-לבזק בינלאומי יחסים כלכליים עם כ .4.11.4
מבחינת היקף ועלות התנועה העוברת , המפעילים הזרים המהותיים. העולם

 .ועוד, AT&T ,Paltel ,Rostelecom ,British Telecom: הם, באמצעותם
  

 Mediterraneanלאומית - בזק בינלאומי תלות בספק תשתית התקשורת הביןל .4.11.5
Nautilus Limited המספק לה את עיקר תשתית התקשורת הבינלאומית 

 משם –מישראל לאירופה , ימי המופעל על ידו- הנדרשת לה באמצעות הכבל התת
  .עושה בזק בינלאומי שימוש בתשתית נוספת לצורך קישור ליתר מדינות העולם

  
על פי הסכמי , לבזק בינלאומי הועברו כל זכויותיה והתחייבויותיה של בזקכל .4.11.6

המקנים לה זכות , שיתוף הפעולה השיווק והמכירה בהם הייתה קשורה בזקכל
תמיכה ותחזוקה לציוד הנמכר במסגרת שירותי , לשווק ולספק שירותי התקנה

  .תדיראן וLG ,NORTEL ,CISCO: הסכמים עם, המהותיים שבהם; ר"הנס
  
  

 הון חוזר .4.12
  

סעיף המזומנים של בזק בינלאומי כולל פקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן 
במועד , אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פרעונם, פקדונות לזמן קצוב

 .אינו עולה על שלושה חודשים, ההשקעה בהם
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 מדיניות אשראי  .4.13
 

 אשראי ללקוחות .4.13.1
  

מי מחויבים בתנאי אשראי של שוטף מרבית לקוחותיה של בזק בינלאו .4.13.1.1
 +45  . 

  
במרבית ,  תשלומים24- מכירת ציוד ללקוחות אינטרנט מחויבת ב .4.13.1.2

 .המקרים
  

ר נוהגת בזק בינלאומי לבצע מכירות ללקוחותיה "במסגרת אספקת שירותי הנס
בדרך זו מעמידה בזק בינלאומי אשראי . בעסקאות מרובות תשלומים
בכדי לצמצם חשיפה היכולה לנבוע . תשלומיםללקוחותיה אותו הם פורעים ב

מהעמדת אשראי לפרקי זמן ממושכים ללקוחותיה בודקת בזק בינלאומי את 
קובעת תקרות על גובה האשראי הניתן ללקוחות ורושמת , איתנותם הפיננסית

  . שיעבוד על ציוד הנמכר עד לסילוק מלא של האשראי
  

 אשראי מספקים  .4.13.2
  

 ימים 120 - ימים ל30לתקופה שנעה בין , מספקיהבזק בינלאומי מקבלת אשראי 
  ).  ימים90בעיקר (
  
  

 השקעות .4.14
  

 31ליום , בדילול מלא (34.25% -  החזיקה בזק בינלאומי ב2008 בדצמבר 31ליום   4.14.1
, ")וואלה: "להלן(מ "תקשורת בע! מהון מניות וואלה) 32.42% – 2008בדצמבר 

, ורסה לניירות ערך בתל אביבחברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בב
) פורטלים(העוסקת במתן שירותים בתחום האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה 

  . לאינטרנט
  

 2008ח ואת שנת " מיליון ש15.1- סיימה וואלה ברווח נקי של כ2007את שנת 
  .ח" מיליון ש17.4-סיימה ברווח נקי של כ

  
 לדוחות 12 ביאור ראו, למידע נוסף לגבי השקעת בזק בינלאומי בוואלה

הכלולים בדוח , 2008 בדצמבר 31הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 
  . תקופתי זה

  
 2 חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת 23.10.06 ביום – B-ZONEשותפות   4.14.2

להקמת שותפות כללית בשם +") 2: "להלן(מ " בעוויירלס סולושנס) טו פלאס+(
B-ZONE) חלקם של כל אחד מהצדדים בשותפות הוא "). ותהשותפ: "להלן

תמיכה וניהול רשתות גלישה , מטרת השותפות הינה לפעול להקמה. 50%
המאפשרות קישור לגלישה מהירה ברשת , אלחוטיות במתחמים ציבוריים

תוך גביית תשלום ממשתמש הקצה עבור קבלת ההרשאה לגלישה , האינטרנט
העביר כל אחד , על פי ההסכם"). קתחום העיסו: "להלן(ברשת האינטרנט 

והחל , מהשותפים את פעילותו הקיימת בתחום העיסוק של השותפות לשותפות
+ 2נחתם בינה ובין , לאחר הקמת השותפות. ממועד תחילת פעילות השותפות

ולפיו תפעול השותפות , +2הסכם למתן שירותי מיקור חוץ לשותפות על ידי 
 .+2וניהולה השוטף ייעשו על ידי 

  
מ הסכם " נחתם בין בזק בינלאומי ובין חברת דסנר תקשורת בע21.12.06ביום   4.14.3

מ " בזקום בע2007בהתאם לו הוקמה במהלך ינואר , לייסוד חברה משותפת
בזקום הוקמה במסגרת התרחבות הפעילות הגלובלית של בזק "). בזקום: "להלן(

. מצעות רשת האינטרנטבשיתוף עם קבוצת דסנר המתמחה בשיווק בא, בינלאומי
בין , מטרת בזקום לפעול לאספקת שירותי תקשורת ללקוחות קצה ברחבי העולם

  . היתר באמצעות פיתרון תקשורת ייחודי לאספקת שירותי טלפוניה
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 מימון .4.15
  

אין לחברה כל התחייבות למוסדות בנקאיים והיא אינה , למועד פרסום דוח זה .4.15.1
 .מנצלת את קו האשראי שאושר לה

  
 המימון של בזק בינלאומי בשנים האחרונות הינו תזרים מזומנים חיובי מקור .4.15.2

 . מפעילות שוטפת
  

העמידה בזק בינלאומי ,  בהתאם לדרישת משרד התקשורת-ערבויות בנקאיות  .4.15.3
למילוי כל תנאי , ח" מיליון ש1.5-ח ו" מיליון ש9.4ערבות בנקאית בסך של 

לתאריך המאזן העמידה בזק נכון . לאומיים-הרישיון למתן שירותי בזק בין
 .ח"מיליון ש 8.1- בינלאומי ערבויות בנקאיות נוספות בהיקף כולל של כ

  

 יוסימ .4.16
 

, 2008 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 8ראו ביאור 
  .הכלולים בדוח תקופתי זה

  
  

 מגבלות ופיקוח על פעילות בזק בינלאומי .4.17
  

 מגבלות חוקים .4.17.1
  

 והרישיון הכללי למתן שירותי 1982-ב" התשמ,)בזק ושידורים (התקשורתחוק 
 .לאומי- בזק בין

  
- ובהם שירותי בזק בין, ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק, התקשורתחוק לפי 

השר .  טעונים רישיון מאת שר התקשורת,לאומיים ושירותי גישה לאינטרנט
בין , תוך שהוא שוקל, הםלהוסיף עליהם או לגרוע מ,  לשנות תנאי רישיוןמוסמך
התאמת , שיקולים שבטובת הציבור, את מדיניות הממשלה בתחום הבזק, השאר

תרומת הרישיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת , בעל הרישיון למתן השירותים
  .השירות שבו

  
החוק מסמיך את המנהל הכללי של משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים 

וכן בשל , חוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחובשל הפרות שונות של הוראות ה
  .הפרת תנאי ברישיון

  
מתיר לשר התקשורת , תיקון שהוכנס לאחרונה בהוראות חוק התקשורת

על פי . שאספקתם אינה מחייבת קבלת רישיון, קביעתם של שירותי בזק
בכוונת משרד התקשורת לפטור את אספקתם של שירותי הגישה , הצהרותיו
  .לאינטרנט

  
מסופקים שירותיה של בזק , נוכח הוראותיו האמורות של חוק התקשורת

מכוח הוראות הרישיונות שהוענקו לה ובהתאם , רובם ככולם, בינלאומי
  .  לעיל4.1.2כמפורט בסעיף , לתנאיהם

  
 תשלומים בעד  קישורי גומלין .4.17.2

  
, ")התקנות:"להלן (2000-ס"התש) גומלין-תשלומים בעד קישור(תקנות הבזק 

  .ן"א או למפעיל רט"דירות את התשלומים שישולמו למפמס
  

עבור ,  לאומי-כבעל רישיון בין, לעניין תשלומים שישולמו על ידי בזק בינלאומי
ח בעד השלמת " ש0.25ופחת התעריף הנוכחי של ה, ן"השלמת תנועה ברשת רט

  .ח" ש0.22 לתעריף מירבי של 2008 במרץ 1החל מיום , שיחה
  

אחת לשנה לפי שיעור השינוי במדד מעודכנים ם לעיל התעריפים האמורי
  .המחירים לצרכן
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 תמלוגים .4.17.3

  
  . לעיל2.16.3 -  לעיל ו4.1.2.3 לעניין תשלום תמלוגים ראו סעיף 

 
  תקינה .4.17.4

  
- למערכת ניהול איכות וISO 9001:2000בזק בינלאומי הינה בעלת תווי תקן 

 . שהוענקו לה על ידי מכון התקנים הישראלי, אבטחת מידע למערכת ניהול 7799
  
  

  הסכמי שיתוף פעולה .4.18
  

") אינפונט: "להלן (Infonet Corporation חתמה בזק בינלאומי הסכם עם 2003בחודש יוני 
אינפונט הינה רשת המחברת אתרים רבים . להפצת שירותי תקשורת נתונים של אינפונט

 נחתם הסכם 2003בחודש דצמבר . ילה בין אותם אתריםבעולם ומאפשרת העברת נתונים יע
, מ"לרכישת פעילותה של אינפונט ישראל בע, מ"בין בזק בינלאומי לבין קרדן תקשורת בע

 בינלאומיים על IP-המייצגת בארץ את אינפונט ואשר מספקת שירותי תקשורת נתונים ו
 קיבלה את הציוד והיא, תיקי הלקוחות הוסבו לבזק בינלאומי. רשת אינפונט בארץ

 תמיכה טכנית לכל הלקוחות מספקתו, והזכויות לאספקת שירותי אינפונט בישראל
מהלך רכישה זה מאפשר לבזק . הגלובליים של אינפונט הזקוקים לשירותים בישראל

ולספק ללקוחותיה , בינלאומי לשמש כזכיינית ושותפה אסטרטגית של אינפונט בישראל
ורת הגלובליות וגישה למגוון רחב יותר של שירותי הרחבה של פריסת רשתות התקש

  . תקשורת מתקדמים ואיכותיים
  

רכישה בעקבותיה החל , BT נרכשה אינפונט על ידי 2005במהלך הרבעון הראשון של 
במסגרתו אוחדו התשתיות המשמשות את החברות לאספקת שירותיהן , תהליך התייעלות

כל השפעה על , בשלב זה, שבעקבותיה איןל ולתהליך ההתייעלות "לרכישה הנ. בישראל
  .ניהול עסקיה של בזק בינלאומי או על מכירת מוצרי אינפונט על ידה

  
 

  הליכים משפטיים    .4.19
  

,  הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד בזק בינלאומי2005בחודש ינואר  .4.19.1
 10תביעה על סך , לאומיות נוספות ונגד חברה נוספת- נגד שתי מפעילות בין

על ידי מי , בטענה להפרת פטנט למערכת טלפונית בתשלום מראש, ח"ליון שמי
בכתב התביעה דורשים . שטוענים כי הינם ממציאי ובעלי הפטנט האמור

, שמקורן בשימוש בפטנטכי ישולמו להם מלוא סכומי ההכנסות , התובעים
 .בתוספת תמלוגים סבירים ופיצויים עונשיים

,  את ניהול ההגנה בתיק זה בשם בזק בינלאומי נטלה אלקטל2005בחודש אפריל 
 .)מ"י תדיראן תקשורת בעשסופקה על יד(בקשר לאחת המערכות נשוא התביעה 

מ " סיגוואליו טכנולוגיות בע–כנגד ספקית של מערכת נוספת נשוא התביעה 
  .הודעה לצד שלישיבזק בינלאומי הגישה – ")סיגוואליו("

  .נבחנת אפשרות לפשרה בתיק

 , בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית, תביעההתקבלה 2008 בנובמבר 2ביום  .4.19.2
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב ואשר עניינה בזק בינלאומינגד אשר הוגשה 

") השירות" ("SIM-014"העושים שימוש בשירות  בזק בינלאומיחיוב לקוחות 
עבור לפיהם הסכומים המשולמים , בניגוד לפרסומים ולמצגים, במס ערך מוסף

 110הנזק האישי שנגרם להם עומד על , לטענת התובעים. מ"השירות כוללים מע
בזק מנתוני . ח" ש4,650,000 - והם מעריכים את סכום התביעה הייצוגית ב, ח"ש

בסכום , כי אכן הייתה טעות בהגדרות המערכת לגבי שירות זה,  עולהבינלאומי
 ובעקבות גילויה ק בינלאומיבזטעות זו התגלתה על ידי . ח" ש8,300-יתר של כ

  . הוזן זיכוי ללקוחות
 בצירוף בקשה לאשרה , תובענהבזק בינלאומי התקבלה ב2008 בדצמבר 31ביום   .4.19.3

 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ועניינה התובענה .כתביעה ייצוגית
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המבקש דורש השבה . בזק בינלאומישל  " שיחה בשקל"חיבור שלא כדין לשירות 
בשם כל מי ששויך ללא ,  בגין שירות זהבזק בינלאומיים שנגבו בידי של הסכומ

בסכום מצטבר של , הסכמתו המפורשת מראש למסלולים נשוא התביעה
  .מ"ח בתוספת מע" ש15,834,000

 בבזק 27.5.07נתקבל ביום , לעיל' א2.6.6בהמשך לאמור בעידכון לסעיף  .4.19.4
לבזק בינלאומי כי  יעבו הוד, ל משרד התקשורת"בינלאומי מכתבו של מנכ

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

  
כי כבעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק , בתגובתה טענה בזק בינלאומי

ולכן ממילא אינה חלק , בינלאומיים אין היא מקצה מספרים ללקוחותיה
. ן"המבוצעת על ידי המפעילים הפנים ארציים ומפעילי הרט, מניידות המספרים

וכי יש , יישום ניידות המספרים בוצע על ידי בזק בינלאומי ללא כל דופי, כמו כן
בהתאם להוראות החוק ובמועד , לראות בה כמי שהייתה ערוכה ליישום הניידות

  .הקבוע לפיהן

ל פיקוח ואכיפה "מי חזרה על עמדתה זו גם במענה לפנייתו של סמנכבזק בינלאו
שפנה בבקשה לקבל נתונים בקשר עם , 20.11.08מיום , במשרד התקשרות

  .מוכנותה בפועל של בזק בינלאומי ליישום תוכנית הניידות

 לדוחות הכספיים של החברה לשנה 17 ראו ביאורנוספים להליכים משפטיים  .4.19.5
 . הכלולים בדוח תקופתי זה2008בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות, יעדים .4.20
  

, שמה לה בזק בינלאומי מספר יעדים מרכזיים, 2008כחלק מההיערכות לשנת  .4.20.1
אשר מתווים את אופי פעילותה ונותנים ביטוי לאסטרטגיה שבה נקטה בזק 

 :בינלאומי במהלך השנה
  .ISP -לשמר את המובילות בעולם ה .4.20.1.1
 שיפור שביעות הרצון וחווית לקוחות בזק על ידייצירת נאמנות  .4.20.1.2

  .בינלאומי
  ."מצוינים"להמשיך ולהיות מוקד המשיכה לעובדים  .4.20.1.3
  .שיפור אפקטיביות ויעילות תהליכי עבודה חוצי ארגון .4.20.1.4
 .תזמון השקעות ככלי לשמירת יציבות וצמיחת בזק בינלאומי .4.20.1.5

 
 2009יעדי בזק בינלאומי לשנת  .4.20.2

  .ם בשוק להמשך מובילות כמותית ותפיסתיתמינוף השינויי .4.20.2.1

  .הרחבת סל פתרונות התקשורת והשירותים .4.20.2.2

  .בידול והתאמת חווית השירות לצורכי הלקוחות .4.20.2.3

  .העצמה ופיתוח של ההון האנושי .4.20.2.4

  
 התאפיינה בהמשך הצמיחה ובגידול בהכנסות בזק בינלאומי וברווחיה 2008שנת  .4.20.3

 .התפעוליים
 

 את מגוון פתרונות התקשורת הכוללים אותם  תגברה בזק בינלאומי2008בשנת  .4.20.4
בזק בינלאומי רואה בתחום זה פוטנציאל . היא מספקת ללקוחות עיסקיים

 .צמיחה ומתכננת לבסס עוד יותר את מעמדה בתחום זה
 

 .  שיפרה בזק בינלאומי את מעמדה בשוק בכל תחומי פעילותה2008בשנת  .4.20.5
  

המופעל על ,  שירות הלקוחות המשיכה בזק בינלאומי להשקיע במערך2008בשנת  .4.20.6
 .ידה והמעניק שירות ותמיכה טכנית ללקוחותיה העסקיים והפרטיים
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וככזה אינו ודאי ועלול שלא , המידע המובא לעיל הינו מידע צופה פני עתיד .4.20.7
המידע צופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים בבזק . כולו או חלקו, להתממש

הנחות עבודה , הערכות של בזק בינלאומיוכולל , בינלאומי במועד פרסום דוח זה
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות . למועד פרסום דוח זה, או כוונות שלה

  .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
 

תחזית הנהלת בזק בינלאומי מבוססת על תחזיות בקשר להמשך התאוששות 
ית הפס הרחב והמשך הגידול המשך החדירה של טכנולוג, השוק הישראלי

  .במספר המשתמשים ברשת האינטרנט
וזאת , או להתממש רק בחלקה, התחזית המובאת לעיל יכולה שלא להתממש

בשל שינויים , בשל מיתון בשוק הישראלי אשר יקטין את כח הקניה בישראל
רגולטוריים העלולים לפגוע ביכולתה של בזק בינלאומי לתת מענה לדרישות שוק 

  .וכן בשל כל יתר גורמי הסיכון המפורטים להלן, ות או משתנותקיימ
  

 גורמי סיכון .4.21
  

 המטבע העיקרי שבו פועלת בזק בינלאומי הינו -  שינויים בשערי חליפין  .א
סיכון מיוחד נעוץ באופי עסקיה של בזק . שהוא גם מטבע הדיווח שלה, ח"ש

בזק כן כמו . נובע מלקוחות בארץ) המחזור(עיקר הפעילות : בינלאומי
בינלאומי מעניקה שירותים ללקוחות ברחבי העולם וגובה את התשלומים 

מנגד צורכת בזק . ב"בעיקר דולר ארה,  היא זכאית במטבע חוץםלה
בינלאומי שירותים מספקים ברחבי העולם ומשלמת להם עבור שירותים 

שינויים בשערי החליפין של המטבעות . ב"בעיקר דולר ארה, אלו במטבע חוץ
 על הפער ח חושפים אותה להפרשי שער"ן פועלת בזק בינלאומי מול הששבה
וכן , אשר עלולים לפגוע ברווחיותה על ידי הגדלת הוצאות המימון, שנוצר

כדי להגן על חשיפתה המטבעית נוהגת בזק  .בתזרימי המזומנים שלה
 .מכשירים פיננסיים אחריםלרכוש ו  בינלאומי להתקשר בעסקאות הגנה

 
. 4.6ראו סעיף , לעניין השפעת התחרות על עסקי בזק בינלאומי – תחרות  .ב

 .לעיל
 
 4.11 ראו סעיף - שינויים טכנולוגיים ותלות בספקים, השקעות בתשתיות  .ג

 .לעיל
  

 לעניין תחולתן של הוראות החוק ומדיניות – פיקוח והסדרה שלטוניים  .ד
 .יל לע4.1.3 -ו. 4.1.2ראו סעיפים , הרישוי והשפעתם על בזק בינלאומי

 
 הליכים משפטיים  .ה

  
, ובכללם תובענות ייצוגיות, בזק בינלאומי הינה צד להליכים משפטיים

לגביהן , העלולים להביא לחיובה בסכומים מהותיים אשר בגין אלו מביניהן
העריכו יועציה המשפטיים כי צפוי כי יידרש שימוש במשאביה הכלכליים 

של בזק בינלאומי ושל של בזק בינלאומי נערכה הפרשה בדוחות הכספיים 
  . לעיל4.19להליכים משפטיים שבזק בינלאומי צד להם ראו סעיף . החברה

  
  כלל עולמימשבר כלכלי  .ו

נכנסו השווקים , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי
הציפייה היא שהשפעות . הגלובאליים לתהליך של האטה ומחנק אשראי

וייתכן כי מעבר לכך  2009הלך שנת התהליך ימשיכו להיות מורגשות במ
צפויה האטה משמעותית בשוק המקומי גם . יהיה מעבר מצמיחה למיתון

בזק הנהלת . בפרמטרים הכלכליים המרכזייםו  בפעילות העסקיתוהרעה
 בזק בינלאומי להשפיע על פעילות עלוליםכי אירועים אלו ,  צופהבינלאומי

להעריך , בשלב זה,  אינה יכולהבזק בינלאומיואולם , ותוצאותיה העסקיות
 בזק בינלאומינערכת , עם זאת. את מידת ההשפעה על תוצאותיה העיסקיות

  .ומתאימה את תוכניות העבודה שלה בהקשר זה
  



 
 

 

104

התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
ת לעיל אם יחול שינוי באחד בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטו

  .הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
  
  
  

  טבלת סיכום גורמי סיכון
 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות בזק   
  בינלאומי

השפעה   
  גדולה

  השפעה קטנה השפעה בינונית

        סיכוני מקרו

חשיפה לשינויים בשערי 
  החליפין

            X  

        סיכונים ענפיים

    X    תחרות גוברת
השקעות בתשתיות ושינויים 

  טכנולוגיים
  X    

      X  יםפיקוח והסדרה שלטוני
סיכונים מיוחדים לבזק 

  בינלאומי
      

    X            חשיפה בהליכים משפטיים
  X            תלות בספקים
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: להלן(מ "עב) 8199(שירותי לווין . אס.בי. די-ערוצית -טלוויזיה רב .5

  .")אס.בי.די"
  

 מידע כללי על תחום הפעילות 5.1
  

מספקת שירות של שידורי טלוויזיה , "yes"הידועה גם בשם המסחרי , אס.בי.די
 והיא 2.12.98נוסדה ביום . אס.בי.די. ערוציים למנויים באמצעות לוויין-רב

  . 2000מספקת את השירות החל מחודש יולי 
  

ערוציים -לוויזיה דיגיטליים מוצפנים רבשירות זה מאפשר מתן שידורי ט
הקולטים את השידור בבתיהם באמצעות , ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים

ממנה מועברים השידורים למפענח ביתי ,  ממדיםתהצבת צלחת אנטנה קטנ
  .המצוי בבית המנוי ומחובר למכשיר הטלוויזיה

  
פים שמשלמים  נובע מדמי מנוי ומתשלומים נוסאס.בי.דיעיקר הכנסות 

  . המנויים
  

  .מנויים  559,613 עמד על אס.בי.די מספר מנויי 31.12.08נכון ליום 
  
-הרב  הינה כיום החברה היחידה הפועלת בתחום שידורי הטלוויזיהאס.בי.די

ואולם הדין והרישיון שניתן לה אינם מקנים לה , ערוציים באמצעות לווין
  .בלעדיות

  
  שחלו בומבנה תחום הפעילות והשינויים 5.1.1

  
תחום השידורים מוסדר רגולטורית והפעילות בו מתבצעת באמצעות רישיונות 

הרגולציה הכבדה שבה נתון תחום השידורים כוללת את . שונים לשידורים
החובה לפעול על פי הוראותיו הרלבנטיות של חוק , החובה לקבלת רישיון

וכן פיקוח , על פי הוראות הרישיונות השונים ובהתאם לתנאיהם, התקשורת
: להלן( לשידורי כבלים ולשידורי לווין מתמיד של משרד התקשורת והמועצה

  .")המועצה"
  

באמצעות חברות , 90- בארץ מתחילת שנות הושידורי טלוויזיה רב ערוציים ניתנ
 מכוח זיכיונות תחילהתאגידים אלו פעלו . לאספקת שידורי טלוויזיה בכבלים
מכח רישיונות פעלו  2002והחל משנת ,  להםאזוריים בתנאי בלעדיות שניתנו

תאגידים אלו הוכרזו בחודש . שידורים ארוכי טווח אשר החליפו את הזיכיונות
כבעלי מונופולין , 1988- ח"התשמ, על פי חוק ההגבלים העסקיים, 1999נובמבר 

החל .  פעלו באותה עתםבאזורי הזיכיון בה, בתחום שידורי טלוויזיה רב ערוצית
תחת ,  פעלו תאגידי הכבלים במספר תחומי פעילות במשותף2003ת משלהי שנ

 מוזגו תאגידי הכבלים לחברת כבלים 2006בחודש דצמבר ". HOT"שם המותג 
 המספקת שירותי ,מ" מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט , ממוזגת אחת

"). חברת הכבלים("טלוויזיה בכבלים לכלל מנויי תאגידי הכבלים שמוזגו לתוכה 
שהינה בעלת תשתית ,  הכבלים מחזיקה במלוא הזכויות בשותפות מוגבלתחברת

ואשר מספקת שירותי , לרבות ציוד הקצה ומוקדי השידור, רשת הכבלים
  .תקשורת גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה

  
 בנוסף לשירותי טלוויזיה רב ,אשר כולל, לצרכנים" סל שירותים כולל"להצעת 
 שירותי כןו) במהירות גלישה גבוהה(שת האינטרנט  גם תשתית חיבור לר,ערוצית

 Triple -הכולל את שלושת השירותים הללו מכונה גם " סל("טלפוניה נייחת 
Play( להלן5.1.8  ראו סעיף . 

  
 -ו VOD ,PVRובהם , בעלי תכונות מוספות, להצעת שירותי טלוויזיה מתקדמים

HD ) להלן5.2  - ו5.1.4 ראו סעיפים .(  
  

 . להלן5.1.4.2 לשירותי העברת תכני וידאו באמצעות רשת האינטרנט ראו סעיף 
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משרד האוצר מכרז להקמה והפעלה של מערך  פרסם 2009בחודש פברואר 
 .) להלן5.1.3.1ראו סעיף  (להפצה קרקעית של שידורי רדיו בשיטה ספרתית

תשתית גם למתן בעתיד עלול להוות , מערך להפצה כאמור, .אס.בי.להערכת די
שיהוו שירות מתחרה לשירותי , שירותי טלוויזיה למכשירי קצה ניידים

   . אס.בי.די
  

 חקיקה ואילוצים מיוחדים, בלותמג 5.1.2

חוק התקשורת מחייב קבלת רישיון שידורים לשם ביצוע שידורי טלוויזיה 
 רישיון שידורים אס.בי.די קיבלה 1999בחודש ינואר . באמצעות לווין לציבור

הליכים ותנאים למתן רישיון (כאמור מכוח הוראות החוק ולפי תקנות הבזק 
  )."רישיון השידורים": להלן( 1998-ח"התשנ, )לשידורי לווין

תום התקופה ב. 2014 הינו עד לשנת אס.בי.דיתוקפו של רישיון השידורים שניתן ל
, ניתן יהיה לחדש את רישיון השידורים לתקופות נוספות של שש שנים כל אחת

  . בכפוף לתנאי הרשיון

  . להלן5.8.1  ראו סעיף, אס.בי.דירישיונות נוספים אשר ניתנו לל

 פיקוח ,כפופה לרישויותחומי תקשורת נוספים הפעילות בתחום השידורים 
בהיבטים המוגדרים בחוק , משרד התקשורתוהחלטות מדיניות מטעם 

צרכניים וכן , להיבטים תחרותיים, בעיקרם, הנוגעים (התקשורתוברישיונות 
השקה בין תחום השידורים הלכידות ו הלנוכח). להיבטים טכניים והנדסיים
ופעילות חברת הכבלים וגופים קשורים לה בתחום , לתחומי תקשורת נוספות

 מדיניותמושפע תחום השידורים באופן מהותי גם מ, הטלפוניה והאינטרנט
לתחום  משרד התקשורת בתחומים שונים הנוגעים או משיקים ופיקוח

  .השידורים

לים בתחום השידורים נמצאת אף בפיקוח מתמיד  וחברת הכבאס.בי.דיפעילות 
, המועצה קובעת מדיניות ומתקינה כללים לגבי תכני השידורים. של המועצה

הגנת , אתיקה בשידורים, אנרים' התכנים השונים לזתחלוק, חובת הפקות מקור
כן אחראית המועצה על . הצרכן ונושאים נוספים בתחום מדיניות השידורים

על אישור הערוצים שאותם ,  הנוגעת לתחום השידוריםאכיפת חקיקה שונה
 לשדר או להפסיק לשדר ואף מוסמכת לתקן את רישיונות אס.בי.דימעוניינת 

  . בתנאים הקבועים בהם,  ושל חברת הכבליםאס.בי.דיהשידורים של 

עדכוני המחירון , באופן שקביעת המחירון, למועצה סמכויות בתחום הגנת הצרכן
לענין כפיפות (ת מצריכים את אישורה או מתן הודעה מראש ומבצעים ללקוחו

 לחקיקה ולפיקוח משרד התקשורת והמועצה ראו גם סעיף אס.בי.דיפעילות 
  ).להלן 5.15 

בכל הקשור בזהות ואופי הגורמים המפקחים על פעילות הגורמים בתחום הרישוי 
, יכול ויחולו שינויים) אס.בי.דילרבות פעילות (ם השידורים והפיקוח על תחו
   .ביוזמת הממשלה

הרשות  החליטה הממשלה על איחוד פעילות המועצה עם פעילות 2005בשנת 
השניה לטלוויזיה ורדיו ומינהלת הסדרת השידורים לציבור לכדי רשות מאוחדת 

ך למיטב ידיעת החלטה זו עוגנה בהצעת חוק ממשלתית א. לשידורים מסחריים
 הממשלה את  בעבר בחנה,אס.בי.למיטב ידיעת די,  בנוסף.אס זו לא נדונה.בי.די

אשר תחליף את משרד התקשורת ואת הרשויות , הקמתה של רשות תקשורת
האיחוד וזאת חלף ,  לעיל ותחזיק במלוא סמכויותיהם5.1.1 הנזכרות בסעיף 

  .  לעילהנזכר

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  5.1.3

 : על התחרות בוותבשנים האחרונות התפתחו מספר מגמות בתחום השידורים המשפיע

 מחודש 1990- ן"התש, בהתאם לתיקון לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו 5.1.3.1
על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו להקים מערך באמצעותו , 2008פברואר 

, ")33ערוץ  "-ו" 1ערוץ ("ר ערוצי הטלוויזיה של רשות השידור יופצו לציבו
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ערוץ ("וערוץ הכנסת ") 10ערוץ  "-ו" 2ערוץ ("ערוצי הטלוויזיה המסחריים 
באמצעות מערך משדרים קרקעי , בפריסה ארצית, באופן חופשי, ")99

 .)DTTהמכונה  (במערך לוויני דיגיטליהמגובה , בטכנולוגיה דיגיטאלית
, אס.בי.דילשידורי , באופן חלקי,  מוצר תחליפיפצה האמור יהווהמערך הה

בחודש . אס צפוי לגרום לפגיעה מהותית בהכנסותיה.בי.אשר להערכת די
 גם את DTT - לפיה יכולל מערך ה,  הוגשה הצעת חוק פרטית2008ינואר 

הערוץ בשפה (הפצתם של שני ערוצים יעודיים המשודרים במועד דוח זה 
. וכן את ערוץ הטלויזיה החינוכית") 24מוסיקה "וערוץ , "9וץ ער "-הרוסית

צפוי , גידול או גיוון מספר הערוצים שיופצו באמצעות מערך ההפצה
ועל כן , אס.בי. להגדיל את תחליפיות המערך לשירותי דיאס.בי.דילהערכת 

  .אס.בי.דיעלול להביא לגידול הפגיעה בהכנסות 
שני ערוצים יעודיים וערוץ הטלוויזיה הצעת החוק הפרטית בנושא הכללת 

כן .  אושרה בקריאה טרומית במליאת הכנסתDTT -החינוכית במערך ה 
הוגשו לכנסת מספר הצעות חוק פרטיות העוסקות בצירוף ערוצים נוספים 

 ולמיטב ידיעת DTT - למקבץ הערוצים המיועד לשידור באמצעות מערך ה
  .נייםהן מצויות בהליכי חקיקה ראשו. אס.בי.די

  
בחרה הרשות השניה זוכה במכרז שפרסמה . אס.בי.למיטב ידיעתה של די

על פי הודעת . להספקת ציוד המשדרים שישמש להקמת מערך ההפצה
 של שנת השלישי לפעול ברבעון להתחילההפצה הרשות השנייה צפוי מערך 

2009.   

 

ק יתוקן חו, בין היתר,  קיבלה הממשלה החלטה לפיה2008בחודש אוגוסט  5.1.3.2
וחברת הכבלים . אס.בי. תחויבנה די1.3.2011- התקשורת כך שהחל מ

ערוץ , 2ערוץ , 33ערוץ , 1לאפשר לכל מנוי חיבור לחבילה הכוללת את ערוץ 
כנגד תשלום בגין ") החבילה הבסיסית "–בפסקה זו ( וערוץ הכנסת 10

חיבור למוקד השידורים שיחושב על בסיס עלות חיבור מנוי בתוספת רווח 
לאפשר לכל מנוי לרכוש כל שידור אחר המוצע על ידיהן בנפרד וכן ; רסבי

כאשר קביעת , לא להתנות רכישה של שידור אחד ברכישת שידור אחר
תעריף לרכישת מספר שידורים לא תעשה באופן שיהווה התניה בפועל 

יקבע מחיר אותם ישלמו בעלי הערוצים המנויים בחבילה ; כאמור
כתמורה בגין העברת שידוריהם . אס.בי.ולדיהבסיסית לחברת הכבלים 

וחברת . אס.בי.די; וזאת על בסיס עלות השימוש בתוספת רווח סביר
 כאשר יקבעו על 1.4.2010הכבלים יהיו רשאים לשדר פרסומות החל מיום 

ידי המועצה כללים לעניין זמן שידור מירבי בסוגי ערוצים שונים לתקופה 
תיחקק הוראה ; סומות בצורה מדורגתשתאפשר שידור פר, של שלוש שנים

.  לחוק שתוקפו פקע1כ6לעניין שידור ערוצים משותפים במתכונת סעיף 
בנוסף החליטה הממשלה להנחות את המועצה לבחון ביטול מגבלות החלות 

וחברת . אס.בי.על בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים שאינן קיימות לגבי די
ית בראשות נציג משרד התקשורת הכבלים וכן על הקמת ועדה בין משרד

 .לבחינת שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים
הצעת חוק ההסדרים במשק  פרסמה הממשלה את 2008בחודש אוקטובר 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת (המדינה 
 בחקיקה את עקרונות על מנת לעגן, 2008-ט”התשס, )2009הכספים 

 .החלטת הממשלה דלעיל
  

ככל שהצעת החוק תבשיל לכדי חקיקה צפויה להיגרם , אס.בי.דילהערכת 
 .יהפגיעה בהכנסות

 2.6י שר התקשורת ראו סעיף "לנושא המלצות ועדת גרונאו ואימוצן ע 5.1.3.3
  .לעיל

 פרסם השר את החלטתו לאמץ את 13.8.08ביום , כמצויין באותו סעיף
עם זאת החליט ). פר שינויים וסייגיםבכפוף למס(החלטות ועדת גרונאו 

כי מכיון שהועדה התרכזה בתחום הבזק וניתוח תחום השידורים לא , השר
תוקם ועדה לגיבוש המלצות ומדיניות בדבר כללי התחרות במגזר , מוצה
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נכון למועד זה טרם הוקמה . הטלוויזיה הרב ערוצית והטלוויזיה המסחרית
  .   הועדה

מדיניות חדשה ביחס להחיל המועצה טה החלי 2008נובמבר בחודש  5.1.3.4
 על פי. 2009יוני לשידורי הספורט בטלוויזיה הרב ערוצית החל מחודש 

 ההגנה על התכנים המשודרים בערוץ הספורט הבסיסי הורחבה, ההחלטה
 מגבלות על קיום שידורים הוטלוו+" 5ערוץ "ובערוץ המכונה ") 5ערוץ ("

כי ההחלטה , מעריכה. אס.בי.י ד.חיים במסגרת ערוצי הספורט בתשלום
  . אס מערוצי ספורט בתשלום.בי.עלולה לפגוע בהכנסות די האמורה

 פרסמה המועצה שימוע בעניין מתן רישיון מיוחד 2008בחודש ספטמבר  5.1.3.5
, על פי השימוע. ובחברת הכבלים. אס.בי.לשידור ערוץ סרטים וסדרות בדי

הגבלה על , ככל שיהיו, שוקלת המועצה את עצם מתן רישיון כאמור ותנאיו
בעלות של אותו גורם על מספר רישיונות מיוחדים וחיוב בעל יותר מרישיון 

התנגדה לעצם ביצוע . אס.בי.די. מיוחד אחד בהשקעה בהפקות מקור
בטרם הוסדרה כיאות סוגיית דמי , שימוע בנוגע למתן רישיונות חדשים

אס את .בי.יהגישה ד, בנוסף. המעבר שישלמו בעלי רשיונות מיוחדים
לפיה אין להתיר הענקת רישיונות מיוחדים לשידור , תגובתה לגוף השימוע

ערוצי סרטים וסדרות או לשנות את המגבלה ביחס למספר הרשיונות 
להשוות את חובת . אס.בי.כן ביקשה די. המירבי שיוענקו לגורם אחד

ורם וכן לחייב ג, תשלום התמלוגים של בעלי רשיונות כאמור לחובותיה היא
המחזיק ביותר מרשיון אחד בחובת הפקות מקור גבוהה מזו המוטלת על 

  . טרם התקבלה החלטת המועצה בשימוע.אס.בי.די

 ,5.1.3.2 בהתאם להחלטת הממשלה הנזכרת בסעיף, 2008 רבחודש ספטמב 5.1.3.6
ל משרד התקשורת לבחינת "שות מנכאמשרדית בר-ביןהועדה ההוקמה 

לרבות שינוי משטר , זיה המסחרייםשיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלווי
- ן"התש, הזיכיונות הנוהג כיום לפי חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו

למשטר של , ")חוק הרשות השניה" ו"הרשות השניה "–להלן ( 1990
.  הועברו המלצות הועדה לשר התקשורת2009 בחודש מרץ .רישיונות

ישונה משטר הזכיונות ) 1: (2012כי החל משנת , בין היתר, בהמלצות נקבע
שלפי חוק הרשות השניה למשטר רשיונות לשידור ערוצים מרכזיים 

)broadcasts( ;)2 (מערך ה-DTT  יורחב כך שיאפשר גם העברת כל שידור
יותרו שידורי פרסומת לבעלי רשיונות לשידורים רב ) 3(; בעל רשיון מרכזי

וייבו בהצעת חבילה בעלי הרשיונות לשידורים רב ערוציים יח) 4(; ערוציים
) לעיל 5.1.3.2כהגדרתה בסעיף (צרה שתכלול את החבילה הבסיסית 

בנוסף תכלול החבילה הצרה . ושידורי בעל רשיון חדש לשידור ערוץ מרכזי
את שידורי בעלי רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים ובעלי רשיונות לערוצים 

בעלי ) 5(; ותיעודיים בכפוף לתשלום דמי מעבר על ידי בעלי הרשיונ
. הרשיונות לשידורים רב ערוציים יהיו פטורים מתשלום תמלוגים למדינה

כן המליצה הוועדה על הקמת רשות לאומית לתקשורת שתאחד את פעילות 
אם תאומצנה המלצות הועדה הן עלולות להביא . המועצה והרשות השניה
נסותיה בגין תשלום תמלוגים והגדלת הכ. אס.בי.בצד הקיטון בהוצאות די

כתוצאה מההיתר לשידור פרסומות לפגיעה בהכנסות כתוצאה מהחובה 
 למועד דוח זה טרם .DTT-להציע חבילה צרה וכתוצאה מהרחבת מערך ה

כמו כן . פורסמה החלטת שר התקשורת ביחס לאימוץ המלצות הוועדה
ההמלצות מחייבות תיקוני חקיקה וישומן תלוי לפיכך בגיבוש חקיקה 

 . אם תגובש,  שתגובשובנוסח החקיקה

לעניין ערר שהגישה החברה על החלטת הממונה על הגבלים עסקיים לדחות  5.1.3.7
בדרך של הגדלת אחזקות , לבצע מיזוג ביניהן. אס.בי.את בקשת החברה ודי

ככל .  לעיל1.1.5 ראו סעיף 58.4% - לשיעור של כ. אס.בי.החברה בדי
ול ותהא לכך שתודיע החברה על הסכמתה למיזוג בתנאים האמורים יכ

  .השפעה על שוק השידורים

  הפעילות שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום 5.1.4

התפתחויות ותמורות טכנולוגיות שארעו בתחום השידורים הדיגיטלי  5.1.4.1
- הכוללים שירותים דו, "טלוויזיה פרסונלית"מאפשרות אספקת שירותי 

 המנוי הבודד לבין ספק מאפשרים תקשורת הידודית ביןאשר , כיווניים
השירותים ואספקת מיידית של השירות הנבחר אינדיבידואלית על ידי 
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הינו שירות אספקת , )אף בישראל(השירות העיקרי בתחום זה כיום . המנוי
 Videoהמכונים גם שירותי , יזיה לפי דרישה מיידית של המנויושידורי טלו

on Demand) שירותי : "להלןVOD .("זה מסופקים שירותי ח"במועד דו 
VOD  הכבלים ולכך השפעה מהותית על התחרות חברתאך ורק על ידי 

  ).להלן' ו 5.6.5  לענין זה ראו סעיף(בתחום השידורים 

ית רחבת  שירותי העברת תכני וידאו על גבי תשתהתפתחוברחבי העולם  5.1.4.2
,  הציבורי ובין באמצעות רשת האינטרנטמנוהלת/בין במערכת סגורה, פס

שירותים ויכולות אלו ). Internet Protocol Television) IPTV  גם המכונה
בין בהעברת תכנים לכלל (מאפשרים לצרכן לצפות בתכני וידאו 

כאשר הצפייה , )המשתמשים ובין בהעברה אינדיבידואלית לפי דרישה
נים נעשית לעיתים באמצעות המחשב האישי ולעיתים באמצעות מרקע בתכ

הגם שיתכן , בישראל טרם התפתח שירות כאמור ברשת סגורה. הטלוויזיה
ת פס יפעלו להשקת שירותים כאמור בעתיד וכניסת וובעלי תשתיות רחב

ספק שירות נוסף לתחום זה עלולה להשפיע לרעה על השחקנים בתחום 
 מועברים תכני וידאו באמצעות דוח זהנכון למועד , עם זאת. השידורים

הן אתרים מקומיים המיועדים לקהל הישראלי והן (רשת האינטרנט 
והתפתחות מגמה זו ) וכן באמצעות תוכנות לשיתוף קבצים, אתרים זרים

המבוסס כיום על תשתיות , עלולה להשפיע מהותית על תחום השידורים
דאו מגוונים ללא צורך בהקמת מערך ותאפשר אספקת תכני וי, ייעודיות

ברשת האינטרנט לצורך . אס.בי.לשימוש אפשרי של די. תשתיתי ייעודי
 .  להלן5.4 העברת תכני וידאו למנוייה ראו סעיף 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 5.1.5

  :ם בתחום פעילותה את הגורמים הבאים רואה כגורמי הצלחה קריטייאס.בי.די

לעומת במיתוגם ובאריזתם  ,שידוריהראשוניות ומקוריות בתוכן , בידול 5.1.5.1
והפקת המתבטאים ברכישת , חברת הכבלים, תוכן שידורי מתחרתה

תוכניות דוקומנטריות וסדרות רכש , לרבות רכישת סרטים עדכניים, תכנים
הפקה בוכן , רך שידורםרבות בעלי מאפיינים יחודיים וחדשניים לצו

נדרשת השקעה מתמשכת , לצורך כך. ורכישה של הפקות מקור ישראליות
 .אס.בי.דיתוכן השידורים המסופקים ללקוחות  תרכישהפקת ובתחום 

ובפרט שירותי , "פרסונלית"היכולת להציע למנויים שירותי טלוויזיה  5.1.5.2
VOD ומכשירי PVR) . להלן'ו 5.6.5 ראו סעיף .( 

שירותי תקשורת שיכלול שירותי טלוויזיה ושירותים " סל"היכולת להציע  5.1.5.3
ראו סעיף  (כגון שירותי טלפוניה ושירותי גלישה ברשת האינטרנט, נוספים
 .) להלן'ז 5.6.5 

ביכולת לשמר מהותי ול ברמת שירות הלקוחות מהווה גורם הצלחה ביד 5.1.5.4
 .השידוריםלקוחות בשוק 

 תחום הפעילותביחס ל הכניסה והיציאה העיקריים חסמי 5.1.6

הצורך בקבלת ) א( הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם חסמי 5.1.6.1
השקעות העתק הנדרשות ) ב(; רישיונות מתאימים לפי חוק התקשורת

לרבות לשם הקמת תשתית מתאימה ורכישת והפקת , מהמפעילים בתחום
 המקטין את היתרון לגודל  שוק השידוריםהיקפו המצומצם של) ג(; תכנים

 .רווית שוק השידורים) ד(; המאפיין את תחום השידורים ברחבי העולם

הן כתוצאה חל כרסום בחלק מחסמי הכניסה האמורים , לאחרונה
כתוצאה והן )  לעיל5.1.3.1או סעיף  ר- DTTכגון (משינויים רגולטוריים 

 תשתיות מהתפתחויות טכנולוגיות המאפשרות העברת תכנים על גבי
  ).לעיל 5.1.4.2  ראו סעיף -  IPTVכגון  (חלופיות

 סיום הפעילות לפי –חסם רגולטורי ) א: (חסמי היציאה העיקרים הינם 5.1.6.2
ר התקשורת לבטל את הרישיון לפני רישיון השידורים כרוך בהחלטת ש

לרבות הסדרים להבטחת , בתנאים הקבועים ברישיון, תום תקופת הרישיון
על בעל . המשכיות השידורים והשירותים ולצמצום הפגיעה במנויים
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הרישיון להמשיך לתת את השירותים לפי רישיון השידורים עד למועד 
י המאוחר לפ, שקבע השר או עד להשלמת ההסדרים עליהם הורה

 . מהותייםהתקשרויות ארוכות טווח עם ספקים) ב (;מביניהם

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 5.1.7

 ניתן לסווג כמוצרים חליפיים את לשידורי הטלויזיה הרב ערוצייםביחס 
  :הבאיםהעיקריים השירותים 

שודרים וכן ערוצים נוספים המ) קרקעיים(מגוון הערוצים הטריסטריאליים  5.1.7.1
של (בין ערוצים אלו נמנים הערוץ הראשון . ללא תשלום לציבור בישראל

, ")10ערוץ ישראל ("הערוץ השלישי המסחרי , הערוץ השני, )רשות השידור
ערוצים זרים רבים הניתנים לקליטה בישראל ,  בנוסף.ערוץ הכנסת

באמצעות ציוד קצה זול יחסית מהווים אף הם מוצר תחליפי לשירותי 
 .אס.בי.די

יהווה שירות תחליפי , לכשיקום, לעיל 5.1.3.1ראו סעיף  DTT -  המערך  5.1.7.2
  .לשידורים הרב ערוציים

ראו (לרבות רשת האינטרנט , נגישות לתכני וידאו על גבי תשתית רחבת פס 5.1.7.3
 ). לעיל5.1.4.2 סעיף 

 מיזם לאחרונה השיקה, שראלמפעילת סלולר בי, מ"חברת פרטנר בע 5.1.7.4
לתחום , )ISP-ה(כניסה לתחום שירותי הגישה לרשת האינטרנט  שעיקרו

מתן שירותי ). VODובפרט (וכן לתחום התוכן והשידורים  VOIP-שירותי ה
צפוי להתבצע  ובהמשך ,באמצעות המחשב האישיהתוכן מתבצע בשלב זה 

 גם את קליטת באמצעות מסך הטלוויזיה בסיוע ציוד קצה שיאפשרגם 
  .DTT-ערוצי מערך ה

, מפעילת סלולר בישראל, מ"סלקום ישראל בע, .אס.בי.למיטב ידיעת די
  . שיכלול העברת תכני וידאו מיזם שוקלת אף היא השקת

 כאמור על ידי חברות האספקת שירותי תוכן באמצעות מסך הטלוויזי
י לשוק שירות תחליפ, .אס.בי.להערכת די, תהווה, או מי מהן, הסלולר
  . הרב ערוציתההטלוויזי

מספר פניות למשרד התקשורת . אס.בי.בחודשים האחרונים ביצעה די
ל בפועל בטרם "ולמועצה  בדרישה לעצור כל פעילות של חברות הסלולר הנ

ולאחר שתיקבע מדיניות שוויונית ביחס לכלל , ייבחן העניין על ידי המשרד
יחייב את חברות הסלולר אף באופן ש, המשדרים טלוויזיה רב ערוצית

 ובמידת הצורך לתקן את החוק לשם ,לקבל רשיון שידורים ולעמוד בתנאיו
מלבד , פניות אלוגופן של ר המועצה טרם ענו ל"שר התקשורת ויו. כך

אס כי ביקשו הבהרות מחברות הסלולר ביחס לפעילותן .בי.הודעתן לדי
  .בתחום השידורים

 .DVD -ספריות ה 5.1.7.5

  הפעילות ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום 5.1.8
התקשורת והתשתיות בישראל עשוי , מבנה הבעלות הריכוזי והסבוך בענפי התוכן

. האריזה ואספקת התכנים, להביא לשליטה של קבוצות בכל שרשרת הייצור
פריסה רחבה של , יחד עם תאגידים הקשורים אליה, שלה, חברת הכבלים

הכולל שירותי , רת סל שירותיםמשווקת ומוכ, פס-תשתיות מתקדמות רחבות
מכירת סל . תשתית אינטרנט מהיר וטלפוניה נייחת, טלוויזיה רב ערוצית

בשעה , )triple play המכונה(ל "השירותים בעל שלושת סוגי שירותי התקשורת הנ
מאפשרת אספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט השנעדרת תשתית , אס.בי.דיש

 )להלן  5.6.4.2  ראו סעיף (החברהיחד עם ואף מנועה מהצעת סל כאמור , מהיר
מהווה מרכיב עיקרי ביצירת בידול ההצעה למנויים , איננה מציעה סל דומה

  .הפוטנציאליים
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 מוצרים ושירותים 5.2
  

 ערוצי וידאו שונים 160-כ:  כוללים מגוון רחב של ערוציםאס.בי.דישידורי 
 20 - ובנוסף כ, )HD ערוצי 5 -  וכדאו לצפייה לפי תשלום ערוצי וי25 - מתוכם כ(

) לרבות פורטלים( ערוצי מידע 20 -וכן כ,  ערוצי מוסיקה30 -כ, ערוצי רדיו
  .ושירותים אינטראקטיביים

  
השידורים כוללים חבילת בסיס אותה נדרש לרכוש כל מנוי וכן ערוצים נוספים 

לפי מסלולים שמגדירה , דידבין כחבילה ובין כערוץ ב, על פי בחירת המנוי
  . באישור המועצה ובהתאם לתנאי רישיון השידורים,  מעת לעתאס.בי.די
  

 מעבר לחבילת הבסיס אס.בי.דיחבילות הערוצים העיקריות המשווקות על ידי 
חבילת , חבילת המוסיקה, חבילת הילדים, חבילת הבידור, הינן חבילת הסרטים

 ערוצים אלו פונות לקהלי יעד שונים חבילות. חבילת המדע והטבעהספורט ו
  .בהתאם להרגלי הצפייה שלהם והעדפותיהם

  
 למנוייה גם לרכוש סרטים ותוכניות אס.בי.דיבמסגרת פעילותה מציעה 

מתוך רשימת סרטים ותכניות מוצעת , במתכונת של תשלום עבור צפייה
  .המתעדכנת מעת לעת

  
  ).להלן 'ו 5.6.5  סעיף ראו( VODהשקת שירותי ל בוחנת אפשרות אס.בי.די
  
ענחים בעלי יכולת הקלטה על גבי דיסק קשיח של התכנים פממשווקת . אס.בי.די

הידועים , Personal Video Recorderהמכונים , המשודרים בערוצים השונים
הינם בעלי  PVR -מפענחי ה .")PVRמפענחי : "להלן( "yesMax"בשם המותג 

 קבלת שירותים יםמאפשרו אס.בי.דיממשק אל לוח השידורים האלקטרוני של 
 .הקלטת סדרות והשהיית שידור חי, ובכלל זה הזמנת הקלטות מראש, מיוחדים

,  צפייה בתכנים המאוחסנים בזכרון המפענחPVR -כן מאפשרים מפענחי ה
בקרב מנויי  PVRמפענחי שיווק  .אס.בי.ואשר מתעדכנים מעת לעת על ידי די

  .הלמנויי VOD מענה חלקי לחוסר בשירותי ,אס.בי.די להערכת , מהווהאס.בי.די
 המכונים,  הושקו בישראל שידורי טלוויזיה ברזולוציה גבוהה2007בשלהי שנת 

High Definition TV) HDTV( , באמצעות מפענח ייעודילקליטההניתנים . 
מאפשרים ,  במועד דוח זה במספר מצומצם של ערוציםהמסופקים, שידורים אלו

הגם שבמועד דוח זה המדובר בשירות , אס.בי.להערכת די. איכות צפייה גבוהה
התפתחות השירות עשויה להשפיע מהותית על תחום , מצומצם יחסית

 .השידורים
  

 אתר 2007 השיקה בחודש אוגוסט אס.בי.די -  צפייה בתכנים באתר האינטרנט
ובו ניתנים , מ"תקשורת בע! בשיתוף פעולה עם וואלה, ת האינטרנטתוכן ברש

  .לצפייה תכנים שונים
    

 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 5.3
 

  ):ח"במיליוני ש (אס.בי.דילהלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות 
 

2007  2008  
 הכנסות 1,513  1,415
רווח גולמי  422  298

  
 

 מוצרים חדשים 5.4
  

 להשיק אס.בי.די רשאית 2007קבות תיקון חקיקה משנת בע -  VODשירותי 
דורים המופצים באמצעות תשתית רחבת פס הניתנים באיכות מובטחת ובטיב שי

ואולם , ").רשת מנוהלת: "להלן(שירות מקובל בשידורים בשיטה הספרתית 
השקה זו כפופה לקבלת רשיון מתאים וכן להגעה להסכם מסחרי וטכנולוגי עם 
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 השקה כאמור לכלל המנויים ,אס.בי.די למיטב ידיעת .)החברה(בעל התשתית 
 .כרוכה גם בשדרוג תשתיות מצד החברה

 באמצעות רשת VODלהשקת שירותי . אס.בי.פועלת די, נכון למועד זה
 לשיטה זו קיימות מגבלות ביחס לסוגי המפענחים ).הלא מנוהלת(האינטרנט 

לזמינות השירותים בשל שבאמצעותם ניתן יהיה לקבל את השירות וביחס 
 .מגבלות הקשורות לתשתית רשת האינטרנט ברוחב הפס הנדרש

  
  

 שיווק והפצה  5.5
  

  .  נעשה באמצעות פרסום בגורמי המדיה השוניםאס.בי.דיהשיווק של שירותי 
  

  :אס מבוצעת בשלושה ערוצי הפצה עיקריים.בי.פעילות המכירה של די

 .אנשי מכירות שטח הפועלים לגיוס מנויים 5.5.1

וקד שרות טלפוני המקבל פניות טלפוניות מלקוחות המעוניינים להצטרף מ 5.5.2
וכן מבצע פניות טלפוניות למנויים , או לקבל שירותים נוספים. אס.בי.דילשירותי 

 .פוטנציאליים

 תלות מסוימת אס.בי.די ל.אס.בי.דיעל פי התקשרויות עם  משווקים חיצוניים 5.5.3
 .אס.בי.דימקהלי היעד של במשווק חיצוני הפועל לגיוס מנויים באחד 

  .אס.בי.דימופעלים על ידי עובדי , למעט המשווקים החיצוניים, ערוצי ההפצה
  
  

 תחרות  5.6
 

  המתחרים בשוק השידורים 5.6.1

חברת עם , לעיל 5.1.1 כאמור בסעיף ,  נמצאת בתחרות עיקרית ישירהאס.בי.די
  . הכבלים

,  מוערך31.12.2008ערוצית ליום - בשוק הטלוויזיה הרבאס.בי.ידחלקה של 
  . ממספר המנויים38%  -בכ, למיטב ידיעתה

  מאפייני השידור של המתחרים 5.6.2

לפעילות חברת הכבלים ראו סעיף . חברת הכבלים הינה אס.בי.די ה שלמתחרת
   . לעיל5.1.1 

באמצעות מקבצי , שיטת שידור דיגיטלית בלבד נעשים באס.בי.דישידוריה של 
בעוד , ורכישת ערוצים ותוכניות בודדות ברמות מחיר שונות) tiering(ערוצים 

שחברת הכבלים משדרת למרבית מנוייה בשיטת שידור דיגיטלית ובמקבצי 
 באיכות מאפשרת צפייהה, ערוצים כאמור וליתרתם בשיטת שידור אנלוגית

וכן מחייבת רכישת  , לוח שידורים אלקטרוני הצגתתשראיננה מאפ, נמוכה יותר
להשלכות נוספות של (מקבצי שידור  חבילת צפייה אחידה ללא אפשרות בחירת

  ). להלן5.6.4 שוני זה ראו סעיף 

  מאפייני התחרות כיום 5.6.3
  

שיעורים . אס.בי.דיה השיג. אס.בי.של די הראשונות לאחר שבשנות הפעילות
בין השאר לנוכח הקלות רגולטוריות זמניות שניתנו , גבוהים של גידול במנויים
במקביל לשיעורי נטישה גבוהים של מנויי חברת , לה ופער טכנולוגי ניכר

, אס.בי.דיחל גידול מתון יחסית במספר מנויי  2008 -ו 2007 בשנים, הכבלים
  . כמפורט להלן

  
2007  2008  
גידול במספר המנויים   10,400  9,694
 שיעור צמיחה  1.9%  1.8%
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בחבילות , מתמקדת התחרות בתחום השידורים בתוכן השידורים, כיום

וכן בהצעת  בתחום השירות, במחיר הערוצים והחבילות, הערוצים המוצעות
מפענחי , המסופקים על ידי חברת הכבלים VODשירותי ובהם , שירותים נוספים

PVR י ושידורHD . כן מתאפיינת התחרות בהצעת שירותי תקשורת נוספים
  ). להלן 'ז 5.6.5 ראו סעיף " (סל שירותים"במסגרת 

  
 גורמים חיוביים ושליליים בתחרות עם המתחרים 5.6.4

  
שאלו ,  יתרונות תחרותייםאס.בי.דייש ל אס.בי.דילהערכת הנהלת  5.6.4.1

  :העיקריים שבהם

התורמת ,  עושה שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית מתקדמתאס.בי.די  .א
מאפשרת ממשק שימוש מהיר ונוח עבור המנוי ; לאיכות התמונה והקול
מאפשרת את תרגום התכנים המשודרים לשפות ; בעת הצפייה בשידוריה

לפי , )כיום השפה הרוסית(ונות זרות והוספת קריינות שמע לשפות ש
ומאפשרת לבחור ; )אס.בי.דישל " ערוצי הבית"במרבית (בחירת המנוי 

ערבית , אנגלית, עברית( מארבע שפות תאת שפת ממשק המשתמש באח
 במגוון ערוצים שידורים בשיטת תשדרמ אס.בי.די, בנוסף). ורוסית

חבה המאפשרת למנוי לצפות בשידורים בתצוגה ר, "המסך הרחב"
 משדרת אס.בי.די. טלוויזיההבמקלטי ) הדומה לפורמט צפייה בקולנוע(

הנתמכת רק  ("Dolby Digital"מספר ערוצים בטכנולוגיית שמע המכונה 
ראו סעיף ( HD שידורי אס.בי.די משווקתכן ). על ידי חלק מהמפענחים

  ).לעיל 5.2 

ולפיכך קליטת השידורים , אמצעות לווין ב מועבריםאס.בי.דישידורי   .ב
מתאפשרת גם באזורים מרוחקים או מבודדים שבהם אין נגישות 

מאפשרת אף . אס.בי. התשתית העומדת לרשות די.לתשתית כבלים
, נכון למועד דוח זה. העברת התכנים אל מחוץ לתחומי מדינת ישראל

  .איננה משדרת מחוץ לתחומי המדינה. אס.בי.די

  . למנוייהאס.בי.דיון התוכן שמשדרת איכות ומגו  .ג

הן שירות , אס.בי.דיאיכות וזמינות מערך שירות הלקוחות של , רמת  .ד
  .טלפוני והן שירות טכני

 אצל אס.בי.דינגישות וזריזות רבה בהתקנת ציוד לקליטת שידורי   .ה
לקוחות במבנה שאיננו מחובר לתשתית טלוויזיה רב ערוצית באזורים 

 .מרוחקים או מבודדים

או גורמים  סובלת מנחיתות .אס.בי.דיפעילותה התחרותית של , ם זאתע 5.6.4.2
  :  ים שבהםישאלה העיקר, במספר תחומים, המשפיעים עליה לרעה

טלוויזיה  "שירותיאפשרות להציע נחיתות תשתיתית בכל הקשור ב  .א
  ).להלן 'ו 5.6.5 ראו סעיף ( VOD כגון" פרסונלית

 של ותהאנלוגי חלק מלקוחות חברת הכבלים הינם לקוחות של המערכות  .ב
ככל שלקוח כזה מעוניין לעבור ). לעיל 5.6.2 ראו סעיף (הכבלים 

 .לחברת הכבלים נגישות גבוהה בהרבה אליושהרי , למערכת הדיגיטלית
 למנוייה קליטת שידורים בעלות שיטת השידור האנלוגית מאפשרת

נמוכה יחסית הנובעת מאפשרות קליטת השידורים ללא שימוש במפענח 
  .דיגיטלי

הנוגעות למעבר דו כיווני של , הוראות מינהל של משרד התקשורת  .ג
ולשימוש בתשתית המותקנת  לבין חברת הכבלים אס.בי.דימנויים בין 

שעות לפני ניתוק מנוי  36מחייבות מתן התראה בת , בבתיהם של מנויים
ולהיפך במקרה של ניתוק מנוי קיים של (קיים של חברת הכבלים 

 לנצל זמן זה להציע הצעות מיוחדות החברת הכבלים יכול). אס.בי.די
על מנת לשמר , אס.בי.דילמנויים קיימים העומדים לנטוש אותן לטובת 

במקרה שבו תשתית התיול הפנימי מצויה , בנוסף. אותם כמנוייה
בבעלות חברת הכבלים מחייבות הוראות המינהל ביצוע תשלום עבורו 
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 אינן אס.בי.דינכון למועד הדוח הן חברת הכבלים והן , עם זאת). ולהיפך(
לעניין שימוע משרד לעניין זה ו. מקיימות במלואן את הוראות המינהל

 . להלן 5.15.3 התקשורת ביחס לנושא התיול ראו סעיף  

 נחיתות תשתיתית שאינה מאפשרת העברת שירותי טלפוניה אס.בי.דיל  .ד
 הוזאת בניגוד לחברת הכבלים אשר תשתית,  על גבי תשתיתהואינטרנט

נחיתות זו מתעצמת לנוכח המגבלות . מאפשרת אספקת שירותים אלו
המגבילות את אפשרות , החברה ועל אס.בי.דיהרגולטוריות המוטלות 

והיעדר , הציע שירותי טלפוניה באמצעות תשתיות החברהאס ל.בי.די
 לשימוע .אפשרות ריאלית לשיווק שירותי הטלפוניה של חברת הכבלים

 בעניין המגבלות להצעת שירותים יחד עם שירותי החברה ראה סעיף
  .להלן' ז5.6.5 

ת בתחום שיווק לרבות מגבלו, מגבלות רגולטוריות של הפרדה מבנית  .ה
 בין החברה לבין החברות הבנות שלה, משותף של מוצרים ושירותים
מגבילות את פעילות , אס.בי.די לרבות ,וחברות קשורות מסויימות

ובה בעת לא יחולו ,  כל עוד מגבלות אלו נשארות בתוקףאס.בי.די
 אליה בתחום ים קשוריםותאגיד(מגבלות דומות על חברת הכבלים 

סל "אס להציע .בי.הן פוגעות ביכולת די, )ינטרנט והאהטלפוניה
בנוסף קיימות מגבלות רגולטוריות המוחלות . במחיר תחרותי" שירותים

לנוכח היותה של . אס.בי.די בכל הקשור בהזרמת כספים להחברהעל 
אס למגבלה בקבלת רשיון .בי. כפופה די,אס.בי.החברה בעלת מניות בדי

ל גבי תשתית פס רחב באינטרנט  ע בעצמהלאספקת שירותי טלפוניה
)VOB( ,לשימוע .בשעה ששירותי טלפוניה מוצעים למנויי חברת הכבלים 

 סעיף בעניין המגבלות להצעת שירותים יחד עם שירותי החברה ראה
  .להלן' ז5.6.5 

המתחייבים לשם ,  צורך בהוצאות כבדות בחכירת מקטעי חללאס.בי.דיל  .ו
  .אס.בי.דיקת שידורי אספ

יכולת העברת תכני וידאו באמצעות רשת האינטרנט  רואה באס.בי.די  .ז
כגורם שעלול להשפיע לרעה על מעמדה התחרותי בתחום  IPTVלרבות 

כניסת גורמים מתחרים נוספים לתחום כתוצאה מלרבות , השידורים
  .ערוציים-השידורים הרב

 שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות 5.6.5

אס בהתמודדות עם התחרות בתחום .בי.קריות של דיייטותיה העלהלן ש
  :השידורים

חדשני , הפקת ושידור תוכן איכותי,  פועלת לרכישתאס.בי.די -וכן ת  .א
  ;שלהתוך יצירת בידול לתוכן , ומגוון

  ;ובידולו" yes" טיפוח וקידום המותג -מיתוג   .ב

 הטכני  שמה דגש על מערך שירות הלקוחות והשירותאס.בי.די - שירות   .ג
  ; שלה

 ביצוע השקעות נמשכות ביכולות ובאיכויות הטכנולוגיות של -טכנולוגיה   .ד
  ; מתן דגש לחדשנות טכנולוגית; אס.בי.דישידורי 

 רואה באספקת שידורי הטלוויזיה אס.בי.די היות ש- PVRמפענחי   .ה
חלק בלתי נפרד משירותיהם של הפועלים בתחום " הפרסונליים"

 ורכיב משמעותי במסגרת סל השירותים השידורים בעידן המודרני
מפענחי  אס.בי.השיקה די 2005בראשית שנת   ,הכולל המוצע למנויים

PVR , תחת שם המותגyesMax .אס.בי.די הגדילה 2008 - ו 2007ים בשנ 
. בקרב מנוייה PVR-שיעור החדירה של מפענחי הבאופן משמעותי את 

  PVR היא מפענחיהכבלים משווקת אף חברת, אס.בי.דילמיטב ידיעת 
לאחרונה הודיעה . אם כי בשיעורי חדירה נמוכים משמעותית, למנוייה

באמצעות רשת  PVRכי בכוונתה להשיק שירותי , חברת הכבלים
 .הכבלים וללא צורך במפענח ייעודי
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 לספק שירותי 2005 בעוד שחברת הכבלים החלה בראשית שנת - VOD  .ו
VOD טרם השיקה שירותים אלואס.בי.די דוח זהנכון למועד , למנוייה  .

 . לעיל5.4 סעיף  ראה  VODלהשקת שירותי . אס.בי.לפעילות די

התפתחה בתחום השידורים , לעיל 5.1.8 כאמור בסעיף - " סל שירותים"  .ז
כאמצעי שיווקי לגיוס לקוחות , מגמה של הצעת מכלול שירותי תקשורת

לך מצד צרכנים וצרכנים פוטנציאליים ולשימורם וביקוש גובר והו
המאפשר קבלת שירותי טלוויזיה רב , "סל שירותים כולל"לקבלת 
במהירות גלישה (שירותי תשתית חיבור לרשת האינטרנט , ערוצית
בתמחור נמוך מזה הנדרש ו  מגורם אחדושירותי טלפוניה נייחת) גבוהה

 . עבור רכישת כל אחד מהשירותים בנפרד

באמצעות שיתוף פעולה עם , אס.בי.די שיווקה 2008יל עד לחודש אפר
 וכן תשתית חיבור .אס.בי. דישידוריאת סל שירותים הכולל , החברה

 .אס.בי. חדלה די2008החל מחודש אפריל  .לגלישה ברשת האינטרנט
והחלה בשיווק מבצעים של ,  כאמורמלשווק למנוייה סל שירותים

רה ברשת האינטרנט באופן החברה בקשר לתשתית חיבור לגלישה מהי
  .שהתקשרות המנויים ביחס לתשתית האמורה מבוצעת עם החברה בלבד

 לעניין הפרדה מבנית בינה החברהבשל מגבלות רגולטוריות המוטלות על 
הרי , אס.בי.דיובהן , לבין החברות הבנות שלה וחברות קשורות מסוימות

, "משולש"ם המשווקת למנוייהן סל שירותי, שבניגוד לחברת הכבלים
אין , אשר במסגרתו יכולה היא להוזיל את מחירי סל השירותים

  . במחיר תחרותי להציע סל דומהאס.בי.דיבאפשרות 

כי , כי משרד התקשורת סבור,  עולהאס.בי.דימפניות משרד התקשורת ל
וזאת בניגוד ,  מנועה מלשווק את שירותי הטלפוניה של החברהאס.בי.די

  .אס.בי.דילעמדת 

 שוקל את כי הוא, .אס.בי.לדימשרד התקשורת  הודיע 2008 יולי בחודש
. אס.בי.תיקון רשיון החברה וכתיקון משלים גם את תיקון רשיון די

  : באופן שתתאפשר הצעת סל שירותים על פי העקרונות הבאים

 באופן בו ניתן יהיה לרכוש כל שירות –" פריק"סל השירותים יהיה  .1
  .מחיר בו הוא מוצע בסל השירותיםהמוצע בסל השירותים בנפרד ב

 .לא יוצע סל שירותים שאינו מוצע על ידי חברת הכבלים .2
. אס.בי.אישור לשיווק סל שירותים ינתן על בסיס פניה מראש של די .3

 .למשרד התקשורת
יחד עם כל שירות . אס.בי.ההוראות מתייחסות לשירות שתציע די .4

 .של החברה
 

לתיקון המוצע . אס.בי.גדה די התנ2008מחודש יולי בתגובתה למכתב 
כי מתן אפשרות לשיווק סל , בתגובתה .אס.בי.טענה די, בנוסף. ברשיונה

אינה נותנת מענה אמיתי לסל השירותים המוצע על ידי " פריק"שירותים 
המתחרה וכי התיקון צריך לחול על שיווק שירותי טלפוניה של החברה 

כן . תית האינטרנטבלבד ולא על שירותים אחרים דוגמת שירותי תש
כי יש לשנות את מנגנון הפיקוח על הצעת סלי שירותים . אס.בי.טענה די

באופן שלא ידרוש חובת אישור מראש על ידי משרד התקשורת אלא 
חובת דיווח בלבד וכי אין להגביל את הצעת סלי השירותים שיכללו 

  .שירותים של החברה לכאלה מוצעים גם על ידי חברת הכבלים

אס על עריכת שינויים .בי. הודיע משרד התקשורת לדי2009נואר בחודש י
במסגרת התיקונים ניתן . מסויימים בתיקון הרשיונות הנשקל על ידו

יהיה להציע כל סל שירותים אשר קבוצת תאגידים אחרת בישראל יכולה 
ניתנו הקלות ביחס לסלי שירותים ; )אף אם איננו מוצע בפועל(להציע 

הוסדר מנגנון אישור ; שירות תשתית אינטרנט בלבדהכוללים שידורים ו
 2009בחודש פברואר . סלי השירותים ותיקונם על ידי משרד התקשורת

על דרישתה כי , על התנגדותה לביצוע תיקונים ברשיונה. אס.בי.שבה די
יתאפשר לה לשווק סל שירותים לא פריק וכן על התנגדותה למנגנון 
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כמו גם לכל מגבלה בדבר שיווק , ורתהפיקוח שנשקל על ידי משרד התקש
שירותי הטלויזיה יחד עם שירותי תשתית הגלישה ברשת האינטרנט של 

 .החברה

 רכוש קבוע ומתקנים  5.7

הכולל מרכז ,  מעבירה שידורים למנויים באמצעות מערך הנדסיאס.בי.די
 שידורים משני הממוקם בסמוך וכן מרכזשידורים קרקעי הנמצא בכפר סבא 

 במרכזי השידור את התכנים המתקבלים נים ללוויים המשדר,לצומת ראם
מקטעי חלל , קלטות וקליטה ישירה מלוויינים, באמצעות סיבים אופטיים

 5.16.2 לתנאי החכירה ראו סעיף  ("3עמוס  "-ו" 2עמוס "חכורים בלוויינים 
המאפשרים את , יים וצלחות קליטה ומפענחים המצויים בבתי המנו)להלן

קליטת השידורים מהלוויינים ופענוח קידודם בהתאם לחבילת השידורים אותה 
  .רכש כל מנוי

ערוצי "רוב . אס ערוצים שונים מכל מרכז שידור.בי.משדרת די, ח"למועד הדו
משודרים ממרכז השידורים בכפר סבא ויתרתם ממרכז השידורים " הבית
ם דיגיטאלים במרכזי השידור לאחסון תכנים ארכיוני. אס.בי.לדי, בנוסף. בראם

  .המיועדים לשידור

  שכירות מבנים 5.7.1

מרכז , ה שלההנהלהלרבות משרדי , אס.בי.דיהמשרדים העיקריים של 
שוכנים בשלושה מבנים באזור התעשייה , ואגפי תפעול נוספים, השידורים

ה שבצידם מקומות חני, ר" מ10,330-של כבשטח כולל , המזרחי של כפר סבא
) בהם שוכן גם מרכז השידורים(ר " מ8,335 - שטח של כ: ומתקנים נלווים

, 2014אוקטובר  מסתיימת בחודש  האמורההשכירות, שכורים מצד שלישי
 אופציה להארכת ההסכם בחמש שנים נוספות וזאת תוך עליית .אס.בי.דילו

את מהמשכיר  לרכוש נה ניתנה זכות סירוב ראשואס.בי.לדי .5%מחיר של 
ר בבניין סמוך נוסף " מ1,994-שטח של כ; ככל שהוא יועמד למכירה, ושכרהמ

  .2010אשר תקופת השכירות לגביו מסתיימת בחודש יולי , שכור מצד שלישי

האחד ממוקם באזור ,  מרכזים תפעולייםשלושה מפעילה אס.בי.די, בנוסף
 הנשכר מצד שלישי עד לחודש מאי, ר" מ1,612-בשטח של כ(ה בנשר יהתעשי

אשר נשכר מצד , ר" מ1,487-בשטח של כ(יה בכנות י השני באזור התעש,)2011
 ר בבאר שבע" מ1,100 -  כשטח שלוהשלישי ב, )2011שלישי עד לחודש יולי 

 -הראשונה ,  להארכת השכירות אופציות2עם  (2012שנשכר עד לחודש אוקטובר 
 של חמש  הארכה- והשניה 2015הארכה של שלוש שנים עד לחודש אוקטובר 

שירות ,  משמשים כמוקדי שירות טכניאשר, )2020עד לחודש אוקטובר , שנים
בנוסף . עובדים שני מרכזי גיוס אס.בי.די כן מפעילה .םומכירות למנוייטלפוני 

 מחסן לוגיסטי אשר ממוקם .אס.בי.דילשלושת המרכזים התפעוליים מפעילה 
 מצד שלישי עד לחודש אשר נשכר, ר" מ1,540- פורט סיטי בשטח של כ-באייר

  .)2015חודש מאי ל עד הארכת השכירותעם אופציה ל (2013מאי 

  ציוד קצה 5.7.2

ובהם ,  מתקינה צלחת קליטה ותשתיות קצה אחרות בבתי מנוייהאס.בי.די
ומהווים , המשמשים כיחידת קליטה ופענוח של אותות הקליטה, מפענחים

וכן ) HDומפענחי  PVRלרבות מפענחי (ממשק אל מרקע הטלוויזיה של המנוי 
המבוצע באמצעות , כרטיסים חכמים המשמשים לפענוח השידורים המוצפנים

  ).להלן 5.16.3 ראו סעיף  (NDSמערכת ההצפנה של חברת 

המפענחים מושכרים למנויים בתמורה לדמי שכירות קבועים המשולמים מחלק 
חלק מהשאלות אלו (שאלים למנויים בתקופת קבלת השירותים וחלקם מו

חלק קטן ). המופחת לאורך תקופת המנוי, קדוןימבוצעות בתמורה להפקדת פ
  . מהמפענחים נמכר למנויים ומצוי בבעלותם
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  ציוד שידור 5.7.3

 את ציוד השידור והקליטה שבמרכז גם כולל אס.בי.דיהרכוש הקבוע של 
, שבמרכזי השידוריםהכולל את מערכות הקליטה ,  הראשי בכפר סבאהשידורים

וכן מערכות דחיסה המצויות , )uplink(ניגון ושידור , הצפנה, מערכות דחיסה
  .במרכז השידורים המשני בצומת ראם

  

 נכסים לא מוחשיים  5.8
  רישיונות 5.8.1

 :העיקריים הבאים הינה בעלת הרישיונות אס.בי.די

 רישיון זה מהותי - 2014רישיון השידורים שתוקפו עד לחודש ינואר  5.8.1.1
לתנאי ( ומהווה את ההיתר הרגולטורי לפעילות שידוריה אס.בי.דיעילות לפ

 ). להלן5.15.2 רישיון זה ראו סעיף 

רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין באזור יהודה ושומרון שתוקפו עד  5.8.1.2
רישיון השידורים שהוראותיו דומות ל, ומכוח רישיון זה, 2010לשנת 

 את שידוריה לאזור יהודה אס.בי.דימשדרת , אס.בי.דיהעיקרי של 
למינהל האזרחי בבקשה . אס.בי. פנתה די2009בחודש פברואר  .ושומרון

  . 2014להארכת תוקף הרשיון עד לשנת 

 אס.בי.דיהעברת שידורים ממוקד שידורי ( uplinkרישיון לביצוע פעולות  5.8.1.3
אשר תוקפו עד , )יצוע פעולות הקמה והפעלה נלוותאל לווין השידורים וב

לפי , אס.בי.די או עד לתום תוקף רישיון השידורים של 2014לחודש ינואר 
 ומהווה את אס.בי.דירישיון זה מהותי לפעילות . המוקדם מבין השניים

ההיתר הרגולטורי להעברת מסרי השידור ממרכז השידורים ללוייני 
 .השידור ומהם לבתי המנויים

, לבעלי רישיונות תקשורת אחרים uplink/downlinkרישיון למתן שירותי  5.8.1.4
 אס.בי.דינכון למועד פרסום דוח זה . 2013 אוקטובר אשר תוקפו עד לחודש

 .איננה עושה שימוש ברישיון זה

 סימני מסחר 5.8.2

 מגוון סימני מסחר רשומים שנועדו להגן על מותגיה ושירותיה אס.בי.דיל
ני מסחר המצויים בהליכי רישום שונים אצל רשם סימני השונים וכן מספר סימ

העיקריים נוגעים להגנה על שמה המסחרי של הרשומים סימני המסחר . המסחר
על שמות חבילות , על שמות ערוצי התוכן המרכזיים שלה, )yes (אס.בי.די

הערוצים המשווקים על ידיה ועל שמות ציוד קצה ייחודי לה המותקנים בבתי 
  . מנוייה

  עלויות הרכשת מנויים  5.8.3

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום החברהלדוחות הכספיים של  3ראו ביאור 
  .הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008

  תוכנות  5.8.4

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום החברהלדוחות הכספיים של  3ראו ביאור 
  .הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008

  

 זכויות שידור 5.9
  

מבעלי זכויות בתכנים טלוויזיוניים הנרכשים  זכויות שידור לתהינה בע אס.בי.די      5.9.1
ביחד עם זכויות השידור של , .אס.בי.דילעיתים רוכשת .  בתכנים אלוקנין רוחני
לצורך , לצדדים שלישיים גם את הזכות למכור זכויות שידור אלו, התכנים
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ות אלו ההכנסות ממכיר, נכון למועד דוח זה. אותם תכניםים נוספים של שידור
  .אס.בי.דיאינן מהוות שיעור מהותי מהכנסות 

כרוך בתשלום תמלוגים לבעלי ,  זכויות שידור בהםאס.בי.דישידורם של תכנים של     5.9.2
 בגין -זכויות יוצרים ומבצעים וזכויות ברשומות קול ,  היינו-זכויות קניין רוחני 

וחוק זכויות  2007- ח"תשס, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים, השידור בפועל
תשלום תמלוגים כאמור מתבצע מול מספר . 1984-ד"התשמ, מבצעים ומשדרים

ין הרוחני את יגובים עבור בעלי זכויות הקנה, בישראלהפועלים ארגונים 
רישיונות כוללים ובתמורה מעניקים לגופים המשדרים  ,התמלוגים המגיעים להם

)blanket licenses( .צגים את עיקר תשלומי המיי, ביחס לחלק מהרישיונות
 בגין השימושים נשוא הרישיון ייקבע אס.בי.דיהסכום הסופי שיגיע מ, התמלוגים

בין ,  לבעל הרישיון בגין כל מנויהכבליםבהתאם לסכום הסופי שתשלם חברת 
במקרה של הסכמה ביניהן לבין בעל הרישיון ובין במקרה של החלטה שיפוטית 

לא תעלה  בכל . אס.בי.דיה המגיעה מכאשר התמור, במחלוקת שבין הצדדים
 על פי רישיונות אלו של תשלומיםה .מקרה על זו המשולמת כיום על פי הרישיון

,  מבוססים לרוב על תשלום קבוע ולעיתים על שיטות תמחור שונותאס.בי.די
  .מספר המנויים האמורגידול בלרבות כאלו התלויות ב

ן טלוויזיוניות יוצרת אי בהירות  מגמת העברת התכנים במדיות שאינ,כיום      5.9.3
מסויימת ביחס לתשלום תמלוגים בשל העברה זו בין היתר בשל העובדה שלמיטב 

 חלק מן היוצרים אינם מיוצגים על ידי הארגונים האמורים ביחס אס.בי.דיידיעת 
  .למדיות אלו

בהשקעה בהפקות מקור , באופן מלא או חלקי,  נוהגת להשתתףאס.בי.די     5.9.4
בנוסף לעצם ,  על פי רובאס.בי.דיזכאית , בתמורה להשקעתה.  אצלההמשודרות

בשיעורים ,  גם לזכויות באותם תכנים,הזכות לשדר את התוכן במסגרת שידוריה
 זכאית אף ליתן הרשאות אס.בי.דילעיתים . הקבועים בהסכמים עם המפיקים

מעבר לשימוש בזכויות ולהשתתף בהכנסות הנובעות משימושים נוספים בתכנים 
  .אס.בי.דילשידורם אצל 

   

 הון אנושי 5.10
 

 מבנה ארגוני 5.10.1

המשמש כחבר , ל"כאשר בראש כל אגף עומד סמנכ,  אגפים8 מונה אס.בי.די
הכוללת את (חטיבת לקוחות , שיווק:  הינםאס.בי.די אגפי אס.בי.דיבהנהלת 

, משאבי אנוש, כספים ותפעול, הנדסה, תוכן, )מערכי גיוס הלקוחות והשירות
  : יה וניהול משפטי ומערכות מידערגולצ

  
  

  ל "מנכ

חטיבת 
 הלקוחות

מערכות   שיווק הנדסה
 מידע

רגולציה 
וניהול 
 משפטי

כספים 
 ותפעול

משאבי 
 אנוש

 תוכן

25מבקר פנים

 דירקטוריון
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 אס לפי אגפים.בי.מצבת עובדי די 5.10.2
 

  מספר עובדים
  31.12.2008ליום   31.12.2007ליום 

  האגף

  אגף שיווק  31  31
 חטיבת הלקוחות  1,58425  1,506

  אגף התוכן  65  64
  אגף הנדסה  82  80

  אגף כספים ותפעול  110  108
  אגף משאבי אנוש  40  40
  אגף רגולציה וניהול משפטי  3  2

  אגף מערכות מידע  77  66
   ודוברותהנהלה  7  3

  כ"סה  1,999  1,900
 

 הדרכה ופיתוח הון אנושי 5.10.3

עובדי ,  מדריכה באופן קבוע ושוטף את עובדי מערך שירות הלקוחותאס.בי.די
  . וזאת באמצעות מרכז הדרכה והכשרה, השירות הטכני ואנשי המכירות

וכן מבצעת באופן שוטף הכשרות , את עובדיהאס מדריכה באופן שוטף .בי.די
   .ותמיכה במנהלים

 תכניות תגמול עובדים 5.10.4

לדוחות הכספיים  ח26ביאור  ראו אס.בי.לנושאי משרה בדי אופציותלעניין   .א
הכלולים בדוח , 2008  בדצמבר31 לשנה שהסתיימה ביום החברהשל 

  .תקופתי זה

ל " כתבי אופציה של החברה למנכ4,250,000 הוקצו 2008בחודש ספטמבר   .ב
 5.239352במחיר מימוש של , הניתנים למימוש למניות החברה, .אס.בי.די
 לחלוקת דיבידנדים של החברה בהתאםכפי שיתואם (ח לכל כתב אופציה "ש

,  כתבי האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות).ההקצאההחל מיום 
 שנים ממועד 5ו תהיינה ניתנות למימוש עד חלוף כאשר האופציות שיבשיל

הקצאה זו בוצעה לאחר שהממונה על . ההבשלה של מנת האופציה השלישית
ולאחר שההקצאה אושרה , אישרה כי איננה מתנגדת להעסקיים הגבלים 

השווי ההוגן של כתבי האופציה ליום ההקצאה והחברה . אס.בי.במוסדות די
  . ח" אלפי ש10,280 - הינו כ

, 2009 – 2010לשנים . אס.בי.ל די"קיימת תוכנית מענקים שנתיים למנכ  .ג
. המבוססת על שיעור עמידה מצרפי ביעדים מסוימים כפי שהוגדרו בתוכנית

מחולקים , בנוסף.כן קיימת תכנית מענקים שנתיים לנושאי משרה נוספים
  .אס.בי.דילפי שיקול דעת ,  נוספים.אס.בי.דילעתים מענקים שנתיים לעובדי 

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 5.10.5

על בסיס שכר ,  מועסקים בהתאם להסכמי העסקה אישייםאס.בי.דיעובדי 
שכרם ). לרוב נציגי השירות ונציגי מכירות טלפוניים(חודשי או על פי שכר שעתי 

אנשי השירות ועובדי הגביה מורכב משכר בסיס וכן , של אנשי המכירות
הסכמי ההעסקה הם לרוב לתקופה בלתי . יםבונוסים על פי ביצוע/מעמלות

קצובה וכל צד רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש בהתאם להסכם או 
   .לחוק

אס מעסיקה עובדים במוקדי השירות הטלפוני בימי המנוחה השבועית וימי .בי.די
בקשה  2007בחודש מרץ  הגישה אס.בי.די הגם ש.המנוחה הקבועים במדינה

כן הגישה .  טרם התקבל ההיתר2007כאמור ביחס לשנת קבלת היתר להעסקה ל

                                                 
 
שבעבר הועסקו , הגידול במספר העובדים באגף זה נובע בחלקו מהעסקת עובדי מוקד שירות הלקוחות בבאר שבע   25

  ). להלן5.16.4 ראו סעיף (שירותי מוקד אלה . אס.בי.מ שסיפקה לדי"על ידי בזק און ליין בע
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ואישור כאמור התקבל בגין השנים , 2008אס בקשה כאמור ביחס לשנת .בי.די
  .2009 -  ו2008

  

 חומרי גלם וספקים  5.11
 

 חומרי גלם עיקריים 5.11.1

  : בפעילות השידורים הינםאס.בי.דיחומרי הגלם העיקריים המשמשים את 

  תכנים טלוויזיונים  .א

 על בסיס אס.בי.די מוצגות בספרי אס.בי.די השידור הנרכשות על ידי זכויות
כאשר עלויות זכויות שידור הנוגעות להקרנת סרטים ותוכניות , עלותן

טלוויזיה כוללות את התשלומים המשולמים לספקי הזכויות על פי 
  .ההתקשרויות עימם

על בסיס הקרנות , זכויות השידור מופחתות בהתאם להסכם רכישתן
כאשר החלק שלא הופחת עד לתום תקופת ההסכם מופחת (תכנים בפועל ה

או בחלקים שווים על פני תקופת ) במלואו עם סיום תקופת ההתקשרות
  .הסכם הזכויות

אשר על פי הסכמי ו אס.בי.דיעלויותיהן של הפקות מקור המופקות בעבור 
ת רכישתן ניתן לשדרן מספר פעמים או שניתן למכרן לצד שלישי נחשבו

ועלותן מופחתת על פני תקופת , אס.בי.דיכחלק ממלאי זכויות השידור של 
הניצול המשוערת שלהן או בהתאם למספר המוערך של ההקרנות העתידיות 

מופחתות במלואן עם פקיעת עלויות אלה אך בכל מקרה , של תוכניות אלו
  . זכויות השידור על פי הסכם ההתקשרות

אין ,  זכויות שידוראס.בי.דירוכשת לנוכח ריבוי ספקי התוכן שמהם 
עם .  ספק תוכן עיקרי ואין לה תלות מהותית בספק תוכן בודדאס.בי.דיל

, מועד דוח זהנכון ל, בתחום שידורי הספורט הישראלי קיימת תלות, זאת
 ערוצי ספורט מקומיים מאת שני ספקי תכנים ברכישת זכויות השידור של

  .אלה

  מקטעי חלל  .ב

באמצעותם , ת זכויות שימוש במקטעי חלל לוויניים חוכראס.בי.די
 מהלוויינים לצלחות הקליטה המותקנות בבתי אס.בי.דימשודרים שידורי 

טווח -  ארוכתחכירת מקטעי החלל מבוצעת באמצעות התקשרות. המנויים
   .)להלן 5.16.2 ראו סעיף (עם בעל זכויות במקטעי החלל 

ראו ( קיימת תלות בזמינותם הרצופה והסדירה של מקטעי החלל סא.בי.דיל
  ). להלן5.16.2 סעיף

אס מקטעי חלל מבעל זכויות נוסף בלווין .בי. חכרה די2008עד לחודש יולי 
נכון ).  להלן5.16.2 ראו סעיף  (מ"התעשיה האוירית לישראל בע, "1עמוס "

פירעון חלקי על חשבון חוב דמי החכירה . אס.בי.דית מבצע, ח זה"למועד דו
.  אשר חלף זמן פירעונו,"1עמוס "תקופת החכירה שהסתיימה בלווין בגין 

 אס.בי.דימנהלת ,  בתשלומים שנקבעו בהסכם האמוראס.בי.דילנוכח פיגור 
להסכם .  החובמלואלנוכח דרישתה לסילוק  התעשייה האווירית מגעים עם

 בגין חללס לגובה תשלומי החכירה השנתיים המגיעים לביחפשרה עם חלל 
  .להלן 5.18.7 סעיף ראו  "2עמוס "חכירת מקטעי החלל בלוויין 

  מפענחים דיגיטליים  .ג

 רוכשת מפענחים דיגיטליים לצורך קליטה ופענוח של שידוריה אס.בי.די
נרכשים  ים מהם קיימת תלות בספקאס.בי.דיל. המוצפנים בבתי לקוחותיה

 ראו סעיף - באמצעות יורוקום  PVR )ADB - לרבות מפענחי ה, ענחיםהמפ
החלפת ספק .  ביחס לרכישת המפענחים ותחזוקתם)UEC -ו, להלן 5.16.1 
, ואולם, בתוספת עלות מהותיתכשלעצמה  בספק אחר אינה כרוכה מפענחים

התאמת המפענחים של צורך  ניכרת לההחלפה תחייב תקופת היערכות
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עלולה לגרום אשר , אס.בי.דיהספק החלופי למערכת השידור וההצפנה של 
 תחזוקת מפענחים שנרכשו מספק מסויים שלא .אס להפסד הכנסות.בי.לדי

 לתיאור .באמצעותו עלולה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובקשיי תחזוקה
  .להלן 5.16.1  סעיףראו  י המפענחים עם ספקאס.בי.דית יוהתקשרו

   מערכות הפעלה והצפנה  .ד

 רוכשת שירותים הקשורים במערכות ההפעלה של מערך השידורים אס.בי.די
וכן חומרה ) להלן 5.16.3 ראו סעיף ( NDSובאמצעי ההצפנה שלו מחברת 

 קיימת תלות באספקתם הרציפה של אס.בי.דיל. ירותים אלההקשורה בש
  .שירותים אלה

  

 הון חוזר  5.12
  

  לקוחות 5.12.1
אס גובה מלקוחותיה את דמי המנוי בתום כל חודש קלנדרי בגין .בי.די

 הסתכם אשראי הלקוחות 31.12.2008נכון ליום . החודש הקלנדרי שהסתיים
  .ח"אלפי ש 152,876 - נטו בכ

 אשראי ספקים  5.12.2
  .ימים 111 עמד על 2008ממוצע של אשראי ספקים בשנת ההיקף ה

  גרעון בהון החוזר 5.12.3
 1,333,246 - בכ31.12.2008אס גרעון בהון החוזר שהסתכם ליום .בי.לדי

 .ח"אלפי ש

 
 מימון  5.13

 שיעור הריבית הממוצעת בגין הלוואות 5.13.1

  בעלי מניות 5.13.1.1

) ובהם החברה( מבעלי מניותיה אס.בי.דיההלוואות שהועמדו ל
  :לשלושה סוגיםמתחלקות 

אשר אינן נושאות , הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן  .א
  .ריבית

הנושאות ריבית , הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן  .ב
 .5.5%בשיעור שנתי של 

הנושאות ריבית , הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן  .ג
 .11%בשיעור שנתי של 

בערכן . אס.יב.ההלוואות האמורות נכללו בדוחות הכספיים של די
המהווה את שווין , 15.63%-11.64%המהוון לפי שיעור ריבית של 

הוצאות המימון השוטפות בדוחות . 2007ההוגן לחודש יולי 
בתוספת הצמדה למדד , ל"הכספיים נרשמות על פי השיעורים הנ

לדוחות הכספיים של החברה לשנה ה 13לפרטים ראו ביאור (
  ).הכלולים בדוח תקופתי זה, 2008 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
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 גופים מוסדיים 5.13.1.2

ראו ( 2005 על ידי גופים מוסדיים בשנת אס.בי.דיהלוואות שהועמדו ל
הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות )  להלן5.16.8 סעיף 

  .11%ריבית בשיעור שנתי של 

ות למדד מחירים אס הינן צמוד.בי.של די) 'סדרה א(אגרות החוב 
 8.4%שיעור ריבית שנתי של , נכון למועד דוח זה, ונושאות, לצרכן

  ). להלן5.13.7 ראו סעיף (

  בנקים 5.13.1.3

 2008 שיעור הריבית הממוצע של אשראי זה לשנת -אשראי לזמן קצר 
  .6.68% היה

   - אשראי לזמן ארוך 

בגינן שר שיעור הריבית הממוצע א, הלוואות על בסיס ריבית הפריים
  .5.77 %היה  2008לשנת 

 הועמדו ההלוואות הבנקאיות לזמן ארוך של 2008 בדצמבר 31ביום 
בריבית קבועה בשיעור שנתי , לתקופה נוספת בת שנתיים. אס.בי.די

 .5.52%של 

 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי  5.13.2

 אס.בי.דיציום בנקים שהעמיד ל לבין קונסוראס.בי.דיעל פי הסכם מימון שבין 
: להלן ( ותוקן מעת לעת2003כפי שהובע מחדש בחודש אוגוסט , מימון בנקאי

 לעמוד בכל אמות אס.בי.דיעל , )בהתאמה, "הבנקים "-ו "הסכם המימון"
 :המידה הפיננסיות המפורטות להלן

  .תניית הכנסה כוללת מינימלית  .א

 .תניית עודף תפעולי מינימלי  .ב

 . במפענחים ובמודמיםאס.בי.דים עודף תפעולי בניכוי השקעת תניית מינימו  .ג

 .תניית אשראי ספקים מקסימלי ומינימלי  .ד

 .תניית יעדים מינימליים של כיסוי החוב הבנקאי ויתרות החוב  .ה

 .תניית צרכי מימון כוללים מקסימליים  .ו

  .תניית שיעור נטישה מקסימלי של מנויים  .ז

למעט  (שתנים ונמדדים מדי רבעוןהערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות מ
אי עמידה בהן . )מדידה שונה של תניית שיעור הנטישה המקסימלי של מנויים

מקנה לבנקים זכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות וכן זכות שלא להעמיד 
 2005במהלך שנת .  מסגרת האשראי שטרם נוצלה על ידיה יתרת אתאס.בי.דיל

 אס.בי.דיא מסגרת האשראי לה היתה זכאית השלימו הבנקים את העמדת מלו
וזאת כנגד העמדת , )ח"שלמעט סך של כחצי מיליון (על פי הסכם המימון 

 בשיעורים המתחייבים מהסכם אס.בי.בדיהלוואות בעלים מצד בעלי מניות 
למעט הלוואות בעלים אשר הבנקים ויתרו על העמדתן על פי מסמך (המימון 

כפי שהוחלף בתוספת להסכם , 2005דצמבר תיקון להסכם המימון מחודש 
במסגרת מסמך "). מסמך התיקון: "בסעיף זה ()2006המימון מחודש מאי 

 עד לתום אס.בי.דיכי השקעת בעלי המניות בפועל ב, התיקון אף אישרו הבנקים
חרף חוסרים מסויימים בה לעומת הערכים שנקבעו מראש בהסכם , 2005שנת 

ניתן במסגרת מסמך התיקון . של הסכם המימוןאיננה מהווה הפרה , המימון
   .2008אשראי בנקאי נוסף אשר נפרע עד לתום שנת 

 בפרעון מדורג של האשראי הבנקאי שניטל על אס.בי.די החלה 2006במהלך שנת 
  . 2013עד לפרעונו המלא בשנת , ידיה
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 התוספת על פי. במסגרת תוספת לו תוקן הסכם המימון 2007בחודש יולי 
 לעמוד בהם אס.בי.דיתוקנו יעדי ההתניות הפיננסיות שעל , בין היתר, האמורה

 המלא ןהמועד המיועד לפירעו (2013 ועד לשנת 2007החל מהרבעון השני של שנת 
הקובע את , במסגרת התיקון האמור, כן נקבע מנגנון). של האשראי הבנקאי

ת הרחבות לרבו, אס.בי.דישל ) 'סדרה א(שיעור תקבולי הנפקת אגרות החוב 
לעניין זה ראו . שישמש לפרעון האשראי הבנקאי, אם יהיו, עתידיות של הסדרה

 בדצמבר 31 לתקופה שהסתיימה ביום החברה לדוחות הכספיים של 13גם ביאור 
  . להלן5.13.7 וכן סעיף  הכלולים בדוח תקופתי זה2008

 אס.בי.די על על פי הסכם המימון חלות, ת שפורטו לעילונוסף על ההתניות הפיננסי 5.13.3
  :ואלו העיקריות שבהן, מגבלות נוספות המעוגנות בהסכם המימון

 ובעיסוק  בעדכון תכנית זו,מגבלות הקשורות בעמידתה בתכניתה העסקית  .א
 .בפעילות שאיננה חלק אינטגראלי של פעילותה הנוכחית

לרבות נטילת אשראי , מגבלות באשר לנטילת חבויות מצדדים שלישיים  .ב
 .ומתן אשראי

  או תשלומים דומיםבלות ביחס לחלוקת רווחים ותשלום דמי ניהולמג  .ג
 .לבעלי המניות

מגבלות ביחס ליצירת שעבודים ולמכירה של נכסים מסויימים ללא הסכמת   .ד
 .הבנקים

, לשינוי הבעלות בה,  עם בעלי עניןאס.בי.דימגבלות ביחס לעסקאות   .ה
ה לציבור לרכישת ניירות ערך בתאגיד כלשהו ולהצעת ניירות הערך של

 ).לרבות הנפקת אגרות חוב(

, בעלי מניותיה על ידי אס.בי.דימגבלות ביחס להלוואות הבעלים שהועמדו ל  .ו
אם , ולאגרות חוב שיונפקו לציבור(ובהן נחיתותן ביחס לאשראי הבנקאי 

, ומגבלות ביחס לפרעונן בטרם נפרע האשראי הבנקאי במלואו) יונפקו
 לאחר אס.בי.דיעמידו בעלי המניות בבהתייחס להלוואות בעלים שהלמעט 

בטרם נפרע אס רשאית לבצע פרעון על חשבונן .בי.אשר די, 1.4.2004יום 
אס .בי.בין די (בתנאים הקבועים בהסכם המימון, האשראי הבנקאימלוא 

אס מגופים .בי.כי יראו את ההלוואות שקיבלה די, לבין הבנקים הוסכם
 הן חלק מהלוואות וכאיל)  להלן5.16.8 ראו סעיף  (2005מוסדיים בשנת 

 במגבלות מסוימות,  לפורעןאס.בי.ובהתאמה רשאית די, הבעלים האמורות
 .)עוד טרם הפירעון המלא של האשראי הבנקאי, הקבועות בהסכם המימון

ללא  אס.בי.דימגבלות ביחס להקצאת מניות או ניירות ערך אחרים של   .ז
 אס.בי.דילמעט הקצאת ניירות ערך לבעלי מניות , הסכמת הבנקים

 .שהותרה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון

אס מחוייבת לפרוע בפרעון מנדטורי סכומים שיתקבלו בקשר עם הנפקת .בי.די
ממכירת או העברת רכוש וכן עודפים תזרימיים , מניות או אגרות חוב לציבור

. וזאת בתנאים ובשיעורים הקבועים בהסכם המימון, אס.בי.מסויימים של די
סכומים שיתקבלו בקשר עם , בפרעון מוקדם, מרצון,  רשאית לפרועאס.בי.די

אשר יוותרו לאחר ביצוע הפרעון המנדטורי , הנפקת מניות או אגרות חוב לציבור
  .בתנאים ובשיעורים הקבועים בהסכם המימון, האמור לעיל

 למסור אס.בי.דיון הוראות ביחס לדיווחים שונים שעל עוד נקבעו בהסכם המימ
  .לרבות בקשר עם בחינת עמידתה בהתניות הפיננסיות, לבנקים

, והמזכים את הבנקים, הסכם המימון קובע רשימת ארועים המהווים הפרה שלו
  .בהעמדת האשראי הבנקאי לפרעון מיידי, בתנאים הקבועים בהסכם המימון

לטובת וכן שעבדה , ה בשעבוד שוטף לטובת הבנקים שעבדה את נכסיאס.בי.די 5.13.4
,  את זכויותיה על פי הסכמים מהותיים שהינה צד להם,בשעבודים קבועים, הבנקים

וכן , מסויימות זכויות קנין רוחני, את המוניטין שלה, את הונה הרשום הבלתי מונפק
השעבוד  (האת הזכויות הביטוחיות להן היא זכאית על פי פוליסות הביטוח שהוצאו ל

שעבודים אלו בוצעו בדרגה . )אס לפי רשיון השידורים שלה.בי.איננו חל על זכויות די
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לטובת מחזיקי אגרות . אס.בי.עם שעבודים מקבילים שיצרה די, פארי פאסו, שווה
  ). להלן5.13.7 ראו סעיף (שלה ) 'סדרה א(החוב 

 אס.בי.דישעבדו את ניירות הערך של , עט החברהלמ, אס.בי.דיבעלי המניות ב 5.13.5
 .אס.בי.דילהבטחת הסכומים שהבנקים העמידו ויעמידו ל, שבידיהם לטובת הבנקים

מרבית בעלי המניות שעבדו לטובת הבנקים אף את זכויותיהם להחזר הלוואות 
 עד לפרעון מלוא האשראי הבנקאי ואישרו לבנקים כי אס.בי.דיהבעלים שנתנו ל

כי לא יעשו דיספוזיציה , נחותות לעומת האשראי הבנקאיהלוואות הבעלים  תהיינה
לאור המגבלה על יכולתה . בהן וכן כי לא ידרשו את פרעונן או כל בטוחה להבטחתן

שהחברה ) Negative Pledge(של החברה לשעבד את נכסיה לנוכח שיעבוד שלילי 
 ערבות לחובות 23.11.00נתנה החברה לבנקים ביום , )יצרה לטובת מלווים שלה

ובלבד שהסכום שאותו יהיו הבנקים רשאים להיפרע מהחברה בגין , אס.בי.די
 במועד שבו יממשו הבנקים את המניות אס.בי.דיערבותה לא יעלה על שווי מניותיה ב

כמו כן התחייבה החברה להעמיד גם את . ששעבדו לטובתם בעלי המניות האחרים
על פי כתב . ת המניות המשועבדות על ידי הבנקיםמניותיה למכירה במקרה של מכיר

כי במקרה של מימוש הבטוחות שנתנו ,  הסכימה החברה2.5.02תיקון לערבות מיום 
 אס.בי.דיבעלי המניות האחרים תוותר החברה על החזר הלוואות הבעלים שנתנה  ל

 גם על האופציות, בשינויים המחוייבים, כמו כן הסכימה החברה כי ערבותה תחול
  . ועל הזכות לקבלתןאס.בי.די לה בנהוקצתש

בין , התחייבו כלפי הבנקים, מ" בעאס.בי.דילמעט גילת , אס.בי.דיבעלי המניות ב
אשר שועבדו , אס.בי.די לא להתנגד למכירה או למימוש אחר של מניותיהם ב,השאר

באופן שיאפשר לבנקים לבצע את ) על ידי החברה(ניתנה לגביהם ערבות שאו 
  ).Friendly Liquidation( והמימוש ללא הפרעה המכירה

אס איננה עומדת במלוא התחייבויותיה על פי הסכם .בי.ח זה די"נכון למועד דו 5.13.6
המימון לעריכת ביטוחים בקשר עם פעילותה ונכסיה ובכלל זה ביחס לחובת עריכת 

 .אס מקטעי חלל לשם שידוריה.בי.ביטוח כשל לוויני ביחס ללווינים בהם חוכרת די
אשר , מ עם הבנקים לקבלת הקלות ביחס להתחייבויות הביטוח"אס מנהלת מו.בי.די

 . יאפשרו את עמידתה בהתחייבויות אלו
) ב לעיל5.11.1כאמור בסעיף (אס לתעשייה האווירית .בי.הפיגור בתשלומי די, בנוסף

אס שלא יראו .בי.ואולם הבנקים אשרו לדי, מהווה הפרה לכאורה של הסכם המימון
כאמור בסעיף (כלפיה  לפירעון החוב מ "לישראל בעישת התעשייה האווירית בדר

ובלבד , אס.בי.מצד די  הפרה של הסכם המימון,ובאי תשלום החוב) ב לעיל5.11.1
יגיעו הצדדים לידי הסדר בכתב לגבי פירעון החוב האמור וכן  31.12.2009שעד יום 

מ "לישראל בעה האווירית לא תנקוט התעשיימועד האמור שבמהלך התקופה שעד ה
   .באמצעים כלשהם לגביית חובה האמור

  פנתה,2009 ביחס לתוצאותיה העסקיות לשנת אס.בי.דילנוכח תחזיות הנהלת 
 באופן 2009לשנת  יעדי ההתניות הפיננסיותתכנון והתאמת שם  לבנקים לאס.בי.די

יקון התקבלה הסכמת הבנקים לת 2009במהלך חודש מרץ . שיתאמו את תקציבה
   .ההתניות האמורותיעדי 

 מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי ,אס.בי.דילהערכת הנהלת 
פעילות לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי ה

במידה וידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות . אס.בי.די דירקטוריון
 את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים אס.יב.דילשנה הקרובה תתאים 

  .מעבר לאלה העומדים לרשותה

 31.12.2008 ליום שעל פי הסכם המימון עמדה בהתניות הפיננסיות .אס.בי.די
 ותההתניאחת  ביחס ליעד של 2009שקיבלה מהבנקים בחודש מרץ לאחר הקלה (

ניתנו  2009 ההתניות לשנת ותיקון יעדי ה זולאור העובדה שהקל. )31.12.2008ליום 
 במסגרת ההתחייבות לזמן מהבנקיםמוצגות ההלוואות , לאחר תאריך המאזן

  .קצר

  הנפקה פרטית של אגרות חוב 5.13.7

 במסגרת הנפקה ח"ש מיליוני 620 - סך של כ, אס.בי.די גייסה 2007בחודש יולי 
אשר , רשומות על שם, )'סדרה א(פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב 

לצורך "). אגרות החוב("שמו במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה בתל אביב נר
ההנפקה דורגו אגרות החוב על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך 
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פורס מעלות & אס שינתה את שמה לסטנדרד .בי.אשר למיטב ידיעת די, מ"בע
  . -stable/ BBB בדירוג ")מעלות: "להלן(מ "בע

-2010בחודשים יולי , מיועדות לפרעון בשמונה תשלומי קרן שנתייםאגרות החוב 
 8% יהיו בשיעור של 2010-2013כאשר תשלומי הקרן בכל אחת מהשנים , 2017

 יהיו 2014-2017ותשלומי הקרן בכל אחת מהשנים , מערכן הנקוב של אגרות החוב
ות למדד אגרות החוב הינן צמוד.  מערכן הנקוב של אגרות החוב17%בשיעור של 

שנתית צמודה ריבית ונושאות , 2007החל ממדד חודש יוני , המחירים לצרכן
בכפוף להתאמות אפשריות שונות על פי תנאי אגרות  (לשנה 7.9%בשיעור של 

אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי של כל אחת ) החוב
ות החוב למסחר  לא התחייבה לרשום את אגראס.בי.די. 2009-2017מהשנים 
ת החוב למסחר בבורסה תפחת הריבית ו אגרםואולם במקרה של רישו, בבורסה

נרשמו ואגרות החוב לא הואיל . 7.4% -השנתית שתשולם בגינן מאותו המועד ל
, שיעור הריבית השנתית המשולם בגינןגדל  2008 ביולי 31למסחר בבורסה עד ליום 

 כל עוד לא יבוצע 8.4% -ל, 2008ביולי  31החל מיום , בהתאם לתנאי אגרות החוב
 -במקרה של רישום מאוחר יותר יפחת השיעור מאותו המועד ל(רישום כאמור 

היה ויפחת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות דירוג , על פי אגרת החוב).  כאמור7.4%
אזי יוגדל שיעור הריבית השנתית במחצית , מבלי שאגרות החוב נרשמו למסחר

 עד לחזרה לדירוג המקורי או לרישום אגרות 8% -ור שלא יעלה על האחוז אך לשיע
, בנוסף). במקרה כאמור תחול בנוסף הפחתת הריבית הנזכרת לעיל(החוב למסחר 

אס לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הקבועות בהסכם המימון שבינה .בי.היה ודי
. אס.בי.די תתחייב, ובין הבנקים וכתנאי לויתור הבנקים על ההפרה האמורה

ובאותה , בגין האשראי הבנקאי תוספת למרווח הריבית הבנקאית, לשלם לבנקים
אזי כל עוד תשולם לבנקים תוספת , העת אגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר

 אס.בי.דיתשלם , רשומות למסחרלא תהיינה למרווח כאמור ואגרות החוב 
  .למחזיקי אגרות החוב תוספת ריבית שנתית באותו השיעור

לרבות בקשר עם התשלומים הקשורים ,  הוראות נוספותהחובכן נקבעו באגרות 
  .ואופן כינוסן של אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב, מועדי התשלום, בהן

) 1975( לבין הרמטיק נאמנות אס.בי.דיבקשר עם הנפקת אגרות החוב נחתם בין 
לעיקרי שטר הנאמנות ראו  (נאמנות שטר 2007בחודש יולי ") הנאמן: "להלן(מ "בע

   ). להלן5.16.6 סעיף 

על כלל , ללא הגבלה בסכום, אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף בדרגה ראשונה
 אס.בי.דישיצרה ) למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת (אס.בי.דינכסי 

למעט שעבודים (בילה יצירת שעבודים נוספים הכולל תניה המג, לטובת הנאמן
 העסקים הרגיל וכן שעבודים ופעולות המותרים על פי שטר במהלךופעולות 
על זכויות , ללא הגבלה בסכום, וכן בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה, )הנאמנות

למעט חריגים הנובעים ( ששועבדו על ידיה לטובת הבנקים אס.בי.דיונכסים של 
בטוחות הנאמן כאמור הינן "). בטוחות הנאמן: "להלן) (שורתמהוראות חוק התק

לשעבודים הצפים ולשעבוד הקבוע שיצרה ) פאסו-פארי(בדרגה ראשונה ושווה 
, ")בטוחות הבנקים: "להלן( לטובת הבנקים להבטחת האשראי הבנקאי אס.בי.די

ם או במועדי רישומן אצל רש/מבלי להתחשב במועדי היווצרות הבטוחות השונות ו
 לטובת אס.בי.דייצירת שעבודים נוספים על ידי . או רשם המשכונות/החברות ו

ירשמו שעבודים כאמור גם לטובת יאלא אם , הבנקים כפופה להסכמת הנאמן
או מימוש /או בטוחות הבנקים ו/בכל מקרה של מימוש בטוחות הנאמן ו. הנאמן

ך אחרים שיקבלו לרבות על ידי מחזיקי ניירות ער, הנכסים נשוא בטוחות אלו
, ראטה בין הנאמן-פרו, יתחלקו תקבולי המימוש, שעבוד על אותם הנכסים

כאשר כל בעל שעבוד יקבל את חלקו היחסי , הבנקים והמחזיקים האמורים
ק מחול) כמוגדר בשטר הנאמנות(בתקבולים השווה לחלק היחסי של החוב כלפיו 

  .בחוב הכולל המובטח באותם נכסים

לא  כי  )וכלפיה בלבד( מעלות כלפיאס .בי.די התחייבה החוב  ותאגר  דירוג לצורך
  . אגרות החובחשבון הלוואות הבעלים עד לתום חייפרעון על תבצע 

 watch(כי דירוג אגרות החוב מצוי בבדיקה ,  הודיעה מעלות2007בחודש אוקטובר 
list (אס .בי.בשל ההפרעות בשידורי די)בריהלד ,זאת)  להלן5.20.3.18  סעיף ראו ,

לסטייה מהתכנית העסקית של , בשל כך שהובילו לרמת הוצאות גבוהה מהצפוי
 הודיעה 2008בחודש פברואר . אס ולהגשת מספר תביעות משפטיות כנגדה.בי.די

 מתהליך הבדיקה האמור ומתן תוקף לדירוג אס.בי.דיאס על הוצאת .בי.מעלות לדי
אס לשמור .בי. שעלה בידי דיבין השאר היות, -stable/ BBB בדירוגאגרות החוב 
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על בסיס המנויים שלה ולעמוד ביעד המנויים שהציבה טרם קרות אירועי 
  . הודיעה מעלות על מתן תוקף לדירוג האמור2008 בחודש אוגוסט . ההפרעות

על פיה ,  פנייה מאת הנאמן לאגרות החובאס.בי.די קיבלה 21.10.2007ביום 
לרבות אודות קיטון , ונים אודות כךבהמשך להפרעות בשידורים ופרסומים ש

הוא מבקש , אס למנוייה.בי. ואודות הפיצוי שתעניק דיאס.בי.דיבמספר מנויי 
 ם מסמכים ואישורים שונים על מנת לברר האם האירועיאס.בי.דילקבל מ

 כלפי אס.בי.די בהתחייבויותהאמורים והשלכותיהם ארוכות הטווח עלולים לפגוע 
, על בסיס שיחותיה עם הנאמן, אס.בי.ערכת הנהלת דילה. מחזיקי אגרות החוב

לא צפוי הנאמן לדרוש פרטים נוספים ) watch list(לאור הוצאתה מרשימת המעקב 
  . מעבר למתכונת הדיווחים הרגילה שעל פי שטר הנאמנות

 לתקופה החברהלדוחות הכספיים של  13לפירוט נוסף בנוגע להנפקה זו ראו ביאור 
  . הכלולים בדוח תקופתי זה2008 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  מסגרות אשראי של התאגיד 5.13.8
 ניצלה 31.12.08נכון ליום . ח" מיליוני ש960 - אס הינה כ.בי.מסגרת האשראי של די

 לדוחות 13ראו ביאור לפרטים . וח ממסגרת אשראי ז" מיליוני ש881 -  כאס.בי.די
 הכלולים בדוח 2008 בדצמבר 31 לתקופה שהסתיימה ביום החברההכספיים של 
  .תקופתי זה

  

לעמדת משרד התקשורת בדבר מגבלות אודות העמדת הלוואות הבעלים מצד 
 החברהלדוחות הכספיים של  33להלן וכן ביאור ' ה5.6.4.2 החברה ראו סעיף 

  . ופתי זה הכלולים בדוח תק2008 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום תקופהל

  

 מיסוי  5.14
 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום תקופה להחברהלדוחות הכספיים של  8ראו ביאור 

  .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008

  

 מגבלות ופיקוח על התאגיד 5.15
 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים 5.15.1

מחקיקה (מערכת דינים ענפה מיוחדת ב מוסדר אס.בי.דיתחום פעילותה של 
חקיקת , לחקיקה.  וכפוף לה) והחלטות המועצהראשית ועד הוראות מינהל

 אס.בי.דיל השפעה מהותית על "החלטות המועצה והוראות המינהל הנ, המשנה
 לחקיקה ולחקיקת משנה אס.בי.דיכמו כן קיימת השפעה מהותית על . ופעילותה

  . בתחום התקשורת בכלל

.  לפיו חלות מגבלות מכוחו של חוק התקשורת והתקנות שהותקנואס.בי.דיעל 
: להלן (1998-ח"התשנ, )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין(תקנות הבזק 

קובעות את ההליכים לקבלת רישיון השידורים ואת ") תקנות מתן רישיון"
. התנאים לקבלתו וכן מגבלות שונות החלות על בעל רישיון במהלך תקופת הרישיון

,  כשירות לבעל רישיון לשידורי לוויןתנאי, בין השאר, תקנות מתן רישיון קובעות
במישרין , המתייחסות לאחזקותיו של בעל רישיון השידורים ובעלי ענין בו

בבעלי זכיונות לפי חוק הרשות השניה , לשידורי כבלים זכיונותבבעלי , ובעקיפין
  . ובבעלי עיתונים בעלי תפוצה יומית1990-ן"התש, לטלויזיה ורדיו

כי לנוכח היות בנק . אס.בי.יע משרד התקשורת לדי הוד2008בחודש אוקטובר 
חלק מקונסורציום הבנקים ) "בנק לאומי": בסעיף זהלהלן (מ "לאומי לישראל בע

. אס.בי.את הון מניות די. אס.בי.אשר לטובתו שעבדו חלק מבעלי המניות של די
ואחזקתו מאידך של בנק לאומי בחלק מהונה של שידורי , המוחזק על ידיהם מחד

הרי , 1990- ן"תש, בעלת זכיון לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, מ"ת בעקש
בו תפוג הוראת מעבר הקבועה בתקנות מתן רשיון לענין , 31.10.2008שהחל מיום 

תתקיים ביחס ,  מהון בעל הזכיון25%החזקה מקבילה כאמור בשיעור העולה על 
הכשירות הקבועות אחת ממגבלות , לשיטתו של משרד התקשורת, אס.בי.לדי

עובר לתפוגת הוראת המעבר . ) להלן5.15.2ראה גם סעיף  (בתקנות מתן רשיון
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כי , הן על ידי בנק לאומי והן על ידי משרד התקשורת, .אס.בי.נמסר לדי, האמורה
לפיה לא יראה משרד התקשורת בשעבוד מניות ,  ביניהם הסכמהמתגבשת

בכפוף לפיצול , המגבלה האמורהלטובת בנק לאומי משום אי קיום . אס.בי.די
באופן שלטובת בנק לאומי ) או מרביתן(אס המשועבדות .בי.שטרי משכון מניות די

, אס המשועבדות לכלל הבנקים.בי.ישועבד רק חלק יחסי מתאים ממניות די
 שמשכה ובכפוף לקיום התחייבויות נוספות מצד בנק לאומי בתוך תקופה קצובה

כי הענין הועבר לבדיקת היועץ , אס.בי.דיע לדימשרד התקשורת הו. טרם סוכם
כי עמדת היועץ המשפטי , .אס.בי. הודיע לדי23.3.09וביום , המשפטי לממשלה

כי אין בפיצול האמור כדי לשנות את מעמדו של בנק לאומי ולפתור , לממשלה הינה
בכוונת משרד התקשורת לזמן את , לפיכך. את בעיית הכשירות כאמור לעיל

   . לדיון בימים הקרובים.אס.בי.די

- ט"התשנ, )דמי רישיון ותמלוגים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לווין(תקנות הבזק 
קובעות את , 2006כפי שתוקנו בחודש אוגוסט , ")תקנות התמלוגים: "להלן (1999

שיעור התמלוגים ודמי רישיון השידורים שישלם בעל רישיון לשידורי לווין 
 3.5% בתמלוגים בשיעור של אס.בי.די הו חוייבעל פי תקנות אל. למדינה

 2006 בשנת 3%בשיעור של , 2005 - ו2004 בשניםמהכנסותיה ממתן שירותי שידור 
 1.5%, 2008 בשנת 2% שיעור התמלוגים יעמוד על .2007 בשנת 2.5%ובשיעור של 

 אס.בי.די נחתם בין 2008 בפברואר בחודש . ואילך2010 משנת 1% -  ו2009בשנת 
 כי אס.בי. דיכאשר לפיו מתחייבת, מדינה הסכם לפריסת סכומי התמלוגיםן הביל

 וסיומה בחודש 2007סכומי התמלוגים עבור התקופה שתחילתה בחודש יולי 
בתוספת הפרשי ריבית , )אך לא יותר מהסכום שנקבע בהסכם( 2008ספטמבר 
  .2009החל מחודש פברואר  תשלומים חודשיים 11- ישולמו ב

ניתן לקבוע ברישיון מחירים מרביים שבהם , מט לחוק התקשורת6מכוח סעיף 
  .ח זה לא נקבעו מחירים כאמור"נכון למועד דו. ניתן לחייב מנוי

ועד  2004 החל משנת, בהתאם לדרישות רישיון השידורים וכללים שקבעה המועצה
 8%- סכום שלא יפחת מבכל שנה  להשקיע אס.בי.דיעל ) ועד בכלל( 2009שנת 

עמדה ,  בהתאם לאישור המועצה.תיה מדמי מנוי בהפקות מקומיותמהכנסו
לרבות החלק היחסי של השלמת  (2007 בחובת הפקות המקור לשנת אס.בי.די

   .החלוקה לסוגות השונות- למעט סטיות לא מהותיות בתת, )חובות העבר

 לאפשר למפיקי ערוצים אס.בי.דינדרשת , בהתאם לדרישות הדין והרישיון
נה לחוק התקשורת לעשות שימוש בתשתיותיה לשם הפצת 6י סעיף עצמאיים לפ

 - ובהעדר הסכמה, וזאת תמורת תשלום אשר ייקבע בהסכם, שידורים למנוייה
שימוע שפרסם משרד  ל.לאחר שהתייעץ עם המועצה, תמורת תשלום שיקבע השר

ראה כאמור התקשורת בקשר עם גובה דמי המעבר שעל מפיק ערוץ עצמאי לשלם 
  . להלן5.15.3 סעיף 

. תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה נכנס לתוקפו 2009בחודש ינואר 
מחייב  חובת הודעה בדבר מועד סיום תקופת העסקה וכן תיקון זהבין היתר קובע 

  .קבלת הסכמת הלקוח להארכת ההתקשרות מעבר לתקופת העסקה הקצובה

 כפיפות הפעילות לרישיון השידורים 5.15.2
, בחוק התקשורת.  כפופה להוראות רישיון השידורים שניתן להאס.בי.דיפעילות 

 נקבעו מספר עילות שבקיומן רשאי שר  השידוריםברישיוןובתקנות מתן רישיון 
לאחר התייעצות עם , להגבילו או להתלותו, התקשורת לבטל את רישיון השידורים

וביניהן הפרת הוראות החוק , כות שימוע לבעל רישיון השידוריםהמועצה ומתן ז
הפרה מהותית של תנאי רישיון השידורים או הפרה שאינה , או כללים ותקנות לפיו

הפסקת שידורים לפרק , מהותית שלא תוקנה לאחר התראה מהשר או המועצה
בעל אי עמידת ,  ימים רצופים14 -זמן בלתי סביר או הפסקת שידורים כליל ל

וכן מינוי כונס נכסים , הרישיון במגבלות הקבועות ביחס לכך בתקנות מתן רישיון
  . ביחס לבעל הרישיון- והכל , או מפרק זמני לבעל הרישיון או מתן צו פירוק

ולאחר שנתן לבעל רישיון השידורים , בהתייעצות עם המועצה, שר התקשורת
רשאי לשנות את תנאי , ותיוהזדמנות לטעון את טענותיו ושקל את הפגיעה בזכוי

, בנוסף. וזאת בין השאר לשם המטרות הקבועות ברישיון, רישיון השידורים
ובלבד ,  סמכות מקבילה לשינוי תנאי רישיון השידורים קיימתלמועצה לבדה

  .שנתנה קודם לכן הזדמנות לבעל רישיון השידורים להשמיע את טענותיו
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 ידוריםהמגבלות העיקריות מכח החוק ורישיון הש 5.15.3
: בחוק התקשורת וברישיון השידורים נקבעו התנאים הכלליים העיקריים הבאים

ככל , שיעבוד רישיון השידורים; רישיון השידורים אינו ניתן להעברה או לעיקול
שעבוד , העברה; טעון אישור שר התקשורת מראש ובכתב, שניתן על פי דין לשעבדו

אשר לא ,  ואילך2001מחודש אוגוסט או עיקול של נכס מנכסי רישיון השידורים 
למעט שעבוד נכס לטובת , טעונים אישור שר התקשורת, הותרו מראש ברישיון

אס את אישור משרד התקשורת לשעבוד .בי.לענין זה קיבלה די (תאגיד בנקאי
לטובת הנאמן למחזיקי אגרות " נכסי הרשיון"שביקשה ליצור בין השאר על 

נכסי רישיון השידורים לא ימומש אלא בדרך שעבוד שהוטל על נכס מ; )החוב
אס על פי רישיון השידורים והיקפם כפופים .בי.שידורי די; שקבע שר התקשורת

בהחזקת שינוי  ,אס.בי. בדיבשליטה, במישרין או בעקיפין, שינוי; להוראות החוק
וכן שינוי בהחזקת אמצעי  ומעלה 10%בשיעור של ) מכל סוג שהוא(אמצעי שליטה 

כהגדרתו  ( בבעל הרישיוןזכותבשיעור כלשהו שבעקבותיו הפך אדם לבעל שליטה 
לאחר , טעון אישור שר התקשורת, או חדל להיות בעל זכות בו) בתקנות מתן רשיון

בהחזקת אמצעי שליטה שינוי במקרה שה. בכתב ומראש, שהתייעץ עם המועצה
, ות בבורסה באחזקת אמצעי שליטה של חברה שמניותיה נסחר15%אינו עולה על 

,  והזכויות הנלוות להן ביחס לאותן מניות נסחרותהאישור האמור אינו נדרש
נקבעו ; .  ויימסר דווח כמפורט ברשיוןשליטה בהב שינוי ו מהווהובלבד שאינ

חובות דיווח בנוגע למחזיקים באמצעי השליטה ומגבלות על שעבוד אמצעי 
אסורה ;  בתקנות מתן רישיוןאסורה בעלות צולבת בבעל הרישיון כאמור; השליטה

לרבות ציוד קצה או שירותי , הפגיעה בתחרות בכל הנוגע למתן שידורים ושירותים
כל גוף , הסדר או הבנה אשר בעל רישיון השידורים, בזק אחרים על ידי כל הסכם

נושא משרה בבעל רישיון השידורים או , שבעל רישיון השידורים הוא בעל זכות בו
הינם צד ) וכן נושא משרה בבעל זכות בה(בעלת רישיון השידורים בעל זכות בחברה 

אסורים שידורי תשדירי ; אלא אם אושרו מראש ובכתב על ידי המועצה, להם
למעט העברה של ערוצים זרים , )איסור זה קיים גם לגבי חברת הכבלים(פרסומת 

וזאת , חסויות ותשדירי שירות הכוללים פרסומות שאינן מיועדות בעיקר לישראל
  .במגבלות שקבעה המועצה

; עוד כולל רישיון השידורים תנאים בדבר הקמת מערכת שידורי הלווין והפעלתה
וביניהם חובת אישור הסכם המנוי על ידי המועצה , תנאים בדבר שירותים למנויים
חובת קיום , חובת חיבור מבקשים ואיסור התניה, ובית הדין לחוזים אחידים

למעט הצעת תעריפים , איסור הפלייה בין מנויים, ת השנההשירות במשך כל ימו
; קיום מוקד שירות למנויים, שונים לסוגי מנויים המאובחנים זה מזה באופן סביר

; קיום מערך אספקה ותחזוקה שוטפת לציוד הקצה והגנה על פרטיות המנוי
 תנאים בדבר הפסקת שירות או ניתוקו ותנאים הקשורים בפיקוח על פעילות בעל

תנאים ביחס לעמידת ; רישיון השידורים וחובת הגשת דיווחים למשרד התקשורת
  .אס בתקינה.בי.ציוד קצה אותו מתקינה די

רישיון השידורים קובע הוראות בדבר סוגי התשלומים שרשאי בעל רישיון 
 ר"ליו בכתב מוטלת החובה להודיע הרישיון על בעל. השידורים לגבות ממנוייו

במחירון שאושר על ידי המועצה מיד עם פרסומו לציבור או  וישינ כל על המועצה
 שיש מצא  אם,רשאי ר"והיו, לפי המוקדם מביניהם, עם הודעת השינוי למנויים

 תחרות, מנויים בין אפליה, הציבור הטעיית ,בתחרות לפגיעה לגרום כדי בשינוי
 או  הרישיון, הכללים,התקנות ,החוק הוראות עם מתיישב אינו כי או, בלתי הוגנת

או להודיע כי , המחירון משינוי להימנע הרישיון  להורות לבעל,המועצה מדיניות
ר לבעל הרישיון "במידה ולא הודיע היו. במועצה לדיון השינוי את בדעתו להביא

הנחות , ביחס להוזלות. יכנס השינוי לתוקף, כאמור עד מועד תחילת השינוי
 יאוחר ר המועצה לא"אס להודיע ליו.בי.על די) לתקופת זמן מוגבלת(ומבצעים 

ר רשאי להתערב "והיו, לפי המוקדם, ממועד פרסומם בציבור או ממועד תחילתם
   .אם מצא שיש בהם כדי להטעות את הציבור או להפלות בין מנויים

וביניהן , אס.בי.דירישיון השידורים קובע מספר הוראות הנוגעות לתוכן שידורי 
 ושינויים ביחס להם על ידי המועצה אס.בי.די על ידי אישור הערוצים המשודרים

) EPG(אישור לוח הממשק האלקטרוני , )אס.בי.דילרבות תוכן חבילת הבסיס של (
 ואישור משדרים בתשלום למנוייה אס.בי.דיהמהווה חלק מהשירות הדיגיטלי של 

  .לפי צפייה

 המשודרים יו להעביר למנוייה את ערוצי הטלוויזיה והרדאס.בי.דיכמו כן על 
 אפיק הטלויזיה החינוכית ואת שידוריו של לרבות, בישראל בשידורים ארציים

 שידוריהם של שני אס.בי.דימועברים במסגרת שידורי , כיום. משדר ערוץ יעודי
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ישראל ("והערוץ בשפה הרוסית ") 24 מוסיקה("ערוץ המוסיקה , ערוצים ייעודיים
 לבין הערוצים אס.בי.דיבין  .ת לקובעובתמורה לתשלום שעל שר התקשור, ")פלוס

הייעודיים האמורים מתנהלים הליכים משפטיים ביחס לחוב דמי מעבר אותו 
ובכלל זה ביחס לסמכות השר לחייבם בתשלום דמי , מהערוצים, אס.בי.תובעת די

כי , וציין. אס.בי.לדימשרד התקשורת פנה  2008 בחודש פברואר .מעבר כאמור
לרבות , ע בענין גובה דמי המעבר שעל מפיק ערוץ עצמאישימובכוונתו לפרסם 

. בגין העברת שידוריו על גבי תשתיתה. אס.בי.לשלם לדי, משדר ערוץ ייעודי
 המשרד טיוטת חוות דעת כלכלית מטעמו לפיה דמי המעבר יכללו  צירףלפנייתו

, ץוכן רכיב התלוי במספר המנויים של מפיק הערו₪  מיליון 1.2 - רכיב קבוע של כ
  . נכון למועד דוח זה טרם פורסם השימוע. ₪אשר לא יעלה בכל מקרה על כמיליון 

 פרסמה המועצה החלטה לפיה היא שוקלת לבחון תנאים 2008בחודש פברואר 
לפרסום מחדש של ערוץ חדשות ייעודי שישודר במסגרת שידורי חברת הכבלים 

 פרסמה המועצה 2008במהלך שנת . וישלב פרסומת מסחרית בשידוריו. אס.בי.ודי
לשם כך פרסמה המועצה . את כוונתה לפרסם מכרז לערוץ ייעודי בשפה הערבית

שימוע ציבורי בו ביקשה לבחון מספר הקלות בתחום הפקות מקור והפקת חדשות 
נכון למועד . בערבית וכן שינויים בזהות הגופים שיכולו להתמודד על בעלות בערוץ

  .ם האמוריםטרם פורסמו שני המכרזי, דוח זה

רשאים , לרבות בעלי מניותיה, .אס.בי.די 2006 מרץ המועצה מחודש תעל פי החלט
 מהערוצים המקומיים המשודרים במסגרת שידורי 30%להיות בעלים של עד 

   .) החלה על חברת הכבלים20%זאת לעומת מגבלה של  (.אס.בי.די

את אופן מעבר המסדירות , הוציא משרד התקשורת הוראות מינהל, 2001בשנת  
. מנוי משירותי חברות הכבלים לחברה ולהיפך והשימוש בתשתיות שבבית המנוי

הוראות המינהל קובעות בנוסף חובת תשלום דמי שימוש חודשיים בגין תשתית 
 המינהלמאז התקנת הוראות  .המצויה בבעלות ספק הטלוויזיה הרב ערוצית האחר

יות אודות הפרת הוראות המינהל על וחברות הכבלים בתלונות הדד. אס.בי.פנו די
לבין משרד התקשורת . אס.בי.ידי הצד האחר והתנהלו תכתובות ענפות בין די

 ולחברות .אס.בי.דיהודיע משרד התקשורת ל, 2005 באוגוסט חודשב. בענין זה
כי לאור הפרותיהן הרבות של הוראות המנהל בוצעה על ידו בחינה של , הכבלים

לאור המנגנון לרכישת התיול , בין היתר, וזאת, את ביטולןהנושא והוא שוקל כעת 
המאפשר למנוי לרכוש את התיול המצוי בביתו בתמורה , הקבוע בחוק התקשורת

  .ח" ש120-ל

לפיה יש , למשרד התקשורת את עמדתה. אס.בי.הגישה די, 2005נובמבר חודש ב
מת הקבועה תוך ביטול חובת ההודעה המוקד, להותיר את הוראות המנהל על כנן

עוד טענה . המחייבת מתן הודעה מראש לצד אשר מנוייו מתנתקים משירותיו, בהן
כי יש לבטל את הוראת החוק המקנה בעלות לספק הטלוויזיה הרב . אס.בי.די

, .אס.בי.טענה די, למצער. ערוצית בתשתית המותקנת על ידו בביתם של המנויים
 שפרשנות ראויה שלה אינה צריכה הרי, כי ככל שתיוותר ההוראה האמורה על כנה

. אס.בי.די. להקנות לחברות הכבלים בעלות בתיול שהותקן על ידן בבתים פרטיים
 120(טענה עוד כי הסכום שנקבע בחוק כתמורה שיש לשלם בגין רכישת התיול 

יש להפחיתו , הינו חסר כל בסיס וכי ככל שתיוותר ההוראה על כנה) ח"ש
  .משמעותית

ל משרד התקשורת כי לאור הפרות " הכבלים למנכת חברה הודיע2006בחודש מרץ 
 לקבל את הודעות הניתוק הנשלחות ה מפסיקהיאאס את הוראות המינהל .בי.די
 לקבל הודעות כלשהן על פי החברת הכבלים הפסיק,  ואכןאס.בי.די על ידי יהלא

 את אס דחתה.בי.די. לרבות תכניות החיבורים והודעות הפסקה, הוראות המינהל
אס לא רק .בי. לקבל הודעות מדיהכי בסירוב, טענות חברת הכבלים וכן טענה

 ה את הוראות המינהל אלא גם את הוראות רישיונהשחברת הכבלים מפר
 בחיוב מנויים ה ממשיכיא שכן הה עם לקוחותיהוהסכמים באמצעותם התקשר

אס ממשרד .יב.כן דרשה די. בדמי מנוי על אף שידוע לה כי אלה התנתקו משידוריה
מנויים מיד עם קבלת החיוב את התקשורת כי יורה לחברת הכבלים להפסיק 

עד למועד זה לא נתקבלה התייחסות משרד התקשורת לסוגיה . הודעה על ניתוקם
   .אס.בי.די שלא לקבל את ההודעות מטעמה של הוחברת הכבלים ממשיכ

לא קיום הסדר ל,  הוראות המינהלנהבוטלתהיה ו, .אס.בי.להערכת הנהלת די
אשר יאפשר לספק האחד לעשות שימוש בתשתיות הספק האחר בבתי , חלופי הולם
  . יהווה הדבר חסם מהותי למעבר מנויים בין הספקים השונים, המנויים
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 הסכמים מהותיים  5.16
להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים העשויים להיחשב כהסכמים מהותיים 

או שהינם בתוקף / אשר נחתמו ו,אס.יב.דישלא במהלך העסקים הרגיל של 
  :בתקופת הדוח התקופתי

  לרכישת מפענחיםהסכמים 5.16.1

 Advancedאס על הסכם לרכישת מפענחים עם .בי. חתמה די2000בחודש אוגוסט 
Digital Broadcast Limited) להלן" :ADB (" מ" בעתקשורת דיגיטליתויורוקום ,

 בעל ענין והינ, אס.בי.בעל ענין בדי, מר שאול אלוביץאשר ") יורוקום: "בסעיף זה(
 כמות ADB-אס מ.בי.רכשה די, ADBי הסכם "עפ"). ADBהסכם : "להלן(גם בה 

מינימלית של מפענחים וכן זכאית לרכוש מעת לעת מפענחים נוספים לפי הזמנות 
אחריות בגין תקופת אס .בי.כן מוענקת לדי. אס ליורוקום.בי.רכש שתשלח די

בעקבות המחאת זכויות . ה בהם באמצעות יורוקוםהממירים ושירות תמיכ
 Advanced Digital,  לתאגיד אחרADB לפי הסכם ADBוהתחייבויות 

Broadcast S.A. , תוספת להסכם 2008נחתמה בחודש אפריל ADB המסדירה את 
 2008בחודש אפריל  .ADBההמחאה האמורה ומעגנת תיקונים מסויימים להסכם 

   .האחריות ביחס לסדרה מסויימת של מפענחיםנחתם הסכם להארכת תקופת 

 מפענחים המאפשרים צפייה ADB-אס מ.בי. רכשה די2008 - ו2007בשנים 
 המאפשרים צפייה PVRאס מפענחי .בי.כן הזמינה די. HDבשידורים בטכנולוגיית 

  .HDבשידורי 

  .₪מיליוני  32   -אס מיורוקום מפענחים בסך כולל של כ.בי. רכשה די2008בשנת 

דרישת גרעון מאגף המכס ברשות המיסים בגין להליכים משפטיים בקשר עם 
אס מיורוקום וכרטיסים חכמים שיובאו על ידי .בי.מפענחים שנרכשו על ידי די

  .להלן 5.18.5 ראו סעיף , אשר נסתיימו בשנת הדוח, אס.בי.דייורוקום עבור 

 UEC TECHNOLOGIES (PTY) עם חברתאס.בי.די התקשרה 2004בחודש יולי 
LIMITED) להלן" :UEC ("יייצור ואספקה של מפענח, בהסכם לפיתוח PVR . תוקף
 כאשר ההסכם מתחדש מאליו למשך תקופות נוספות בנות שנה , שנים5 -לההסכם 
תקופת אס .בי.כן מוענקת לדי .אלא אם הודיע אחד הצדדים אחרת, כל אחת

  .דת תיקונים מקומיתלרבות מעב, אחריות בגין הממירים ושירות תמיכה בהם

 הסכמי חכירת מקטעי חלל 5.16.2

  הסכם חלל הראשון

 1999 בחודש אפריל אס.בי.דיהתקשרה , לצורך ביצוע השידורים באמצעות לווין
 הינה אס.בי.דיאשר בעלת ענין ב, ")חלל: "להלן(מ "בעתקשורת בהסכם עם חלל 
י חלל של לחכירת מקטע, מ" בעועם התעשיה האווירית לישראל, בעלת ענין גם בה

"). הסכם חלל הראשון: "להלן (2003כפי שתוקן בחודש מאי , "1עמוס "הלווין 
  . 2008הסתיימה בחודש יוני " 1עמוס " של הלווין תקופת החכירה

  .  לעיל'ב5.11.1 ראה סעיף  "1עמוס "בגין הלווין דמי החכירה לחובות בגין 

חלל הראשון הוסדרו מנגנונים המבטיחים רזרבה וגיבוי במקרה של בהסכם 
המשמש כגיבוי לכלל , כי המשיב הרזרבי בלווין, בין היתר נקבע. תקלות בלווין

 במידה והמשיב הרזרבי .אס.בי.דיישמש כקיבולת רזרבית עבור , הקיבולת בלווין
דשים ו ח6בתוך התחייבה חלל להעמיד , ינוצל לשם שיקום קיבולת כלשהי בלווין

אשר , מקטע חלל רזרבי נוסף, דשים נוספיםו ח3מקטע חלל רזרבי אחד ובתוך 
במקרה של תקלה בו זמנית עם . ישמשו כקיבולת רזרבית לכלל הקיבולת בלווין

  . קדימות בשיקום הקיבולת המוחכרת על ידהאס.בי.דינתונה ל, קיבולת אחרת

  הסכם חלל השני

 בהסכם נוסף עם חלל לחכירת מקטעי חלל אס.יב.די התקשרה 2000בחודש מאי 
על פיו , )"הסכם חלל השני": להלן (2003כפי שתוקן בחודש מאי , "2עמוס "בלווין 
 מקטעי חלל בשני 12 - לא פחות מבמועד תחילת החכירה מחלל אס.בי.די תחכור

 חכור שני מקטעים נוספיםובחלוף שנה ת") 1עמוס " בלווין 8מתוכם (הלוויינים 
באופן שלא יהא צורך בכוונון צלחות הקליטה ,  באותה קוטביות"2עמוס "וין בלו
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בלווין שנחכרה בשעתו הקיבולת הועברה הסכם חלל השני על פי  .אס.בי.דישל 
אשר הצבתו בחלל הושלמה בחודש , "3עמוס " וללווין "2עמוס "ללווין " 1עמוס "

  . 2008יולי 

- ו" 2עמוס  "ניםקטעי החלל בלוויתקופת החכירה של מ, י הסכם חלל השני"עפ
שארעה (בחלל " 2עמוס " שנה ממועד הצבת הלווין 12הינה למשך " 3עמוס "

. המוקדם מבין השניים, "2עמוס  "או עד תום חיי הלווין) 2004בחודש אפריל 
, תמורת החכירה הקבועה בהסכם חלל השני מורכבת מדמי חכירה שנתיים

אשר גובהם תלוי במספר המקטעים הכולל ואשר , שישולמו בתשלומים חודשיים
כפי שהוגדרו , או בבעלי מניותיה/בעלי המניות בה וחוכרים קשורים בה ו, אס.בי.די

הסכם חלל השני . "3עמוס " ובלווין "2עמוס "יחכרו בלווין , בהסכם חלל השני
 -מייחד מקטעי חלל אשר ישמשו כקיבולת רזרבית עבור הקיבולת המוחכרת ב

כן קיבולת חילופית למקרה בו הקיבולת המוחכרת תהפוך לבלתי ו, "2עמוס "
 זכות סירוב ראשונה לחכור מקטעי חלל נוספים בלווין אס.בי.דיומעניק ל, שמישה

  . בתנאים המפורטים בהסכם" 2עמוס "

 התחייבה לפעול להארכת תקופת חכירת מקטעי החלל מעבר לתקופת חלל
, לווין המשך במיקום מתאיםולשם כך לפעול להצבת , החכירה הנוכחית

באופן שלא ידרשו שינויים במערכות הקליטה של , ובמאפיינים טכניים דומים
 ובלבד 2013 בדצמבר 31וזאת עד ליום , בתנאים הקבועים בהסכם, אס.בי.דימנויי 

כפי שיקצבו באותו , שיחתם בין הצדדים הסכם מתאים למשך כל חיי הלווין
 מקטעי חלל בתמורה לדמי חכירה 14 לפחות אס.בי.דיעל פיו תחכור , הסכם

 .שנתיים בתנאים מסחריים דומים
בין , לחלל תיקון להסכם חלל השני  לפיו. אס.בי. נחתם בין די2008 בחודש יולי

  :היתר

  .14 מקטעי חלל במקום 13תחכור מחלל  . אס.בי.די .1

 עד להסכמה אחרת בין הצדדים על 13- תפסיק את חכירת המקטע ה. אס.בי.די .2
 .י המנגנון שנקבע בהסכםפ

במקרה של אי זמינות של מקטעי " 3עמוס "נקבע מנגנון לגיבוי חלקי בלווין  .3
  ".2עמוס "החלל בלווין 

 ושני "2עמוס " מקטעי חלל בלווין עשרה אס.בי.דיחוכרת , נכון למועד דוח זה
  מיליוני78 -  בכמו הסתכ2008דמי החכירה בשנת . "3עמוס "מקטעי חלל בלווין 

   .ח"ש

 פיתוח מערכות מידע והצפנהלהסכמים  5.16.3
 NDS LIMITED על הסכם עם חברת אס.בי.די חתמה 2000בחודש אוקטובר 

הטמעה ותחזוקה של תוכנה , הדרכה, אספקה, רישוי, לפיתוח) "NDS": להלן(
דחיסה ופעולות נלוות הדרושות למערכת השידורים , שידור, וציוד לפעולות הצפנה

המוחדר לתוך כונן מיוחד " כרטיס חכם"לרבות פיתוח , סא.בי.דיערוצית של -הרב
. ובאמצעותו ניתן לשלוט על אפשרויות הצפייה של המנוי, המצוי במפענח

התחייבה  NDS. ניתן לעדכון באמצעות אות שידור לוויני" כרטיס החכם"ה
להתאים את הציוד והשירותים המסופקים על ידיה למפענחים הנרכשים על ידי 

לספק שירותי תמיכה  NDSהתחייבה , כן. תאם להוראות ההסכם בהאס.בי.די
 להזמין אס.בי.דיעל פי ההסכם רשאית .  וליתן אחריותה למוצריהאס.בי.דיל

בתנאים , בתשלום שירותי ציוד ותוכנה נוספים וכן לערוך שינויים באלו הקיימים
בשינויים , 2006הוראות ההסכם הוחלו בחודש ינואר . הקבועים בהסכם

,  בנוסף".הכרטיס החכם"של ) דור שני(אף ביחס לגרסה מתקדמת , יימיםמסו
במספר הסכמים לפיתוח והטמעת מערכת יישומים  NDS אס עם.בי.התקשרה די
שירותים ,  להציע למנוייה שירותים אינטראקטיבייםאס.בי.דישתאפשר ל

 משלמת NDSבגין שירותי ומוצרי  .VODשירותי  וכן yesMax-באמצעות ממירי ה
 תשלומים המבוססים בעיקרם על מספר הממירים שבהם עושה היא אס.בי.די

  . שימוש ומספר המנויים הפעילים שלה

 לשירותי מוקד טלפוניהסכם  5.16.4
מ "באמצעות בזק און ליין בע  הטלפוניםאחד ממוקדי השירות מפעילה אס.בי.די

בדים המעסיקה עו, החברהחברה בת בבעלות מלאה של , ") און לייןבזק: "להלן(
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 2001וזאת על פי הסכם מחודש יוני , אס.בי.דיהמשמשים כנציגי שירות מטעם 
    .2010שבתוקף עד לתום שנת 

 סיפקה בזק און ליין שירותים כאמור ביחס למוקד שירות 2008עד לתום שנת 
  .טלפוני נוסף

 הסכם המימון עם הבנקים  5.16.5

לדוחות הכספיים של  13 לעיל וכן ביאור 5.13 לתמצית עיקרי ההסכם ראו סעיף 
  .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008 לדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום החברה

 )'סדרה א(שטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב  5.16.6
 בין 2007נחתם בחודש יולי , אס.בי.של די) 'סדרה א(בקשר עם הנפקת אגרות החוב 

השטר קובע הוראות שונות ביחסים שבין . אס לבין הנאמן שטר נאמנות.בי.די
לרבות ביחס לאפשרות , )באמצעות הנאמן(אס לבין מחזיקי אגרות החוב .בי.די
או ניירות /אס לבצע הגדלה של סדרת אגרות החוב וכן להנפיק אגרות חוב ו.בי.די

אס ביחס לזכות .בי. של דיEBITDA - התלויה ב, כן נקבעה מגבלה. ערך נוספים
ם לטובת מחזיקי ניירות ערך נוספים כאמור שעבודים בדרגה אס לרשו.בי.די

  .ללא צורך בהסכמת הנאמן, או לשתפם בשעבודים שלטובת הנאמן/ראשונה ו

בשטר הנאמנות נקבעו ארועים שונים שבקרותם על הנאמן לכנס אסיפת מחזיקי 
יהיו המחזיקים רשאים , אם טרם הוסר אותו האירוע, אגרות החוב שבמסגרתה

 ממחזיקי אגרות החוב המיוצגים 75%בהחלטה הדורשת רוב של , להחליט
ובמקרה כאמור על הנאמן לממש (על העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי , בהצבעה

, אס.בי.דיאי תשלום במועד של סכום המגיע מ: ובהם, )את הבטוחות שניתנו לו
 אס.בי.דיכונס נכסים זמני או קבוע ל, מפרק זמנימינוי ; לאחר תקופת התראה

למעט פירוק  (אס.בי.דיפירוק קבלת החלטת , אס.בי.די נכסיכלל או עיקר או על /ו
נקיטת הליכים כנגד ,  )אס.בי.דיאו שינוי במבנה /למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו

וכן הטלת ,  לחוק החברות או מתן צו לפי ההוראה האמורה350 לפי סעיף אס.בי.די
אשר לא בוטלו תוך התקופות , ויימותעיקולים או פעולות הוצאה לפועל מס

או )  לעיל5.13.7 כהגדרתם בסעיף (מימוש בטוחות הבנקים ; שנקבעו בשטר
;  על ידי צדדים שלישייםאס.בי.דיהרובצים על עיקר נכסי שעבודים מימוש 

אם יתרתה , ן מיידי לפרעואס.בי.דיהעמדת סדרת אגרות חוב אחרת שתנפיק 
,  או כוונה לעשות כןאס.בי.דיהפסקת עסקי ; לסילוק עולה על הסך שנקבע בשטר

 תחדל מתשלום אס.בי.דיוכן היווצרות נסיבות המקימות הסתברות ממשית ש
הפסקת דירוג אגרות החוב על ידי חברת דירוג ; חובותיה או מהפעלת עסקיה

 איננה תאגיד מדווח אס.בי.דיעוד כל (כלשהי לתקופה ובתנאים הקבועים בשטר 
 תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות אס.בי.דיאם וכן ; )לפי חוק ניירות ערך

, )למעט אי התשלום הנזכר לעיל (הכלולים באגרת החוב ובשטר הנאמנותמהותיים 
וההפרה לא , אשר הנאמן יראה בה משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב

  .התראה הקבועה בשטרתוקנה תוך תקופת 

 על פי שטר הנאמנות לבצע פעולות שונות ולהמציא לנאמן אס.בי.דיכן התחייבה 
במקרים , אס.בי.דיאו גישה למידע ומסמכים של /מסמכים ואישורים שונים ו

  .ובתנאים הקבועים בשטר הנאמנות

אס על פי שטר .בי.לתנאים העיקריים של אגרות החוב ולבטוחות שיצרה די
 . לעיל5.13.7  ראו סעיף הנאמנות

 אס.בי.דיהסכמים עם בעלי המניות של  5.16.7
 מ"יורוקום תקשורת בע, בין החברה 4.12.98יום הסכם מייסדים מ  . א

 יזום -לידן , )מ"בע. אס.בי.שאחזקותיה הועברו לאחר מכן ליורוקום די(
הועברו לאחר מכן ללידן סוכנויות . אס.יב.שאחזקותיה בדי (מ"עסקים בע

שהעבירה אחזקותיה (מ "וגילת תקשורת בע, )מ"בע) 1994(להשקעות 
, .אס.בי.הקמת חברת דיאת המסדיר ) מ"בע. אס.בי.לגילת די. אס.בי.בדי

  .26ניהולה והיחסים בין בעלי מניותיה
  

                                                 
 
 .איננה צד להסכם זה. אס.בי.די 26
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, המסדיר אס.בי.ובין די. אס.בי. בין בעלי המניות בדי30.12.98הסכם מיום   .ב
  . הקמת ועדה אקזקוטיבית וסמכויותיה, בין השאר

 
. אס.בי. ודי 27אס.בי.בדי בין בעלי המניות 2001נובמבר חודש הסכם מ  .ג

ששינה את נוסחת הדילול שנקבעה בהסכם המייסדים וקבע כי אחזקות 
 כך ,.אס.בי.יותאמו לשיעור השקעותיהם היחסי בדיאס .בי.בדיבעלי המניות 
) שמבוצעות בדרך של הלוואות בעלים(ול יישאו ההשקעות שלצורך הדיל

החל מהמועד שנקבע בהסכם הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה נצברת 
  . אס.בי.מיום הקמת די,  בשנה5.5%באופן שנתי בשיעור של 

  
. אס.בי. בין בעלי המניות בדי,6.8.03כפי שתוקן ביום , 30.12.02הסכם מיום   .ד

 על 10.7.02פות להלוואות בעלים שניתנו החל מיום הקובע עדי. אס.בי.ודי
כי הלוואות אלה יישאו , כן קובע ההסכם. פני הלוואות שניתנו קודם לכן

, 5.5%הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה ונצברת באופן שנתי בשיעור של 
 יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית 27.4.03מיום כאשר הלוואות שיינתנו 

 להקצאת קובע מנגנוןההסכם ,  כמו כן.11%ת של צמודה ונצברת שנתי
כך , אס.בי.ת לבעלי מניות שישקיעו בדיכתבי אופציה למניו ואמניות 

עוד קבע . אס יותאמו להשקעתם המתואמת בה.בי.שאחזקותיהם בדי
  .ההסכם זכות מידע כקבוע בו לבעלי המניות שהינם צדדים לו

  

 הסכמים עם גופים מוסדיים 5.16.8
 על אס הלוואות.בי. הועמדו לדי2005דש מרץ וחודש אפריל על פי הסכמים מחו

 למדד ות צמוד,ח"ש מיליון 100של ) קרן( כולל סכוםב, גופים מוסדייםמספר ידי 
שמועד פרעונן ביום , 11%ושאות ריבית בשיעור שנתי של נהמחירים לצרכן ו

 , לעומת האשראי הבנקאיבפרעוןאשראי זה ניטל בתנאי נחיתות . 31.12.2013
למעט חריגים הדומים לאלו החלים על הלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות 

הסכמי שלושה  על פי והתקבלהלוואות אלו . 1.4.2004אס לאחר יום .בי.בדי
 כאשר, החברה וכל אחד מהגופים המוסדיים, אס.בי.שונים בין דיהלוואה 

החברה ניתנה התחייבות של , 2005המוסדיים הלוואות של  נןלהבטחת פרעו
לפרעון סכומים על חשבון ההלוואות שגובהם ייקבע לפי נוסחה הקבועה 

כאמור בביאור , )אס.בי.בשווי חיובי של די, בין השאר, המותנית(בהסכמים 
 2008 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום תקופה להחברהלדוחות הכספיים של 13

כי במקרה , החברה והבנקים, כן הוסכם בין המלווים. הכלולים בדוח תקופתי זה
יהיו המלווים , ) לעיל 5.135.ראו סעיף (של מימוש ערבות החברה כלפי הבנקים 

לחלק יחסי מתוך תקבולי המימוש בשיעור ) כל אחד לפי חלקו היחסי(זכאים 
  .הקבוע בהסכמים

  

 הסכמי שיתוף פעולה 5.17
 ברשת גלישהתשתית חיבור ל כישה ושיווק שללשיתוף פעולה עם החברה בקשר לר 5.17.1

 . לעיל'ז5.6.5  ראו סעיף, האינטרנט

לסיים מיזם משותף שקיימו , מ"בזק בינלאומי בעו אס.בי.די החליטו 2008בשנת  5.17.2
ל ידי המסופקים ע(ערוצית -לאספקת סל שירותים הכולל שירותי טלוויזיה רבביניהן 

המסופקים על (חיבור תשתיתי לרשת האינטרנט ושירותי גישה לאינטרנט , )אס.בי.די
סיום המיזם . "yes-Wow"המיזם פועל תחת שם המותג ). מ"ידי בזק בינלאומי בע

  2009המשותף צפוי להתבצע עד לתום שנת 

מ "בזק בינלאומי בע: דהיינו( כל צד נושא בהוצאות הייחודיות לו, במסגרת המיזם
 ביחס לכל הקשור לסל שירותי אס.בי.דיביחס לכל הקשור לשירותי גישה לאינטרנט ו

  ).הערוצית-הטלוויזיה הרב

ביחס לאתר אינטרנט ראו מ "תקשורת בע!  וואלהאס לבין.בי.לשיתוף הפעולה בין די 5.17.3
  . לעיל5.2  סעיף

                                                 
 
  .ואולם לא חלקה עליו ומאוחר יותר חתמה על תיקון להסכם זה, מ לא חתמה על הסכם זה"בע. אס.בי.גילת די 27
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  הליכים משפטיים 5.18
. אס.בי.וגשה בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית כנגד דיה, 2006 בנובמבר 6ביום  5.18.1

למבקשת ולמנויים אחרים , כביכול, לא השיבה. אס.בי.בה טענה המבקשת כי די
שבחרו לסיים את ההתקשרות עמה את מלוא הסכומים המגיעים להם מתוך פקדון 

, חהכבטו. אס.בי.מדובר בפקדון שהופקד בידי די. אס.בי.שהופקד על ידם בידי די
המבקשת לא נקבה בסכום הנזק הכולל של חברי . כנגד ציוד קצה שהושאל למנויים

והיא מעריכה את נזקם , .אס.בי.הקבוצה בנימוק שנתונים אלו מצויים בידי די
  .ח" מיליון ש16המצטבר של חברי הקבוצה בסכום העולה על 

ושני  ד חברהכנג בבית משפט השלום בתל אביב תביעה אס.בי.די הגישה 5.1.05ביום  5.18.2
, "תכלת"ו+" 5"ולפיו שידורי הערוצים , הבעקבות מידע שהצטבר אצלמנויים שלה 

מועברים ברשת הכבלים הפנימית של הישוב אפרתה , אשר נעשו במקור על ידה
בדיקות . ונקלטים בכל אחד מבתי היישוב המחובר לאותה רשת כבלים, שבשומרון

, וצים מתבצעת באמצעות שני מפענחים העלו כי קליטת שידור העראס.בי.דישערכה 
וכי מפענחים אלו הינם מפענחים שנמסרו , אס.בי.דיהכוללים כרטיסים חכמים של 

עוד התברר כי העברת שידורי הערוצים ביישוב נעשתה באמצעות מרכז  .נתבעיםל
 דרשה לחייב את הנתבעים בפיצוי אס.בי.די.  ביישובים הנתבעיםהשידורים שמפעיל

 למתן צו הצהרתי לפיו אס.בי.דיובנוסף עתרה , מטעמי אגרה, ח"ש 2,000,000בסך 
 מאחר שכנגד שני . מכוח פקודת זכויות יוצריםאס.בי.דיהנתבעים הפרו את זכויות 

ולאור מידע על מצבה הכלכלי , הנתבעים בתיק ניתנו צו פירוק וצו כינוס נכסים
ביום . את התביעה למחוק אס.בי.די החליטה ,הרעוע של הנתבעת הנוספת בתיק

, ח" ש27,200,000תביעת חוב על סך ,  לכונס הנכסים הרשמיאס.בי.די הגישה 9.8.06
אס סיכומים בתביעת החוב .בי. הגישה די19.7.07 ביום .אחד מהנתבעיםבגין חובו של 

 .למנהל המיוחד שמונה על ידי כונס הנכסים הרשמי

המועצה , .אס.בי.צוגית כנגד דיהוגשה בקשה לאישור תביעה יי, 2002 בדצמבר 3ביום  5.18.3
בקשר עם שידוריו של ערוץ , לשידורי כבלים ולשידורי לווין ומשרד התקשורת

עומדים בניגוד לתנאים שנקבעו + 5לטענת המבקשים שידוריו של ערוץ +. 5הספורט 
בניגוד לקבוע באישור ,  מתוכן5תוך ריקון  של ערוץ , באישורה של המועצה לשידורו

, הסכם פשרה. אס.בי. נחתם בין המבקשים לבין די2006 בנובמבר 9ביום . האמור
למשך עונה , 5לשדר משדרי ספורט שונים במסגרת ערוץ . אס.בי.לפיו מתחייבת די

 וענפי ספורט 2007 -  ו2006אחת שלמה של ענפי הספורט הרלבנטיים במהלך השנים 
 11פט ביום הסכם הפשרה הוגש לבית במש. 2008 - ו2007אחרים במהלך השנים 

בהמשך להסכם פשרה דומה שנחתם בין המבקשים לבין חברת , זאת. 2006, בנובמבר
 פסק דין 2007 לפברואר 28בהמשך לחוות דעת שהגישו הצדדים ניתן ביום  .הכבלים

 10,000,000-ב) והן ללקוחות הכבלים. אס.בי.הן ללקוחות די(על פיו הוערכה ההטבה 
 מיליון 2.5ובעים הוצאות משפט בסכום כולל של ב ונפסקו לבא כוח הת"דולר ארה

וחברת הכבלים קבעו כי . אס.בי.די .ח" מיליון ש0.4ח ולתובעים גמול בסך "ש
 2007 באפריל 26 הועבר ביום –ובהתאם לכך , 70%-30%החלוקה בין הצדדים תהא 

 16ביום  .לידי התובעים הייצוגיים)  מן הסכום הכולל30%. (אס.בי.חלקה של די
 הגישו התובעים הייצוגיים ערעור לבית המשפט העליון כנגד הסכום 2007ריל באפ

, .אס.בי. הגישה די2007 במאי 16ביום  .שנקבע כגמול לתובעים ובבקשה להגדילו
כ התובעים ולעניין "לעניין שכר טרחת ב, ערעור שכנגד, בשיתוף עם חברת הכבלים

שפט את הודעת הצדדים בדבר  אישר בית המ2008 בפברואר 20ביום . הגמול לתובע
 בהסכם הפשרה שביניהם מיום 13.1.2שידור תוכן חלופי במקום תוכן שנזכר בסעיף 

הצדדים הגישו את סיכומיהם . 5אך נבצר לשדרו בערוץ ספורט , 2006 בנובמבר 9
 .17.6.09התיק קבוע להשלמת טיעון בעל פה ליום . בערעור ובערעור שכנגד

ה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הגשתה  הוגש2007 ביולי 11ביום  5.18.4
בקשר עם , מ"וכנגד חברת פיצה מטר החזקות בע. אס.בי.של תביעה ייצוגית כנגד די

 שוברים 52-במסגרתו זכאים המנויים שהצטרפו למבצע ל. אס.בי.מבצע של די
החל מחודש מאי , לטענת המבקש. לקבלת פיצה משפחתית מפיצה מטר למשך שנה

בעיקר בשל אי מתן שירות ,  חל שינוי במדיניות מימוש השוברים האמורים2007
בניגוד לתנאים , וזאת עד כדי שלילת אפשרות לממש את השוברים, משלוחים

המבקש מבקש לתבוע את . שהובטחו למנוי במועד הצטרפותו למבצע נשוא הבקשה
בהתקשרות הפרת חובת תום הלב , בעילות של הפרת התחייבות חוזית. אס.בי.די

ביום . ומסחר לא הוגן בשל תיאור כוזב, הטעייה, עשיית עושר ולא במשפט, חוזית
 עקב 6.9.07 הודיעה פיצה מטר לחברה על הפסקת מימוש השוברים החל מיום 2.9.07
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. מ"בע) 2005( ניהול –לחברת פיצה מטר ישראל " פיצה מטר"העברת הבעלות במותג 
על אף , מו את תקופת המבצע והציעה להםפנתה ללקוחות שטרם סיי. אס.בי.די

 2007 בדצמבר 24ביום . לקבל פיצוי, שמדובר בהפרת התחייבות של פיצה מטר
 2 הוגשה ביום. אס.בי.תגובת די. הוגשה על ידי המבקשת בקשת אישור מתוקנת

בהעדר תגובה מטעם פיצה . 2008 באפריל 27 ותשובת המבקשת ביום 2008במרץ 
  .ה למתן פסק דין כנגדה בהעדר הגנההגיש המבקש בקשמטר 

  :תביעות שהסתיימו

יורוקום ("מ " נשלחה ליורוקום תקשורת דיגיטלית בע2006בחודש דצמבר  5.18.5
לרבות הפרשי (מ "דרישת גרעון מאגף המכס לתשלום מס קניה ומע") תקשורת
בגין מפענחים שנרכשו על , ח" מיליון ש10 -בסך כולל של כ) ריבית וקנסות, הצמדה

כאשר יחד עימם , .אס.בי.ואשר יובאו על ידיה עבור די, מיורוקום תקשורת. אס.יב.די
 נחתם בין רשות 2008בחודש יולי . אס.בי.הגיעו כרטיסים חכמים השייכים לדי

הסכם פשרה המסיים את המחלוקות ביחס . אס.בי.המסים ליורוקום תקשורת ודי
 .לדרישת הגירעון

שהוגשה , אס.בי.ור תביעה ייצוגית כנגד די נמחקה בקשה לאיש2008בחודש אפריל  5.18.6
החל , אס.בי.לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשר עם תקלות והפסקות בשידורי די

 על תובע ייצוגי אחרבשל סיכום עם ,  ועד למועד הגשת הבקשה2007מחודש ספטמבר 
של  לדוחות הכספיים )44(א17ביאור כאמור ב, ניהול התובענה שהוגשה על ידו בלבד

 .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008 בדצמבר 31  לתקופה שהסתיימה ביוםחברהה

לבין חלל הסכם פשרה לסיום הליך בוררות . אס.בי. נחתם בין די2008בחודש פברואר  5.18.7
שהתנהל בין הצדדים ביחס לגובה התשלום החודשי המגיע לחלל בגין חכירת מקטעי 

 ). לעיל5.16.2  סעיף ראו(מכח ההסכם שבין הצדדים " 2עמוס "חלל בלווין 
 החברהשל לדוחות הכספיים  17לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור 

  .הכלולים בדוח תקופתי זה 2008 בדצמבר 31 לתקופה שהסתיימה ביום

  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  5.19
וזאת באמצעות , אס.בי.דיהצמיחה בהכנסות  הינם להמשיך במגמת אס.בי.דייעדי  5.19.1

וכן באמצעות המשך הגידול בהכנסה , אס.בי.המשך גידול מתון במספר מנויי די
  ).ARPU(הממוצעת למנוי 

להשקיע מאמצים ניכרים  אס.בי.דיבכוונת , ים האמוריםיעדהעל מנת להשיג את  5.19.2
המשך גיוס בתחומי השיווק והמכירות ובאסטרטגיה שיווקית מתאימה המיועדת ל

להמשיך במאמציה ליצירת , אס.בי.דיוזאת באמצעות מערך המכירות של , מנויים
וכן בהגדלת ,  לעומת תכני חברת הכבלים והגדלתובידול וראשוניות בתוכן שידוריה

להמשיך בהרחבת שירותי הערך המוסף של ; היקף התכנים הנרכשים על ידי כל מנוי
ת הלקוחות ובשימור הלקוחות הקיימים וכן להמשיך להשקיע בשירו, אס.בי.די

 להגדלת שיעור אס.בי.דימאמצים אלו כוללים את חתירת . והגדלת ההכנסות מהם
 ואת אס.בי.דיבאופן שיגדיל את הכנסות  בקרב מנוייה PVR - החדירה של מפענחי ה

 שיווקו של וכן לקבלת האישורים הנדרשים לשם. אס.בי.נאמנות מנוייה לשירותי די
שירותי וכן  חבילות גלישה על רשת האינטרנט ,ים הכולל שירותי הטלויזיהסל שירות
 .VODשירותי להשקת . אס.בי.כן פועלת די. טלפוניה

 ביחס לגידול במספר המנויים ובהכנסה הממוצעת למנוי מבוססים על אס.בי.דייעדי  5.19.3
 סא.בי.דיעל המגמה הנוכחית בשוק השידורים ועל הנחות , אס.בי.דיתחזיות הנהלת 

ביחס לתחרות בתחום השידורים והרגולציה החלה ואשר תחול ביחס לפעילות 
בשים לב גם למגבלות החלות ,  ופעילותהאס.בי.די ולמגבלות המוטלות על אס.בי.די

 אס.בי.דיעם זאת יתכן ותחזיות הנהלת . אס.בי.דיהמשפיעות על , החברהושיחולו על 
לנוכח התעצמות התחרות , דוריםלא יתממשו לנוכח שינויים בביקושים בשוק השי

 לנוכח כניסת גורמים נוספים לתחום השידורים או תחומים תחליפיים לו, בתחום זה
 או על שיתופי אס.בי.דיולנוכח מגבלות רגולטוריות המוטלות או אשר יוטלו על 

לשיווק  ביחס אס.בי.ידמימוש יעדי ). לעיל 5.6.5 ראו סעיף  (החברהפעולה שלה עם 
 תלוי גם בקבלת האישורים והרגולטוריים הנדרשים לשם סל שירותים כאמור לעיל

בזמינות סוגי המפענחים  VODשירותי השקת  לגבי .)לעיל 5.6.5 ראו סעיף (כך 
הגדלת שיעורי ). לעיל  5.4 סעיף ראו (שבאמצעותם ניתן יהיה לקבל את השירות 
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ה גם בזמינות המפענחים ובמועדי אספקתם תלוי PVR-החדירה של מפענחי ה
 .מהיצרן

 

 דיון בגורמי סיכון  5.20

: להלן (אס.בי.דיהחולשות וגורמי הסיכון האחרים של , להלן יובאו האיומים
דיים מן הענף ומן המאפיינים הייחו, הנובעים מסביבתה הכללית, ")הסיכונים"

כי הסיכונים המפורטים להלן הם בדרגות סבירות , יודגש. שבפעילותה
הינו בסבירות התרחשות נמוכה , אס.בי.דילהערכת , וחלקם, התרחשות שונות

לכל סיכון יוחסה מידת השפעה ללא קשר לסבירות , עם זאת. מאוד
  .להתקיימותו

  סיכוני מקרו 5.20.1

 אס.בי.דית של  חלק מהותי מהוצאות והשקעו-סיכונים פיננסיים  5.20.1.1
לשינויי שער , לפיכך. ב"צמוד לשינויים בשער החליפין של דולר ארה

; אס.בי.דיחריפים ישנה השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של 
מבעלי מניותיה ומגורמים , אס.בי.דיההלוואות שנטלה , בנוסף

ולפיכך לעליה חדה , מוסדיים הינן צמודות למדד המחירים לצרכן
פלציה עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה בשיעורי האינ
 .אס.בי.העסקיות של די

עליה בשיעורי אבטלה ,  האטה כלכלית במשק- האטה כלכלית /מיתון 5.20.1.2
וירידה בהכנסה הפנויה עלולים להביא לקיטון במספר מנויי 

 .אס ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות.בי.לקיטון בהכנסות די, אס.בי.די
גידול ב, בין השאר, המתאפיינת, במשק הנוכחיתהאטה הכלכלית ה
יחד עם התגברות , ירידה בהכנסה הפנויהבשיעורי אבטלה וב

כמו כן במידה והאטה . עלולה לגרום לפגיעות האמורות, התחרות
הכלכלית תביא לפגיעה בפעילותם או הפסקת פעילותם של ספקים 

  .אס.בי.דיעל פעילות לרעה  השפעה יכול ותהיה לכךמהותיים 

,  מצב בטחוני רעוע מתמשך באזורים נרחבים בישראל-בטחוני מצב  5.20.1.3
עלול להביא להרעה בתוצאות , המשבש את חיי היומיום של התושבים

 . אס.בי.דיהעסקיות של 

  סיכונים ענפיים   5.20.2

 מספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית אס.בי.די -תלות ברישיונות  5.20.2.1
הפרת . בהתאם לרישיון השידורים ובאמצעות רישיונות נוספים

 ,כמו גם הוראות הדין מכוחם ניתנו הרשיונות, הוראות הרישיונות
שינוי , לביטול, בכפוף לתנאים הקבועים לכך ברישיונות, עלולה להביא

או להתליה של הרישיונות וכתוצאה מכך לפגיעה מהותית ביכולה של 
וכן להטלת עיצומים כספיים על ,  להמשיך ולפעול בתחוםאס.בי.די
 .אס.בי.די

 ושידוריה כפופים למשטר אס.בי.די פעילות -שינויים ברגולציה  5.20.2.2
ולפיכך היא , פיקוח ואישורים מטעם גורמים רגולטורים שונים, רישוי

עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות המוכתבים על ידי 
תוכן שידורי ; גורמים אלו ומשינויי חקיקה בתחום התקשורת

לפיקוח המועצה וכפוף , ה מיוחדים כפוף להסדרי חקיקאס.בי.די
מידת ההתערבות . לקבלת אישורים מאת המועצה ומשרד התקשורת

הרגולטורית גבוהה מאוד ושינויים ברגולציה הינם בעלי השפעה של 
  .  ועלולים לפגוע מהותית בתוצאותיה הכספיותאס.בי.דיפעילות 

אוד  תחום השידורים מאופיין בשיעור חדירה גבוה מ-תחרות חריפה  5.20.2.3
 להשקיע באופן אס.בי.דיהמחייבת את , ובתחרות חריפה ועזה מאוד

ובהתמודדות עם שיעורי מעבר ; תמידי ורציף בגיוס ובשימור לקוחות
סל "הצעת .  לבין חברת הכבליםאס.בי.דיגבוהים של לקוחות בין 

, אינטרנט וטלפוניה, הכולל שירותי טלוויזיה רב ערוצית" שירותים
 מגבירה אף היא את יכולתה אס.בי.דית זו על ידי שאינו מוצע במתכונ
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על ידי  VODאי אספקת שירותי . התחרותית של חברת הכבלים
, בשעה שחברת הכבלים מציעה שירותים אלו למנוייה, אס.בי.די

למתחרים חדשים  .אס.בי.דיפוגעת אף היא ביכולתה התחרותית של 
 5.6 סעיף  פוטנציאליים ולשירותים חלופיים לשוק השידורים ראה

 .לעיל

 סיכון בפיתוח טכנולוגיות חדשות אשר -פיתוח טכנולוגיות חדשות  5.20.2.4
 את הטכנולוגיה הקיימת כנהתגברנה על טכנולוגיה קיימת ותהפו

ועקב כך הצורך בהשקעות כספיות גדולות על מנת לשמור , למיושנת
חילופין במקרה של פיתוח טכנולוגיות או ל, על המעמד התחרותי

חדשות שיאפשרו כניסה לתחום השידורים הרב ערוציים ללא 
יורידו את חסמי הכניסה לתחום ויהוו איום , השקעות כספיות כבדות

ראו סעיף  IPTV לטכנולוגית .אס.בי.דיעל המעמד התחרותי של 
 .לעיל 5.1.4.2 

 שינויי חקיקה - חלופיות לשידורים רב ערוציים הקמת תשתיות  5.20.2.5
ורגולציה עלולים לאפשר קיומם של תשתיות או מערכים לאספקת 

ולפגיעה . אס.בי.דישיכולים להוות תחליף לשירותי , שירותי טלויזיה
 5.1.3.1   למערך הפצה קרקעי ראו סעיף.בתוצאותיה הכספיות

 .5.1.1 למערך לשידורי רדיו ספרתיים ראו סעיף  .לעיל 5.1.3.1

אס קובע את סוגי .בי. רישיון די-סוגי תשלומים ופיקוח על תעריפים  5.20.2.6
למועצה סמכות , בנוסף.  לגבותאס.בי.דיהתשלומים אותם מותר ל

 או מבצעים והוזלות אותן יוזמת שלא לאשר תיקונים למחירון
 לנהל מדיניות אס.בי.דיבלות אלו משפיעות על יכולת  מגאס.בי.די

 .מחירים עסקית

של צופים " פיראטי" חשופה לניסיונות לחיבור אס.בי.די - פיראטיות  5.20.2.7
 מעריכה אס.בי.די. ללא תשלום דמי מנוי, אס.בי.דילקליטת שידורי 

 .את התופעה כשולית בלבד

 אס.בי.יד -חשיפה לתביעות בגין שידור תוכן המפר הוראות הדין  5.20.2.8
לרבות , חשופה לתביעות בגין שידור תוכן המפר את הוראות הדין

שידור , פגיעה בשם הטוב, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות קנין רוחני
בהסכמים עם ספקי תוכן ומפיקי תוכניות . ב"תכנים אסורים וכיוצ

אס במקרה .בי.המפיק לשפות את די/כלולה לרוב התחייבות של הספק
 .ת הוראות ההסכם והדיןשל תוכן המפר א

  אס.בי.דיסיכונים מיוחדים ל 5.20.3

 - אס.בי.דיצורך בקבלת אישורים מבנקים מממנים לביצוע פעולות ב 5.20.3.1
ביצוע פעולות והליכים מסוימים תלוי בקבלת אישורם המוקדם של 

 .אס.בי.די להכביד על פעילות עלולהמגבלה זו . הבנקים

י עמידה בהסכמי חשיפה להעמדת אשראי לפירעון מיידי כתוצאה מא 5.20.3.2
או בהוראות אס בהוראות הסכם המימון .בי. אי עמידת די- ההלוואה

, עלולהשטר הנאמנות שנחתם עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב 
, כל אחד מההסכמים האמורים בהתאמהבהתאם ובכפוף להוראות 

בעילה להעמדת מלוא האשראי המלווים הרלבנטיים לזכות את 
 מיידי ולמימוש הבטוחות שניתנו על ידי  לפירעוןאס.בי.לדישהועמד 

, מימוש הבטוחות על ידי הבנקים כאמור. אס ובעלי מניותיה.בי.די
ואילו העמדת אגרות , מהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי

החוב לפרעון מיידי מהווה עילה להעמדת האשראי הבנקאי לפרעון 
 .מיידי

 החברה המוטלות על  מגבלות- מגבלות כתוצאה ממבנה הבעלות  5.20.3.3
 וכן .אס.בי.לדי בהעמדת מקורות כספיים החברהמגבילות את 

מגבלות אלו . בשיתופי פעולה לצורך הצעת סל שירותי תקשורת
אס ועל יכולותיה .בי.משפיעות באופן מהותי על מצבה העסקי של די

 .עיל ל5.1.3.7   - ו5.1.2  סעיפים ראו -התחרותיות 
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אס לקיים תזרים מזומנים .בי.על די - קיום תזרים מזומנים מספק 5.20.3.4
מספק לצורך עמידתה בתכנית העסקית שלה ופרעון האשראים 

אי פירעון במועד כאמור מהווה עילה להעמדת האשראי . שנטלה
לפירעון מיידי בהתאם ובכפוף להוראות וסייגי ואגרות החוב הבנקאי 

  .התאמהב, הסכם המימון ושטר הנאמנות

אס מבוצעים באמצעות מקטעי .בי. שידורי די- כשל ופגיעה בלוויין  5.20.3.5
הממוקמים בנקודה זהה , "3עמוס  "- ו" 2עמוס "החלל של הלוויינים 

כשל בפעילות אחד הלווינים או פגיעה בו עלולים לשבש . בחלל
ושיבוש וצמצום אלו צפויים , .אס.בי.ולצמצם את היקף שידורי די

, עם זאת". 2עמוס "תר במקרה כשל בלווין להיות משמעותים יו
הכפילות בלוויינים שבאמצעותם מבוצעים השידורים למנויים 
מאפשרת להקטין באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בפגיעה באחד 

במידה ויהיה כשל . ומשפרת את יכולת השרידות של השידור, מהם
דרים על ניתן יהיה להעביר את עיקר הערוצים המשו, באחד הלוויינים

אס באמצעות מקטעי החלל הקיימים בלוויין השני ויתכן .בי.ידי די
שאף באמצעות מקטעים נוספים באותו הלווין שיועמדו לשימוש 

 אין ביטוח אס.בי.די ל.אך לא את כלל הערוצים המשודרים, .אס.בי.די
 . לאובדן הכנסות שנגרם בגין כשל ללוויין

 תלות מהותית אס.בי.דיל . -תלות בבעל הזכויות במקטעי החלל  5.20.3.6
מאוד בחלל כבעל הזכויות הבלעדי והספק היחידי של מקטעי החלל 

  .אס.בי.דישבשימוש 

תלות אס .בי.דיל–תשתית ושירותים , תוכן, ציוד, תלות בספקי תוכנה 5.20.3.7
 לרבות שירותי הצפנת ,תוכן ושירותים מסוימים, ציוד, בספקי תוכנה

 המסופקים על ידם עלולה  ואי קבלת המוצרים והשירותים,השידורים
 . או בקצב צמיחתהאס.בי.דילפגוע בתפקוד 

 תלות בשימוש בתיול אס.בי.די ל–תלות בשימוש בתיול הפנימי  5.20.3.8
ואשר , שהינו בבעלות חברת הכבלים, בתי המנוייםחלק מהפנימי ב

, לעיל 5.15.3 כאמור בסעיף . השימוש בו נעשה על פי הוראות המינהל
 את ביטול הוראות  כי הוא שוקל משרד התקשורת הודיע2005בשנת 
, ללא קיום הסדר חלופי הולם, היה ויבוטלו הוראות המינהל. המינהל

אשר יאפשר לספק האחד לעשות שימוש בתשתיות הספק האחר בבתי 
 .אס.בי.דייהווה הדבר חסם מהותי לגיוס מנויים ל, המנויים

 פגיעה במרכז שידור עלולה לגרום לקושי - פגיעה במרכזי השידור  5.20.3.9
ואולם ביזור השידורים לשני מרכזי , משמעותי בהמשך השידורים

מקטין באופן משמעותי את ) בכפר סבא ובצומת ראם(שידורים 
הסיכון הכרוך בפגיעה באחד מהם ומשפר את יכולת שרידות עיקר 

במקרה של פגיעה באחד ממרכזי השידורים תוכל  .השידורים
להמשיך ולשדר ממרכז השידורים האחר את ערוציה . אס.בי.די

כאשר למרכז בכפר סבא יכולת להעביר מספר רב יותר של (העיקריים 
ולפיכך קיים גיבוי , בכל מרכז שידורים מערכת הצפנה זהה). ערוצים

 .גם למערכת ההצפנה במקרה של פגיעה באחד ממרכזי השידור

הערכה .  מידע צופה פני עתידכאמור בפסקה זו הינה אס.בי.דיהערכת 
 אס.בי.הספק עימו קשורה דיזו מבוססת על אספקת שירותי הגיבוי מ

הערכה זו עשויה שלא . במקרה של פגיעה במרכז השידורים בכפר סבא
להתממש או להתממש באופן חלקי או אחר אם לא יתאפשר 

  .לקבל את שירותי הגיבוי אס.בי.דיל

 כשל משמעותי במערכות –. סא.בי.כשל במערכות המיחשוב של די 5.20.3.10
עלול לפגוע ביכולתה התפעולית של . אס.בי.המחשוב המרכזיות של די

אתר גיבוי מרוחק המיועד להפעלה ומתן . אס.בי.לדי. אס.בי.די
ואולם , שירותי מחשוב חלקיים בתוך שעות בודדות מקרות כשל

לא תוכלנה להתממש ללא . אס.בי.יכולות תפעוליות מסויימות של די
 . ילות תקינה של מערכות המחשוב המרכזיותפע

 תשתית - נחיתות טכנית ואי יכולת הצעת שירותים משולבים  5.20.3.11
 סובלת מנחיתות טכנית בתשתיתה לעומת תשתית אס.בי.די
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 ליתן שירותי אס.בי.דיות הטכנית מונעת מתיחהנ. מתחרותיה
, VODלרבות , אינטרנט ושירותים אינטראקטיביים שונים, טלפוניה
ומחייבת אותה לרכוש שירותים אלו או לקיים , תיתה שלהעל תש

 . שיתופי פעולה כדי לספק שירותים אלו ללקוחותיה

 אס.בי.די -אי יכולת הצעה חבילה משולבת אנלוגית ודיגיטלית  5.20.3.12
בעוד שחברת הכבלים , מספקת למנוייה מפענחים דיגיטליים בלבד

הצעה . ליים לספק הן מפענחים אנלוגיים והן מפענחים דיגיטהיכול
ומשפרת את , של שני סוגי המפענחים מוזילה למנוי את עלות הציוד

 . היכולת התחרותית של חברת הכבלים

 מבוססים על הצפנת אס.בי.די שידורי -פגמים במערכת ההצפנה  5.20.3.13
השידורים המועברים באמצעות הלוויניים וקידודם באמצעות 

פגמים . יםהמותקנים במפענחים שבבתי המנוי" כרטיסים החכמים"
במערכת ההצפנה או פריצה שלה עלולים לאפשר צפיה בשידורים ללא 

וכן להפרה של ,  ובכך להביא לקיטון בהכנסותאס.בי.דיתשלום ל
  .אס לבין ספקי התוכן שלה.בי.ההסכמים בין די

- משדרת למנוייה כאס.בי.די - חשיפה בגין שידור ערוצים ללא הסכם  5.20.3.14
ידורים שלהם כשידורים  ערוצים אשר משודרים ממקור הש10

גם ללא (והניתנים לקליטה במדינת ישראל , לוויניים לא מוצפנים
 עושה אס.בי.די. וזאת ללא הסכם עם בעלי זכויות השידור, )מפענח

 . מאמצים להסדיר התקשרויות עם בעלי זכויות השידור

 אס.בי.די לנוכח מספר מנוייה קיימת ל-חשיפה לתביעות יצוגיות  5.20.3.15
ת ייצוגיות וככל שגדל מספר המנויים גדלה החשיפה חשיפה לתביעו

לבקשות תלויות ועומדות . לתביעות ייצוגיות בסכומים משמעותיים
 5.18  לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות ראו סעיף אס.בי.דיכנגד 
 .לעיל

עמידה בתנאי והוראות המשרד לאיכות הסביבה ביחס למרכז  5.20.3.16
 במקרה של אי עמידה בתנאי והוראות המשרד לאיכות -ים השידור

אס לסנקציות .בי. חשופה דיהסביבה ביחס למרכז השידורים
 .הקבועות לפי דין

 אס.בי.די תחום התדרים בו עושה -הקצאה משנית של תחום התדרים  5.20.3.17
שימוש לשם העברת שידוריה מלוויני השידור לצלחות הקליטה 

 הוקצה על פי רשיון על ידי משרד ואשר, המותקנות בבתי המנויים
באופן בו , מוגדר כתחום תדרים שהוקצה בהקצאה משנית, התקשורת

קיים גורם ישראלי אשר רשאי לעשות בתחום התדרים שימוש ראשי 
ל "היה ובעל ההקצאה הראשית ישתמש בתחום התדרים הנ. מורשה

  שיבושיםאס.בי.דיבאופן מתמשך ומשמעותי עלולים להגרם לשידורי 
או זמינות השידורים למנוייה שעלולים לגרום לפגיעה /באיכות ו

למיטב ידיעת ,  נכון למועד דוח זה.אס.בי.דיבתוצאותיה הכספיות של 
 לא עשה בעל ההקצאה הראשית שימוש בתדרים האמורים אס.בי.די

 .אס.בי.דיאו מתמשכות בשידורי /באופן שגרם להפרעות ממשיות ו
עברים באופן אלחוטי מלוויני השידורים אס מו.בי.היות ששידורי די

,  מקטעי חלל לצלחות הקליטה שבבתי המנוייםאס.בי.דיבהם חוכרת 
עלול לגרום , באותו תחום תדרים, הרי ששידור אותות אלחוטיים

 אס.בי.דיאו בזמינות השידורים שמספקת /לשיבושים באיכות ו
 . למנוייה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות

אס מועברים באופן אלחוטי .בי.היות ששידורי די - הפרעות לשידורים  5.20.3.18
לצלחות הקליטה שבבתי ומהם לוויני השידורים ממרכזי השידורים ל

 וכן באותו תחום תדרים, הרי ששידור אותות אלחוטיים, המנויים
 לגרום יםעלול, ברד או שלגים,  קיצוניים של גשם כבדרתנאי מזג אוי

 אס.בי.דירים שמספקת או בזמינות השידו/לשיבושים באיכות ו
 .למנוייה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות

 הפרעות לא רציפות בשידורי  התגלו9.10.07 - ל 5.9.07בתקופה שבין 
אשר התרחשו בעוצמות ובהיקפים שונים שגרמו לשיבושים , אס.בי.די

אס בעיקר באזור צפון הארץ ומישור .בי.באיכות ובזמינות שידורי די
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 ,אס וכנמסר לה על ידי גורמים ממשלתיים.בי.למיטב ידיעת די. החוף
  שביצעמקור ההפרעות היה גורם חיצוני, בעקבות פעולות האיתור

  .אס.בי.פעילות שידור בתחום התדרים בו מועברים שידורי די

 צוות  למנות החליטה הממשלה2007בחודש אוקטובר , בהקשר זה
קשר של העולים בה לבחינת מכלול ההיבטים והסוגיות,  בינמשרדי

, נכון למועד דוח זה. ובהקשרים הרחבים יותרהאמורות הפרעות ה
  . טרם הוגשו מסקנות הצוות

ולא על ,  שההפרעות לשידורים נגרמו על ידי גורמים חיצונייםאףעל 
 אס לשידור חופשי את.בי.פתחה די, אס.בי. דיידי מעשה או מחדל של

ערוצי ה ולמעט ערוצי ארוטיק(המשווקים על ידיה כל הערוצים 
 לתקופה של שלושה חודשים וזאת,  לכלל מנוייה)סרטים בתשלום

אשר  כאשר מנויים ,15.1.08עד ליום  ו2007מאמצע חודש אוקטובר 
" פרימיום"בהתאם להתקשרות עימם רוכשים בתשלום נפרד ערוצי 

 הפיצוי האמור .ששודרו ללא תשלום נוסף כאמור זוכו בגין תשלום זה
אס בקשר עם ההפרעות .בי.ים שנגרמו לדיויתר ההוצאות והנזק

  .אס.בי.האמורות גרמו לפגיעה בתוצאותיה הכספיות של די

להלן הצגת גורמי הסיכון על פי טיבם ודירוגם על פי השפעתם לדעת הנהלת  5.20.4
 לגבי מידת ההשפעה של גורם סיכון אס להלן.בי.דית ו כי הערכ, יצוין.אס.בי.די

ה של גורם הסיכון בהנחת התממשות  משקפת את מידת ההשפעאס.בי.דיעל 
ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו , הסיכון גורם

סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו , כמו כן. כאמורהתממשות הלסיכויי 
 : גורם סיכון או הסתברות התרחשותועל פי הסיכון הגלום בכלבהכרח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





  
  

  לדוח התקופתי' פרק ב
  
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  8200 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
  
  
  

החברה הישראלית לתקשורת " בזק"הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
: ו ביחד להלןהחברה והחברות המאוחדות יכונ(וחברות הקבוצה במאוחד ) "החברה" :להלן(מ "בע
  ). "דוח הדירקטוריון": להלן (2008 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום , )"הקבוצה"
  

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

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

  
 31.12.08 נכלל בדוחות הכספיים ליום וא מהותי לפעילות הקבוצה והו שאינ נוסף פעילותםלחברה תחו

   . והשקעה בקרן הון סיכוןכמגזר עסקי הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות
  

הגידול . שנה המקבילהח ב" מיליון ש1,361-ח לעומת כ" מיליון ש1,521-  המדווחת הסתכם בכלשנההרווח 
ח " מיליון ש5,437- ח לכ" מיליון ש5,841- מירידה בהוצאות הפעלה וכלליות מסך של כברווח נבע בעיקרו 

הרווח . ח" מיליון ש581- ח לסך של כ" מיליון ש349-שקוזזו בשל העליה בהוצאות המימון מסך של כ
 שנהח ב" מיליון ש1,330 ומתח לע" מיליון ש1,627-המיוחס למחזיקי ההון של החברה הסתכם בכ

 נבע בעיקרו מגידול ברווח בכל המגזרים פרט למגזר הטלוויזיה הרב לשנה הגידול ברווח .המקבילה
  .לפרוט נוסף ראו להלן. בו גדל ההפסד, ערוצית
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  המצב הכספי       .1
 ).IFRS(הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים   .א
 
ח "מיליארד ש 15.16-ח לעומת כ"מיליארד ש 14.31- מסתכמים בכ31.12.08נכסי הקבוצה ליום   .ב

מנכסי הקבוצה הינם  )42%-כ (ח" שמיליארד 6.04-  כ.ח"מיליון ש 845- ירידה של כ31.12.07ליום 
  .31.12.07-ב) 40%-כ (ח" ש מיליארד6.06-כוש קבוע לעומת כר

  
במגזר זה חלה ירידה בסך .  הנייחתתפנים ארצינבעה ממגזר התקשורת ה קבוצהבנכסי ההירידה   

מימוש  בעיקר בשל ח" ש מיליון499 - בהשוואה לשנה הקודמת  בסך של כ,השוטפים הנכסים
לתשלום דיבידנד ששימשו ,  וירידה במזומנים ושווי מזומניםנכסים פיננסיים מוחזקים למסחר

ירידה ביתרת חלה  כן כמו. עילות השקעהעון התחייבויות ולפפרל, ח" מיליארד ש1.51בסך 
בנוסף . ת שנבע ממעבר למערכת בילינג חדשהוהדבקת פיגור במשלוח חשבונלקוחות בעיקר עקב 

חלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מהפער בין הוצאות הפחת לבין ההשקעה 
  .שבוצעה בתקופת הדוח

  
 4.64- לסך של כ31.12.07ח ליום "שמיליארד  4.34 - נכסי המגזר מכגדלובמגזר הרדיו טלפון הנייד   

לצורך וברכוש קבוע  בזכויות לתדרים השקעהעיקר הגידול נבע מ. 31.12.08ח ליום "מיליארד ש
ה  ביתרת הלקוחות שנבעעליה  כמו כן חלה. HSPA/UMTS)בטכנולוגיית  (הפעלת הרשת החדשה

  .כרטיסי אשראיתשלומים ב ניכיון מהפסקת בעיקר
ירידה במלאי עקב צמצום כן חלה  ומזומנים בעיקר בשל חלוקת דיבידנדרות תירידה בי  חלה,מנגד  

  . CDMAת ימלאי המכשירים הפועלים בטכנולוגי
  

 ליום ח"ש מיליון 887-מכ גדלו נכסי המגזרר "ונס שירותי אינטרנט ,במגזר התקשורת הבינלאומית  
בהוצאות מראש מעליה יקר בע  נבע הגידול31.12.08 ליום ח"ש מיליון 994- לסך של כ31.12.07

לקוחות ובמלאי ביתרת העליה ומזומנים ביתרת ה עליה ,עבור זכויות שימוש בקיבולותלזמן ארוך 
  .המגזרעקב גידול בכל מרכיבי הפעילות של 

  
 31.12.07ח ליום " מיליארד ש1.10-מכבסך הנכסים מתון  גידול הרב ערוצית חל טלוויזיהבמגזר ה  

  .31.12.08ח ליום " ש מיליארד1.13-לסך של כ
    
ח "מיליארד ש 4.72- הסתכם בכ31.12.08ליום  של החברה למחזיקי ההוןהמיוחס ההון העצמי   .ג

 מכלל 30%-  שהיוו כ31.12.07-ח ב"מיליארד ש 4.54- זאת לעומת כ,  מכלל המאזן33%-המהווים כ
י חלוקת " עשל הקבוצה שקוזז ברובו לשנה רווח הבעיקרו מ בהון העצמי נבע הגידול  .המאזן

 .ח" מיליארד ש1.51-דיבידנד בסך של כ
         

ח "מיליארד ש 6.05- הסתכם בכ 31.12.08 ח ליום"דות פיננסיים ולמחזיקי אגלמוסחוב הקבוצה   .ד
 ממגזר התקשורת הפנים בעיקרוהקיטון נבע . 31.12.07ליום  ח" שמיליארד 6.74-וזאת לעומת כ
 טלפון נייד הרדיומגזר ומ ,ח"ש מיליון 593- ם של כבשל פרעון אגרות חוב בסכו ארצית הנייחת

בקבוצה ואשראי לזמן קצר הלוואות , הכל פרעון אגרות חוב סך .ח"בשל פרעון הלוואות ואג
בשל שיערוך הלוואות ואגרות חוב בעיקר הקיטון קוזז בחלקו  .ח" מיליון ש912-הסתכם לכ

  .עליה במדד המחירים לצרכןצמודות מדד עקב 
שרותי . אס.בי. דישבון של החברה הפנו תשומת הלב בדוחות הכספיים למצבה הכספי שלרואי הח    

     2008 בדצמבר 31ליום נכון , )3(33-ו) 3('ג13ים כאמור בבאור .)אס.בי.די: להלן) (1998(לווין 
 וזאת לאחר שקיבלה מהבנקים ביום באמות המידה הפיננסיות שנקבעו להאס אינה עומדת .בי.די
 בקשר אס הקלה.בי. לאחר תאריך המאזן קיבלה די.2008עדכונים להתניות לשנת  2008 במרס 5

 אס.בי.דיולפיכך לתאריך אישור דוחות אלה , 2008 בדצמבר 31הפיננסיות ליום מידה האמות עם 
אס מותנה בין היתר בעמידה .בי.המשך פעילותה של די.  שנקבעו בהסכם המימוןת בתנאיםדעומ

אס .בי.להערכת הנהלת די. או בהקלות נוספות שיתקבלו/ ו2009י שנת שנקבעו לגב בהתניות
מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית 

  .אס.בי.מזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון דיהתזרימי 
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  תוצאות הפעולות  .2

  
  עיקרי התוצאות .א

      
מיליארד  12.41-הסתכמו בכלא חלו שינויים לעומת השנה המקבילה והם  2008 בשנתכנסות הקבוצה הב
   .ח"ש

 מלואומגזר הרדיו טלפון נייד והטלויזיה הרב ערוצית שקוזז ב מגידול בהכנסות בנובעתהיציבות בהכנסות 
  .בשל ירידה במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת

  
ח " מיליון ש1,769-סך של כלעומת  ,ח"שמיליון  1,703-כהסתכמו בשל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 

  .3.7%-קיטון של כ ,המקבילה שנהב
אשר קוזז בחלקו וממגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עיקר הקיטון נבע ממגזר תקשורת פנים ארצית נייחת 

  .בשל עליה בהוצאות במגזר הרדיו טלפון נייד
  

- ח לעומת סך של כ" מיליון ש2,354- כ הסתכמו בסך של2008 בשנתהוצאות שכר העבודה של הקבוצה 
  .1%-קיטון של כ,  המקבילהבשנהח " מיליון ש2,375

פנים ארצית נייחת שקוזז בחלקו בשל עליה  הקיטון נובע מירידה בהוצאות השכר במגזר התקשורת
  . הקבוצה מגזרישארשכר בהבהוצאות 

  
 מיליון 5,841-לעומת כ ,ח" שמיליון 5,437-בכ הסתכמו 2008בשנת הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה 

  .7%-קיטון של כ,  המקבילהבשנהח "ש
  .ובע מירידה בהוצאות בכל המגזרים העיקריים בקבוצההקיטון נ

  
הרווח הושפע . ח"ש מיליון 1,627-  הסתכם ב2008בשנת  שיוחס למחזיקי ההון של החברה לשנההרווח 

 ההון של מחזיקינכללו בחלק . אס.בי.סדי די מהפ58%מיישום מוקדם של תקנים בינלאומיים לפיהם 
  .בדוחות הכספיים) 1( כב 3 לפרטים ראו באור –החברה 

  
   מגזרי פעילות .ב

  
  :להלן נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצה

  
  

1-12/2008  
  

1-12/2007  
  
  

  הכנסות לפי
  מגזרי פעילות

  

  
  ח"מיליוני ש

  
 נסות מסך הכ%

  
  ח"שמיליוני 

  
   מסך הכנסות%

  תקשורת פנים 
  ארצית נייחת 

  

  
5,498  

  
44%  

  
5,713  

  
46%  

  רדיו טלפון נייד
  

4,713  38%  4,684  38%  

  תקשורת בינלאומית
  ר" שירותי אינטרנט ונס

  

  
1,306  

  
11%  

  
1,304  

  
11%  

  טלויזיה רב ערוצית
  

1,513  12%  1,415  11%  

  )6%(  )716(  )5%(  )623(  אחר וקיזוזים
  

  כ"סה
  

12,407  
  

100%  
  

12,400  
  

100%  
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1-12/2008  
  

  
1-12/2007  

  

  
  
  

   פעוליתרווח 
  לפי מגזרי פעילות

  

  
  ח"מיליוני ש

  
   מהכנסות%

  המגזר

  
  ח"שמיליוני 

  
   מהכנסות%

  המגזר
  תקשורת פנים 
  ארצית נייחת

  

  
1,475  

  
27%  

  
1,319  

  
23%  

  רדיו טלפון נייד
  

933  20%  805  17%  

  רת בינלאומיתתקשו
  ר"שירותי אינטרנט ונס

  

  
242  

  
19%  

  
204  

  
16%  

  4%  56  12%  177  טלויזיה רב ערוצית
  

  אחר וקיזוזים
  
)10(  

    
)8(  

  

  
 / מאוחדרווח תפעולי

  אחוז מהכנסות הקבוצה

  
2,817  

  
23%  

  
2,376  

  
19%  

  
  

  מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת
  

  :הכנסות
   

 שנהח ב" מיליארד ש5.71- ח לעומת כ" מיליארד ש5.5- הסתכם בכ2008שנת בהיקף ההכנסות 
  .3.8%-קיטון של כ, המקבילה

  
 מיליון 137-  בסך כהירידה בהכנסות המגזר נבעה מירידה בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות

בעיקר עקב ניידות (ירידה נוספת נבעה מירידה במספר הקווים ). במקביל ישנה ירידה בהוצאה (ח "ש
הירידה בהכנסות . 2008 וביוני 2007ידה בתנועת השיחות ומהפחתת תעריפים ביוני מיר, )המספרים

עקב גידול במספר ) ADSL(מותנה בעיקר בשל המשך הגידול בהכנסות משירותי האינטרנט המהיר 
   . מתמסורת ותקשורת נתוניםהמנויים ובמכירות רשת ביתית וכן בשל גידול בהכנסות 

  
  

  :עלויות והוצאות
  

 בשנהח " מיליון ש941 - ח לעומת כ" מיליון ש852 - הסתכמו בכ2008שנת ב  והפחתותהפחתהוצאות 
  .9.5%-קיטון של כ, המקבילה

עות ברכוש חדש ושינוי אומדן אורך ירידה בהשק, מקור הירידה הינו סיום הפחתתו של רכוש קבוע
  .חיים וערך גרט של רכוש קבוע

  
 שנהח ב" מיליון ש1,293-ח לעומת כ"מיליון ש 1,202- הסתכמו בכ2008שנת בהוצאות השכר 

  .7%-קיטון של כ, המקבילה
 בחלקה קוזזהש  וירידה בהוצאות נלוות לשכרהירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מפרישת עובדים

  .בשל תשלומים מבוססי מניות ועדכוני שכר
  

ח "ון ש מילי2,121- לעומת כח "מיליון ש 1,873- כ הסתכמו ב2008בשנת הוצאות הפעלה וכלליות 
  . 11.7%-קיטון של כ, המקבילה בשנה

, ח" מיליון ש139- בסך כהירידה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות דמי הקישוריות לרשתות הסלולריות 
 כחלק, י קבלני משנה והוצאות שיווק"מקיטון בהוצאות אחזקה עו, במקביל לירידה בהכנסה

כון הפרשות לתמלוגים ולספקי תקשורת  מעד חלק מהירידה נבע.יישום תהליכי התייעלותמ
  .בינלאומיים

  
- לעומת הוצאות בסך של כ, ח" מיליון ש96- הסתכמו בכ2008בשנת  נטו , תפעוליות אחרותהוצאות

 המקבילה לעומת בשנהזאת בעיקר בשל רישום הפרשות לתביעות ,  המקבילהבשנהח " מיליון ש39
ביד בפרישה מוקדמת בשנה המדווחת וקיטון  עובד ומעיגידול בהוצאות הפרשה בגין סיום יחס

  .ברווחי הון
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  :רווחיות
  

 בשנהח " מיליון ש1,319-ח לעומת כ" מיליון ש1,475-  הסתכם בכ2008בשנת הרווח התפעולי במגזר 
  .11.8%- גידול של כ, המקבילה

  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות
  

  
  יו טלפון ניידמגזר רד

  
  :הכנסות

  
ח  " מיליארד ש4.68ח לעומת " מיליארד ש4.71-הסתכם בכ, 2008בשנת היקף ההכנסות במגזר 

  . 0.6%-גידול של כ,  המקבילהבשנה
  

דמי שהביא לגידול בהכנסות מ 3ובפרט מנויי דור העליה נבעה בעיקר מגידול במספר המנויים 
 בהכנסה הממוצעת כנסות קוזז חלקית על ידי שחיקההגידול בה . ובהכנסות משרותי תוכןשימוש

כמו כן חלה ירידה בהכנסות ממכירת  . ומקיטון בדקות תנועהתעריפיםלמנוי בעיקר בשל שחיקת 
ת המכירות והשדרוגים של ציוד קצה שהתקזזה על ידי עליה במחירי ציוד קצה עקב ירידה בכמו

  .והשדרוגיםהמכירות 
  

  :עלויות והוצאות
  

 בשנהח " מיליון  ש479-ח לעומת כ" מיליון ש523-  הסתכמו בכ2008בשנת חת והפחתות הוצאות הפ
  .9.2%- גידול של כ, המקבילה

  .החדשה מהאצת פחת של פריטי רכוש קבוע כתוצאה מהמעבר לרשת בחלקוהגידול נובע 
  

, ה המקבילבשנהח " מליון ש598-ח לעומת כ"  מיליון ש638-  הסתכמו בכ2008בשנת הוצאות השכר 
  .6.7%-גידול של כ

  .מתוכנית תשלומים מבוססי מניות למנהלים עיקרבהעליה בהוצאות השכר נבעה 
  

ח "ון ש מילי2,802- לעומת כח "מיליון ש 2,619-כ הסתכמו ב2008בשנת הוצאות ההפעלה והכלליות 
  .6.5%-כקיטון של , המקבילה בשנה

 בשל ה בחלקהאשר קוזז ובמחירםרגו  בכמות המכשירים שנמכרו ושודירידהמהירידה נבעה בעיקר 
  .גידול בהוצאות אחזקת אתרים

  
  :רווחיות

  
 בשנהח " מיליון ש805-ח לעומת כ" מיליון ש933- הסתכם בכ2008בשנת הרווח התפעולי במגזר 

  .15.9%- גידול של כ, המקבילה
  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות

  
  
  ר"אינטרנט ונס, ל"תקשורת בינזר מג

  
  :הכנסות

  
 בשנהח " מיליון ש1,304- ח לעומת כ" מיליון ש1,306- מסתכם בכ2008בשנת היקף ההכנסות במגזר 

  . המקבילה
ת  העבריחד עם זאת חל קיטון בהכנסות מפעילות, הכנסות המגזר נותרו דומות בשנים המדווחות
 מנגד היה גידול .)PBX(מכירת מרכזיות פרטיות ת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם ומפעילו

 משיחות בינלאומיות יוצאות עקב עליה בכמות הדקות היוצאות וכן גידול בהכנסות המגזרבהכנסות 
אינטגרציה ופתרונות הבתחום האינטרנט עקב גידול בכמות לקוחות פס רחב ועליה בפעילות 

  .תקשורת ללקוחות עסקיים
  

  :עלויות והוצאות
  

 בשנהח " מיליון ש87-ח לעומת כ" מיליון ש80-  הסתכמו בכ2008בשנת והפחתות ת הפחת הוצאו
  .2007ידה נובעת מסיום הפחתות של נכסים בשנת היר.  7%-קיטון של כ, המקבילה
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,  המקבילהבשנהח " מיליון ש240 - ח לעומת כ" מיליון ש260- הסתכמו בכ2008בשנת הוצאות השכר 
  .8.3% -גידול של כ

גידול במצבת כח אדם ,  למנהליםמניות י מבוססתשלומיםובע מתכנית ל בהוצאות השכר נהגידו
  .ועדכוני שכר

  
ח "ון ש מילי773- לעומת כח "מיליון ש 724-כ הסתכמו ב2008בשנת הוצאות ההפעלה והכלליות 

  . 6.3%-קיטון של כ, המקבילה בשנה
ילי תקשורת בעולם במקביל לירידה בפעילות העברת שיחות בין מפע מקיטון ההירידה נבעה בעיקר

  .בהכנסות
  

  :רווחיות
  

 בשנהח " מיליון ש204-ח לעומת כ" מיליון ש242- הסתכם בכ2008בשנת הרווח התפעולי במגזר 
  . 18.6%- גידול של כ, המקבילה

  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות
  

  יתטלוויזיה רב ערוצמגזר 
  

  :הכנסות
  

 בשנהח " מיליון ש1,415-ח לעומת כ" מיליון ש1,513-  הסתכם בכ2008בשנת היקף ההכנסות במגזר 
  .7%- גידול של כ, המקבילה

  .בהכנסה הממוצעת ללקוחבמספר המנויים ומגידול העליה נבעה מגידול 
  

  :עלויות והוצאות
  

 בשנהח " מיליון ש273- לעומת כח" מיליון ש250-  הסתכמו בכ2008בשנת והפחתות הוצאות הפחת 
  .שינוי באומדן אורך חיים של נכסיםועקב סיום הפחתה , 8.5%-קיטון של כ, המקבילה

  
,  המקבילהבשנהח " מיליון ש180- ח לעומת כ" מיליון ש197-  הסתכמו בכ2008בשנת הוצאות השכר 

קבלני משנה לביצוע עקב עליה במצבת כוח אדם בעיקר בשל סיום התקשרות עם  , 9.4%- גידול של כ
  .התקנות

  
 בשנהח "ון ש מילי906-לעומת כח "מיליון ש 888-כ הסתכמו ב2008בשנת הוצאות ההפעלה וכלליות 

 הירידה בהוצאות היתה בעיקר בעלויות מקטעי חלל לשידור ובהוצאות .2%-  של כקיטון, המקבילה
  .שיווק

  
  :רווחיות

  
 בשנהח " מיליון ש56-ח לעומת כ" מיליון ש177-הסתכם בכ, 2008בשנת הרווח התפעולי במגזר 

  .216%- גידול של כ, המקבילה
  .ובע בעיקר מגידול בהכנסות כאמורהשיפור ברווח התפעולי נ
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  נטו, הוצאות מימון . ג

  
 349-ח לעומת כ"מיליון ש 581-כסך של  ב הסתכמו2008בשנת של הקבוצה  הוצאות המימון נטו

  . 66.5%- של כגידול,  המקבילהבשנהח "מיליון ש
ון של ו שנרשמה אשתקד בשל שינוי שיעור ההיח"ש מיליון 96ת מימון בסך הגידול נובע מהכנס

בהוצאות הפרשי  חלה עליה כמו כן .במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית, בעלי מניות המיעוטהלוואות 
. בקבוצהיתרות החוב בית מר האליו צמוד עליית מדד בשל) בניכוי השפעת עסקאות הגנה(הצמדה 
   . בשל ירידה ביתרות הכספיות הנזילות של הקבוצהחלה ירידה בהכנסות ריבית מפקדונות, בנוסף

  
 מיליון 125-  בכ2008בשנת במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת הסתכמו הוצאות המימון נטו 

נטו הקיטון בהוצאות מימון . 33.5%-קיטון של כ,  המקבילהבשנהח " מיליון ש188-ח לעומת כ"ש
 147-בסך של כאס .בי. נבע בעיקר מעליה בהכנסות מהלוואות בעלים לדי המקבילהשנהבהשוואה ל
הירידה בהוצאות . כתוצאה מירידה בהתחייבויות הפיננסיותירידה בהוצאות ריבית מו ח"מיליון ש

 וירידה בהכנסות מימון מפקדונות והשקעות הריבית קוזזה בחלקה בשל עליה בהפרשי הצמדה
  .ות ערךבנייר

  
ח בהשוואה " מליון ש2- בכ2008הכנסות המימון נטו בשנת ו הסתכמהנייד טלפון הרדיו במגזר 

  . 2007ח בשנת " מליון ש5-להוצאות מימון של כ
  

ח "מיליון ש 441-  לסך של כ2008בשנת במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית הסתכמו הוצאות המימון נטו 
עיקר השינוי נובע מהכנסת מימון  .163%-גידול של כ, בילה המקבשנהח " מיליון ש168-בהשוואה לכ
ח שנרשמה ברבעון השלישי אשתקד בשל שינוי שיעור ההיוון של הלוואות " מיליון ש213- בסך של כ
  .גרמה לעליה בהוצאות המימוןבתקופה העלייה בשיעור עליית המדד , כמו כן. הבעלים

  
  מיסים על הכנסה  .ד

  
 32%-ח המהווים כ" מליון ש720- בשנה המדווחת הסתכמו לסך של כהוצאות המיסים של הקבוצה

.  מהרווח לפני מיסים33%-ח בשנה המקבילה שהיוו כ" מליון ש672- לעומת כ, מהרווח לפני המיסים
נבע מהירידה בשיעור המס , עיקר הירידה בשיעור הוצאות המיסים מהרווח לפני מיסים על הכנסה

אס שאינם .בי.הירידה מותנה בשל הגידול בהפסדי די. ינפלציהוכן מביטול חוק מיסוי בתנאי א
  .ניתנים לקיזוז לצרכי מס

  
  

  )ח"במיליוני ש(עיקריים מדוחות רווח והפסד מאוחדים של הקבוצה נתונים   .ה
  

 1רבעון   
2008  

 2 רבעון
2008   

 3רבעון 
2008  

   4רבעון 
2008  

שנת 
2008  

שנת 
2007  

  גידול 
  )קיטון(

  
  אחוזים

                  
  0%  7   12,400   12,407   3,062  3,159  3,086  3,100  )1 (הכנסות

  )4%(  )434(  10,024   9,590   2,531  2,337  2,286  2,436  )2(עלויות והוצאות 
  19%  441   2,376   2,817   531  822  800  664  רווח תפעולי

  66%  232   349   581   112  186  183  100  )3(הוצאות מימון נטו 
                  וצהרווח לפני חלק הקב

  10%  209   2,027   2,236   419  636  617  564   ברווחי חברות כלולות
                  רווחי חברות בחלק 

  )17%(  )1(  6   5   1  2  1  1   כלולות
                  רווח לפני מיסים על 

  10%  208   2,033   2,241   420  638  618  565   הכנסה
  7%  48   672   720   128  207  205  180  מיסים על הכנסה

  12%  160   1,361   1,521   292  431  413  385  רווח לשנה
                  :מיוחס ל

                  מחזיקי ההון של 
  22%  297   1,330   1,627   298  462  456  411   החברה

                  זכויות שאינן מקנות 
  -  )137(  31   )106(  )6(  )31(  )43(  )26(   שליטה

  12%  160   1,361   1,521   292  431  413  385  רווח לשנה
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  השלישי לתוצאות הרבעון 8200השוואת תוצאות הרבעון הרביעי של 

  
  :להלן פירוט השינויים המהותיים

  
. ניידהרדיו טלפון הח במגזר " מיליון ש76-מתוכו כ, ח" מיליון ש97- סך ההכנסות ירד בכ .1

  .סלולרהירידה בהכנסות המגזר היתה בעיקר בהכנסות ממכירת ציוד קצה ושירותי 
  
עיקר העליה מקורה . לעומת הרבעון הקודםח "שליון י מ194-סך העלויות וההוצאות עלו בכ .2

מרישום כתוצאה חל גידול ברבעון הרביעי   מגזר זהב .במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת
. 2009בשל החלטה להרחיב את הסכם הפרישה המוקדמת גם לשנת  לפרישה מוקדמת הפרשה

עליה ברווחי הון ברבעון קיזזה  .קטואריות אחרותהתחייבויות א בנוסף עודכנו ברבעון זה
  .בחלקה עלויות אלו

  
 במדד  בעיקר עקב ירידהלעומת הרבעון הקודםח "שליון י מ74-הוצאות המימון נטו קטנו בכ .3

  .המחירים לצרכן אליו צמודות עיקר ההתחייבויות בקבוצה
  
  

  נזילות ומקורות מימון  .3
  

  - ח לעומת כ" שמיליארד 3.41-הסתכם בכ 2008 בשנתד מפעילות שוטפת תזרים המזומנים המאוח
העליה שחלה בתזרים מפעילות . ח"מיליון ש 468- של כ גידול,  המקבילהבשנהח " שמיליארד 2.95

הלקוחות  ביתרת שינוישוטפת מקורה בעיקר בגידול ברווח התפעולי של כל המגזרים בקבוצה ומ
   . וההפרשותת הספקיםו ביתרשינוישקוזזה בחלקה בשל 

  
 והשקעות הקבוצה שבמסגרתאחד המקורות למימון תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו 

 בנכסים ח"ש מליון 469-  וח בפיתוח תשתיות תקשורת"מיליון ש 1,300-  המדווחת כבשנההושקעו 
 מליון 273- וח "מיליון ש 973-זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ, בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות

 המדווחת מימשה הקבוצה השקעות בנכסים שנהבמהלך ה.  המקבילהבשנה, בהתאמה, ח"ש
 מיליון 705- נטו בסכום של כ,זאת בהשוואה למימוש, ח" מיליון ש332- נטו בסכום של כ,פיננסיים

  .  המקבילהבשנהח "ש
   

בהם , ח"מיליון ש 1,103- בסך כולל של כ ושילמה ריבית נטו, פרעה הקבוצה חובות, המדווחתבשנה
 אשראי לזמן קצר  ח "ש מיליון 50 - כ, הלוואותח "שמיליון  148 -כ ,אגרות חובח "שמיליון  714 -כ
 בגין סילוק מכשירים פיננסים מאידך החברה קיבלה תקבול. ח תשלומי ריבית" מיליון ש243 -וכ

  - בסך של כתשלומי ריבית  ו נטו, חובפרעוןזאת בהשוואה ל. ח" מליון ש52 -בסך כ, נגזרים נטו
  .  המקבילהבשנהח "מיליון ש 3,116
 2.86 המקבילה סכום של בשנהו, ח" מיליארד ש1.51 -  של כ בסך במזומן דיבידנדשולם הדוחבשנת 

  .ח" שמיליארד
  

ממוצע . ח"מיליון ש 79- היה כ2008 בשנתמבנקים אשראי לזמן קצר יתרת ממוצע חודשי של 
 6,193-  היה כ2008 בשנת ח"למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג, ן ארוךחודשי של התחייבויות זמ

  .ח"מיליון ש
  

 בשנהח " מליון ש919-כלעומת  ,ח"ש יליון מ1,279-הסתכם בכ 31.12.08הגירעון בהון החוזר ליום 
   .המקבילה

 המותנירידה בהון החוזר במגזר הרדיו טלפון הנייד אשר נובע מגידול בגירעון בהון החוזר העיקר 
   .ר" ונסאינטרנט, ל"בינתקשורת ההור במגזר פעל ידי שי

  
לרבות מקורות האשראי , דירקטוריון החברה בחן את תזרים המזומנים החזוי של החברה

  .וקבע כי למרות הגירעון בהון החוזר אין בעיית נזילות לחברה, והאפשרות לגיוסם
  

התוצאות בפועל עשויות . ת החברההמתבסס על הערכו, המידע לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו 

  . בחשבון בהערכות אלו
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 לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד 21נו לפי תקנה ית שנגמוליםהקשר בין הת  .4
     המשרהלכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאיביחס 

  
א לפרק 7התגמולים לחמשת נושאי המשרה הבכירים כמפורט בסעיף , להערכת דירקטוריון החברה  
היקף ומורכבות , לדוח תקופתי זה מהווים תמורה הוגנת וסבירה בשים לב לגודלו של התאגיד' ד

 את השיקולים שהדריכו. פעילותו ועסקיו וכן המטלות והיקף האחריות של נושאי המשרה הבכירים
בקביעת התגמולים לנושאי המשרה ) לפי העניין, או דירקטוריון החברות הבנות(דירקטוריון החברה 
התרומה שהוא תורם לקידומו , על מעמדו ותפקידו של כל אחד מהם, בין השאר, הבכירה התבססו

היקף התגמולים של , לדעת הדירקטוריון, כמו כן. של התאגיד והתוצאות הכספיות של התאגיד
  .שאי המשרה הבכירים אינו חורג מהמקובל בתאגידים דומים במשקנו
  

    
  תרומותוהקבוצה בקהילה חברות  מעורבות      .5

    
ת למען הקהילה באמצעות מעורבות במוסדות וארגונים חברתיים הפועלים והקבוצה פועלחברות 

 -ח סכום של כ"ו בשנת הד הקבוצהו חברות  תרמןבמסגרת פעולותיה. רווחה ועוד, למטרות חינוך
במהלך מבצע . הקבוצה לפעילויות קהילתיות מגוונותחברות מתנדבים עובדי , בנוסף. ח"מליון ש 5.3

ל באמצעות פריסת טלפונים "נרתמה החברה למען תושבי הדרום ולמען חיילי צה" עופרת יצוקה"
   .מתן מחשבים ניידים ושימוש חינם באינטרנט, ציבוריים

  .2009 את תקציב התרומות לשנת בכוונת הקבוצה להגדיל
  
  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם      . 6
  

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה  
  

לפרוט . כספים ראשיל ומנהל "המשנה למנכ, אלן גלמן נוהניהול סיכוני שוק בחברה  לעהאחראי   
  .לדוח התקופתי' בפרק ד) ג(12סעיף  ראו  ו וניסיונוהשכלת

  
  תאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם

  
מחירי , האינפלציה, בשערי החליפין, החברה חשופה לסיכוני שוק כתוצאה משינוי בשערי הריבית

  .חומרי הגלם וציוד ומחירי ניירות הערך
  

  מדיניות לניהול חשיפות פיננסיות המחליפה מדיניות2008 ביוני 26דירקטוריון החברה אימץ ביום   
 חודשים שמטרתה לאפשר 3 תקופת מעבר של החלטת הדירקטוריון מאפשרת.  חשיפה קודמתולניה

וצע תוך ח ב"עיקר העסקאות הרלוונטיות לתקופת הדו. התאמת ניהול החשיפות למדיניות החדשה
עיקר יעדה של המדיניות . 2007ח דירקטוריון משנת " כמפורט בדותקיום מדיניות חשיפה קודמ

ם חשיפות משמעותיות לסיכוני שוק העלולים להשפיע על תזרים המזומנים ועל החדשה הינו צמצו
, חלקית, החברה תבצע פעילות גידור, בהתאם למדיניות האמורה. תוצאותיה הכספיות של הקבוצה
בעיקר לצמצום חשיפתה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות חוץ , בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה

  .צרכןולשינוי במדד המחירים ל
  

שיכלול בעת הצורך המלצות לשינוי אם קבוצה עקב חודשי אחר ניהול החשיפות בהחברה תנהל מ  
  .ת לחשיפות ולניהולןו הנוגע,נדרש

  
יתקיים דיון בדירקטוריון החברה ובדירקטוריונים של כל אחת מחברות הבת לפחות פעם בשנה 

שקול הדרג האחראי חריגה  במקרים בהם י.העיקריות בנושא החשיפה לסיכונים פיננסיים
  . יובאו המלצותיו בפני דירקטוריון החברה,מהיעדים

  
לחברה עודף משמעותי של התחייבויות על נכסים הצמודים למדד ועיקר החשיפה  – אינפלציה

על הכנסותיה לשיעור האינפלציה השפעה , בנוסף. הפיננסית נובעת מהסיכון בעליית האינפלציה
   .החברה במהלך השנהוהוצאותיה התפעוליות של 

  
כתוצאה  . מושפע מהמדד ונבחן אחת לשנה בתקנותאשר נקבעמנגנון עדכון התעריפים של החברה 

השפעה מהותית על שחיקת , מכך יכול להיות לשיעור האינפלציה השנתי והתפלגותו על פני השנה
ואולם החברה   על ההוצאות של  משפיעשיעור האינפלציה . במהלך השנהוהכנסותיה תעריפי החברה

  . ישירים או עקיפים,  אחריםיש מנגנוני הצמדה, בעיקר הוצאות שכר, לחלק מהוצאות אלו
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 שקליים בלתי וניירות ערך חלק ניכר מיתרות המזומנים שברשותה בפקדונות החברה משקיעה
בשיעור ים  בתשואתם הריאלית כתוצאה משינויים לשינויות חשופה אלוהשקעות, צמודים

, בכדי לצמצם חשיפה זו החליט דירקטוריון החברה לבצע פעולות גידור מלא או חלקי. האינפלציה
  : בהתאם לאמור להלן,על פי שיקול דעת

  
המבטיחות שיעור עלית , שקל- פעילות הגידור תתבצע בעיקר באמצעות עסקאות פורוורד מדד . א

  .מדד נקובה לתקופת זמן נקובה
  
ויתבצע על פי מגבלות המסחר בשוק ועל פי , ל דעתיהיה נתון לשיקו ביצוע העסקאות  . ב

יעד האינפלציה של בנק  ביחס למרכז, מבחינת המחיר ותאטרקטיביכ כותת המועריוהזדמנו
 .ישראל

  
 ןטרם פקיעת תתאפשר הקטנה של פוזיציית הגידור על ידי סגירת עסקאות קיימות עוד  . ג

 .הסופית
  
 מהחשיפה 20%-שיעור ההגנה לא יפחת מ, ח"ליון ש מי500- כל עוד חשיפה זאת עומדת מעל ל  . ד

, ח" מיליון ש500-כל עוד חשיפה זאת עומדת מתחת ל;  ממנה80%ולא יעלה על שיעור של 
 . מהחשיפה50%שיעור ההגנה לא יעלה על שיעור של 

  
  .החברה עסקאות הגנה כנגד המדד במטרה להקטין את הסיכון האמורבתקופת הדוח ביצעה 

מאחר ובוצעו כעסקאות  המדדכנגד עלויות מהותיות בביצוע עסקאות ההגנה לחברה לא היו 
  . אלהח מעסקאות הגנה" מיליון ש5- כ מימון שלהכנסותהדוחות הכספיים כוללים . פורוורד

  
חייבויות והנכסים החשיפה של החברה לשינוי בשערי הריבית תלויה בעיקר באופי ההת - ריבית

אגרות החוב של החברה נושאות ריבית קבועה ולכן . ון העתידיים וכן מצרכי המימהפיננסיים שלה
  .  הריבית ישפיע על השווי ההוגן ולא על ערכן הפנקסנישיעורשינוי ב

שווי שוק זה . לחברה השקעות באגרות חוב סחירות המוצגות בספרי החברה על פי שווי השוק שלהן
  . הדוחות סכום ההשקעות הללו מזערינכון למועד פרסום.  בשיעור הריבית במשקיםמושפע משינוי

  
 אולם לא מן הנמנע שתבצע הגנות ,אין החברה מגינה על החשיפות שתוארו לעיל, נכון למועד הדוח

כמו כן החברה לוקחת בחשבון את ההשפעות כאמור בשיקוליה בקביעת סוג . בנסיבות שוק עתידיות
  . ובניהול תיק ההשקעות שלהההלוואה שהינה לוקחת

  
 יכול להשפיע על וא החליפין של השקל מהווה חשיפה כלכלית באשר הי שינוי בשער– ליפיןשערי ח

בעיקר בהחזר התחייבויות צמודות מטבע , הרווח של החברה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה
  . זרובתשלומים עבור רכישת ציוד וחומרי גלם הצמודים למטבע

  
החברה תבצע פעולות גידור של חשיפתה החברה כי חשיפה זו החליט דירקטוריון בכדי לצמצם 

  :בכפוף לעקרונות ולכללים הבאים, החשבונאית לסיכון שערי המטבע
  

 200 - דרת לסיכון שערי מטבע לא תעלה על סכום שווה ערך לגוהחשיפה המאזנית הבלתי מ  .א
  .מיליון דולר

או /ל הרכישה ובעת מועד ההחלטה ע, אם בכלל, או השקעה יבוצע/גידור עסקאות רכישה ו  .ב
  .ההשקעה עצמה או/השקעה והחלטה בגינו במסגרת החלטת הרכישה ו

  
מאחר ובוצעו כעסקאות כנגד שער החליפין לחברה לא היו עלויות מהותיות בביצוע עסקאות ההגנה 

  . אלהח מעסקאות הגנה" שמיליון 5 - כ מימון שלהכנסותהדוחות הכספיים כוללים . פורוורד
  

 תזרים המזומנים מפעולות של החברה משמש בחלקו לביצוע פעולות – והציודמחירי חומרי הגלם 
מחירי הציוד מושפעים מהמדדים אליהם צמודים מחירי הציוד לרבות מדדי מחירים . השקעה בציוד

  .החברה אינה מגינה על חשיפה זו. שערי חליפין והמחירים העולמיים, ענפיים
  

מדיניות . מיתרותיה הכספיות בניירות ערךקטן   החברה משקיעה חלק– מחירי ניירות הערך
קבע , מתוך כוונה למנוע תנודתיות בתשואה על התיק. על ידי דירקטוריון החברה הנקבע ההשקעה

. פיקדונות שקלייםודירקטוריון החברה עקרונות להשקעה לפיהן עיקר ההשקעה תהיה באגרות חוב 
ות לפי קריטריונים של בסיס  בתיק ההשקעם והחלק היחסי שלהאפיקי השקעהנקבעו 
  .נזילות וסיכון,  מועד לפדיון,הדרוג,ההצמדה

 .אין החברה רשאית להשקיע במניות כחלק מניהול תיק ההשקעות שלה, לפי מדיניות השקעה זו
  .סך ההשקעות בניירות ערך מזערי, נכון למועד פרסום הדוחות
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  תיאור הסיכונים וניהולם בחברות המאוחדות 

  
הדירקטוריון על כל אחת מחברות הקבוצה לנהל מדיניות ניהול חשיפה ומעקב שוטף לפי החלטת 
לים "האחראים על ניהול סיכוני השוק בחברות המאוחדות העיקריות הינם הסמנכ. אחר ביצוע

מדיניות חברת פלאפון הינה לגדר את החשיפה החשבונאית והתזרימית של  .לכספים של החברות
. פרמטרים המשפיעים על הסיכוןה לגביבהתאם להערכותיה וציפיותיה סיכוני השוק באופן חלקי 

שקל במטרה להגן על תזרים המזומנים / הגנה עתידיות דולרבעסקאותאס מתקשרת .בי.חברת די
  .החזוי שלה

    
שכללו הגנה ח מעסקאות "מיליון ש 22 -מימון של כ הוצאותכוללים המאוחדים הדוחות הכספיים 

  .  המדווחתבשנהשת אופציות עסקאות פורוורד ורכי
  

  דוח בסיסי הצמדה
  

  .היתרות הכספיות בקבוצהנכלל מידע בדבר תנאי ההצמדה של ,  בדוחות הכספיים31בבאור 
  

  . בדוחות הכספיים30ראו באור , לפרטים נוספים על ניהול סיכונים פיננסיים בקבוצה
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מדד מחירים , ויים בשערי מטבע חוץלהלן ניתוח רגישות של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה לשינ

  .ריבית ומחירי שוק של ניירות ערך, לצרכן

  
  )ח"במיליוני ש (2008ניתוח רגישות לשנת 

  
  8200 - שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע

  

נבחנה רגישותם של פריטים .  שקל/בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין דולר
, מאזניות- ההתקשרויות האיתנות הן התקשרויות חוץ. מאזניים- יטים חוץהמופיעים במאזן וכן פר

השווי ההוגן של התקשרויות איתנות . או צמודות לדולר ולכן רגישות לשינויים בשער החליפין/הנקובות ו
למעט , לקבוצה חשיפה זניחה לשינוי בשער חליפין של מטבע חוץ אחר. חושב על ידי היוון תזרים עתידי

  .ת הבריתדולר ארצו
  

 
) הפסד(רווח 

 שווי הוגן מהשינויים
) הפסד(רווח 

 מהשינויים

  10% 5% 
לפי  שער דולר  

 3.802 -5% -10% 
 (1) (1) 12 1 1 מזומנים 
 (7) (3) 70 3 7  לקוחות 

 (1) (1) 15 1 1  לקוחות זמן ארוך
 (5) (3) 50 3 5 השקעות 

 25 13 (251) (13) (25)  ספקים 
 42 21 (417) (21) (42)  ספקים- ותהתקשרויות איתנ

 54 27 (539) (27) (54) מקטעי חלל - התקשרויות איתנות
 1 1 (14) (1) (1)   ליסינג רכבים- התקשרויות איתנות
 4 2 (36) (2) (4)   שכר דירה- התקשרויות איתנות

 7 4 (75) (4) (7) ערבויות
       מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית

 (22) (11) 3 11 22  שקל /עסקאות אקדמה דולר
       ותאופצי
 (7) (3) (3) 2 2  שקל/ית מכר דולריאופצ
 (2) (1) 2 2 3  שקל/ית רכש דולריאופצ

 88 45 (1,183) (45) (92)  כ "סה
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  2008-רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

בוססת על מרכז יעד מ,  לשנה2%ערכת אינפלציה של בוצע על ה) למעלה ולמטה (10%- ו5%ניתוח הרגישות של 
וזאת על פי בדיקה ) למעלה ולמטה( לחודש 1.5% כמו כן בוצע ניתוח של תרחיש קיצון של .האינפלציה של בנק ישראל

  .של שינוי במדד מחירים לצרכן) 2002 בחודש אפריל 1.5%שינוי חודשי של ( שנים האחרונות 10-היסטורית ב
 כמו כן .הצמודות למדד המחירים לצרכן, מתאגידים בנקאיים וממקורות אחרים, וב והלוואותלקבוצה אגרות ח

הצמודות למדד מחירים ) הסכמי ליסינג רכבים והתקשרויות עם ספקים, בגין שכר דירה(לקבוצה התקשרויות איתנות 
  .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים עתידי. לצרכן

  

שווי  מהשינויים) הפסד(ח רוו
מהשינויים) הפסד(רווח   הוגן  

1.5% 0.2% 0.1%  (0.1%) (0.2%) (1.5%) 
 - - - 24 - - - לקוחות

 (1) - - 35 - - 1  לקוחות זמן ארוך
 2 - - (155) - - (2) התחייבויות אחרות והפרשות
 - - - (6) - - -  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 3 - - (215) - - (3)   רכביםליסינג –ות נות איתויהתקשר
 1 - - (36) - - (1)  ספקים – ויות איתנותהתקשר
 9 1 1 (588) (1) (1) (9)  שכר דירה – יות איתנותהתקשרו
 - - - (8) - - -  ערבויות

 8 1 1 (554) (1) (1) (8)  ואחריםפיננסיים שהונפקו למוסדות אגרות חוב
 12 2 1 (820) (1) (2) (12)  יים ואחריםשהונפקו למוסדות פיננסאגרות חוב 
 11 1 1 (724) (1) (1) (11)  שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחריםאגרות חוב 
 15 2 1 (1,031) (1) (2) (15)  4 סדרה - שהונפקו לציבוראגרות חוב 
 27 4 2 (1,810) (2) (4) (27)  5 סדרה - שהונפקו לציבוראגרות חוב 

 5 1 - (317) - (1) (5) םהלוואות מתאגידים בנקאיי
 2 - - (156) - - (2) הלוואות מאחרים

 7 1 - (449) - (1) (7)   בחברה מאוחדתהלוואות שהעמיד המיעוט

         מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית

 (26) (3) (2) (5) 2 3 26  על מדדעסקאות אקדמה 

 75 10 5 (6,815) (5) (10) (75) כ"סה
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     2008 -  ישות לשינויים בריבית שקלית ריאליתרג  
  

אגרות אלה רגישות לשינויים בריבית השקלית .  אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועהלחברות הקבוצה
  .הריאלית

ת חוב ואיגר. 1.36מ " ובעלת מח3.83% בתשואה 31.12.08 נסחרה בתאריך 4 סדרה - איגרות חוב שהונפקו לציבור
שינויים בשווי ההוגן של . 4.32מ " ובעלת מח3.92% בתשואה 31.12.08 נסחרה בתאריך 5סדרה  -  שהונפקו לציבור

 הכפלת כלומר, גרות מוצג לפי שווי בורסההשווי ההוגן של הא. האגרות חושבו על ידי היוון תזרים המזומנים
  . בכמות הערך הנקוב המונפק 31.12.08מחיר השוק ביום 

 4.16%חושב על ידי היוון התזרים העתידי בריבית ממוצעת של בין , שאינן סחירות, בהשווי ההוגן של אגרות החו
  .9.1%-ל

הלוואות אלו , הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים צמודות מדד ורגישות לשינוי בריבית השקלית הריאלית
  .11.30%-  ל5.68%הוונו בריבית ממוצעת של בין 

  
  

  
מהשינויים) הפסד(רווח  ןשווי הוג מהשינויים) הפסד(רווח    

  10% 5%   -5% -10% 
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים 

 (2) (1) (554) 1 2  ואחרים
ת חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואגר

 (11) (5) (820) 5 11  ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים 

 (25) (12) (724) 12 24  ואחרים
 (5) (3) (1,031) 3 5  4 סדרה –בור ת חוב שהונפקו לציואגר

 (30) (15) (1,810) 15 29  5 סדרה –אגרות חוב שהונפקו לציבור 
 (4) (2) (317) 2 4 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 (8) (4) (156) 4 8 הלוואות מאחרים
 וכריםמכשירים למטרות הגנה שאינם מ

       חשבונאית
 5 2 (5) (2) (5)  קדמה על מדדאעסקאות 

 (80) (40) (5,417) 40 78 כ "סה
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  8200 - נומינלית שקליתריבית ב רגישות לשינויים

  
  

הבוחן את השינוי היומי )  למטה12%-  למעלה ו12%(ניתוח הרגישות של הריבית השקלית כולל תרחיש נוסף 
  .)2001 בדצמבר 12%שינוי יומי של (הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות 

השווי ההוגן של יתרות אלו חושב על ידי היוון התזרים העתידי , רות לקוחות הנפרעות בתשלומיםלקבוצה ית
  .7.5%בריבית של 

 הוונו בריבית ממוצעת של  אלוהלוואות, ריבית קבועהבלקבוצה הלוואות לא צמודות מתאגידים בנקאיים 
7.52%.  

  

  
  

  2008 -בריבית הדולארית  לשינויים רגישות
  

הבוחן את השינוי היומי )  למטה15%-למעלה ו 15%(ניתוח הרגישות  של הריבית הדולארית כולל תרחיש נוסף 
  ).2003 ביוני 15%שינוי יומי של (הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות 

  
  

 15%- 10%- 5%-    5%  10%  15%    םמהשינויי) הפסד(רווח  שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח 
  -  -  -  5  -  -  -  פיקדון דולרי

  )21(  )14(  )7(  )539(  7  13  20   מקטעי חלל-התקשרויות איתנות 
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 

                חשבונאית

  -  -  -  3  -  -  -  שקל/עסקאות אקדמה דולר
                אופציות

  -  -  -  )3(  -  -  -  שקל/ אופציות מכר דולר 
  -  -  -  2  -  -  -  שקל/ אופציות רכש דולר 

  )21(  )14(  )7(  )532(  7  13  20  כ"סה
 
  

מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן   
 12% 10% 5%  -5% -10% -12% 

 - - - 556 - - -  פקדונות שקליים
 8 7 3 1,041 (3) (7) (8)  יתרות לקוחות נפרעות בתשלומים

 1 1 - 128 - (1) (1)  פקדונות ויתרות חובה, השקעות
 - - - 34 - - -  לקוחות לזמן ארוך

 (18) (15) (7) (808) 7 14 17  יםיהלוואות מתאגידים בנקא
ם למטרות הגנה שאינם מכשירי

         וכרים חשבונאיתמ
 

 (5) (4) (2) (5) 2 4 5  קדמה על מדדאעסקאות 
 - - - 3 - - - שקל\עסקאות אקדמה דולר

         ותאופצי
)3( - - -  שקל/אופציית מכר דולר  - - - 

 - - - 2 - - -  שקל/ית רכש דולריאופצ
 (14) (11) (6) 948 6 10 13 כ"סה
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  )ח"במליוני ש (7200ניתוח רגישות לשנת 
  

  2007 -שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע
  

נבחנה רגישותם של פריטים המופיעים . שקל/בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין דולר
או צמודות /הנקובות ו, מאזניות- ההתקשרויות האיתנות הן התקשרויות חוץ. מאזניים- ן פריטים חוץבמאזן וכ

השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים . לדולר ולכן רגישות לשינויים בשער החליפין
  .ארצות הבריתלמעט דולר , של מטבע חוץ אחר זניחה לשינוי בשער חליפין חשיפהלקבוצה . עתידי

  

  
  

  
  

  
  

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח 

  10% 5% 
לפי שער דולר 

3.846 -5% -10% 
 (8) (4) 83 4 8 מזומנים
 (6) (3) 58 3 6  לקוחות

 (0.1) (0.1) 1 0.1 0.1 חייבים ויתרות חובה
 (10) (5) 95 5 10 השקעות 

 (2) (1) 25 1 2 לקוחות זמן ארוך
 31 16 (313) (16) (31) ספקים

 0.1 0.1 (1) (0.1) (0.1) אחרות התחייבויות
)611( (31) (61) מקטעי חלל - התקשרויות איתנות  31 61 
 43 22 (435) (22) (43) ספקים - התקשרויות איתנות

 4 2 (45) (2) (4) שכר גירה -התקשרויות איתנות 
 2 1 (19) (1) (2) ליסינג רכבים - התקשרויות איתנות

)8( ערבות  )4(  )85(  4 8 
           מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית

 (35) (18) (11) 18 35  שקל /עסקאות אקדמה דולר
)88( כ "סה  )45(  )1,258(  45 88 
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  2007 -רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
  

בוססת על מרכז יעד מ,  לשנה2% על הערכת אינפלציה של בוצע) למעלה ולמטה (10%- ו5%ניתוח הרגישות של 
וזאת על פי בדיקה ) למעלה ולמטה (1.5% כמו כן בוצע ניתוח של תרחיש קיצון של .האינפלציה של בנק ישראל

  .של שינוי במדד מחירים לצרכן) 2002 בחודש אפריל 1.5%שינוי חודשי של ( שנים האחרונות 10-היסטורית ב
  

  .הצמודות למדד המחירים לצרכן, מתאגידים בנקאיים וממקורות אחרים, ת חוב והלוואותלקבוצה יש אגרו
הצמודות למדד )  התקשרויות עם ספקיםובים כ הסכמי ליסינג ר,בגין שכר דירה(כמו כן לקבוצה התקשרויות איתנות 

  .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים עתידי. מחירים לצרכן
    

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח 
1.5% 0.2% 0.1%  0.1% 0.2% 1.5% 

 (0.2) - - 15 - - 0.2 לקוחות
 (0.1) - - 11 - - 0.1 השקעות ויתרות חובה

 (0.3) - - 24 - - 0.3  לקוחות זמן ארוך
 2 0.3 0.1 (131) (0.1) (0.3) (2) התחייבות אחרות והפרשות

 0.7 0.1 0.1 (52) (0.1) (0.1) (0.7) רכבים - ליסינג ות איתנקשרויותהת
 9 1 1 (579) (1) (1) (9)  שכר דירה - התקשרויות איתנות
 2 0.2 0.1 (105) (0.1) (0.2) (2) ספקים - התקשרויות איתנות

 0.5 - - (33) - - (0.5)  ערבויות
 12 2 1 (776) (1) (2) (12) אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
 14 2 1 (928) (1) (2) (14) אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
 10 1 1 (650) (1) (1) (10) אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים

)1,340( (1) (3) (20)  4 סדרה –אגרות חוב שהונפקו לציבור   1 3 20 
)1,706( (2) (3) (26)  5 סדרה –אגרות חוב שהונפקו לציבור   2 3 26 
 7 1 0.5 (461) (0.5) (1) (7) הלוואות מתאגידים בנקאיים

 2 0.3 0.1 (137) (0.1) (0.3) (2) הלוואות מאחרים
 6 1 0.4 (375) (0.4) (1) (6) הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 

        חשבונאית

 (54) (7) (4) 53 4 7 54 ל המדדעסקאות הגנה ע
 56.6  7.9 4.3 (7,170) (4.3) (7.9) (56.6) כ"סה
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  2007 - רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית
  

אגרות אלה רגישות לשינויים בריבית השקלית .  אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועהלחברות הקבוצה
  .הריאלית

ת ואיגר. 1.83מ " ובעלת מח3.04% בתשואה של 31.12.07נסחרה בתאריך  4ה  סידר-  איגרות חוב שהונפקו לציבור
 שינויים בשווי .5.07מ " ובעלת מח4.45% בתשואה של 31.12.07 נסחרה בתאריך 5 סידרה -  חוב שהונפקו לציבור

 כלומר,  לפי שווי בורסההשווי ההוגן של האגרות מוצג. יםההוגן של האגרות חושבו על ידי היוון תזרים המזומנ
, שאינן סחירות, השווי ההוגן של אגרות החוב.  בכמות הערך הנקוב המונפק31.12.07הכפלת מחיר השוק ביום 

  .8.14%-  ל4.18%  ביןחושב על ידי היוון התזרים העתידי בריבית ממוצעת של
וואות אלו הל,  ורגישות לשינוי בריבית השקלית הריאליתדהלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים צמודות מד

  .10.84%-  ל3.88%הוונו בריבית ממוצעת של בין 
  

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח   
  10% 5%   -5% -10% 

 (7) (4) (1,340) 4 7 4 סדרה -אגרות חוב שהונפקו לציבור 
 (37) (19) (1,706) 18 36 5 סדרה -אגרות חוב שהונפקו לציבור 

 (5) (2) (776) 2 5 שהונפקו למוסדות פיננסים ואחריםאגרות חוב 
 (12) (6) (928) 6 12 אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
 (26) (13) (650) 12 24 אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים

 (4) (2) (461) 2 4 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 (8) (4) (137) 4 8 הלוואות מאחרים

 (99) (50) (5,998) 48 96 כ "סה
  

  
  2007 -רגישות לשינויים בריבית השיקלית הנומינלית

  
 12%-  למעלה ו12%(ולל תרחיש נוסף כשקל /בעסקאות האקדמה דולרניתוח הרגישות של הריבית השקלית 

 בדצמבר 12%שינוי יומי של (הבוחן את השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות ) למטה
2001(.  

  

  

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח   
  12% 10% 5%   -5% -10% -12% 

   1 0.4 150 (0.4) (1)   השקעות פיקדונות ויתרות חובה
  2 1 176 (1) (2)   לקוחות לזמן ארוך

   7 3 936 (3) (6)   יתרת לקוחות נפרעת בתשלומים
שירים למטרות הגנה שאינם מכ

               מוכרים חשבונאית
 (1) (0.5) (0.2) (11) 0.2 0.5 1 שקל /עסקת אקדמה דולר
  (1)  9.5  4.2  1,251 (4.2) (8.5) 1 כ "סה
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  2007 - רגישות לשינויים בריבית הדולרית
  

השינוי היומי הקיצוני הבוחן את )  למטה15%- למעלה ו15% (ניתוח הרגישות של הריבית הדולרית כולל תרחיש נוסף 
  .)2003 ביוני 15%שינוי יומי של (ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות 

  . פער הריביותמצוםצעליה בריבית הדולרית מורידה את השווי ההוגן של עסקאות אקדמה בשל 
  

 מהשינויים) הפסד(רווח   
שווי 
 מהשינויים) הפסד(רווח  הוגן

  15% 10%5%   -5% -10% -15% 
 (26) (17) (8) (611) 8 16 24 מקטעי חלל-קשרויות איתנותהת

               מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
 1 0.4 0.2 (11)(0.2)(0.4) (1) שקל /עסקת אקדמה דולר

 (25) (16.6) (7.8) (622)  7.8 15.6  23 כ "סה
  

  2007 -יםרגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים שקלי
  

בוצע ) צמודות-לא(ניתוח הרגישות של אגרות החוב השקליות . החברה מחזיקה באגרות חוב שקליות שאינן צמודות
  .ח שקליות"על סמך בדיקה היסטורית של השינוי המקסימאלי במחירי אג, 2.50%-  ו1.25%בערכים של 

  
 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח   
  2.50% 1.25%   -1.25% -2.50% 

 (2) (1) 78 1 2 השקעה בניירות ערך
 (2) (1)  78  1  2 כ "סה

  
  2007 - רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים צמודי מדד

  
על סמך בדיקה היסטורית של השינוי המקסימאלי , 2%- ו1%ניתוח הרגישות של אגרות החוב בוצע בערכים של 

  .דות מדדח צמו"במחירי אג
  

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח   
  2% 1%   -1% -2% 

 (3) (1) 149 1 3 השקעה בניירות ערך
 (3) (1)  149  1  3 כ "סה

  
  2007 -ערך סחיריםניירות רגישות לשינויים במחירי 

 
את השינוי היומי ן הבוח)  למטה80%-ה ו למעל118%(כולל תרחישים נוספים פויינטר  תמניניתוח הרגישות של 

 ושינוי יומי מינימלי 6.3.2003 - ב118%שינוי יומי מקסימאלי של (הקיצוני ביותר שאירע בחמש השנים האחרונות 
  .13.8.2002-  ב80% –של 

 
  

 מהשינויים) הפסד(רווח   
שווי 
 מהשינויים) הפסד(רווח  הוגן

 118% 10%5%   -5% -10% 80% 
 - (3) (2) 34 2 3 - מניות

 (3) (0.4) (0.2) 4 0.2 0.4 5 מנית פויינטר
 - (0.1) (0.1) 1 0.1 0.1 - )מניות(ח להמרה "אג

 - (0.2) (0.1) 2 0.1 0.2 - אחרות 
 (3) (3.7) (2.4) 41 2.4 3.7 5  כ"סה
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  ת ודירקטורים בלתי תלוייםדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסי  .7
  

ון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית דירקטורי  .א
 הדירקטורים החיצוניים  אחדביחד עם(יהיה  אחד , בהתאם להוראות חוק החברות, פיננסית

לדעת הדירקטוריון מספר זה מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם ).  שניים–
עריכת דוחותיה הכספיים ,  הכספי של החברהלדין ומסמכי ההתאגדות לרבות בדיקת מצבה

  .וזאת בהתחשב בגודלה ומורכבות פעילותה, ואישורם
  
, )ר"יו(שלמה רודב  :הינםמיומנות כאמור המכהנים בחברה אשר הינם בעלי דירקטורים ה  .ב

יצחק ) דירקטור חיצוני(אייל יניב , דוד גלבוע, יואב רובינשטיין, מנחם ענבר, זהבית כהן
'  בפרק ד11בסעיף לפרוט השכלתם וניסיונם הרלוונטיים ראו . )קטור חיצונידיר(אידלמן 

 .לדוח התקופתי
 
 "ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים"החברה לא אימצה בתקנונה את   .ג

 .לחוק החברות) ה(2 19כהגדרתה בסעיף 
 

  גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח  .8
  

  המבקר הפנימי בחברה 8.1
   מלכה דרור:שם המבקר  .א
  . במינוי קבוע28.6.07-מ ומ"  במינוי מ2006 באוגוסט 14: מועד תחילת כהונה  .ב
: כישורים. לחוק הביקורת הפנימית )א(3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף   .ג

 –מבקר מערכות מידע מוסמך  (CISA; )האוניברסיטה העברית(תואר ראשון בכלכלה 
 ). ב"ארה

לחוק ) ב(146 לחוק הביקורת הפנימית וסעיף 8וראות סעיף המבקר הפנימי עומד בה  .ד
 . החברות

טרם מינויה לתפקיד המבקר הפנימי אופציות לרכישת מניות החברה ,  הוקצודרור' לגב  .ה
 אופציות לרכישת מניות 44,287: במסגרת שתי הקצאות של אופציות לכלל עובדי החברה

 מיום 2005 לעובדי החברה לשנת י המדינה במסגרת מתאר אופציות"החברה המוחזקות ע
 אופציות מתוך 29,526י המבקר "נכון ליום פרסום דוח זה מומשו ונמכרו ע (15.11.05
 אופציות מן החברה לרכישת מניותיה במסגרת מתאר אופציות 32,856וכן , )כמות זו

 10.3.08י החלטת דירקטוריון החברה מיום "עפ, כמו כן. 22.2.07לעובדי החברה מיום 
 אופציות במסגרת הקצאת אופציות למנהלים בדרג 100,000קצו למבקר הפנימי הו

לדעת החברה אין בהחזקות אלו כדי . 11.3.08י מתאר שפורסם ביום "הביניים בחברה עפ
 .מילהשפיע על טיב עבודת המבקר הפני

  .המבקר הפנימי הינו עובד החברה: שיטת העסקה  .ו
  

  דרך המינוי 8.2
  .21.6.07-ומיום 17.6.07-תיה מיום דיון בועדת הביקורת בישיבו

בהמשך המליצה הועדה . הועדה המליצה למנות את  מלכה דרור למבקר פנים של החברה
  בטווח תנאי ההעסקה שלולהעניק לה תנאי שכר וזכויות נלוות, למנותה לחברת הנהלה

  . 28.6.07י הדירקטוריון  ביום "נוי אושר עיהמ.   בחברהלים"סמנכ
   : לאישור המינויתמצית הנימוקים

מ מבקר "כמשכיהנה , הדירקטוריון אישר בישיבת הדירקטוריון את מינויה של מלכה דרור
 הבשל כישוריה וניסיונ,  בהמשך להמלצת ועדת הביקורתלתפקיד מבקר פניםפנים 

  . המקצועיים
  :סמכויות ותפקידים המוטלים על המבקר, חובות

. קבועות בנוהל הביקורת הפנימית בחברההסמכות והאחריות של המבקר הפנימי בחברה 
   .2007  בדצמבר 27-הנוהל עודכן ואושר בוועדת הביקורת של הדירקטוריון ב

   הביקורת הפנימית של החברהפי נוהל-תפקידי המבקר הפנימי על
נושאי המשרה וממלאי את פעולותיהם של פעולות החברה ותקינותן של  לבדוק את

; התקנות וכל דין החלים על החברה ,יםמירה על החוק ש:בהיבטים אלה ,התפקידים בה
סכון וטוהר יהח, היעילות, המינהל התקין שמירה על עקרונות ;הניהול העסקי התקין

מועילות אם התקבלו משיקולים עסקיים והן ;  אם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן; המידות
הנהלת  וירקטוריון הדשקיבלוהחלטות למדיניות והתאמתן ל; להשגת היעדים שנקבעו

  . החברה
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  ל הביקורת הפנימית של החברהפי נוה-סמכויות המבקר הפנימי בחברה על
הדרושים לו לפי שיקול הסבר ומסמך , רשאי לדרוש ולקבל כל מידעבחברה המבקר הפנימי   .א

חייב למסור כל מסמך או מידע לפי דרישתו  וכל עובד בחברה, דעתו למילוי תפקידו
, המבקר הפנימי יוזמן לכל ישיבות ההנהלה.  בחברהפנימיהראשונה של המבקר ה

לבדוק תלונה , ר וועדת הביקורת"באישור יו, המבקר הפנימי רשאי .הדירקטוריון וועדותיו
 .שהתקבלה ביחידת הביקורת כחלק מעבודת הביקורת

אחת לשנה לפחות יקיים המבקר הפנימי של החברה ישיבת עבודה עם כל אחד מהמבקרים   .ב
ם של החברות הבנות של החברה לדיון בתוכנית הביקורת בחברה הבת ואופן הפנימיי
  .יישומה

 
  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי 8.3

ר "על פי החלטת דירקטוריון החברה הממונה על המבקר הפנימי בחברה הוא יו
  .הדירקטוריון

  
 תכנית העבודה 8.4
 .תכנית העבודה היא שנתית  .א
 ביקורת הפנימיתהשיקולים בקביעת תכנית העבודה של ה  .ב

העיקרון המנחה בבניית תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית הוא הסיכון הטמון 
הביקורת עורכת לפחות אחת , לשם הערכת הסיכונים. בתהליכים ובפעילויות של החברה

בשיתוף , במסגרת סקר זה הביקורת בוחנת. בחברה' סקר סיכוני בקרה'לשלוש שנים 
את החשיפות והסיכונים המהותיים שבפעילויות החברה ואת , הההנהלה הבכירה בחבר

ממצאי הסקר משמשים לגיבוש הנושאים . סביבת הבקרה הקיימת לניהול סיכונים אלה
 . שנתית והשנתית-לתכנית העבודה הרב

כיסוי סביר של כל תחומי : השיקולים המובאים בחשבון בבניית תכנית העבודה הם אלה
כוח ; שיווק ומכירות; כספים(ם לחשיפה לסיכונים מהותיים הפעילות של החברה בהתא

כלכלה ; IT –טכנולוגיות מידע ; בטיחות וביטחון; מיזוגים ורכישות, השקעות, אדם ושכר
 ).  הנדסה ותכנון; ולוגיסטיקה

 גורמים מעורבים בקביעת תכנית העבודה  .ג
 .ר הדירקטוריון"וי, ועדת הביקורת של הדירקטוריון ,ל"המנכ, ההנהלה ,המבקר הפנימי

  הגורם המקבל את תכנית העבודה ומאשר אותה  .ד
 .ועדת הביקורת של הדירקטוריון

 שיקול דעת המבקר לסטות מתכנית העבודה  .ה
 וכן להמליץ על ל"המבקר רשאי להציע נושאים על פי שיקול דעתו או לפי בקשת המנכ

ר "ש אישור יובכל מקרה נדר. צמצום או הפסקת בדיקה בנושא שאושר בתוכנית העבודה
  .וועדת הביקורת

  .  שבוצעומהותיותהעסקאות הבתקופת הדוח לא נבחנו על ידי המבקר   .ו
  

  
 התייחסות הביקורת לתאגידים המהווים החזקה מהותית 8.5

 .דה של יחידת הביקורת אינה כוללת ביקורת בתאגידים מוחזקים מהותיתתכנית העבו
כעובדי (עלים מבקרים פנימיים בכל התאגידים המהווים החזקה מהותית של החברה פו

או בדירקטוריונים /חות הביקורת נדונים בוועדות הביקורת ו"דו). חוץ חברה או במיקור
, מבקר החברה רשאי. של תאגידים אלו שבהם מכהנים נושאי משרה בכירים של החברה

חות הביקורת של החברות "לקבל לפי שיקול דעתו  את דו, הביקורת הפנימיתעל פי נוהל 
ישיבת עבודה עם כל אחד מהמבקרים הפנימיים , אחת לשנה לפחות,  ועליו לקייםבנותה

  .של החברות הבנות לדיון בתוכנית הביקורת בחברה הבת ואופן יישומה
 

 היקף העסקה 8.6
 מספר שעות העסקה בשנה  .א

ביחידת הביקורת  . שעות ביקורת10,800כללה  2008תכנית העבודה של הביקורת לשנת 
בנוסף , ו בסוף תקופת הדיווח שישה מבקרים פנימיים במשרה מלאההפנימית הועסק
  . למבקר החברה

  היקף עבודתו של המבקר הפנימי בתקופת הדיווחםומצצ  .ב
המבקר הפנימי הגיש לועדת הביקורת את היקף שעות הביקורת , בהתאם לנוהל הביקורת

ועדת . תיתשנ- הנגזרת מן התוכנית הרב,  הנדרשות לביצוע תוכנית העבודה השנתית
 צמצוםהנדרש אפשר  אשר היקפה, 2009הביקורת אישרה את  תוכנית העבודה לשנת  
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 2009 מצבת העובדים החל מתחילת צמצוםוכן   שעות9000-היקף שעות הביקורת לכ
   .במבקר פנימי אחד

  
 עריכת הביקורת 8.7
 תקני עבודה  .א

 המבקרים פי התקנים המחייבים של לשכת- הביקורת הפנימית בחברת בזק נערכת על
  ).I.I.A(הפנימיים 

 כיצד הניח הדירקטוריון את דעתו כי המבקר עמד בכל הדרישות בתקנים  .ב
 נערכה בדיקת ביקורת חיצונית ביחידת הביקורת הפנימית בחברה כמתחייב  2004 דצמבר ב

מסקנת . המחייב בדיקה חיצונית אחת לחמש שנים,  של לשכת המבקרים1312' מתקן מס
שהפעילויות של יחידת הביקורת הפנימית בחברה נעשות לפי התקנים בדיקה זו הייתה 

  . המקצועיים המקובלים בביקורת פנים
 

 גישה למידע 8.8
 לחוק הביקורת הפנימית וניתנה 9הומצאו למבקר הפנימי מסמכים ומידע כאמור בסעיף 

  .לרבות נתונים כספיים, לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד
 

  הפנימיהמבקרן וחשבון יד 8.9
 . חות הביקורת בכתב"המבקר הפנימי מגיש את דו  .א
ר "חות הביקורת באופן שוטף במהלך שנת הדיווח ליו"המבקר הפנימי מגיש את דו  .ב

ועדת הביקורת של . ר ועדת הביקורת ולחברי הוועדה"ליו, למנהל הכללי, הדירקטוריון
 .חות הביקורת"הדירקטוריון דנה בקביעות בדו

  : מועדי הגשת דוחות המבקר ומועדי הדיון בועדת הביקורת בשנת הדיווחלהלן
  

מועד פרסום  'מס
  הדוח

דיון מועד 
 בועדת ביקורת

 2008ינואר   2007ינואר   1
 2008ינואר   2007מרץ   2
 2008ינואר  2007מרץ  3
 2008ינואר  2007מרץ  4
 2008ינואר  2007דצמבר  5
 2008פברואר  2007דצמבר   6
 2008פברואר  2007נובמבר   7
 2008מרץ  2007אוגוסט  8
 2008מרץ  2007אוקטובר   9

 2008מרץ  2007נובמבר  10
 2008מרץ  2007נובמבר  11
 2008מאי  2008פברואר  12
 2008מאי  2008פברואר  13
 2008מאי  2008ינואר  14
 2008מאי   2008מאי  15
 2008יוני  2008ינואר  16
 2008יוני  2008פברואר  17
 2008יוני  2008ינואר   18
 2008אוקטובר  2008מאי   19
 2008אוקטובר  2008יולי   20
 2008אוקטובר  2008יולי   21
 2008אוקטובר  2008יולי   22
 2008דצמבר  2008ספטמבר   23
 2008דצמבר  2008דצמבר   24
 2008דצמבר  2008דצמבר   25
 2009ינואר  2008דצמבר   26
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מועד פרסום  'מס
  הדוח

דיון מועד 
 בועדת ביקורת

 2009ינואר  2008צמבר ד  27
 2009ינואר  2008דצמבר   28

  
  

 2008בנוסף ערכה הביקורת בשנת הדיווח סקר סיכוני מעילות והונאות שנמסר באוקטובר 
  .2008ונדון בועדת הביקורת בדצמבר 

 
 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי 8.10

על פי הדיווחים , סבורים כיחברי הדירקטוריון  ,  שלעיל8.1-8.9על סמך האמור בסעיפים 
אופי הפעילות של המבקר , 2008היקף הביקורת בחברה בשנת , שהתקבלו ממבקר החברה

הפנימי ורציפותה וכן תכנית העבודה הם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להשיג את 
  .מטרות הביקורת

 
 תגמול 8.11
שאי המשרה הבכירה המבקר הפנימי אינו נכלל בין חמשת מקבלי השכר הגבוה מבין נו  .א

 .בתאגיד
י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה "תנאי העסקת המבקר הפנימי נדונו ואושרו ע   

ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן ומענק שנתי " אלף ש40שכר כולל בגובה : כדלהלן
 50%י ועדת הביקורת באישור הדירקטוריון בגובה עד "על בסיס יעדים שייקבעו מראש ע

 . השנתי ללא נלוותמהשכר 
המבקר הפנימי מחזיק אופציות למניות החברה אשר הוענקו , לעיל) ה)(8.1( כמפורט בסעיף  .ב

 . לו כעובד החברה
להיקף התגמול של המבקר הפנימי אין השפעה על שיקול דעתו , לדעת הדירקטוריון  .ג

  .המקצועי
  

  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .9
  

 מחייבת את ההנהלה לבצע ים חשבונאיים בינלאומייםבהתאם לכללהכנת הדוחות הכספיים 
הכנסות והוצאות וכן , התחייבויות, הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים

ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על נסיון . על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים
 בהתחשב בנסיבות שלדעתה הינם רלוונטייםוספים  נוגורמים חוות דעת,  הערכות שוויעלעבר וה

מידע . התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים. העניין
בדבר נושאים עיקריים של אי ודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות 

ריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם  אנו מע).'ו2ראו באור (ניתן בדוחות הכספיים , החשבונאית
ים משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות יקריט

  .הכספיים
  

  אומדן אורך החיים של רכוש קבוע
  

  . המדווחתשנהאומדן אורך החיים של רכוש קבוע משמש בקביעת הוצאות הפחת שירשמו במהלך ה
שיעורי הפחת מבוססים על אורך . מנוהל על פי קבוצות רכושהתקשורת  החלק העיקרי של תשתית

אורך חיי קבוצת נכסים נבחן . בנפרדהחיים השימושי הממוצע של קבוצת נכסים ולא של כל נכס 
תוכניות חברה , שינויים טכנולוגיים צפוייםב התחשבות והוא מבוסס על נסיון העבר תוך שנהמידי 

ושינויים כאלו יתקיימו מוקדם ממה שנצפה או באופן שונה ממה במידה . או שינויים אחרים
כתוצאה מכך צפוי גידול בהוצאות הפחת . יתכן ויתרת אורך החיים של נכסים אלו תקוצר, שנצפה

, במידה והשינויים יהיו מאוחר ממה שנצפה יתרת אורך החיים תוארך. בתקופות העתידיות
 לשינויים , המהותיות של הוצאות הפחת בקבוצהלאור. וכתוצאה צפויה ירידה בהוצאות הפחת

יכולה להיות השפעה מהותית ביותר על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של , כמתואר לעיל
  . הקבוצה
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  הערכת שווי פריטי רכוש קבוע
  

בהתבסס על עלותם  IFRS-פריטי רכוש קבוע מסוימים הוערכו מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל
לפי הערכת ) 2005 בינואר 1 ( אשר נקבעה בהתאם לשווים למועד המעבר, )Deemed cost(הנחשבת 

נוי יפ, עלויות פרוק IFRS-הוונו ליום המעבר ל, בנוסף. הקבוצה בהתבסס על מעריך שווי חיצוני
  .ושיקום אתרים

  .ת של החברה נקבע לפי הערכת החברהערך השייר של כבלי הנחוש
 9ראו באור (  סעיפי הרכוש הקבוע והוצאות הפחתוי משפיע עלהשימוש באומדנים והערכות שו

  .)בדוחות הכספיים
  

  התחייבות בשל הטבות לעובדים
  

ים הכוללים הנחות חישוב רבות שיכולות להיות ית על חישובים אקטוארו מתבססהתחייבויות אלו
 זחילת שכר ,לוחות תמותה, י ריבית להיווןשיעורההנחות מתייחסות בין השאר ל. שונות בפועל

   .ושיעורי עזיבות
  .) בדוחות הכספיים16 באור ראו התחייבויות אלובאשר לשינוי אומדנים בשל (

  
  

  מיסים נדחים
  

הטבת המס נכללה בדוחות . במועד מימושםהצפוי המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעור המס 
מטבע . ו צפויהכספיים הואיל ועל פי תוכניותיה העסקיות של החברה מימוש הטבת המס הינ

דבר אשר יכול להשפיע , תוצאות עסקיות בפועל יכולות להיות שונות מהתוכניות העסקיות, הדברים
  .) בדוחות הכספיים8 באור ראו (על מימוש הטבת המס בעתיד

  
  התחייבויות תלויותהפרשות ו

 
ה לחברות הקבוצה התחייבויות תלויות בסכומים אשר החשיפה המרבית האפשרית בגינן הינ

 תובענות יצוגיות בסכומים מהותיים חברות בקבוצהבין השאר תלויות ועומדות כנגד . משמעותית
  .ביותר

 הערכה של ההתחייבויות הפוטנציאליות המתייחסות לכל תביעה שנההחברה מבצעת מידי 
החברה משתמשת במיטב . קשה מאוד לקבוע את תוצאות התביעות, מטבע הדברים. ותובענה

 שהחברה תישא בעלויות בקשר עם צפויות יועציה המשפטיים על מנת לקבוע אם שיפוטה ובהערכ
  .מהימן באופן ןיישוב התביעות והאם ניתן לאמוד אות

או חלק מהן , שכלאפשרות תיתכן , ת הקיימת בתביעות משפטיותיבהתחשב באי הוודאות המובנ
אם , דוחות הכספייםבסכומים השונים מהותית מההפרשות שנכללו בבחיוב החברה תסתיימנה 

   .)בדוחות הכספיים 17- ו15  באורראו ההתחייבויות התלויותההפרשות ובאשר לפירוט ( .בכלל
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  הפרשה לחובות מסופקים

  
הדוחות הכספיים כוללים הפרשה לחובות מסופקים המחושבת באופן כללי בשיעורים מיתרת 

פי בגין חובות שגבייתם מוטלת ונסיון העבר ובאופן ספצילעתיד הלקוחות בהתבסס על הערכות 
להשפיע על תוצאות והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מההערכות והאומדנים שנקבעו . בספק

  ).בדוחות הכספיים 7ראו באור (הפעילות בהתאם 
  

  מוניטין ושווי השקעה בחברות מוחזקות
  

ן ירידת ערך מחושב ובחברת פלאפון לבחינת הצורך בהפחתה בגי. אס.בי.שווי האחזקה בחברת די
האומדן מבוסס על תחזיות שונות . י אומדן הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים"ע

 הכנסה ממוצעת ,תחזית למספר מנויים, תחזית תזרים מזומנים לשנים הבאות: ין היתרבהכוללות 
 ריבית ההיוון תחזיות אלה מבוססות על הנחות ואומדנים ורגישות לשינוי. ת עסקיותתוכניולמנוי ו

  ). בדוחות הכספיים10ראו באור (
  

  תוכנית אופציות לעובדים
  

נקבע לפי הערכת החברה בהתבסס על  לעובדי החברה המוענקותאופציות כתבי ההשווי ההוגן של 
  בתמורהשניתנו לחברהם ימשקף את השווי ההוגן של השרותהערך שנקבע . מעריך שווי חיצוני

דל בלק ושולס ובהתבסס על פרמטרים הכוללים בין היתר את מחיר  ונמדד בהתאם למולאופציות
, ממוצע משוקלל של אורך חיים צפוי של כתב האופציה, מימושמחיר , הההענק במועד המניה

 בדוחות 26ראו באור (ח ממשלתיות "תנודתיות של מחיר המניה ושיעור ריבית חסרת סיכון של אג
  ).הכספיים

  
  הערכת מכשירים פיננסיים

  
ערך נוכחי של תזרימי , שווי של מכשירים פיננסיים מחושב בהתאם לסיווגם על בסיס מחירי שוקה

ערכי השווי רגישים לשינויים בפרמטרים ששימשו בסיס . המזומנים ומודלים שונים להערכות שווי
  ). בדוחות הכספיים31ראו באור (להערכות אלה 

  
  מלאי

  
ערך המימוש נטו הינו אומדן שיכול להיות מושפע .  נטומלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש

  ).בדוחות הכספיים'  י3ראו באור  (ארועים ואי ודאויות שוניםמ
  
  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה  .10
  

מינה ועדת מאזן דירקטוריון  החברה . האורגן בחברה המופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון
   :כדלקמן הינם והרכבהתפקידיה ש
  
ולפחות אחד מהם דירקטור , בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתיהיו רוב חברי הועדה   .א

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

 ועדת .הוועדה תזמין את רואי החשבון המבקרים להשתתף בדיונים אלה. ין אישורםיבענ
קביעת מדיניות חשבונאית וקביעת נהלים : המאזן תדון ותמליץ לדירקטוריון בעניינים אלה

  .הנוגעים לדיווח ולרישום הכספי
  

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

  .הפנימי
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ועדת המאזן תקיים מעקב ובקרה על יישום המדיניות החשבונאית שנקבעה ויישום הנהלים   .ד
  .שנקבעו לדיווח ולרישום הכספי

  
, ובנושאים פיננסיים וחשבונאיים אחרים, ועדת המאזן תיתן דעתה לנושאים האמורים לעיל  .ה

ין ספציפי בהיקף מהותי בנושא מן ית שיתעורר ענבעת שתדון בדוחות הכספיים וכן כל אימ
  .הנושאים האמורים

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

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

  .עבודתם

 
בדיון בדירקטוריון השתתפו . ברו לאישור הדירקטוריוןהדוחות הכספיים נדונו בועדת המאזן והוע

, מייקל גרבינר, מנחם ענבר, איל יניב,   שלמה רודב-חברי הדירקטוריון : נושאי המשרה הבאים
אדם , יצחק אידלמן, זהבית כהן, רן גוטפריד,אריה סבן, אלון שליו, יואב רובינשטיין, סטיבן גרבינר

 רהםאב: כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה. י נומקין ויהודה פורתרמ, דוד גלבוע,  קי קיארה,סנוף'צ
כן . משפטיהץ  היוע– אמיר נחליאלי ,ל ומנהל כספים ראשי" משנה למנכ-  אלן גלמן, ל"מנכ–גבאי 

 .השתתפו בדיון  נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין
  
  
  

  בדבר שכר רואה חשבון מבקר גילוי. 11
  

 שכר הטרחה לרואי החשבון של החברות העיקריות בקבוצה בגין שרותי ביקורת להלן הוצאות
  :ושירותים הקשורים לביקורת 

  
  

  שם החברה
  רואה החשבון

   המבקר
  

  פרטים
  

  2008שנת 
  

  2007שנת 

  טרחהשכר       
   )ח"שבאלפי (

  טרחהשכר   שעות
  )ח"שבאלפי ( 

  שעות

 החברה - "בזק"
הישראלית 
  מ"לתקשורת בע

  ביקורת  יןסומך חייק
  

 שרותים אחרים

2,107  
  

716  

9,800  
  

2,610  

1,785  
  

452  

9,000  
  

1,475  

 תקשורת פלאפון
  מ"בע

  ביקורת  סומך חייקין
  

 שרותים אחרים

800  
  

279  

3,950  
  

870  

650  
  

43  

4,200  
  

152  

 שרותי .אס.בי.די
  מ "בע) 1998(לווין 

 קסלמן וקסלמן
  )2007בשנת (

 וסומך חייקין
  )2007-08בשנת (

  545 )2(  2,500  621  4,300 )1(  

  ביקורת   סומך חייקין מ" בעבינלאומי בזק
   

 שרותים אחרים

472  
  

24  

2,250  
  

110  

485  
  

124  

2,310  
  

590  

  
י דירקטוריון החברה "שר עשכר הטרחה לרואי החשבון נדון בועדת המאזן של הדירקטוריון ואו

תוך התייחסות לשעות ולתעריף  נקבע ר הטרחהשכ. והדירקטוריון של כל אחת מחברות הקבוצה
  .שעה בשנה הקודמת תוך התאמתם לשינויים ואירועים שחלו בשנה המדווחת

  חפיפה בין רואי החשבון ושעות הנובעותכללו, אס.בי. בחברת די2007שעות הביקורת בשנת ) 1(
  .ביקורת לראשונה של החברהמ

  .2007רת של שנת  בגין תוספת לביקו2008 בשנת ו שאושרח" אלפי ש135 כולל )2(
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  פרטים הקשורים לסדרת תעודות התחייבות. 12

 
  1.  
  
 5ח סדרה "אג 4ח סדרה "אג 
  01.06.2004  01.06.2004 המועד הנפק א
סך שוויה הנקוב במועד ההנפקה  ב

 .)נ.ע(
  ח"ש 2,386,967,000 ח"ש 1,200,000,000

  )1( ח"ש 2,386,967,000 ח"ש 900,000,000 .)נ.ע(השווי הנקוב שלה  ג
ח "השווי הנקוב משוערך למועד הדו ד

 )צמוד למדד המחירים לצרכן(
 )2 (ח"ש 2,628,207,579   ח"ש 990,959,163

 ח"ש 81,255,418   ח"ש 27,746,857 סכום הריבית שנצברה  ה
   ח"ש 2,866,747,367  ח"ש 1,031,400,000 השווי ההוגן  ו

   ח"ש 2,866,747,367  ח"ש 1,031,400,000 השווי הבורסאי ז
 5.3%קבועה בשיעור  4.8%קבועה בשיעור  סוג הריבית  ח
 ביוני של כל שנה 1ביום  מועדי תשלום הקרן ט

 1.6.2011עד 
,  ביוני של כל שנה1ביום 
 עד 1.6.2011- החל ב

1.6.2016 
 ביוני של כל שנה 1ביום  מועדי תשלום הריבית י

 1.6.2011עד 
 ביוני של כל שנה 1ביום 

 1.6.2016עד 
הקרן והריבית צמודות  הצמדהיא

למדד המחירים לצרכן 
 )2004מדד בסיס אפריל (

הקרן והריבית צמודות 
למדד המחירים לצרכן 

 )2004מדד בסיס אפריל (
               
  .חברת בת בבעלות מלאהמוחזק על ידי . נ.ח ע" מיליון ש880.1של סך  ומתוכ )1(        
  .ח מוחזק על ידי חברת בת בבעלות מלאה"מיליון ש 969 סך של ומתוכ) 2  (  

  
   מזרחי טפחות חברה לנאמנות-חברת הנאמנות            

  ד אסף וייס" עו-  חברת הנאמנותאחראי ב הםש  
  il.co.umtb@assafw - כתובת הדואר האלקטרוני של האחראי   
  תל אביב, 123  החשמונאים-כתובת הנאמן  
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2 .  
  

שם   
  חברה מדרגת

סוג האשראי   שינויים שחלו בדירוג דירוג
  המדורג

Standard & 
Poors מעלות  

AA+ 25.8.08 - העלאת דירוג ההתחייבויות של 
 עם אופק +AA לדירוג AAהחברה מדירוג 

העלאת הדירוג מתבססת בעיקרה על . יציב
השיפור בביצועים וביעילות התפעולית של 

יציבות במבנה הנהלת החברה , בוצההק
ושינוי במבנה הסיכון העסקי כתוצאה משינוי 

  .בתמהיל הכנסות הקבוצה
בין , וזאת,  מתן תוקף לאותו דירוג-13.10.08

לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של , היתר
י "שבוצע ע) 10.66%(מימוש אופציית הרכש 

  .אר .סב.אפ

  ח"כל סדרות האג

 השבת אופק הדירוג של החברה -Aa1 21.05.08  מידרוג
מאופק שלילי לאופק יציב לאור שיפור 
בתוצאותיה הכספיות של החברה והמשך 

פיצוי על השחיקה , הצגת פרופיל פיננסי חזק
במגזר התקשורת הנייחת באמצעות פעילות 
במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות 

וזאת על אף חלוקה של מלוא הרווח , מאוד
ד לאחר החלפת גרעין השליטה  כדיבידנלשנה
  .בחברה

  5- ו4ח סדרה "אג

    
  .דוחות הדירוג מצורפים בנספח  

  
בתום שנת הדיווח ובמהלכה החברה עמדה בכל התנאים וההתחיבויות לפי שטר הנאמנות ולא   .3

לא ניתנו בטוחות . התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות לפרעון מיידי
   .ם למחזיקי תעודות ההתחייבותלהבטחת התשלו

  . כלשהואבשעבודתעודות ההתחייבות אינן משועבדות 
  

 שונות. 13
  

הקוד האתי קובע עקרונות וכללי  . אימץ דירקטוריון החברה מחדש קוד אתי2007 באוקטובר בחודש  .א
רה הקוד האתי גובש בחב. מנהלים ועובדים בחברה, התנהגות להכוונת פעולותיהם של נושאי משרה

הסמיך את הנהלת הדירקטוריון .  ובנוסחו החדש בוצעו מספר תיקונים ועדכונים2005עוד בשנת 
הקוד האתי יהיה חלק מהנהלים המחייבים של  וקבע כי בחברה הקוד האתי החברה לפעול להטמעת

 ו הטמעת2009משנת . הקוד האתי הוטמע בקרב הדרג הניהולי בחברה, 2008 נכון לסוף שנת .החברה
  .מתבצע כחלק משגרת הניהול, ג העובדים בחברהלדר

  
באותו יום החליט דירקטוריון . ר דירקטוריון החברה" מונה שלמה רודב לתפקיד יו4.9.07ביום    .ב

 121.1 – ו 119 ובהתאם לתקנות 1999 –ט "התשנ, לחוק החברות) א(50בהתאם לסעיף , החברה
 בעקיפין או במישרין המוחזקים לתאגידיםר כי סמכויות המנהל הכללי בכל הקשו, לתקנון החברה

  . בהמשך התקבלוהחלטות על יישום האמור לעיל  .לדירקטוריון יועברו החברה י"ע
  
בוחנת הקבוצה באופן שוטף את , לאור השלכות המשבר הכלכלי העולמי על השוק הישראלי  .ג

 לשמור בשנת שואפת הקבוצה, למרות הרקע הכלכלי המאתגר. ההשפעות האפשריות על עסקיה
והשקעות ההון ברוטו של , תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, EBITDA,  על ההכנסות2009

תחזית זו נסמכת על עוצמת . 2008הקבוצה ברמות הקרובות ככל האפשר לביצועי הקבוצה בשנת 
התמקדות בשיפור היעילות , היצע השירותים המקיף של הקבוצה ללקוחות פרטיים ועסקיים

 תשקף את 2009שנת , )cape(בהתייחס להשקעות הקבוצה . ותזרים מזומנים שוטף איתןהתפעולית 
של פלאפון שהושקה בהצלחה בפריסה ארצית בסוף חודש ינואר  HSPAההשקעה המתמשכת ברשת 

 לחלק את הכיסוי  הצפויה להרחיב, של החברה NGN-ואת הפריסה המודולארית של רשת ה, 2009
  .2010בשנת  ממשקי הבית בישראל נכבד
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  ציבורהודעה ל
  

  מ" בע החברה הישראלית לתקשורת–בזק 
  

   קיסרי ערן  :אנליסט לחברה
  

  

  

Maalot Standard & Poor’s)  להלן"S&P Maalot(" ,דירוגמתן תוקף ל מודיעה בזאת עלOutlook  AA+/ Stable 

   .)"הקבוצה" או "החברה", "בזק": להלן(מ " החברה הישראלית לתקשורת בע–להתחייבויותיה של חברת בזק 

  
שבוצע לאחרונה על ידי ) 10.66%(ית הרכש י נקבע לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של מימוש אופצאשרור הדירוג

 מההון המונפק 40.66%-מחזיקה ב,  לאחר מימוש האופציה,שכיום") .אר.סב.אפ: "להלן(ארקין -סבן-קבוצת איפקס

    .של בזק
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  מ"שראלית לתקשורת בע החברה הי–בזק 

 קיסרי ערן :אנליסט לחברה

 

  

  

  תוכן עניינים
  

  שיקולים עיקריים 

  נזילות

  דירוגהתחזית 
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   עיקריים שיקולים

." אר.סב.אפ"בהגדלת החוב  סבורה כי S&P Maalot, 2008 לאוגוסט 25בהמשך לשיקולים העיקריים שפורסמו ביום 

מדיניות זו מאוזנת ומתקזזת עקב , מנגד. ת האגרסיביות של בעלי החברההוכחה נוספת למדיניות הפיננסיהנה 

  דיווחה בזק על שיפור 2008ברבעון השני של . המינוף היחסית נמוך של הקבוצה והביצועיים התפעוליים המשתפרים

ציון  בח34.3%-ל לעומת 2008 בחציון הראשון של 37.4%-של הקבוצה הגיע ל EBITDA-שיעור ה. רווחיותניכר ב

 למרות ,הרווחיותעל שיעורי המשך ההתמקדות בהוצאות יביא לשימור ופה כי צ S&P Maalot. 2007הראשון של 

 תהיה S&P Maalot, ."אר.סב.אפ"בחברת ולנוכח המינוף הנוסף שנלקח , מנגד .לחץ שקיים על שורת ההכנסות

  .   העסקי הכוללפחות טולרנטית להידרדרות בביצועים התפעוליים של החברה או במיצובה

  

 לדירוג  AAהעלאת דירוג להתחייבויותיה של חברת בזק מדירוג על S&P Maalotהודיעה , 2008,  לאוגוסט25ביום 

AA+ עם Stable Outlook . החוסן הפיננסי  , החברהים התפעוליים שלבביצועיהשיפור העלאת הדירוג נעשתה לאור

דירוג בזק נתמך על ידי מיצובה  . יתר ביחסי כיסוי חוב טובים מאדהמתבטאת בין ה, שלההנמוכה המינוף רמת והטוב 

 השונים בהם פועלת םהתוצאות התפעוליות בסגמנטי, העסקי של החברה כמובילה בשוק התקשורת הישראלי

הסיכון הענפי הנמוך יחסית בפעילות בישראל , בתחומי העיסוק של הקבוצההתפעולית היעילות שיפור , החברה

 . והסיכון הפיננסי הנמוך של החברה בזק לכל רוחבו של שוק התקשורתה שלהגיוון לאור פעילות, רתבתחום התקשו

את , ערכתנוהל, מגבילה,  לנוכח המינוף הגבוה של בעלת השליטה מהרווח הנקי כדיבידנד100%חלוקת של , מנגד

  .יב שוק התקשורת הישראלי שמצוהרגולטוריםאתגרים התחרותיים בהתמודדותה עם ה הגמישות הפיננסית של בזק

  

- והסתכם ב, המתואם של הקבוצה לחוב הפיננסי המתואם ממשיך להיות חזק) FFO(היחס בין התזרים הפרמננטי 

 מצפה כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת S&P Maalot. 2008יוני  החודשים שהסתיימו ב12לתקופה של  41.3%

כך , את סכומי הדיבידנדים, ובנוסף, קווית ופעילות הסלולר הדרוש לפעילות הטלפוניה הCAPEX -יכסה את ה

  .שהתזרים הפנוי של הקבוצה צפוי להיות מאופס

  

למרות הקיטון , בשוק הטלפוניה הנייחת ותשתיות האינטרנט ורווחיותהמעמדה האיתן השכילה לשמור על בזק 

בכל  פועלת  בזק.םהסלולארייילים ותחרות מצד המפע פיקוח על התעריפים, המתמשך במספר קווי הטלפון הנייח

 מ"פלאפון תקשורת בע באמצעות( משוק הסלולרי 29% -כבמחזיקה ו,  בשוק התקשרות הישראליהסקטורים השונים

 משוק 32% -וכ) 49.8% – מ"בעאס שירותי לווין .בי.באמצעות די( הרב ערוצית ה משוק הטלוויזי37% -כ, )100% –

 ישנם,  יחד עם זאת.)100% – מ"באמצעות בזק בינלאומי בע(תי אינטרנט אספקת שירוהשיחות הבינלאומיות ו

 SPלהערכת  .משמעותיות על בזק בכל הנוגע להצעה של מוצרים משולבים של החברות בקבוצהרגולטוריות מגבלות 

Maalot  , את מעמדה של בזק באופן ניכר תחליש לאתגובת שר התקשורת למסקנות וועדת גרונאו .  
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  נזילות
נזילותה ונגישותה למקורות מימון של החברה צפויים להישאר משביעי רצון בטווח הנראה , S&P Maalotלהערכת 

 Maalot  SPאך, )FOCF( והתזרים החופשי נזיליםה ה על ידי אמצעיותחלויות שוטפות של החוב הפיננסי מכוס. לעין

 .הקבוצה והנגישות הטובה שלה למקורות מימוןשחלויות אלה לרוב ימוחזרו בהינתן המנוף היחסית נמוך של מצפה 

  החוב מחזור חלויותכי אנו מצפים , )Committed bank lines(  אשראי מוסדרות מראש תמכיוון שלחברה אין מסגרו

  . או תאריך תשלום דיבידנד/בפרק זמן מספק לפני תאריך הפירעון ויתבצע 

  

₪  מיליארד 5.0ירידה חדה לעומת סך של , ₪ מיליארד 0.7-ב 2008יוני מזומנים והשקעות לזמן קצר הסתכמו בסוף 

ל והורדת "הסיבות העיקריות לכך הנם תשלומי הדיבידנד הגדולים שבוצעו במהלך התקופה הנ. 2005בתום שנת 

עלה ,  בת שנתיים וחציבאותה תקופה. ₪ מיליארד 6.3לסך של ₪  מיליארד 8.9מסך של ) ברוטו(החוב הפיננסי 

         .₪ מיליארד 5.3-ל₪  מיליארד 3.9-מ) נטו (החוב הפיננסי

   

  

  )Outlook: Stable: (יציבה - תחזית דירוג
בטווח  האיתנות הפיננסית והעסקית של תשכיל לשמר את רמת השבזקהערכתנו  משקפת את היציבהתחזית הדירוג 

 ואי וודאות באשר )UMTS(ובסלולר ) NGN(למרות עלייה בהשקעות המתוכננות בתחום הטלפוניה הקווית , הקצר

 .שעלולה להיווצר לאחר אימוץ אי אילו ממסקנות וועדת גרונאו על ידי שר התקשורתלאופן ומידת ההשפעה 

 תשפיע באופן שלילי על ,מיוחד בפעילות הטלפוניה הקוויתב, בביצועים התפעולייםהתדרדרות ממשית או צפויה 

בחברת לנוכח המינוף הנוסף שנלקח  יש לציין כי .ייחלש באופן מהותיבעיקר במידה ותזרים המזומנים ,  הנוכחיהדירוג

להרעה  פחות טולרנטית להידרדרות בביצועים התפעוליים של החברה או תהיה S&P Maalot, ."אר.סב.אפ"

לחץ על אופק הדירוג ועל הדירוג עצמו יכול להיווצר אם החברה לא תשכיל לממן , בנוסף. במיצובה העסקי הכולל

   . את החלויות שלה בטווח זמן סביר לפני תאריכי הפירעוןמחדש 

לעלות גם לרמה שוי יחס זה עהנהלת החברה מציינת שאולם , 1.2xהינו כיום ) מתואם-בלתי( EBITDA -החוב נטו ל

, עם זאת .CAPEXכתוצאה מהצורך הפוטנציאלי ללקיחת מימון ביניים לצורך תמיכה בהשקעות בעיקר  ,2.0xעד של 

SP Maalot למעט במידה ובזק תחליט על , רמתו הנוכחיתבהשוואה ל ,תמהותי בצורה חס זה לא ישתנה כי ימצפה

 מהפרמטריים הדירוגים באי אילומלווה בהרעה שאינו , ביחס זההרעה  .תומשמעותי )רכישת מניות (אקוויטי תוהשקע

  .מתוארים בדוח זה ושדירוגים התומכים בהאחרבחן בכפוף לגורמים יאלא י, שינוי בדירוגבהכרח לא יגרור , האחרים

בעלת , בכל מקרה. השליטהי עלבשל בזהותם או /של שינוי במבנה ההון של בזק ו, בטווח הקצר, ישנו סיכון, בנוסף

         . או לשנות את מבנה ההחזקה בבזק בטווח הבינונילממש את החזקתה  צפויה ).אר.סב.אפ (השליטה בבזק
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  תמצית פיננסית
--Fiscal year ended Dec. 31--

2007 2006 2005

Local Rating history AA/Stable AA/Stable AA
(Mil. NIS)
Revenues 12,400.0 12,231.8 11,924.7
Net income from continuing operations 1,330.0 809.0 666.4
Funds from operations (FFO) 3,253.4 3,279.6 2,800.5
Capital expenditures 1,325.7 1,410.0 2,679.7
Debt 7,529.2 7,098.4 8,792.2
Equity 4,137.2 5,140.4 6,055.2

Adjusted ratios
Oper. income (bef. D&A)/revenues (%) 34.8 29.7 31.3
EBIT interest coverage (x) 5.5 3.3 3.2
EBITDA interest coverage (x) 8.0 6.5 6.9
Return on capital (%) 23.6 13.9 12.6
FFO/debt (%) 43.2 46.2 31.9
Free operating cash flow/debt (%) 20.2 27.4 2.3
Debt/EBITDA (x) 1.8 1.9 2.3

*Fully adjusted (incl. postretirement obligations & leases). Excess cash & investments netted against debt.

  
  

  קבוצת השוואה
Bezeq - Israel Telecommunication Corp. Ltd. -- Peer Comparison*
Industry Sector: Diversified Telecom

Bezeq - Israel 
Telecommunication 
 Corp. Ltd.¶

Koninklijke KPN 
N.V.¶ Telenor ASA¶ Telkom S.A. Ltd. 

Telekomunikacj
a Polska S.A.

Global Rating (Aug 2008) BBB+/Stable/A-2 BBB+/Negative/A-2 BBB+/Stable/A-2 BBB/Positive/-- BBB+/Stable/--
--Average of past three fiscal years--

(Mil. €)
Revenues 2,197.6 12,071.0 10,359.6 5,414.7 4,903.2
Net income from cont. oper. 168.0 1,890.7 1,649.2 915.0 585.2
Funds from operations (FFO) 560.5 4,291.8 3,365.3 1,657.9 1,714.5
Capital expenditures 326.9 2,191.9 2,287.7 1,048.7 876.4
Debt 1,409.6 12,691.7 6,580.4 1,699.9 2,728.8
Equity 924.1 4,725.5 7,944.2 3,266.2 4,729.4

Adjusted ratios
Oper. income (bef. D&A)/revenues (%) 31.9 41.6 35.8 40.2 43.8
EBIT interest coverage (x) 4.0 3.4 7.5 7.7 4.2
EBITDA interest coverage (x) 7.1 7.0 10.5 10.6 9.4
Return on capital (%) 16.3 12.1 18.2 31.3 12.4
FFO/debt (%) 39.9 33.8 51.2 93.7 62.6
Free operating cash flow/debt (%) 15.7 16.5 15.4 28.3 32.2
Debt/EBITDA (x) 2.0 2.7 1.9 0.8 1.3
*Fully adjusted (including postretirement obligations & leases). ¶Excess cash and investments netted against debt. 

  



 

     1דוח מעקב שנתי > > >     

  מעקב שנתידוח 
  2008 מאי

  מ"בע תקשורתל החברה הישראלית" בזק"

  יציב:  הדירוגאופק Aa1  )5- ו4סדרה (ח "אג

  1 עיקריות ופיננסיותהתפתחויות עסקיות

  הצבת אופק דירוג יציב

מידרוג הציבה אופק שלילי לדירוג חברה . מידרוג משיבה את אופק הדירוג של החברה לאופק יציב

שינוי הבעלות בחברה ישפיע על הפרופיל העסקי וזאת על מנת לשקף אפשרות כי  2006בחודש אפריל 

מידרוג משיבה את אופק דירוג החברה לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה . והפיננסי העתידי

פיצוי על השחיקה במגזר התקשורת הנייחת ,  והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזקהכספיות של החברה

וזאת על אף חלוקה מלוא  ,והתממנות ברמות נמוכות מאודגזרים האחרים במבאמצעות פעילות 

בכוונת החברה לשמור לזמן ארוך על . הרווח הנקי כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה בחברה

יחס אשר תואם את דירוג החברה ,  המאוחד במאזנה2 שלא יעלה על EBITDA-יחסי כיסוי של חוב ל

ובפוטנציאל הקיים בתהליכי וון שירותי התקשורת שהיא מציעה מגב, בהתחשב בהיקפי פעילותה

  .  של החברההשוניםהפעילות התייעלות ושיתופי פעולה בין מגזרי 

   הנהלת החברה  נבנתה מחדש2007בשנת 

במהלך שנת , למרות זאת.  הופרטה החברה ומונתה הנהלה חדשה על ידי גרעין השליטה2006בשנת 

להלן  .בהנהלת החברה אשר נבנתה למעשה מחדש בתפקידי מפתח חלו שינויים מהותיים 2007

  :המינויים המרכזיים שחלו במהלך שנים אלו

  

  תפקיד  שם
תחילת 

  כהונה

נוספים נוכחיים תפקידים ותפקידים קודמים 

  בתחום התקשורת

שלמה 
  רודב

  ר הדירקטוריון"יו
ספטמבר 

2007  

ל גילת רשתות לווין "ר מועצת המנהלים ומנכ"יו
, פלאפון, בבזק בינלאומיחבר דירקטוריון , מ"בע
  וואלה ובזק זהב, בזק און ליין, אס. בי. די

אבי 
  גבאי 

  ל"מנכ
נובמבר 

2007  
  ל בזק בינלאומי" מנכ,ל החברה"מ מנכ"מ

אלן 
  גלמן

 ומנהלל "משנה למנכ
  כספים ראשי

פברואר 
2008  

חבר דירקטוריון , ל כספים בחברת פרטנר"סמנכ
  בפלאפון ווואלה

ר איתמ
  הראל

ל ומנהל "סמנכ
  החטיבה הפרטית

אוקטובר 
2007  

מנהל אגף שיווק פרטי ומנהל אגף מכירות 
בינוניים וקטנים ושירותים לפרטיים ולעסקים 

  בבזק

אהוד 
  מזומן

  ל משאבי אנוש"סמנכ
אוקטובר 

2007  
מנהל אגף פיתוח , ל משאבי אנוש"סגן סמנכ
  מנהלים

יעקב 
  פז

ל ומנהל "סמנכ
  החטיבה העסקית

במבר נו
2007  

, DoubleU Advanced Mobile Solutionsל "מנכ
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  03-6844700: 'טל
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אך מאידך יכולות , למנהלים החדשים שמונו יכולות מוכחות ונסיון מהותי בעולם התקשורת, מחדמידרוג מציינת כי 

  . מודדת החברהצריכות לעמוד למבחן במהלך השנים הקרובות על רקע האתגרים העסקיים איתם מתאלו 

  בחברהלפגוע  עשוי 2008 מחודש מרץ ועדת גרונאוהמלצות יישום 

אינה רשאית להציע ללקוחותיה סל שירותי בפרט בולטת העובדה כי בזק .  בזק נתונה לפיקוח רגולטורי הדוקפעילות

מציעה מתחרתה כשם שרשאית ו, ערוצית ואינטרנט-טלוויזיה רב, אשר כולל שירותי טלפוניה) Bundling(תקשורת 

אשר מונתה על מנת לבחון את מדיניות וכללי התחרות ,  הגישה ועדת גרונאו2008בחודש מרץ . חברת הוט, העיקרית

 בהכנסותיהובמעמדה התחרותי של החברה עשוי לפגוע  ומןשיאשר יאת מסקנותיה , בתחום התקשורת בישראל

  :הועדהעיקר מסקנות להלן . בשנים הקרובות

  הנייחתמגזר התקשורת 

מגזר ייפתח לתחרות מצד ספקי שירותים נוספים כאשר על בזק תוטל חובה במכירה סיטונאית של ה .1

 . אשר מחיריהם יהיו בפיקוח, שירותים ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים

ד נתח השוק של בזק כל עו) Fix(במתכונת של מחירים מחייבים זה יימשך פיקוח על מחירי בזק במגזר  .2

 40%-אשר יוכלו להגיע עד לבזק תוכל להעניק הנחה בעניין סלי תשלומים חלופיים . 60%-יהיה גבוה מ

 60%-במידה ונתח השוק של החברה יירד מתחת ל. 75%-וזאת כאשר נתח השוק של החברה יהיה נמוך מ

 . והתעריף המפוקח יוגדר כתעריף מירביהמגבלות המוטלות על שיעור ההנחה יבוטלו 

. בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארציתתישמר ההפרדה המבנית  .3

  . על אכיפת ההפרדה גם בקבוצת הוט בהתאם למתכונת ההפרדה בבזקהורתה הועדה 

  מגזר התקשורת הניידת

 .  תוך פיקוח על מחירי שכירת התשתיותלכניסת מתחרים נוספים פתיחת התשתית של הטלפוניה הניידת

  ערוצית-ויזיה הרבהטלומגזר 

 ערוצים 5-10-אשר תכיל מספר נמוך של כ, חבילת ערוצים בסיסית צרהשלפיו תוצע מתווה הועדה ממליצה על 

ובהתאם תוצע במחיר נמוך משמעותית מהמחיר בה מוצעת חבילת הערוצים הבסיסית כיום שהינה רחבה ומונה 

  . ובהתאם מחירה גבוה יחסית, עשרות ערוצים

באשר להיקף ודאות לאור אי על החברה השפעת מסקנות הועדה היקף קיים קושי להעריך את , להערכת מידרוג

  . ולוח זמנים מתוכנן לכךיישומן 

 בטכנולוגיית כחלק מהתמודדותה עם שינויים בסביבה העסקית לחברה תוכנית השקעות רחבה בתשתיות נייחות

NGN  לוגיית ו בטכנניידותבתשתיות וHSPA  

. החברה עם שינויים בסביבה העסקית היא צפויה לבצע השקעות רחבות בתשתיות נייחות וניידות כחלק מהתמודדות

 NGN) Nextהחברה צפויה להשקיע בשנים הקרובות בשדרוג תשתיות לרשת בתחום התקשורת הנייחת 

Generation Networking( ,גם את תשתית יעילה יותר המבוססת על סיבים אופטיים ואשר תאפשר לחברה להגדיל 

ן של החברה בו מוצבות מרכזיות "ממכירת נדלברובה ההשקעה צפויה להיות ממומנת . מהירויות תשתית האינטרנט

של החברה אשר הצורך בשימוש בהן יתייתר עם המעבר לרשת החדשה וכן ממכירת נחושת עליה מבוססת התשתית 

טכנולוגיית הרשת של פלאפון שורת הניידת בתחום התק. כאמור, הנוכחית של החברה אשר תוחלף בסיבים אופטיים

אשר הביאו אותה לביצוע השקעה משמעותית בשנים הקרובות ברשת חדשה , ממשיכה לגרום לה למגבלות תפעוליות

HSPA . פלאפון מבססת את הרשת שלה על טכנולוגייתCDMAאשר מטילה עליה מספר מגבלות :  
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 יכולה הרשת להציע ללקוחותיה כאשר אין ביכולתה טכנולוגיה זו מגבילה אותה במגוון המכשירים אותם .1

  . ם הפופולארייEricsson- וNokiaלשווק את מכשירי החברות 

ומחייבת לקוחות המעוניינים בכך לקבל מהרשת מכשיר , ל"הטכנולוגיה אינה מאפשרת שירותי נדידה לחו .2

. עבור תיירות נכנסת לארץהרשת אינה מהווה מתחרה בשירותי נדידה , כמו כן. חלופי זמני טרם נסיעתם

 . ח לשנה" מיליון ש400-שוק הנדידה מוערך על ידי החברה בכ

 . לצורך פיתוח והפצת מוצרים חדשים נדרש זמן רב יותר באופן יחסי למתחרות .3

טכנולוגיה אשר מותאמת לטכנולוגיית , HSPA בהשקעה ברשת חדשה בטכנולוגיית פלאפוןהחלה , בהתאם לכך

GSM ,ההשקעה צפויה לסייע לפלאפון . סלקום ופרטנר, י העולם ואשר משמשת את מתחרות פלאפוןהמקובלת ברחב

סך הכל צפויה ההשקעה להגיע לכמיליארד . בפתרון המגבלות המתוארות לעיל ולהגדיל את פוטנציאל הכנסותיה

ל הרשת במחצית  ופלאפון צופה פעילות מסחרית ש2008ח בשנת " מיליון ש600-מתוכם מתוכננת השקעה של כ, ח"ש

  .  הקיימת של פלאפוןCDMA- צפויה לפעול במקביל לרשת הHSPA-רשת ה. 2009השנייה של שנת 

  במבנה הארגוני של החברהשינוי 

שינתה החברה את המבנה הארגוני שלה במטרה להתאימו לפעילותה בשוק התחרותי  2006-2007במהלך השנים 

 חתמה החברה על הסכם קיבוצי 2006בחודש דצמבר . ותהליכיתבאמצעות מיקוד בלקוח והשגת יעילות תפעולית 

מיוחד עם ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה המסדיר את יחסי העבודה בחברה לאחר העברת 

על מעבר ממבנה גיאוגרפי למבנה פונקציונאלי אשר יבוצע , בין השאר, בהסכם הוסכם .אר.סב.לאפחברה בהשליטה 

במסגרת ההסכם שינתה החברה את הרכב העובדים שלה תוך הגדלת כוח האדם הלא . במהלך שנתייםבאופן הדרגתי 

פרשו  2008של שנת עד סוף הרבעון הראשון , לפי נתוני החברה. קבוע של החברה וצמצום כמות העובדים הקבועים

 וקיים )קבועיםלא  עובדים 430וגויסו קבועים  עובדים 892מהחברה  פרשו 2007בשנת  ( עובדים קבועים951מהחברה 

 שיעור 2007נכון לחודש דצמבר . 2009-2013 עובדים קבועים נוספים בין השנים 1,225-פוטנציאל לפרישה של כ

  . 43.5%- של החברה עומד על כהקבועיםהעובדים 

  כניסה לתוקף של תוכנית ניידות המספרים 

שירותי הטלפוניה  זכאים לקוחות ורים לפיה יהי נכנסה לתוקף תוכנית ניידות המספ2007בתחילת חודש דצמבר 

ניידות המספרים , לדברי החברה. לעבור בין הרשתות השונות ללא צורך בהחלפת מספר הטלפוןהנייחת והניידת 

-15,000-כ 2007בחודש דצמבר איבדה מעריכה כי היא השפיעה בעיקר על תחום הטלפוניה הנייחת של החברה כאשר 

לצמצום במספר לקוחות עד כה ניידות המספרים  גרמהלא הטלפוניה הניידת במגזר , עם זאת. מנויים קוויים 20,000

   .פלאפון

  2006-2007חלוקות דיבידנד בשנים 

החברה כי החלטות בדבר חלוקת החליט דירקטוריון  2006במרץ .  לא חילקה החברה דיבידנדים2004-2005בשנים 

מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים , אות הכספיות של החברהדיבידנד תתקבלנה באופן ספציפי בהתאם לתוצ

חילקה  2006-2007בשנים . החלטה זו החליפה החלטות קודמות של הדירקטוריון בדבר מדיניות הדיבידנד. אחרים

דנד להלן ריכוז של חלוקות הדיבי. 2008החברה את מלוא הרווח הנקי שלה כדיבידנד והיא צפויה לעשות כן גם בשנת 

  :2006-2007של החברה בשנים 
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  2006-2007חלוקות דיבידנד בשנים : בזק

  מועד חלוקה
 סכום שחולק

  )ח"במיליוני ש(
  1,200  2006אפריל 

  400 2006אוקטובר 
  300  2007ינואר 

  1,800  2007פברואר 
  760 2007אוקטובר 

  4,460  כ "סה

  

  ניתוח מגזרי הפעילות 

  תקשורת פנים ארצית נייחת

  לאור הקיטון בצריכת שירותי התקשורת הנייחתתרכזות בצמצום עלויות ה

מגמת הירידה בשימוש בקווי הטלפון הביתיים הנייחים ומעבר סבלה החברה מהמשך  2006-2007במהלך השנים 

 התגברה התחרות בשוק זה מצדה של הוט ונתח השוק של החברה ,כמו כן. לשימוש בתקשורת ניידת ובשירותי מחשב

החברה ממשיכה להיות כפופה . 2007 בשנת 85%-לכ 2006 בשנת 94%-מכ התקשורת הנייחתבתחום להערכתה ירד 

החברה נערכה להתמודדות עם . המחירים לתנאי השוק המשתניםלרגולציית מחירים נוקשה המקשה עליה בהתאמת 

העובדים  זה צמצום ובכלל, צמצום כוח האדםצמצום עלויות והתייעלות וזאת באמצעות באמצעות מגמה זו 

במהלך השנתיים האחרונות צומצם כוח האדם של . ומעבר לשימוש בעובדים לא קבועיםשל החברה הקבועים 

כאשר שיעור העובדים הקבועים של החברה מכלל העובדים צומצם גם ,  עובדים7,600- עובדים לכ8,100-החברה מכ

  .  בשנים הקרובותה זובכוונת החברה להמשיך במגמכאשר  43.5%- לכ49.2%-הוא מכ

  

  :2005-2007להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת של החברה בשנים 

 2005 2006 2007 ח"במיליוני ש
  5,893      5,799 5,713 הכנסות

EBITDA 2,311 2,089 2,028 
% EBITDA 40.5% 36.0% 34.4% 
  939         746 1,279 רווח תפעולי

  2,848      2,808 2,761 )באלפים(קווי מנוי פעילים בסוף השנה ' מס
  21,499     20,501 19,680)במיליונים, יוצא ונכנס(כ דקות שימוש בארץ "סה

  ARPL( 84.2 87.0        87.8) (ח"בש(הכנסה חודשית ממוצעת לקו 
  

תקשורת הפנים ארצית הנייחת להוות את מקור ההכנסות  המשיכה פעילות החברה במגזר ה2006-2007גם בשנים 

מירידה בדמי כתוצאה  3.1%-של כ  בשיעור בהכנסות החברה ממגזר זהנמשכה השחיקהואולם , העיקרי של החברה

הן ,  וכן מהתגברות התחרות2007 ויוני 2006מהפחתת תעריפים בחודשים יולי  ,הקישוריות לרשתות הסלולריות

 אשר המשיכו לנגוס בנתח ,באופן עקיף מצד החברות הסלולריות והן )"הוט"(מ "ט טלקום בעמצד הובאופן ישיר 

   . של החברהלירידה בתנועת השיחותכל אלה הובילו  .השיחות של החברה
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  )באלפים (2006-2007מספר קווים נייחים פעילים : בזק
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  )ח"בש (2006-2007הכנסה חודשית ממוצעת לקו : בזק
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 ARPU- ב1.9%- ועלייה של כ963,000- לכADSL- במספר קווי ה8.0%- מותנה על ידי עלייה של כהכנסותהשחיקה ב

לא קיימת אפשרות להציע , בניגוד להוט,  הינו על אף שלחברהADSL-הגידול במספר קווי ה. 2007 בשנת ADSLלקו 

ות לנבוע מתחום הטלפוניה אשר עיקר הכנסות החברה ממגזר זה ממשיכ. שירות זה במסגרת חבילת תקשורת כוללת

 נבע מהגדלת רוחב הפס המוצע ADSL לקו ARPU-הגידול ב. נשחק מעט כאשר על חשבונו התחזק תחום האינטרנט

במגזר זה ) CAPEX(החברה הקטינה את ההשקעות ברכוש קבוע . על ידי החברה ושירותים נוספים המוצעים על ידה

  . 2007- ו2006בשנים , בהתאמה, ח" מיליון ש504- וכ578- לכ2005ח בשנת " מיליון ש815-מכ
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  רדיו טלפון נייד

  :2005-2007 של החברה בשנים הרדיו טלפון ניידלהלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום 

 2005 2006 2007 ח"במיליוני ש

 4,428 4,478 4,684  הכנסות

EBITDA 1,283 1,171 1,021 

% EBITDA 27.4% 26.2% 23.1% 
 591 701 805 תפעולי) הפסד(ווח ר

 2,287 2,427 2,622 )באלפים(מנויים לסוף תקופה ' מס
 155 140 195 )באלפים(מנויים ' גידול במס

 338 349 354 בחודש) MOU(ממוצע דקות שימוש למנוי 

) ARPU(הכנסה חודשית ממוצעת למנוי 
 138 138 131 )ח"בש(

  

נרשם בתקופה , כמו כן. 2007עיקרו בשנת אשר , הכנסותיהב 5.8%-של כ ידול גרשמה פלאפון 2005-2007בין השנים 

, עם זאת. 2005 בשנת 23.1%-לעומת כ, 27.4%- לכ2007 הגיע בשנת EBITDA-זו שיפור ברווחיות החברה ושיעור ה

אשר רשמו שיעורי , סלקום ופרטנר,  של פלאפון ממשיכים להיות נמוכים משל מתחרותיהEBITDA-שיעורי ה

EBITDAנוי הממוצעת למהחודשית ההכנסה . 2007בשנת , בהתאמה, 33.0%- וכ36.6%- של כ)ARPU ( של פלאפון

ח " ש131-כ על 2007ועמדה בשנת , בעיקר בשל רגולציית התעריפים בתחום התקשורת, נמצאת במגמת ירידה

בשנתיים ן צמצמה פלאפו. בהתאמה, ח בשנה לסלקום ופרטנר" ש158-ח וכ" ש150- של כARPU-בהשוואה ל

, בהתאמה, ח" מיליון ש381- וכ354- בכ2007- ו2006 והן הסתכמו בשנים CAPEX-את הוצאות ההאחרונות 

, ח" מיליון ש873- של כ2007בשנת ) FCF(לפלאפון תזרים מזומנים חופשי . 2005ח בשנת " מיליון ש556-בהשוואה לכ

  . ף ללא מינוHSPA-אשר יאפשר לה לממן את ההשקעה ברשת ה

  ר"שירותי גישה לאינטרנט ונס, ל"תקשורת בינ

  ל שמרה על נתח השוק שלה על אף מיזוגים משמעותיים שחלו בקרב מתחרות"בזק בינ

נכון לסוף כאשר , אותוחיזקה ל ואף "ל על מעמדה במגזר התקשורת הבינ" שמרה בזק בינ2006-2007במהלך השנים 

. 37%- נשחק קלות לכ2007ובשנת  38%-שוק זה לכ גדל נתח 2006בשנת , 35%- על כה עמד נתח השוק של2005שנת 

 מיזוגן של –נתח השוק על אף מיזוגים שחלו בקרב מתחרות החברה במגזר פעילות זה  על לשמורל הצליחה "בזק בינ

בזק  . סמייל012של החברות קווי זהב ואינטרנט זהב לחברת  ברק ומיזוגן 013ן 'ן לחברת נטוויז'החברות ברק ונטוויז

 פתרונות תקשורת של ה לתחום הארגונים ומכירה של חבילות אינטגרטיביותדירמאמצים בחכיום ל ממקדת "בינ

.  ושירותי תחזוקה ותמיכה טכנית לרשתות) אינטרנטשירותי אירוח שרתים ואתרי (Data ,Hostingשירותי הכוללים 

ל "והחל ממועד זה החלה בזק בינ, Callל ובזק " השלימה החברה את מיזוגן המלא של בזק בינ2007בחודש פברואר 

  : הבאות החלות בשוקת מתוך מודעות למגמו2008ל נערכת לשנת "בזק בינ. ר"לספק שירותי נס

   .מיתון בקצב הצמיחה של האינטרנט המהיר לעומת שנים קודמות .1

  .  אלוהשקת מהירויות גלישה גבוהות יותר על ידי חברות התשתית ומעבר של לקוחות למהירויות .2

  . מגמה של לקוחות לרכישת שירותי ערך מוסף .3

  . חשיבות רבה לנושא המחיר עבור הלקוח .4

 . המחזקת את השפעת ספקי התשתית על השוק) Bundle(התחזקות מגמת מכירת חבילות משולבות  .5
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ל לעתיד הקרוב כוללת חיזוק מעמדה והגדלת נתח השוק שלה באמצעות " האסטרטגית של בזק בינהתוכנית

ת  מלקוחות באמצעות הגדלת רוחב פס הגלישה והשקARPU-הגדלת ה, ל ובזקכל"בססות על המיזוג בין בזק בינהת

, כדוגמת החבילות האינטגרטיביות כמתואר לעיל,  החדרת מוצרים חדשים לשוק,שירותי ערך מוסף חדשים נוספים

VoIPורכישת פעילויות נוספות, ל" ופעילויות בינ  .  

 של החברה ר"שירותי הגישה לאינטרנט ונס, ל"התקשורת הביניים עיקריים ביחס לתחום להלן נתונים פיננס

  :2005-2007בשנים 

  

 2005 2006 2007 ח"במיליוני ש

 815 1,021 1,304  הכנסות
 285 359 445 רווח גולמי
 93 132 204 רווח תפעולי

EBITDA  291 213 184 
% EBITDA22.3%20.9%22.6%

CAPEX91  55  63  

FCF8 154  127  

  

.  ושיפור ברווחבהתאמה, 27.7%- וכ25.3%- של כ2007- ו2006רשמה גידולים נאים בהכנסות בשנים ל "בזק בינ

ושילמה מקדמות מס ) בעיקר בהגדלת רוחב פס הגלישה(ל השקעות גבוהות יחסית " ביצעה בזק בינ2007במהלך שנת 

 מיליון 8-צנח לכש  שלהFCF- פגעו באופן משמעותי בח אשר"ן ש מיליו36.3- בסך של כ2006הכנסה בגין שנת המס 

ל אין כל התחייבויות לבנקים והיא אינה מנצלת את קו האשראי שאושר " לבזק בינ2007נכון לסוף שנת . ח בלבד"ש

במהלך ינואר . הינו תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפתל בשנתיים האחרונות "מקור המימון של בזק בינ. לה

במהלך שנת . ח" מיליון ש20.3-שהעמידו מספר בנקים לבזקכל בסך של כ On-Callל הלוואות " פרעה בזק בינ2007

 מיליון 47.6-ל מבנקים בסך של כ"ל את כל יתרת ההלוואות לזמן ארוך שהתקבלו על ידי בזק בינ" פרעה בזק בינ2007

  . ח"ש

  

  ערוצית-טלוויזיה רב

  פעמית למנויים- הובילו להטבה חד2007 ר ספטמבחודשהפרעות בשידורים במהלך 

מסיבות , קר באזור צפון הארץ ומישור החוףבעי,  סבלה החברה מהפרעות בשידוריה2007ספטמבר חודש במהלך 

כפיצוי למנוייה פתחה יס את כל ערוצי השידור שלה אשר משווקים בתשלום נוסף בחינם לכלל . שאינן תלויות בה

בתוצאותיה הפיצוי וההוצאות שספגה יס בגינו פגעו . ים החל מאמצע אוקטובר לתקופה של שלושה חודשמנוייה

  . 2007הכספיות של יס בשנת 

  שמירה על נתח שוק יציב

נתח שוק דומה , 2007 מכלל מנויי הכבלים והלווין בישראל בשנת 37%-יס המשיכה לשמור על נתח שוק יציב של כ

ל גידול מתון יחסית במספר מנויי יס לאחר שיעורי גידול גבוהים  ח2006-2007בשנים . 2006לנתח השוק שלה בשנת 

  . בשנות פעילותה הראשונות של יס
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  :להלן נתונים ביחס לגידול במספר מנויי יס

  2006  2007 

 9,694 18,887 םמנוייהגידול במספר 

 1.8%  3.6%  שיעור צמיחה

  

 2007אשר נבלם ברבעון הרביעי של שנת  ARPU-יס רשמה גם לאורך השנים האחרונות גידול מתון בנתוני ה

  . בעקבות הפיצוי שהעניקה יס ללקוחותיה בעקבות ההפרעות בשידורים במתואר לעיל

כיום בעיקר בתוכן להוט בלבד ומתמקדת התחרות בענף שידורי הכבלים והלווין ממשיכה להתקיים בין יס 

 VODכגון שירותי , לות ובהצעת שירותים נוספיםבמחירי הערוצים והחבי, בחבילות הערוצים המוצעות, השידורים

 PVR-בתחום מפענחי ה. 'וכו) PVR )Personal Video Recorderמפענחי , HDשידורי , המוצעים על ידי הוט בלבד

פועלת   יס. מנויים100,000- על כ2007חיזקה יס את בסיס לקוחותיה בשנים האחרונות והוא עומד נכון לסוף שנת 

פועלת יס למינוף תכני , כמו כן.  ופתיחת ערוצי תוכן חדשיםכותיים על מנת לבדל עצמה מהוטלרכישת תכנים אי

אם וכאשר יאפשר זאת הרגולטור , בנוסף. כגון השוק הסלולארי ושוק האינטרנט, השידור שלה לערוצי הפצה נוספים

שירותי שירותי השידור גם בנוסף לתפעל יס להרחבת סל המוצרים המוצע למנוייה ושיווק חבילת תקשורת שתכיל 

   .אינטרנטואספקת תשתית , טלפוניה

  

  :2005-2007להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום הרדיו טלפון נייד של החברה בשנים 

 2005 2006 2007 ח"במיליוני ש

 1,222 1,355 1,417  הכנסות
EBITDA 329 294 218 

% EBITDA 23.2% 21.7% 17.8% 
 67- 1 56 פעולית) הפסד(רווח 
 521 540 549 )באלפים(מנויים לסוף תקופה ' מס

 50 19 9 )באלפים(מנויים ' גידול במס
 10.6% 3.6% 1.7%  המנויים' שיעור גידול שנתי במס

  

במקביל שיפרה יס את הרווחיות שלה . בהתאמה, 4.6%- ובכ10.9%- בכ2007- ו2006הכנסות יס צמחו במהלך השנים 

-כ (2007ח בשנת " מיליון ש329-לכ)  מההכנסות17.8%-כ( 2005ח בשנת " מיליון ש218-צמח מכ EBITDA-כאשר ה

ח בשנת " מיליון ש186- מיליון מכ255- לכ2007 בשנת CAPEX-יס רשמה גידול בהוצאות ה. ) מההכנסות17.8%

ים חופשי שלילי של אשר גרמו לה לתזר, )"PVR) "yes max-בעיקר בגלל ההתמקדות בפיתוח תחום מפענחי ה, 2006

  . 2007ח בשנת " מיליון ש5-כ
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  )מאוחד(בזק 

  דוח רווח והפסד

  . IFRS – עורכת החברה את דוחותיה בהתאם לתקני החשבונאות הבינלאומיים 2006החל משנת 

   עיקרי דוח רווח והפסד–) מאוחד(בזק 

 FY-2007FY-2006FY-2005 ח"במיליוני ש

 11,925 12,232 12,400 הכנסות
 1,527 1,565 2,336 רווח תפעולי

 372 338 309הוצאות מימון נטו
 532 488 672 מסים

 620 750 1,361 רווח נקי

  

ונבעו בעיקר , בהתאמה, 1.4%- וכ2.6%- צמחו בשיעורים מתונים יחסית של כ2007- ו2006הכנסות החברה בשנים 

מגזר אשר חיפו על המשך שחיקה בהכנסות , ל"מגידול בהכנסות פלאפון וכן גידול מסוים בהכנסות בזק בינ

, )ח" מיליון ש771-גידול של כ (2007הרווח התפעולי של החברה גדל באופן משמעותי בשנת . התקשורת הנייחת

אשר נבע מהוצאות בסך , בהוצאות שכר עבודה 2006ח בהשוואה לשנת " מיליון ש211-בעיקר כתוצאה מקיטון של כ

החסכון .  במגזר תקשורת הנתונים הנייחת2006לוקת אופציות עובדים אשר נרשמו בשנת בגין חח " מיליון ש287-כ

חלה ירידה בהוצאות , בנוסף. שנבע מפרישה מוקדמת של עובדים במגזר זה קוזז בשל העלאות שכר בכל המגזרים

, ח" מיליון ש29- בכ2007הוצאות המימון נטו של החברה קטנו בשנת . הפחת של החברה ובהוצאות ההפעלה וכלליות

  . ערוצית-ון במגזר הטלוויזיה הרבבעיקר בשל ירידה בהוצאות המימ

  

  תזרימי מזומנים

. 2006ח בשנת " מיליארד ש3.7-ח מכ" מיליארד ש4.1- של החברה לכFFO- תרם לגידול ב2007הגידול ברווח בשנת 

 גרם לירידהתזרימי בהטבות לעובדים  וגידול ממימון הגידול ביתרת הלקוחות כתוצאה 2007הון חוזר שלילי בשנת 

ח " מיליארד ש3.8-ח בהשוואה לכ" מיליארד ש3.4- בכ2007בתזרים הכולל מפעילות שוטפת והוא הסתכם בשנת 

  . 2006בשנת 

  

  תזרימי מזומנים): מאוחד(בזק 

31.12.2005 31.12.200731.12.2006 ח"באלפי ש

 4,562 3,593 1,592  ק"שווי מזומנים והשקעות לז, מזומנים

EBITDA 4,196 3,738 3,461 

CFO 3,377 3,816 3,347 

FFO 4,078 3,703 3,830 

CAPEX (973) (953) (1,477) 

DIV (2,860) (1,600) - 

FCF (456) 1,263 1,870 
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  מאזן

  תמצית מאזן מאוחד: )מאוחד (בזק

 31.12.2005 31.12.200731.12.2006  תמצית מאזן

 2,159 2,632 1,203 יםמזומנים ושווי מזומנ
 2,403 961 389 לרבות נגזרים, השקעות והלוואות

 2,115 2,065 2,403 לקוחות
 7,223 6,294 4,716 כ נכסים שוטפים"סה

 7,246 6,492 6,064 רכוש קבוע
 2,611 2,554 2,526 נכסים בלתי מוחשיים

 1,078 994 678 נכסי מס נדחים
 12,165 11,251 10,440 כ נכסים קבועים"סה

 3,161 3,637 1,913 הלוואות ואשראי
 1,548 1,393 1,533 ספקים

 857 803 745 זכאים אחרים לרבות נגזרים
 6,606 7,508 5,392 כ התחייבויות שוטפות"סה
 4,891 3,170 4,420 ח"אג

 748 481 307 התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 6,727 4,846 5,592 כ התחייבויות לזמן ארוך"סה

 6,055 5,191 4,172 הון עצמי
 19,388 17,545 15,156 כ התחייבויות והון"סה

  

  

עיקר . 2006ח בשנת " מיליארד ש17.6-ח מכ" מיליארד ש15.2- נרשמה ירידה לכ2007בסך מאזן החברה לשנת 

ם מוחזקים ביתרות המזומנים ומומשו נכסים פיננסיי ירידה ההירידה נבעה ממגזר תקשורת הפנים הנייחת בו חל

חלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מפער , בנוסף. בעיקרם לחלוקת דיבידנדלמסחר אשר שמשו 

הירידה בסך נכסי החברה מותנה על ידי עלייה ביתרת . 2007בין הוצאות הפחת להשקעה שבוצעה במהלך שנת 

אשראי , ח"רה ממומנים בעיקר באמצעות אגנכסי החב. הלקוחות שנגרמה בשל עיכוב בהפקת חשבוניות ללקוחות

ח במגזר תקשורת " מיליארד ש1.7-ח בסך של כ" פרעה החברה אג2007במהלך שנת . בנקאי לזמן קצר ויתרת ספקים

 בהתחייבויות 2007חל קיטון במהלך שנת , כמו כן. ן"ח במגזר הרט"הפנים ארצית הנייחת וכן פרעה הלוואות ואג

שירותי אינטרנט , ל"ערוצית ונפרעו בפירעון מוקדם הלוואות במגזר התקשורת הבינ-רבהחברה במגזר הטלוויזיה ה

ח לגופים מוסדיים במגזר " מיליארד ש1.2-ח בהיקף של כ"הקיטון בחוב קוזז בחלקו על ידי מכירת אג. ר"ונס

  . ערוצית-ח במגזר הטלוויזיה הרב" מיליון ש614-ח בהיקף של כ"התקשורת הפנים ארצית הנייחת והנפקת אג

  



 

     11דוח מעקב שנתי > > >     

  יסויכיחסי 

חוב פיננסי של החברה נפרע בשנה האחרונה באמצעות יתרות . בשנה החולפת מהירים נותרויחסי הכיסוי של החברה 

  . הגידול ברווח הנקי של החברה מימן חלוקה מקסימלית של דיבידנד לבעלי המניות. נזילות

  

  יחסי כיסוי): מאוחד(בזק 

 31.12.200731.12.200631.12.2005 

 EBITDA 1.6 2.0 2.6-חוב ל

 EBITDA 1.2 1.1 1.3-חוב נטו ל

 FFO 1.7 2.0 2.3-חוב ל

 FFO  1.3 1.1 1.1-חוב נטו ל

*שלילי  FCF-חוב ל  6.0 4.8 
*שלילי  FCF-חוב נטו ל  3.2 2.3 

 FFO-CAPEX(  2.2 2.8 3.8(-חוב ל
 FFO-CAPEX(  1.7 1.4 1.8(-חוב נטו ל

 *FCFשלילי  .  

  

  דירוגאופק ה

  ורמים אשר עשויים לשפר את הדירוגג

 . 1.5 אשר לא יעלה על EBITDA-שמירה על יחס כיסוי פרמננטי של חוב ל •

  גורמים העלולים לפגוע בדירוג

 . יחסי הכיסוי של החברהבנזילות וב, איתנות הפיננסיתהרעה ב •

צאה מהגדלת החשיפה לתחום כתו, ירידת מדרגה ברמת נזילות החברה וביכולתה לשרת את חובותיה הפיננסיים •

 . במקביל לפתיחת שוק התקשורת הנייחת לתחרות ועודהזרמות הון נוספות לחברת יס , הסלולר

 . אובדן מהותי של נתחי שוק בתחום התקשורת הנייחת והניידת עם התגברות התחרות •

 . חריגה מהותית מהיקף ההשקעות המשוערך הדרוש לתמיכה ביס •

  

  החברהאודות 

מ וחברות בנות כלולות שלה הינה ספקית עיקרית של שירותי תקשורת "הישראלית לתקשורת בעבזק החברה 

שירותי , )ן"רט(נייד  טלפון-שירותי רדיו, ארציים ובינלאומיים-במדינת ישראל הכוללים בעיקר שירותי טלפון פנים

  . מצעות לווין וכן שירותי תשתיתערוצית בא-שירותי טלוויזיה רב, שירותי אינטרנט ואינטרנט מהיר, תקשורת נתונים
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Aa2  

Aa3  
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     13דוח מעקב שנתי > > >     

   התחייבויותסולם דירוג

  

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
  . וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי ביותר

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaמאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, הן ,
  .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה
  .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaaבות הן  נחש.  כרוכות בסיכון אשראי מתון
וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .מסוימים

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBaבעלות אלמנטים , על פי שיפוטה של מידרוג,  הן
  .וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי, ספקולטיביים

B  דירוג התחייבויות המדורגות בBוכרוכות ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .בסיכון אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
  .וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCaמצב של  הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות ב
  . עם סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית,חדלות פרעון או קרובות לכך

דרגת 
השקעה 

 ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב של " הן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית, חדלות פרעון

  

  

מציין ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa -קטגוריות הדירוג מ בכל אחת מ3 - ו2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 

' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של ' 3'ואילו המשתנה ; מציין שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג

  .מצוינת באותיותה, קטגורית הדירוג שלו

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 CTB080508000M:  דוח מספר
  

  

   64739אביב -  תל17הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 03-6855002 פקס ,03-6844700טלפון 

  

  

  

  2008") מידרוג: "להלן(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

  

, לשנות, לצלם, אין להעתיק. רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחניהוא , לרבות  פיסקה זו, מסמך זה
  .לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפיץ

  

מידרוג אינה בודקת . לאמינים ומדויקיםכל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה 
מסר נ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע: "להלן(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, באופן עצמאי את נכונותו

  .על ידי החברה המדורגתצורך קביעת הדירוג ה לל

  

או שינויים /עדכונים ו. או מכל סיבה אחרת/וצאה מקבלת מידע חדש ואו כת/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו
 בגדר חוות דעת םהנ  על ידי מידרוגים המתבצעיםהדירוג. il.co.midroog.www: בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

אין לראות בדירוגים .  או מסמכים מדורגים אחריםרכישה של אגרות חובלהימנעות מרכישה או המלצה לואין הם מהווים סובייקטיבית 
הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד 

דירוגי .  או של מסמכים מדורגים אחריםמחירן או תשואתן של אגרות חובעת דעה באשר לכדאיות ואין להתייחס אליהם בגדר הב, על כך
כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי , מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר

רת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל כל דירוג או חוות דעת אח. ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון
כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב , ובהתאם, החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו

. לרכוש או למכור, נתו להחזיקאגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוו, ערב, ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק
עם הדין או עם כל , דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות

, ה דירוגמידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעש. עניין מקצועי אחר
  .התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג

  

יחד .  במידרוג51%שלה , )"ס'מודי": להלן (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
בו בזמן שהמתודולוגיות של . ס'ואינם כפופים לאישורה של מודי, ס'ידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודיהליכי הדירוג של מ, עם זאת

  . למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'מידרוג מבוססות על אלה של מודי

  

  .לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוגהנכם מופנים , למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה



החברה הישראלית " בזק"
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31וחות כספיים מאוחדים ליום ד
  
  
  וכן הענייניםת
  
  

  מודע  
  
  
  2  וח רואי החשבון המבקריםד
  
  דוחות הכספייםה
  

  3  חדים מאומאזנים
  

  4  מאוחדיםדוחות רווח והפסד 
  

  5  דוחות על הכנסות והוצאות שהוכרו מאוחדים
  

  6   מאוחדיםדוחות על תזרימי המזומנים
  

  8  באורים לדוחות הכספיים
  
 
  
  





 
  
  
   בדצמבר31אזנים מאוחדים ליום מ
  
  
  
      2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש באור    
  

        נכסים
         

  1,203  786   5   מזומנים ושווי מזומנים
  389  33   6    נגזריםלרבותהשקעות 
  2,403  2,373   7   לקוחות

  247  211   7    חייבים אחרים
  203  158      מלאי

  11  -   8   נכסי מס שוטפים
  17   34       נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה

        
  4,473  3,595      נכסים שוטפיםסך הכל 

        
  535  576   7   לקוחות 

  233  187   6   השקעות לרבות נגזרים
  243  253        בניכוי זכויות שנוצלו-זכויות שידור
  6,064  6,036   9   רכוש קבוע
  2,526  2,674   10   מוחשיים-נכסים בלתי

  367  411   11    ואחרותהוצאות נדחות
        שיטתהמטופלות לפי  השקעות בחברות מוחזקות

  37  32   12    מאזניהשווי ה 
  678  547   8    נדחיםמסיםנכסי 

        
  10,683  10,716      סך הכל נכסים שאינם שוטפים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
 
        
        

  15,156  14,311       נכסיםסך הכל 
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

   בדצמבר31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  
  
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
  
 12,232  12,400   12,407   21  כנסות ה
        
        לויות והוצאותע
 1,864  1,769   1,703   9,10,11   והפחתותפחת  

  2,586  2,375   2,354   22    שכר עבודה
 5,967  5,841   5,437   23  הוצאות הפעלה וכלליות   
 *231  *39   96   24  נטו, תפעוליות אחרותהוצאות   
        
     9,590   10,024  10,648 
        
 1,584  2,376   2,817   28  ווח תפעוליר

        
      25   מימוןהוצאות

 *713  *836   747       הוצאות מימון
 )356( )487(  )166(      הכנסות מימון

        
 357  349   581     נטו, הוצאות מימון

        
 1,227  2,027   2,236     נטו, רווח לאחר הוצאות מימון

        
        זקות לק ברווחי חברות מוחח
 11  6   5   12  שיטת השווי המאזני לפי המטופלות 

        
 1,238  2,033   2,241     רווח לפני מסים על הכנסה

        
 488  672   720   8  מסים על הכנסה

        
 750  1,361   1,521     רווח לשנה

       
        :מיוחס ל

 809  1,330   1,627      של החברהמחזיקי ההון
 )59( 31   )106(    ינן מקנות שליטהזכויות שא

        
 750  1,361   1,521     רווח לשנה

        
        
        

      27  רווח למניה 
        

 0.31  0.51   0.62    ) ח"בש(למניה רווח בסיסי 
        

  0.31  0.50   0.61    )ח"בש(רווח מדולל למניה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  'כא3ראה באור   *
  
  .כספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורים המצורפים לדוחות הה
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 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

   בדצמבר31דוחות על הכנסות והוצאות שהוכרו מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  
  
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
  

        פיננסיים שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 
 )1(  4   -  6,25   למכירה זמינים

        
         פיננסייםשינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 

 )5(  -   )5( 6,25  זמינים למכירה שהועבר לרווח והפסד 
        

        אקטואריים מתכנית להטבה ) הפסדים(רווחים 
 3   14   )2( 16  מוגדרת 

         
  -  -   )4(   הפרשי תרגום מטבע חוץ

        
        ם בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות  מסי

  2  )4(  1   8    להון עצמי
         
        

 )1(  14   )10(   הון ב שהוכרו במישריןהכנסות והוצאות 
        

 750   1,361   1,521    לשנהרווח 
        

 749   1,375   1,511    הכנסות והוצאות שהוכרוסך הכל 
        

        :מיוחס ל
        

 808   1,344   1,617    של החברהההון מחזיקי 
 )59(  31   )106(   זכויות שאינן מקנות שליטה

        
 749   1,375   1,511    שהוכרוהכנסות והוצאות סך הכל 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  מ" בעהחברה הישראלית לתקשורת" בזק"
  

   בדצמבר31דוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
 

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  750   1,361   1,521    לשנה רווח

         :התאמות
  1,591   1,482   1,394   9 פחת

  248   270   289   10  מוחשייםבלתיהפחתה של נכסים 
  25   17   20   11 הפחתת הוצאות נדחות ואחרות

         מירידה בשעור אחזקה בחברות מוחזקות ) רווח(הפסד 
  )1(  1   -   12  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

         מוחזקות המטופלות לפי רווחי חברות בחלק 
  )11(  )6(  )5(  12 שווי מאזניה  שיטת
  512   372   561   25  נטו,ת מימוןעלויו

  )159(  )88(  )68(  24 נטו, רווח הון
  287   -   75   26 עסקאות תשלום מבוסס מניות

  -   6   -     תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר
  488   672   720   8 הוצאות מסים על הכנסה

  )27(  )9(  )38(   נטו, תשלום בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים
         
         

  23   )6(  42    שינוי במלאי
  109   )437(  )10(  7 שינוי בלקוחות 

  )108(  4   )44(  7  שינוי בחייבים אחרים
  )14(  )18(  15   14  שינוי בזכאים אחרים

  )79(  36   )225(  14 שינוי בספקים 
  27   105   )34(  15  שינוי בהפרשות

  )15(  )74(  )11(   שינוי בזכויות שידור בניכוי זכויות שנוצלו
  169   )300(  )302(  16 שינוי בהטבות לעובדים

  1   )11(  50    שינוי בהכנסה נדחית ואחרים
          

  )277(  )430(  )535(   מס הכנסה ששולם
         

  *3,539  *2,947  3,415    מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )210(  )273(  )469(  10 ם ובהוצאות נדחותהשקעה בנכסים בלתי מוחשיי
  48   177   147     והוצאות נדחות תמורה ממכירת רכוש קבוע
  1,491   647   321    נטו, מימוש השקעות שוטפות

  )953(  )973(  )1,300(  9 רכוש קבוערכישת 
  63   66   19    תמורה ממימוש השקעות והלוואות לזמן ארוך

  )20(  )8(  )8(   רוךרכישת השקעות והלוואות לזמן א
  *26   *3   13     דיבידנד שהתקבל

  *220   *116   64    שהתקבלהריבית 
         

          )פעילותו לשימשש(שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  665  )245(  )1,213(    השקעה 

  
  'כא3ראה באור   *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  )המשך( בדצמבר 31דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
  
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
  

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -   1,814   -   13 הנפקת אגרות חוב
  50   50   -   13 פים מוסדייםקבלת הלוואות מגו
  )280(  )1,927(  )714(  13 פרעון אגרות חוב

  )1,269(  )840(  )148(  13  הלוואותפרעון
  43   )37(  )50(  13 נטו, אשראי לזמן קצר
  )1,600(  )2,860(  )1,514(  20 דיבידנד ששולם
  )602(  )389(  )243(   ריבית ששולמה

  )76(  77   52    נטו, יים נגזריםבגין סילוק מכשירים פיננס) תשלום(תקבול 
         הזרמת בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי דיבידנד

  -   -   8    נטו,  שחולק
          

  )3,734(  )4,112(  )2,609(    מימוןלפעילות מזומנים נטו ששימשו
         

  470   )1,410(  )407(   נטו במזומנים ושווי מזומנים) קיטון( גידול
  2,159   2,632   1,203     בינואר1 מזומנים ליום מזומנים ושווי

         יתרות מזומנים השפעת תנודות בשער החליפין על
  3   )19(  )10(    ושווי מזומנים

         
  2,632   1,203   786   5 לסוף השנהמזומנים ושווי מזומנים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .דים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחה
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   הישות המדווחת- 1באור 
  

הינה חברה רשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה ") החברה "-להלן (מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  .א
הדוחות הכספיים המאוחדים . אביב-תל, 132המען הרשמי של החברה הינו רחוב מנחם בגין . אביב-לניירות ערך בתל
וכן ") הקבוצה "–להלן יחד ( כוללים את אלה של החברה ושל חברות הבנות שלה 2008 בדצמבר 31של החברה ליום 

 28ראה גם באור ( הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי תקשורת במדינת ישראל. את זכויות הקבוצה בחברות כלולות
  ). דיווח מגזרי–

  
מ והחברה חדלה "חזקות בעאאר .סב. אפטה בחברה מהמדינה לחברת הועבר גרעין  השלי2005 באוקטובר 11ביום   .ב

 -מ אופציה להגדלת אחזקותיה ב"אר אחזקות בע.סב. מימשה אפ2008 בחודש ספטמבר .להיות חברה ממשלתית
 והמדינה 4.95%-כתוצאה מכך ירד שעור אחזקות המדינה ל. 40.66%- ושעור אחזקותיה בחברה עלה ל10.66%

 החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים .היות בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיהחדלה מאותו מועד ל
להסדרה , ככלל, ות הקבוצה כפופהפעיל. כל מגזרי הפעילות של הקבוצה נמצאים בתחרות .בהם היא עוסקת

  . לטונית ולפיקוחש
  

על תעריפי . העסקית לרבות תעריפיההחברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה   .ג
תעריפי השרותים המפוקחים של החברה שנקבעים .  לחוק התקשורת17 עד 15החברה חלים הסדרים מכח סעיפים 

הכל כקבוע בתקנות ובהסתמך על המלצות של ועדות ציבוריות לבחינת , בתקנות מתעדכנים על פי נוסחת הצמדה
יכול שישפיעו לרעה על תוצאותיה העסקיות , השינויים בשוק התקשורתהתגברות התחרות ומכלול . תעריפי החברה

  .של הקבוצה
  
  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

  הגדרות  .א
  

   –בדוחות כספיים אלה 
  
 תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים – ")IFRS"- להלן(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )1(

)IASB ( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים)IFRS ( ותקני חשבונאות בינלאומיים)IAS ( לרבות פרשנויות
או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה ) IFRIC(לתקנים אלה שנקבעו על  ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

  . בהתאמה, )SIC(המתמדת לפרשנויות 
  

  .מ"רה הישראלית לתקשורת בעהחב" בזק "- החברה  )2(
  

 ישויות - 33כמפורט בבאור ,  שלהמאוחדותמ והחברות ה"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק "- הקבוצה  )3(
  .הקבוצה

  
  .החברה עם דוחות ,במישרין או בעקיפין, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא,  חברות- חברות מאוחדות  )4(

  
בדוחות המאוחדים על , במישרין או בעקיפין,  כלולהותפות שהשקעת הקבוצה בהלרבות ש,  חברות- חברות כלולות  )5(

  .בסיס השווי המאזני
  

  . חברות מאוחדות או חברות כלולות- חברות מוחזקות  )6(
  

  .  גילויים בהקשר לצד קשור24בתקן חשבונאות בינלאומי  ו כמשמעות- צד קשור  )7(
  

  .1968 -ח "התשכ,  לחוק ניירות ערך1בתאגיד בסעיף " בעל עניין"להגדרת ) 1( כמשמעותם בפסקה - בעלי עניין )8(
  

  . מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדד  )9(
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  )המשך ( בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

  תקני דיווח כספי בינלאומייםב על עמידההצהרה   .ב
  

 ובהתאם לתקנות ניירות ערך בינלאומייםדיווח כספי צה בהתאם לתקני הוכנו על ידי הקבוהדוחות הכספיים המאוחדים 
  .1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(

  
דוחותיה הכספיים . 2005 בינואר 1 כאשר מועד המעבר נקבע ליום 2006 בשנת IFRS - אימצה לראשונה את ההקבוצה

  .2005 בדצמבר 31ל היו לשנה שהסתיימה ביום השנתיים האחרונים לפי כללי החשבונאות המקובלים בישרא
  

  .2009 במרס 23הדוחות המאוחדים אושרו על ידי הדירקטוריון ביום 
  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ג

  
השקל . הקבוצה ומעוגלים למיליון הקרובמטבע הפעילות של שהינו , שקלים חדשיםמאוחדים מוצגים בהכספיים ה הדוחות

  .הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצההינו המטבע המייצג את 
  

  בסיס המדידה  .ד
 

  :הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הפריטים הבאים  
  

 .מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים על פי שווי הוגן  *
 .מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדים על פי שווי הוגן  *
 .סים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים על פי שווי הוגןנכ  *
  .9כמפורט בבאור , נכסים המוצגים לפי עלות נחשבת  *
 .16כמפורט בבאור , התחייבויות בגין הטבות לעובדים  *

  
ת  ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון עצמי שנמדדו על בסיס העלו.4השיטות לפיהן נמדד השווי ההוגן מפורטות בבאור 

היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל , 2003 בדצמבר 31הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן עד ליום , ההיסטורית
  . ככלכלה היפראינפלציונית

  
  צרוף הערכות שווי מהותיות מאוד  .ה

  
הערכות שווי  חלה חובת צירוף , 1970 -ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות לניירות ערך ' ב8בהתאם לסעיף 

 10%לצורך כך יישמה הקבוצה מבחן כמותי לפיו נכס נחשב כמהותי מאוד אם שוויו ההוגן עולה על . מהותיות מאוד לקבוצה
נבחנה מידת מהותיות בין היתר , לגבי נכסים ששערוכם לשווי הוגן נזקף לדוחות רווח והפסד. מסך הנכסים במאזן המאוחד

  .קבוצה לתקופת הדוחלפי יחס השערוך שנזקף לרווחי ה
  

  השימוש באומדנים ובשיקול דעת  .ו
  

אשר והנחות , אומדניםבהערכות שיקול דעת השתמש בנדרשת ההנהלה ל,  IFRS- בהתאם ל הדוחות הכספייםבעריכת
התוצאות בפועל  יובהר ש.הכנסות והוצאות, התחייבויותו של נכסיםמשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים 

  .אלהאומדנים לולות להיות שונות מע
  

נדרשה הנהלת החברה להניח , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה
מתבססת הנהלת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הנחות באשר לנסיבות וארועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

  .גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, ונותעובדות ש, החברה על ניסיון העבר
  

 תוקנו האומדניםבה ש בתקופה מוכריםחשבונאיים שינויים באומדנים .  נסקרים באופן שוטףהאומדנים וההנחות שבבסיסם
  .ובכל תקופה עתידית מושפעת
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  )המשך ( בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

  )המשך (וש באומדנים ובשיקול דעתהשימ  .ו
  

שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות  , אומדנים קריטיים בדברמידעלהלן 
  :הכספיים

  

  מלאי  -  'י3באור   *
  הפרשה לחובות מסופקים  -   7באור   *
 שהוכרו ונכסי והתחייבויות מסים נדחים ניצול הפסדים לצורך מס  -   8באור   *
  )Deemed Cost(אומדן אורך החיים וערך השייר של פריטי רכוש קבוע וקביעת עלות נחשבת   -   9באור   *
  מזומניםמניבותהשבה של יחידות -מדידת הסכומים ברי  -  10באור   *
 הפרשות והתחייבויות תלויות  - 17 - ו15באור   *
  והטבות לעובדים להטבה מוגדרתמחויבותמדידת   -  16באור   *
 מדידת תשלומים מבוססי מניות  -  26באור   *
 מכשירים פיננסיים  -  31באור   *

  
  
  

   עיקרי המדיניות החשבונאית- 3באור 
  

אשר פורסמו )  IFRS תקני -להלן(הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם 
ושעל בסיסם נקבעה המדיניות , 2008 בדצמבר 31, הדיווח השנתיונכנסו לתוקף או ניתנים לאימוץ מוקדם במועד 

  . יושמה בעקביות על ידי הישויות בקבוצההמדיניות החשבונאית. החשבונאית של הקבוצה
  
 ודיחבסיס הא  .א
  
  חברות בנות  )1(

דיניות  יש את היכולת לשלוט במלקבוצהשליטה מתקיימת כאשר . הקבוצהחברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי 
 בחשבון זכויות הצבעה נלקחו השליטה בבחינת. הכספית והתפעולית של ישות בכדי להשיג הטבות מפעילותה

 דוחות הכספיים של חברות הבנות נכללים בדוחות ה).'ב)3(33ראה גם באור (שניתן לממשן באופן מיידי פוטנציאליות 
  .ההפסקת השליט השליטה ועד ליום שגתהכספיים המאוחדים מיום ה

  
  ישות למטרה מיוחדת  )2(

בהתבסס על ,  נכללת באיחוד אםSPE. לצרכי השקעות, ")SPE "-להלן (הקבוצה הקימה ישות למטרה מיוחדת 
. SPE -הגיעה הקבוצה למסקנה שהיא שולטת ב, SPE -הערכת מהות הקשר עם הקבוצה והסיכונים וההטבות של ה

תנאים המטילים מגבלות חמורות על כוח ההחלטה של הנהלת הוקמה בהתאם ל, ישות כאמור הנשלטת בידי הקבוצה
הקבוצה חשופה . SPE - והמאפשרים לקבוצה להנות מרוב ההטבות המתייחסות לפעילות ולנכסים נטו של הSPE -ה

  .SPE- ויש לה את מרבית זכויות השייר וסיכוני הבעלות המתייחסים לנכסי הSPE-לסיכונים בפעילות ה
  

  )מאזניהשווי בהתאם לשיטת ההמטופלות (חברות כלולות   )3(
. שליטההושגה אך לא , ת על המדיניות הכספית והתפעוליתהותי השפעה מלקבוצהחברות כלולות הינן ישויות בהן יש 

 הכספיים המאוחדים דוחותה.  ומוכרות לראשונה לפי עלותןשיטת השווי המאזניהתאם לחברות כלולות מטופלות ב
 לאחר, מאזניהשווי שיטת  המטופלות לפי , של ישויות מוחזקותבהכנסות והוצאות ההקבוצכוללים את חלקה של 

ית הות ההשפעה הממתקיימתיום בו ה מהקבוצה של לזו את המדיניות החשבונאית כדי להתאיםאומים הנדרשים ת
  . שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותיתועד ליום 

  
  עסקאות שבוטלו באיחוד  )4(

בוטלו במסגרת הכנת הדוחות , הנובעות מעסקאות הדדיות, ה והכנסות והוצאות שטרם מומשויתרות הדדיות בקבוצ
בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות , רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות. הכספיים המאוחדים

כל עוד לא הייתה , ומשוהפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מ. הקבוצה בהשקעות אלו
  .ראיה לירידת ערך
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  מטבע חוץעסקאות ב  .ב
  

נכסים . עסקאות לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי ההקבוצהות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של אעסק
מים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו מתורג, והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח

כשהוא ,  ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות בתחילת התקופהבגין הסעיפים הכספיים הינם הפרשי שער. יום
תשלומים במשך התקופה לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לריבית האפקטיבית ולמתואם 

מתורגמים למטבע הפעילות ,  הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגןלא כספייםנכסים והתחייבויות . הלסוף התקופ
פרט , רווח והפסדמוכרים ב הנובעים מתרגום מחדש שערהפרשי . לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן

  . כזמינות למכירה והמוכרים בהון העצמי מסווגותבמכשירים הוניים ה השקעותלהפרשים הנובעים מתרגום מחדש של 
  
  מכשירים פיננסיים  .ג
  
  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  )1(
מזומנים , אשראי לקוחות וחייבים אחרים, מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות במניות ובאגרות חוב    

וכן אגרות חוב שהונפקו על ידי הקבוצה , כאים אחריםאשראי ספקים וז ,הלוואות ואשראי שנתקבלו, ושווי מזומנים
  .והלוואות שנלקחו על ידה

  
לגבי מכשירים שאינם מוצגים , ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן בתוספת

מכשירים , נית לאחר ההכרה הראשו.ישירות הניתנות לייחוסהעסקה הכל עלויות , בשווי ההוגן דרך רווח והפסד
  .שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשךפיננסיים 

  
נכסים פיננסיים נגרעים . מכשיר פיננסי מוכר כאשר הקבוצה מקבלת על עצמה את התנאים החוזיים של המכשיר

או כאשר הקבוצה , כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכסים הפיננסיים פוקעות
לאחרים את הנכסים הפיננסיים מבלי להשאיר בידה שליטה בנכס או את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מעבירה 
 מוכרות )regular way purchase or sale (,רכישות ומכירות של נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה. מהנכס
התחייבויות . ו למכור את הנכסבמועד בו התחייבה הקבוצה לקנות א, משמע, )trade date (העסקהקשירת במועד 

  .פוקעת או כאשר היא  סולקה או בוטלה, כמפורט בהסכם, פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה
  

  מזומנים ושווי מזומנים
שווי המזומנים כוללים השקעות לזמן  . הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישהמזומנים כוללים יתרות מזומנים

גבוהה אשר ניתנת להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי קצר ברמת נזילות 
  .משמעותי של שינויים בשווי

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

לאחר . מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה, באגרות חוב מסוימות ובקרן הון סיכון, השקעות הקבוצה במניות
הפסד , הפחתות, פרט לצבירת ריבית, כאשר השינויים בהן,  השקעות אלה לפי שווי הוגןההכרה הראשונית נמדדות

ולרווחים או הפסדים משינויים בשער החליפין של פריטים כספיים המסווגים כזמינים ) 1'אי3ראה באור (מירידת ערך 
ם זמינים למכירה נזקף לדוח רווח דיבידנד המתקבל בגין נכסים פיננסיי. נזקפים ישירות להון, )'ב3ראה באור (למכירה 

  .הרווחים או ההפסדים שנצברו בהון מועברים לרווח והפסד, כאשר ההשקעה נגרעת. והפסד במועד הזכאות לתשלום
  

    לפי שווי הוגן דרך רווח והפסדמוצגותהשקעות ה
אם הוא , )ת ערך סחיריםבעיקר השקעות הקבוצה בניירו(מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד מכשיר פיננסי 

 החלטות קניה מוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית הקבוצה מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת
  . בהתאם לאופן שבו הקבוצה מנהלת את אסטרטגיית ההשקעה, ן ההוגןיויומכירה בהתבסס על שו

  
  הלוואות וחייבים  
 בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נגזרים ושאינם נסחרים הלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים  

הלוואות ויתרות חובה נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הפסדים . בשוק פעיל
  .מירידת ערך

  
  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות

הערך (ת המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות נמדדות לפי העלו
  .לאחר ייחוס של עלויות עסקה) ההתחייבותי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(מכשירים פיננסיים   .ג

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  )2(

נגזרים משובצים מופרדים . דהקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני מד
אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל ) א: (מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם

המכשיר ) ג (-מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו) ב(, הנגזר המשובץ
  . רווח והפסדךדרהמשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן 

  
לאחר . עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן; נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים באופן מיידי לרווח והפסד, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, ההכרה הראשונית
  

  גידור כלכלי
.  לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיותחשבונאות גידור אינה מיושמת

  .השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד
  

  שהופרדונגזרים משובצים 
  . נזקפים מיידית לרווח והפסדשהופרדושינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים 

  
    הוגן שאינם נמדדים לפי שווידייבויות צמודי מדחנכסים והת  )3(
משוערך בכל תקופה בהתאם לשעור , שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד   

  .עליית המדד בפועל
  
   מניות רגילות-הון מניות   )4(

  .גות כהפחתה מההוןמוצ, עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות ואופציות למניות
  
  רכוש קבוע  .ד

  

  הכרה ומדידה  )1(
פריטי רכוש קבוע מסוימים שהוערכו .  רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערךפריטי

סכום שהינה , )Deemed Cost (נמדדים בהתבסס על עלותם הנחשבת, IFRS-מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל
  .על פי הערכות הקבוצה בהתבסס על מעריך שווי חיצוני, )2005 בינואר 1(מועד המעבר  להשווי ההוגן

  
עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות .  הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכסעלויותהעלות כוללת 

הנכס למיקום ולמצב וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת , שכר עבודה ישיר ועלויות מימון, החומרים
וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם , הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

המהווה חלק בלתי נפרד , עלות תוכנה שנרכשה. הפריט במקרים בהם לקבוצה מחוייבות לפנות ולשקם את האתר
  .זהיוד  צמוכרת כחלק מעלות,  המתייחסמתפעול הציוד

  

של ) רכיבים משמעותיים(הם מטופלים כפריטים נפרדים , כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה
  .הרכוש הקבוע

  
, למעט שינויים הנובעים מחלוף הזמן, לפינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים, שינויים במחוייבות לפירוק

הסכום שמנוכה מעלות הנכס אינו עולה על ערכו בספרים . ה בה מתרחשיםמתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופ
  .מוכרת מידית בדוח רווח והפסד, אם קיימת, והיתרה

  
ומוכרים נטו , רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערך בספרים

  .בסעיף הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד
  

  עוקבותעלויות   )2(
 עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי התועלת הכלכלית

עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות .  וכי עלותו ניתנת למדידה באופן מהימןיזרמו אל הקבוצההעתידית הגלומה בפריט 
  .לרווח והפסד עם התהוותן
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  )המשך(נאית  עיקרי המדיניות החשבו- 3באור 
  

  )המשך (רכוש קבוע  .ד
  
 היוון עלויות אשראי  )3(

, עלויות אשראי, 23תקן חשבונאות בינלאומי מספר עלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים כהגדרתם ב
עלויות אשראי שאינו ספציפי . במהלך התקופה הנדרשת להשלמה והקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד

תוך שימוש בשעור שהוא הממוצע המשוקלל של שעורי העלות בגין אותם מקורות בנכסים כשירים השקעה לוונות מה
  .עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. אשראי

  
  פחת  )4(

. קבוע הרכוש החלק מפריטי כל של יהשימושאומדן אורך החיים  על פני רהקו הישלפי שיטת פחת נזקף לרווח והפסד 
נכסי מקרקעין אינם .  החכירה ותקופת השימוש בנכסנכסים חכורים מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת

  .מופחתים
  

הכוללת את תקופת האופציות להארכה שבידי הקבוצה , שיפורים במושכר מופחתים על פני תקופת השכירות
  .שבכוונתה לממשן

  
  :וטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמןאומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הש

  
  פחת עיקרי% שנה   
 

 10 4-20   ציוד מיתוג ספרתי
 20 5-10   ציוד תמסורת וכח

 4 5-25   ציוד רשת
  33  2-3    )ן"רט(ציוד קצה 

 20 5   ציוד מנויים וטלפונים ציבוריים
 15 7   כלי רכב

 20 4-7   ציוד אינטרנט
 10 5-15   ציוד משרדי

 33 3-7  מחשבים ומערכות תקשורת פנימיים, ציוד אלקטרוני
 10 5-10    ציוד תשתית רדיו טלפון נייד

  17  4-8    מפענחי לווין דיגיטליים
  15  7    )לווין(ציוד שידור וקליטה 

 4 25   מבנים
  

  .ת דיווחאורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל שנ, האומדנים בדבר שיטת הפחת
  
  קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  .ה
  

מסווגים כנכסים המוחזקים , נכסים לא שוטפים שצפוי כי ימומשו בדרך של מכירה ולא בדרך של שימוש מתמשך
הפסדים מירידת ערך . בניכוי עלויות מכירה, נכסים אלו מוצגים לפי הנמוך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן. למכירה

נזקפים לרווח , וכן רווחים או הפסדים עוקבים כתוצאה ממדידה מחדש, הסיווג הראשוני של נכס כמוחזק למכירהבעת 
  .רווחים מוכרים עד לסכום המצטבר של הפסד מירידת ערך שנרשם בעבר. והפסד

  
  זכויות שידור  .ו
  

  .זכויות השידור מוצגות לפי העלות בניכוי זכויות שנוצלו
  

. ידור קנויות להקרנת סרטים ותוכניות טלוויזיה כוללות את הסכומים המשולמים לספקי הזכויותעלויות של זכויות ש
על בסיס ההקרנות בפועל מתוך סך ההקרנות המותרות על , זכויות השידור מופחתות בהתאם לתנאי הסכם רכישתן

 בהתאם לתקופת או) כאשר החלק שלא הופחת עד לתום תקופת ההסכם מופחת במלואו עם סיומה(פי ההסכם 
השינוי נטו בזכויות השידור מוצג כהתאמות לרווח כחלק מהפעילות השוטפת במסגרת הדוח על . הסכם הזכויות
  .תזרימי מזומנים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .ז

  
  מוניטין  )1(

 .תחברות כלולוומוניטין נוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות 
  

  2005 בינואר 1רכישות לפני 
 1 - רק בצרופי עסקים שהתרחשו לאחר הIFRS 3הקבוצה בחרה לטפל לפי , IFRSכחלק מהמעבר לדיווח לפי 

, הקבוצהמשקף המוניטין את הסכום שהוכר על ידי , 2005 בינואר 1כישות שהתרחשו לפני באשר לר. 2005בינואר 
 לצורך IFRS 3 - לאםהטיפול החשבונאי לא הות, בגין רכישות אלו. המקובלים בישראלבמסגרת כללי החשבונאות 

   .הקבוצההכנת מאזן הפתיחה של 
  

 בשווי ההוגן נטו של הקבוצהמשקף המוניטין את עודף עלות הרכישה על זכויות , 2005 בינואר 1לגבי רכישות לאחר 
  .ויות וההתחייבויות התלויות המזוהות של הישות שנרכשהההתחייב, הנכסים

  
  מדידה עוקבת
ת לפי שיטת השווי והמטופל, ותמוניטין בגין השקע. לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו מוניטין נמדד

  .להלן) 2(' לגבי בחינת ירידת ערך ראה יא. בערך בספרים של ההשקעהנכלל, המאזני
  

   תוכנהפיתוחעלויות   )2(
 מבחינה התוכנה ישימה; למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוחאפשר : מהוונות אך ורק אםתוכנה הוצאות פיתוח 
 הפיתוח  כוונה ומקורות מספיקים להשלים אתולקבוצה, מהפיתוחצפויה הטבה כלכלית עתידית ; טכנית ומסחרית

שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן , הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים. ולהשתמש בתוכנה
  .הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. נת הנכס לשימושו המיועדישירות להכ

  

  .הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו
  
  הרכשת מנוי  )3(

מו על עמלות המכירה הישירות המשולמות למשווקים ולאנשי מכירות בגין מכירות ושדרוגים למנויים אשר חת
הוצאות הפחתת הרכשת המנוי . התחייבות להשאר לקוחות לתקופות התקשרות ארוכות מוכרות כנכס בלתי מוחשי

  ). חודשים36 - ל18בין (מוכרות ברווח והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של המנויים 
  

  תוכנות  )4(
אשר ,  חלק אינטגרלי מחומרהתוכנות המהוות. נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות

רשיונות לתוכנות העומדות בפני , לעומת זאת.  קבועשמסווגות כרכו, אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה
הפחת בגין התוכנות נזקף . כנכסים בלתי מוחשיים) בעיקר(מסווגים , עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספות לחומרה

  . על פני אומדן אורך החיים השימושיים בנכס" ו הישרהק"לרווח והפסד לפי שיטת 
  
  זכות שימוש בתדרים  )5(

זכות שימוש בתדרים מתייחסת לתדרי תקשורת סלולרית בהם זכתה הקבוצה במסגרת מכרז של משרד התקשורת 
  ).להלן) 'ח(18ראה באור (
  

  נכסים בלתי מוחשיים אחרים  )6(
פחתות נמדדים לפי עלות בניכוי ה, בעלי אורך חיים מוגדר, הקבוצהנכסים בלתי מוחשיים אחרים שנרכשו על ידי 

  .והפסדים מירידת ערך שנצברו
  
   עוקבותעלויות  )7(

כל . הוצאות עוקבות מהוונות אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו
  .נזקפת לרווח והפסד עם התהוותה, ותחו שפמוניטין או מותגלכולל הוצאה הקשורה , הוצאה אחרת

  

  הפחתה  )8(
 על פני אומדן אורך החיים השימושיים בנכסים הבלתי  לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישרהפחתה נזקפת

אלא נבחן לצורך , אינו מופחת באופן שיטתי,  מוניטין. זמינים לשימושמהמועד שבו הנכסים, פרט למוניטין, מוחשיים
  .ירידת ערך
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  )המשך (נכסים בלתי מוחשיים  .ז
  
  )המשך( הפחתה  )8(

  
  :אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו

  

   שנים4-7        הוצאות פיתוח שהוונו
   בהתאם לאורך החיים השימושיים3 -10          זכויות אחרות

  על בסיס אומדן ההתקשרות החוזית עם המנוי        ויעלויות הרכשת מנ
  על פני תקופת הרשיון או על פני אומדן משך השימוש בתוכנה  תוכנות מחשב ורשיונות לשימוש בתוכנות

  
 .האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח

  
  נכסים חכורים  .ח

  

בעת ההכרה . מסווגות כחכירות מימוניות,  במרבית הסיכונים והתשואות מהנכסוצההקב נושאת בהן, חכירות
 םלייערך הנוכחי של דמי החכירה המינימסים החכורים בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והלראשונה נמדדים הנכ

  . זהמטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס, לראשונהלאחר ההכרה . העתידיים
  

חכירות של קרקעות . הקבוצההנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן כאשר , יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות
דמי חכירה ששולמו מראש למינהל מוצגים . הינן חכירות תפעוליות") המינהל  "-להלן (ממינהל מקרקעי ישראל 

  .ונזקפים לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירה, במאזן
  

אשר מגדיר , קביעה האם הסדר מכיל חכירה -) IFRIC 4(  הוראות פרשנות בינלאומית מספר אתמיישמת הקבוצה
הוא מגדיר מתי לאחר , בנוסף. האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה, קריטריונים לקביעה בתחילת ההסדר

לפיה הבחינה האם הסדר כולל ,  1IFRS -הקבוצה יישמה את ההקלה שנקבעה ב. מכן יש לבחון מחדש את ההסדר
  ).IFRS -מועד המעבר ל (2005 בינואר 1חכירה התבצע על בסיס העובדות והנסיבות ששררו ביום 

  

  הוצאות מראש בגין זכות שימוש בקיבולות  .ט
  

) "Indefeasible right of use "IRU(עסקאות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה , כאמור לעיל, IFRIC 4 -בהתאם ל
סכום ההוצאה ששולמה מראש מופחת בקו ישר עד . בקיבולות כבלים תת ימיים מטופלות כעסקאות קבלת שרות

  . בהתאם לתקופה הנקובה בהסכם ולא יותר מאומדן אורך החיים השימושיים הצפוי של אותן קיבולות2022לשנת 
  

  מלאי  .י
  

, מלאי ציוד קצה. עת לפי שיטת ממוצע משוקלל נעעלות המלאי נקב.  נטומלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש
  .אביזרים וחלקי חילוף אשר צריכתם איטית מוצגים בניכוי הפרשה לירידת ערך

  
כולל ציוד קצה ואביזרים נלווים המיועדים למכירה וכן חלקי חילוף המשמשים לצורך תיקונים , מלאי של חברה מאוחדת

כחלק מפעילותה השוטפת משדרגת חברת מאוחדת ללקוחותיה . תיהבמסגרת שרות התיקונים שהיא מספקת ללקוחו
  .את ציוד הקצה וכתוצאה מכך המלאי כולל גם מכשירים ואביזרים משומשים שהוחזרו מלקוחות

  

  ירידת ערך  .יא
  

  פיננסייםנכסים   )1(
  

ר השפיעו באופן כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שארוע אחד או יותהקבוצה בוחנת ירידת ערך לנכס פיננסי 
  . של הנכסשלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים

  

בוחנת הקבוצה גם את הפער שבין , בבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים 
ויים למשך זמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך מעלותו המקורית ולשינ, השווי ההוגן של הנכס לעלותו המקורית

  .הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר, בסביבה הטכנולוגית
  

מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך , הנמדד לפי עלות מופחתת, פיננסיהפסד מירידת ערך של נכס 
הפסד מירידת ערך של . בית המקוריתמהוון בשעור הריבית האפקטי, הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים

  . שלוושב בהתבסס על השווי ההוגןזמין למכירה מחפיננסי המסווג כנכס 
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  )המשך (ירידת ערך  .יא
  

  )המשך(פיננסיים נכסים   )1(
  

יתר הנכסים ב. ל בסיס כל נכס בנפרד ענעשית, עבור נכסים פיננסיים בסכומים מהותיים, בחינת הצורך בירידת ערך
ות הדוח, כמו כן.  אשראי דומיםקבוצות בעלות מאפייני סיכונילפי , נבחן הצורך בירידת ערך באופן קולקטיבי הפיננסיים

לפי , לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותהוהפרשות ספציפיות קבוצתיות הכספיים כוללים הפרשות ספציפיות 
  .שגבייתם מוטלת בספק, הפסד הגלום בחובותאת ה, הערכת ההנהלה

  

זמין למכירה שנזקף פיננסי המסווג כ המתייחס לנכס ,מצטברהפסד . רידת ערך נזקפים לרווח והפסדכל ההפסדים מי
  .לרווח והפסד כאשר התקיימה בגינו ירידת ערךועבר ה, בעבר להון

  

 לארוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי
פיננסיים המסווגים  הנמדדים לפי עלות מופחתת ובגין נכסים פיננסייםביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים . הערך

זמין המסווג כביטול הפסד מירידת ערך בגין נכס פיננסי . נזקף לרווח והפסד,  חובמכשיריזמינים למכירה שהינם כ
  .נזקף ישירות להון, כשיר הוניה שהינו מלמכיר

  
  שאינם פיננסייםנכסים   )2(

  
נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע ,  מלאי ונכסי מס נדחיםהקבוצה שאינם של פיננסייםהערך בספרים של הנכסים הלא 

חושב אומדן סכום בר ההשבה של מ, כאמור, באם קיימים סימנים. האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך
, בתקופות עוקבות.  בחינה לירידת ערך מוניטיןהקבוצהערכה ,  IFRS-מועד המעבר ל, 2005 בינואר 1ביום . כסהנ

ושל נכסים הערכה של הסכום בר ההשבה של מוניטין , אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל נכס, הקבוצהמבצעת 
  .ערךאם קיימים סימנים לירידת , או באופן תכוף יותר, שאינם זמינים לשימוש

  
 שווי הוגן(  ומחיר המכירה נטוהסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש

 העתידיים החזויים לפי שעור  את תזרימי המזומניםהקבוצהמהוונת , בקביעת שווי השימוש. )בניכוי הוצאות מכירה
למטרת בחינת . יכונים הספציפיים המתייחסים לנכסהכסף והסהמשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של , היוון

, הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, ירידת ערך
מוניטין שנרכש במסגרת צרופי "). יחידה מניבת מזומנים("אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות 

  .מוקצה למטרת בחינת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים אשר צפויות להניב הטבות מהסינרגיה של הצרוףעסקים 
  

הנכס משתייך עולה כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה מוכרים  מירידת ערך יםהפסד
מוקצים ,  לגבי יחידות מניבות מזומנים הפסדים מירידת ערך שהוכרו.על הסכום בר ההשבה ונזקפים לרווח והפסד

תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים 
  .באופן יחסי, האחרים ביחידה מניבת המזומנים

  
ופות קודמות הפסדים מירידת ערכם שהוכרו בתק, באשר לנכסים אחרים. הפסד מירידת ערך מוניטין אינו מבוטל

הפסד . נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד
 אך ורק במידה שהערך בספרים , הסכום בר ההשבהמירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת

שהיה נקבע ,  בניכוי פחת או הפחתותך בספריםאינו עולה על הער, אחרי ביטול ההפסד מירידת ערך, של הנכס
  .אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך

  
  הטבות לעובדים  .יב
  
   העסקה סיוםהטבות לאחר  )1(
  

התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן . בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה
  .הטבה מוגדרתמסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות 

  
  תכניות להפקדה מוגדרת  .א

  
בו נוצרת המחוייבות נזקפות כהוצאה לרווח והפסד במועד ,  מוגדרתהפקדה בתכניתמחוייבויות הקבוצה להפקיד 

  ).להלן' ד16ראה באור (להפקיד 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(הטבות לעובדים   .יב
  

  תכניות להטבה מוגדרת  .ב
  

 מחושבת לגבי כל בגין הטבות לאחר סיום העסקהתכנית הטבה מוגדרת של הקבוצה המתייחסת לנטו מחוייבות 
בתקופה השוטפת ובתקופות , תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשרותיו

. התכנית ובניכוי עלות שרות עבר שטרם הוכרהן של נכסי השווי ההוגבניכוי ערך נוכחי לפי  הטבה זו מוצגת .קודמות
 ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד פרעונן דומים לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב נקבע בהתאםעור ההיוון ש

ראה באור (חזויה הזכאות ההחישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך בשיטת יחידת . קבוצהלתנאי המחויבות של ה
  ).להלן' ה16

  
מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות כלכליות ,  תוצאות החישובים נוצר נכס לקבוצהכאשר לפי

הטבה כלכלית בצורת החזרים או . הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית
  .ילוק המחויבותהקטנת הפקדות עתידיות תחשב זמינה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר ס

  
מכירה , לתשלום סכומים נוספים ביחס לשרותים שניתנו בעבר, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, כאשר קיימת חובה

במידה בה סכומים כאמור לא יהיו זמינים , )הגדלת התחייבות נטו או הקטנת נכס נטו(החברה במחויבות נוספת 
  .הפקדות עתידיותכהטבה כלכלית בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה ב

   
 עבר של ירותלק מההטבות המוגדלות המתייחס לשאותו ח,  לעובדיםכאשר חל שיפור בהטבות שמעניקה התכנית

במידה .  על פני התקופה הממוצעת עד להבשלת ההטבותנזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, דיםהעוב
  .ההוצאה נזקפת מיידית לרווח והפסד, וההטבות מבשילות מיידית

  
 .את כל הרווחים וההפסדים האקטואריים הנובעים מתכנית הטבה מוגדרת, ישירות לעודפים, הקבוצה זוקפת מיידית

  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  )2(
  

, הטבה לאחר סיום העסקהשאינן מתייחסות לתכניות ,  בגין הטבות לעובדים לטווח ארוךהקבוצההמחויבות נטו של 
סכום . שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותה העתידית המגיעה לעובדים בגין שרותים סכום ההטבבגין היא 

נקבע שעור ההיוון .  למחויבות זוהמתייחסיםהטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים 
 לתנאי דומיםשלהן מועד הפרעון ממשלתיות שהמטבע שלהן ו לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב בהתאם

רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח . שיטת יחידת זכאות חזויההחישוב נעשה לפי . הקבוצההמחויבות של 
  ).'ו16ראה באור  (והפסד בתקופה בה הם נוצרו

  
  והטבות בפרישה מרצון הטבות בגין פיטורין  )3(
  

לפיטורי ,  ממשית לביטול ללא אפשרות,אופן מובהקהתחייבה בקבוצה ה כהוצאה כאשר הטבות בגין פיטורין מוכרות
הטבות הניתנות לעובדים בפרישה .  על פי תכנית פורמלית מפורטתעובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל

 לאמוד וניתן שההצעה תתקבל צפוי,  המעודדת פרישה מרצוןהציעה לעובדים תכניתמרצון נזקפות כאשר הקבוצה 
  ).' ח-ו'  ז16ראה באור ( הנענים להצעה את מספר באופן מהימן

  

   קצרטווחהטבות ל  )4(
  

  . וההוצאה נזקפת בעת שניתן השרות המתייחס, נמדדת על בסיס לא מהווןלזמן קצר הטבות לעובדים בגין ת יומחויבו
צה יש  לקבומוכרת כאשר, להשתתפות ברווחיםתכנית  או ןבונוס במזומ בגין הטבות לעובדים לטווח קצר בגין הפרשה

באופן  לאמוד וניתן לשלם את הסכום האמור בגין שרות שניתן על ידי העובד בעבר משפטית או משתמעתמחויבות 
  . את הסכוםמהימן

  

  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  )5(
  

 על פני התקופה בה במקביל לגידול בהון כהוצאת שכר כתבי אופציה לעובדים נזקףשל  במועד הענקה השווי ההוגן
 כתבי האופציה לשקף את מספר על מנת הסכום שנזקף כהוצאה מותאם .כתבי האופציהת זכאות העובדים למושג

  .אשר צפויים להבשיללמניות 
  

השווי ההוגן של כתבי האופציה  שהוענקו לעובדים בחברה מהמדינה בתקופה שהמדינה היתה בעלת שליטה בחברה 
  .ופציהכתבי האכהוצאה במועד הזכאות של העובדים לנרשם 
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  הפרשות  .יג
  

, כתוצאה מארוע שהתרחש בעבר, משפטית או משתמעת,  נוכחיתמחוייבות יש לקבוצההפרשה מוכרת כאשר 
 נמדדותההפרשות . המחויבותי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק ווכאשר צפ, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה

המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של ,  היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשעור ריבית לפני מסעל ידי
  .הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות

  
  תביעות משפטיות  )1(
  

הדוחות כוללים הפרשות מתאימות לגבי תביעות כנגד חברות הקבוצה אשר לדעת חברות הקבוצה לא תדחינה או 
בנוסף קיימים מספר מצומצם של הליכים . ל מוכחשות על ידי חברות הקבוצה"וזאת למרות שהתביעות הנ, תתבטלנה
  .ומהטעם האמור לא בוצעה בגינם הפרשה, שבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם, שנתקבלו לאחרונה, משפטיים

  
על פי ההוראות התביעות מסווגות . ליו והוראות הנלוות א37IAS -הטיפול בתביעות משפטיות תלויות הינו בהתאם ל

  :בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכון כמפורט להלן
  
  .50% - הסתברות מעל ל-צפוי   .א
  .50% - הסתברות יותר מקלושה וקטנה או שווה ל–אפשרי   .ב
  10% - הסתברות קטנה או שווה ל-קלוש   .ג
  

, בהתבסס, ות בדוחות הכספיים הפרשות אשר לדעת הנהלות הקבוצהבגין תביעות שסבירות התממשותן צפויה נכלל
  .הן נאותות בנסיבות כל מקרה ומקרה, על יועציה המשפטיים המטפלים באותן תביעות, בין היתר

  
ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות תלויות שסכומן מהותי ואשר אפשרות ' א17בבאור 

  .התממשותן אפשרית
  
  נוי מבנישי  )2(
  

 החל והשינוי המבני, לשינוי מבני מאשרת תכנית פורמלית ומפורטת הקבוצה מוכרת כאשר לשינוי מבניהפרשה 
הכרוכות , ישירות הנובעות מהשינוי המבני הוצאות כוללתההפרשה .  לעובדיםניתנה הודעה עליוכאשר למעשה או 

  .ות של הקבוצהבהכרח בשינוי המבני ואשר אינן מיוחסות לפעילויות הממשיכ
  
  חוזים מכבידים  )3(
  

נמוכות ביחס לעלויות על ידי הקבוצה הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים 
 על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות הההפרשה נמדד. במחויבויות החוזיותמעמידה כתוצאה הבלתי נמנעות 

  . קיום החוזההמשך וכחי של העלות החזויה נטו ל החוזה והערך הנלביטולהחזויה 
  
  עלויות פרוק וסילוק אתרים  )4(
  

ההפרשה נוצרה בגין אותם . 37IASהפרשה בגין מחוייבות לפרוק ולסילוק אתרים נוצרה בהתאם לתקן בינלאומי 
 פרוק לאחר, הסכמי שכירות בהם התחייבה הקבוצה להחזיר את הנכס השכור בתום תקופת השכירות לקדמותו

  . והעברת האתר וכן שיקום המקום בעת הצורך
  

  אחריות  )5(
  

האחריות מוגבלת לתקלות . חברה מאוחדת הכירה בהפרשה לאחריות בגין ביטוחי שנה ראשונה למכשירי סלולר
 קיים נכס בגין אחריות היצרן עבור אותם, מנגד.  כתוצאה מנזקי הלקוחתטכניות המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריו

  .מכשירים המוגבלת לתקלות טכניות שמוגדרות על ידי היצרן
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  הכנסות  .יד

  
שרותי , שרותי תקשורת בין לאומיים, ן"שרותי רט, הכנסות הקבוצה מורכבות בעיקרן מהכנסות בגין שרותי תקשורת נייחים

מכירה והתקנה של ציוד , מתן שרותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים, קוחותשרותי מוקדים לל, טלוויזיה באמצעות לווין
, בניכוי החזרות, ההכנסה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל. תקשורת ושרותי אינטרנט

  .הנחות מסחריות והנחות כמות
  

  ציודמכירת   )1(
  

 כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות על הסחורה ההכנסות ממכירת ציוד קצה נזקפות לרווח והפסד
קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את אפשרות החזרת הסחורה ואת , קבלת התמורה צפויה, עוברים לקונה

  .העלויות שהתהוו בגין העסקה וכן כאשר אין לחברה מעורבות נמשכת עם סחורה
לפי הערך , י אשראי ארוכי טווח נזקפות במועד המסירה ללקוחהכנסות מעסקאות מכירת ציוד קצה למנויים בהסדר

הכנסות מימון . בהתאם לשעור ריבית השוק בגין עסקאות מסוג זה, הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי הצפוי בגינן
  .בגין עסקאות אלו נזקפות לדוחות רווח והפסד על פני תקופת התשלומים על פי שיטת הריבית

  
  םשרותיהכנסות   )2(
  

ההכנסות משרות נזקפות לרווח והפסד באופן יחסי על פני תקופת ההסכם או עם מתן השרות באם סבירות זרימתן 
לרבות הכנסות מכרטיסי שיחה , הכנסות משיחות. של ההטבות הכלכליות המיוחסות למתן השרות הינה ודאית

  .מוכרות בעת ביצוע השיחה על ידי הלקוח, משולמים מראש
  

  אשראימכירות ב  )3(
  

כך שההפרש בין השווי ההוגן של , הכנסות מעסקאות מכירות באשראי הכוללת עסקת מימון נרשמות בערכן הנוכחי
לסכום הנקוב של התמורה יוכר לדוח רווח והפסד כהכנסות ריבית תוך שימוש בשיטת , העסקה ביום ביצוע העסקה

  .הריבית האפקטיבית
  

  הסכמי מכירה בעלי מספר רכיבים  )4(
  

בהן נמכר ציוד הקצה ביחד עם , לגבי עסקאות מרובות רכיבים. IAS18 -ל מכירה בהכנסות בהתאם בוצההק
ת ההכנסה לרכיב א הקצ.Relative Fair Value- את שיטת ההקבוצהמיישמת , רותיםיהתחייבות הלקוח לקבלת ש

  . נוספיםרכיבים מוגבלת לגובה התמורה שאינה מותנת באספקת שסופק
  
  נסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטודיווח הכ  )5(

  
הכנסותיה , במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה

במקרים בהם הקבוצה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים , לעומת זאת. מוצגות על בסיס נטו
  .סיס ברוטומהעסקה הכנסותיה מוצגות על ב

  
  הכנסות מהשכרת מפענחי לווין  )6(

  
כאשר עם סיום , חברה מאוחדת גובה מלקוחותיה פקדונות בגין מפענחי הלווין הדיגיטליים שברשות הלקוח

ההכנסות מהפחתת הפקדונות . בהתאם להסכם עימם, זכאים הלקוחות לחלק היחסי שנותר מהפקדון, התקשרותם
  .נאי ההתקשרות עם הלקוחותבהתאם לת, נזקפות לרווח והפסד

  
  הכנסות והוצאות מימון  .טו

  
הכנסות , )לרבות נכסים פיננסיים זמינים למכירה (הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו

רווחים ממכירת , הכנסות ריבית שנצברו בשיטת הריבית האפקטיבית בגין מכירת ציוד קצה בתשלומים, מדיבידנדים
 רווח דרך המוצגים בשווי הוגן פיננסייםשינויים בשווי ההוגן של נכסים , זמינים למכירהכ יננסיים המסווגיםפנכסים 
 ,מוכרות עם צבירתןהכנסות ריבית .  ורווחים ממכשירי גידור המוכרים ברווח והפסדמהפרשי שעררווחים , והפסד

. ועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלוםהכנסות מדיבידנדים מוכרות במ. באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית
  . בהכנסות מדיבידנד ביום האקסהקבוצהמכירה , בגין מניות סחירותבאם מתקבל הדיבידנד 
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  )המשך (הכנסות והוצאות מימון  .טו
  

 שינויים בגין, סכומי עמלות ששולמו, ב שהונפקואגרות חו,  הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלוכוללותהוצאות מימון 
הפסדים ,  רווח והפסדדרך המוצגים בשווי הוגן פיננסיים שינויים בשווי ההוגן של נכסים ,ערך הזמן בגין הפרשות

 והפסדים ,)למעט הפרשה לחובות מסופקים שמוצגת בהוצאות הפעלה וכלליות(מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
נזקפות לרווח והפסד לפי שיטת הריבית , שאינן מהוונות, עלויות האשראי. מוכרים ברווח והפסדממכשירי גידור ה

  .האפקטיבית
  

  .רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו
  

  סים על ההכנסההוצאת מ  .טז
  

המס  סים על ההכנסה נזקפת לרווח והפסד אלא אםהוצאת מ. סים שוטפים ונדחיםסים על ההכנסה כוללת מהוצאת מ
  .הוצאת המסים על ההכנסה נזקפת להון העצמי, במקרים אלו . העצמיהובישירות נובע מעסקה או ארוע אשר מוכרים 

  
עורי המס כשהוא מחושב לפי ש, יבת במס לשנההמס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החי

יים בתשלומי המס המתייחסים לשנים והכולל שינו, החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך המאזן
  .קודמות

  
בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים , הינה בהתאם לשיטה המאזניתההכרה במסים נדחים 

 ההפרשים הזמניים בגין במסים נדחים הקבוצה לא מכירה. והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים
ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צרוף עסקים , וניטיןההכרה לראשונה במ: הבאים

 הפסדים מועברים שאינם צפויים להיות מנוצלים בעתיד ,ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס
.  הנראה לעיןזה צפוי שהם יתהפכו בעתידבמידה ואין , רשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות וכן הפהנראה לעין

בהתבסס על , סים הנדחים נמדדים לפי שעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשוהמ
 הקבוצה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת .החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן

והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס ,  שוטפיםזכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים
אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים , או בחברות שונות, הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה

  .שוטפים על בסיס נטו או  שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית
  

 את ההפרשים לנצל ניתן יהיה שכנגדה, כנסה חייבתתהיה השבעתיד כאשר צפוי נכס מס נדחה מוכר בספרים 
, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשנה, נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך מאזן. הזמניים

  .הם מופחתים
  

  רווח למניה  .יז
  

 למניה מחושב על ידי  הבסיסיווחהר. הקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה
 במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו למחזיקי ההון של החברהחלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים 

המתייחס למחזיקי ההון של , הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד. במחזור במשך התקופה
ות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגיל

  .הכוללות כתבי האופציות למניות שהוענקו לעובדים, הפוטנציאליות המדללות
  

  דיווח מגזרי  .יח
  

, )מגזר עסקי(קשורים זה בזה עשויים להיות העוסק בהספקת שרותים ה, הקבוצה של בר הבחנהמגזר הינו מרכיב 
הקבוצה מבוססת על לדיווח המגזרי של המתכונת . ים מאלה של יתר המגזרים לסיכונים ולתשואות השונחשוףו

 מגזרי נקבע בהתבסס על -תמחור בין . מגזרים עסקיים והיא נקבעה בהתבסס על מבנה הקבוצה והדיווח הפנימי בה
  .מחירי עסקאות במהלך העסקים הרגיל

  
. רות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחס על בסיס סבירנכסי והתחייבויות המגזר כוללים פריטים המיוחסים ישי, תוצאות

וכן נכסי והתחייבויות , הלוואות ואשראי וההוצאות בגינן, פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר מהשקעות והכנסות בגינן
  .מסים על הכנסה והוצאות המסים

  
  . בוע ונכסים בלתי מוחשייםהוצאות הוניות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש ק
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  עסקאות עם בעל שליטה  .יט
  

בשל העובדה כי . נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה 
  .בין התמורה מהעסקה להון העצמיזוקפת החברה את ההפרש בין שווי ההוגן ל, מדובר בעסקה במישור ההוני

  
  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן  .כ

 

   .מוכרת רק בתקופה בה נעשתה ההכרזה, התחייבות המתייחסת לדיבידנד שהוצע או הוכרז לאחר תאריך המאזן
  
  סכומים שמויינו  .כא

  .ייםהדוחות הכספיים כוללים מיון של סכומים מסויימים במספרי השוואה לסעיפים הרלוונט
  

   יישום מוקדם של תקני חשבונאות  .כב
  

ושל ) המתוקן( צרופי עסקים 3 ביישום מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2008 בינואר 1הקבוצה בחרה החל  מיום  )1(
  ).2008( דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים 27תקן חשבונאות בינלאומי 

  
 מתייחס לטיפול החשבונאי בזכויות -) 2008 (ונפרדיםדוחות כספיים מאוחדים  27תקן חשבונאות בינלאומי   .א

ועוסק בעיקר בטיפול החשבונאי בשינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה ) זכויות המיעוט(שאינן מקנות שליטה 
ובהקצאת רווח או הפסד לבעלי ההון , בטיפול החשבונאי באיבוד שליטה בחברות בת, לאחר השגת שליטה

 .שאינן מקנות שליטהשל החברה האם ולזכויות 
  
 מתייחס אף לצרופי עסקים המבוצעים באמצעות חוזה –) המתוקן (צרופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי   .ב

הרוכש יכול לבחור למדוד . כולל תמורה מותנית, ההגדרה של צרוף עסקים מתמקדת בהשגת שליטה, בלבד
או בהתאם לחלקן היחסי בשווי ההוגן של , ישהאת הזכויות שאינן מקנות שליטה בערכן ההוגן במועד הרכ

כאשר רכישה מושגת באמצעות רכישות מניות עוקבות , הנכסים המזוהים ובהתחייבויות המזוהות של הנרכש
הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של הנרכש מוכרים בערכם ההוגן כאשר מושגת , )רכישה בשלבים(

 ).כנגד רווח או הפסד(שליטה 
  

 התקנים השפיע על החלק של בעלי ההון של החברה ושל הזכויות שאינן מקנות שליטה בהפסדי יישום
אס נכללו בחלק בעלי ההון של החברה לעומת .בי. מהפסדי די58%. 2008 בינואר 1אס החל מיום .בי.די

 הזכויות אס בקיזוז הוצאות מימון לבעלי.בי. מהפסדי די100%לפיו , הטיפול החשבונאי לפני יישום התקנים
מחזיקי  רווחי ,התקניםבעקבות יישום מוקדם של . שאינן מקנות שליטה נכללו בחלק בעלי ההון של החברה

הרווח וההון המיוחס . ח" מיליון ש38 בסך של 2008וההון המיוחס אליהם גדלו בשנת  ההון של החברה
  .לזכויות שאינן מקנות שליטה קטנו בהתאם

  
"). הפרשנות "-להלן (תוכנית נאמנות לקוחות  -שנויות של דווח כספי בינלאומי  של הועדה לפר13פרשנות מספר  )2(

כדוגמת תוכנית צבירת נקודות או (כאשר מוצרים ושרותים נמכרים בשילוב עם תמריצי מכירה , בהתאם לפרשנות
ונים תוך ההסכם נחשב כמרובה רכיבים ויש להקצות את התמורה המתקבלת בגינו בין הרכיבים הש) מוצרים בחינם

. 2008הקבוצה אימצה את הפרשנות באימוץ מוקדם ולמפרע החל מהדוחות הכספיים לשנת . שימוש בשווי הוגן
ליישום . ח" מיליון ש11 - הכנסות בסך של כ2008דחתה הקבוצה בשנת , בעקבות יישום מוקדם של הפרשנות

 בינואר 1קבוצה לתקופות שלפני יום המוקדם של הפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של ה
2008. 

  
 . תנאי הבשלה וביטולים-תשלום מבוסס מניות  2הקבוצה בחרה ליישם ביישום מוקדם את תקן דווח כספי בינלאומי   )3(

התקן קובע כי תנאי ההבשלה הם התנאים הקובעים האם הקבוצה מקבלת את השרותים אשר מזכים את הצד השני 
יקבלו ביטוי בשוויו ההוגן של , תנאים שאינם תנאי הבשלה. והם מוגבלים לתנאי שרות וביצועבתשלום מבוסס מניות 

התקן , כמו כן. המענק ביום ההענקה כאשר לאחר יום ההענקה הקבוצה לא תעדכן את השווי ההוגן בגין תנאים אלה
שפעה מהותית על תוצאות ליישום המוקדם לא הייתה ה. קובע את הטיפול באי עמידה בתנאים שאינם תנאי הבשלה

  .פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו ושאימוצם אינו צפוי להשפיעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה  .כג
  
)1( IFRS 8 ,מגזרי פעילות)  דהיינו, "לגישת ההנהלה"מגזרי יעשה בהתאם התקן קובע כי הדיווח ה"). התקן  "-להלן ,

 1התקן יוחל על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום . בהתאם למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות בישות
  . או לאחר מכן, 2009בינואר 

  
)2(  IAS1 ,מתוקן , הצגת דוחות כספיים) יס מאפיינים התקן דורש קיבוץ מידע בדוחות הכספיים על בס"). התקן "-להלן

התקן מאפשר להציג פריטי הכנסות והוצאות ופריטי הכנסה כוללת אחרת . משותפים והצגת דוח על הכנסה כוללת
דוח רווח והפסד (להציג שני דוחות נפרדים , הכולל סיכומי ביניים או לחילופין, במסגרת דוח יחיד על הכנסה כוללת

, לדוגמה(דוחות הכספיים שונו במטרה להבהיר את מטרתם השמות של חלק מה). ולאחריו דוח על הכנסה כוללת
.  או לאחר מכן2009 בינואר 1התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום ). המאזן יקרא דוח על המצב הכספי

  .התקן  צפוי להשפיע על ההצגה של הדוחות הכספיים של הקבוצה
  
חברות בשליטה משותפת ,  דיבידנד המתקבל מחברות בנות,דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים,  IAS 27-תיקון ל  )3(

במקרים , עוד נקבע כי קבלת דיבידנד מהווה. וחברות כלולות יוכר כהכנסה בדוחות הנפרדים של החברה המחזיקה
 בינואר 1התיקון החדש יחול על תקופות שנתיות המתחילות ביום . סממן לירידת ערך ההשקעה במוחזקת, מסויימים

  .  ייושמו באופן פרוספקטיביIAS 27 -השינויים המיוחסים ל. אחר מכןאו ל, 2009
  
)4(  IFRS 7גילויים :  מכשירים פיננסים)התיקון מרחיב את הגילויים הנדרשים אודות מדידה לפי שווי הוגן "). התקן "-להלן

, בנוסף. קות הערכהבמיוחד עבור מכשירים פיננסים אשר שווים ההוגן נמדד באמצעות טכני, של מכשירים פיננסים
התיקון לתקן ייושם מכאן ולהבא לתקופות שנתיות . התיקון משפר את הגילויים הנדרשים אודות סיכון הנזילות

  .תוך מתן גילוי,  אפשרימוקדםיישום .  או לאחר מכן2009 בינואר 1המתחילות ביום 
  
 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו   .כד
  
) 1(  28 IAS ,מתוקן ,  כלולותהשקעות בחברות) 28-בהתאם לתיקון ל"). התקן"-להלן IAS , בחינת ירידת ערך של

הפסד המוכר מירידת ערך של , בהתאם לזאת. השקעה בחברה כלולה תיעשה בהתייחס להשקעה בכללותה
ההשקעה לא יוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה אלא ייוחס להשקעה בכללותה ולפיכך מלוא ההפסד 

ניתן ליישם את . IAS 36 -דת ערך שהוכר בעבר יהיה ניתן לביטול בהתקיים התנאים הנדרשים לביטול בהתאם למירי
.  2009 בינואר 1ילות ביום התיקון לתקן למפרע או באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתח

   .הקבוצה מבצעת בחינה של משמעויות יישום התקן
 
פרסמה הוועדה לתקני , )Improvements to IFRSs(קט השיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים במסגרת פרויי  )2(

 תיקונים לתקנים הבינלאומיים השונים במגוון רחב של 35, 2008בחודש מאי ) IASB-ה(חשבונאות בינלאומיים 
אשר הינם בעלי השלכות , דההכרה ומדי, תיקונים בנושאי הצגה) 1: (התיקונים נחלקים לשניים. סוגיות חשבונאיות

  .תיקונים המתייחסים למינוח ולעריכה של התקינה הבינלאומית) 2 (-ו: חשבונאיות
  

בכפוף , עם אפשרות לאימוץ מוקדם,  ולאחריו2009 בינואר 1מרבית התיקונים יחולו לתקופות שמתחילות ביום 
הקבוצה בוחנת . IFRSלמאמץ לראשונה של לתנאים המפורטים עבור כל תיקון ובכפוף להוראות המעבר המתייחסות 

  .את ההשפעות על הדוחות הכספיים
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  ביעת שווי הוגן ק- 4באור 
  
פיננסיים  השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות נדרשת הקבוצה לקבוע את, הגילוי דרישותחלק מכללי המדיניות החשבונאית וכ

מידע נוסף לגבי . המתוארות להלןאו גילוי על בסיס השיטות /וערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה . ושאינם פיננסיים
  .בבאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבותניתן שימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן שההנחות 

  
  רכוש קבוע  .א
  

 של הפריטים) Deemed Cost(קביעת העלות הנחשבת . IFRS -פריטי רכוש קבוע מסויימים הוערכו מחדש במועד המעבר ל
  .בשיטת עלות השחלוף המופחת, מתבססת על הערכת שווי אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני

  
  השקעות במניות ובאגרות חוב  .ב
  

זמינים למכירה נקבע כ ונכסים פיננסיים המסווגים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסדהשווי ההוגן של נכסים 
  .תאריך המאזןלבשוק או לפי מודל לגבי נכסים שאינם סחירים צע שלהם תוך התייחסות למחיר המכירה המו

  
  לקוחות וחייבים אחרים  .ג
  

נקבע על בסיס הערך הנוכחי של , אשר נקבע לצורך מתן גילוי בלבד, השווי ההוגן של לקוחות וחייבים אחרים לזמן ארוך
  .יך המאזןהמהוונים על פי שעור ריבית השוק לתאר, תזרימי המזומנים העתידיים

  
  נגזרים  .ד
  

, באם זמינים, על מטבע חוץ או מדד מבוסס על מחירי השוק המצוטטים שלהם) Forward(השווי ההוגן של חוזי אקדמה 
מוערך השווי ההוגן על בסיס היוון בין המחיר הנקוב בחוזה האקדמה לבין המחיר של חוזה , בהעדר מחירי שוק זמינים

  .תוך שמוש בשיעור ריבית מתאים,  של החוזה עד לפידיוןאקדמה נוכחי בגין יתרת התקופה
  
  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  .ה
  

מחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב הקרן , אשר נקבע לצורך מתן גילוי, השווי ההוגן
   .המהוונים על פי שעור ריבית השוק נכון לתאריך המאזן, והריבית

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .ו
  

הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד . השווי ההוגן של אופציות לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק אנד שולס
על בסיס ממוצע משוקלל של תנודתיות היסטורית המותאם לשינויים (תנודתיות צפויה , מחיר המימוש של המכשיר, המדידה

על בסיס ניסיון העבר (הממוצע המשוקלל של אורך החיים הצפוי של המכשירים , )ע זמין לציבורצפויים בעקבות מיד
על בסיס אגרות חוב (ושעור הריבית חסרת הסיכון , דיבידנדים צפויים, )וההתנהגות הכללית של המחזיקים באופציה

 תנאים שאינם .בעת קביעת השווי ההוגןתנאי שרות ותנאים ביצועיים שאינם תנאי שוק אינם נלקחים בחשבון ). ממשלתיות
  .26ראה גם באור . תנאי הבשלה נלקחים בחשבון בחישוב השווי ההוגן

  
  
  

   מזומנים ושווי מזומנים- 5אור ב
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
 55  30      יתרות בבנקים

 1,148  756      פקדונות לפי דרישה
        
    786  1,203  
  

לפקדונות ). 5.0%-3.3% - 2007 (4.01%-3.9% – 2008שעור הריבית האפקטיבית על הפקדונות לפי דרישה היה בשנת 
  .31 ראה גם באור ). ימים6-8 - 2007( ימים 6-7תקופת פדיון ממוצעת של 
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   השקעות לרבות נגזרים- 6אור ב
  

  פילוח לפי סיווג ההשקעה  .א
 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

 
       השקעות שוטפות

  294   6    )1(הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ם יינכסים פיננס
  47   -  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  45   24    נגזרים
  3   3    השקעות אחרות

       
    33   389  

       השקעות שאינן שוטפות
  149   130    )2(ק למתן הלוואות לעובדים פקדון בבנ

  68   57    )3 (נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  16   -    נגזרים

       
    187   233  
       
    220   622  

  

  נכסים פיננסיים סחירים סיכון מחיר –ניתוח רגישות   )1(
הרווח  את ה מגדילהיתהיך הדיווח  בתארנכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד בשווי שוק של 10%עליה של 

ח לאחר מס בהנחה של עלייה של " מיליון ש2.1 גידול של 2007בשנת (ח לאחר מס " מיליון ש0.4-ההון העצמי בואת 
 שינוי . שיעורי ניתוח הרגישות נקבעו על פי הערכות בהתאם למצב של שוק ההון בשנה המדווחת). בשווי השוק1%

  .באותם סכומים ההון העצמי  הרווח ואתין אתדומה בכיוון ההפוך היה מקט
  

הפקדון אינו צמוד ושעור הריבית האפקטיבית של . הפקדון משמש כבטחון למתן הלוואות מהבנק לעובדי החברה  )2(
. ההלוואות לעובדים הינן על אחריותה של החברה). 2.8% - 2007 (2.85% הינו 2008 בדצמבר 31הפקדון ליום 

 בממוצע 3.87%על בסיס שעור היוון של  , בהתחשב בלוחות הסילוקין של ההלוואות, נוכחיהפקדון מוצג בערכו ה
  ). 5.15% - 2007לשנת (משוקלל 

  . סיכון מחיר נכסים זמינים למכירה–ניתוח רגישות   
  

 של השקל כנגד הדולר היתה מעלה את שווים של הנכסים הפיננסים הזמינים למכירה 10%התחזקות בשיעור של   )3(
שינוי דומה ) ח בהתאם" מיליון ש4.9 גידול של 2007בשנת . (ח לאחר מס" מיליון ש4.1-מגדילה את ההון העצמי בו

  . בכיוון ההפוך היה מקטין את ההון העצמי באותם סכומים
  
  פילוח לפי סוגי ניירות הערך  .ב
  

  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31  
  סך הכל  אחרות  סחירות  סך הכל  אחרות  סחירות  
  ערך מאזן  ערך מאזן  ערך מאזן  ערך מאזן  ערך מאזן  ערך מאזן  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 

              - אגרות חוב ממשלתיות
  86   -   86   -   -  -    צמודות למדד המחירים לצרכן

  71   -   71   3   -  3   לא צמודות 
  74   -   74   3   -  3   ות קונצרניאגרות חוב

  12   -   12   -   -  -   ניירות ערך זרים
  8   -   8   -   -  -   מלווה קצר מועד

  99   68   31   57   57  -   השקעות במניות ובאופציות
  15   -   15   -   -  -   השתתפות בקרנות נאמנות
  פקדון בבנק למתן הלוואות

  149   149   -   130  130   -    לעובדים
  43   43   -   -   -   -   ן גידורהשקעה בקר

  61   61   -   24  24   -   נגזרים
  4   3   1   3  3   -   השקעות אחרות

              
   6   214   220   298   324   622  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  2008 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

  25

   לקוחות וחייבים אחרים- 7אור ב
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
      לקוחות

  113  -    ן ובעלי עניילקוחות שהם צדדים קשורים
  893  747    חובות פתוחים

  460  554     שוברי אשראי והמחאות לגביה
  361  388    הכנסות לקבל

  576  684    חלויות שוטפות של לקוחות זמן ארוך 
      
    2,373  2,403  
      

      חייבים
  80  90     הוצאות מראש
  167  121    חייבים אחרים

      
    211   247  
      

  535  576    ) 1 (לקוחות לזמן ארוך
      
    3,160  3,185  

  

 בדולרים של הנקוביםחייבים  לקוחות וח" ש מיליון85 - כטבעות שאינם מטבע הפעילות כולליםחייבים הנקובים במלקוחות ו
  ).ח" אלפי ש391- 2007 (באירו הנקובים לקוחותח " ש אלפי200 -כוסך של ) ח" שמיליון 84 - 2007(ב "ארה

  
  .31שעורי ריבית ההיוון ראה באור   )1(
  
  

  גיול חובות הלקוחות למועד הדיווחלהלן 
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
  2,566  2,634    אינם בפיגור

  385  341    שנהעד פיגור של 
  128   147     פיגור בין שנה לשנתיים

  187  138    יםפיגור מעל שנתי
       
    3,260  3,266  

  328  311    בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
      
    2,949  2,938  
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  )המשך( לקוחות וחייבים אחרים - 7אור ב
  

  ות מסופקים במשך השנה היא כדלקמןהתנועה בהפרשה לחוב
  
   2008 2007 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
  339  328     בינואר1יתרה ליום 

  )11( )17(   נטו, שינוי במהלך השנה
       

  328  311      בדצמבר31יתרה ליום 
  
  
  

   מסים על הכנסה- 8אור ב
  

  כללי   .א
  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

       הוצאות מסים שוטפים
  397  365   527   בגין התקופה השוטפת

  5  )5(  )4(  נטו, התאמות בגין שנים קודמות
       
   523   360  402  
       

       הוצאות מסים נדחים
  91  312   197   יצירת והיפוך הפרשים זמניים

  )5( -   -   שינויים בערכם של הפרשים זמניים שלא הוכרו
       
   197   312  86  
       

  488  672   720   הוצאות מסים על הכנסה 
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  )המשך( מסים על הכנסה - 8אור ב
  
  התאמת שעור המס האפקטיבי  .ב
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 
  750  1,361   1,521   רווח נקי

  488  672   720   מסים על הכנסה
       

  1,238  2,033   2,241   רווח לפני מס
       
  31% 29%  27%  עור המס הסטטוטוריש
       

  384  590   605   מסים על ההכנסה לפי שעור המס המקומי החל על הקבוצה
  8  34   13   הבדלים בשעור המס 

  )6( )39(  -   הבדלים בהגדרת הון ונכסים
  15  52   23   הוצאות שאינן מוכרות לצרכי מס

  )5( -   -   מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שלא הוכרו בעבר
  88  28   71  אשר בגינם לא הוכר נכס מס נדחה, הפסדים שנוצרו בתקופה

  )4( )1(  )1(  שינוי בהפרשים זמניים שלא הוכרו
  5  )5(  )4(  מסים בגין שנים קודמות

  3  13   13   אחרים
       
   720   672  488  
  
  מסים על הכנסה שנזקפו ישירות להון  .ג
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 
  )6( 4   )5(  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה

  3  14   ) 2(  רווחים והפסדים אקטוארים
       

  )3( 18   )7(  הוצאות שהוכרו ישירות בהון
       

  2  )4(  1  סך המס שהוכר ישירות בהון
  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

  2008 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

  28

  )המשך( הכנסה  מסים על- 8אור ב
  
   שלא הוכרונדחההתחייבויות מס   .ד
  

מאחר , בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעה בחברות בנות וכלולות
לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות בנות וכלולות זאת מאחר . ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות

  . הדיבידנדים אינם חייבים במסו
  

  נכסי מסים נדחים שלא הוכרו
  

   נדחים בגין הפריטים הבאיםיםלא הוכרו נכסי מס
  

  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

  
  3  7      הפרשים זמניים הניתנים לניכוי

  96  262      הפסדים לצורך מס
        
      269  99  

  
במקרים בהם לא צפוי שתהיה , שטרם נוצלו, הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים מועברים והטבות מס מועברותלא 

 ההפסדים לצרכי מס ועל אין הגבלת זמן על ניצול, לפי חוקי המס הקיימים. הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם
בעתיד צפוי כי תהיה פריטים אלה כיוון ואין זה בגין דחים לא הוכרו ים ננכסי מס. הניתנים לניכוי ההפרשים הזמניים ניצול

 יתרת נכסי מסים נדחים שלא הוכרו בגין הפסדים לצרכי מס הינה .הטבות המס יהיה לנצל את ניתן ה שכנגד,הכנסה חייבת
  .ח" מיליון ש968 -כ
  
  נכסי מס והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו  .ה
  

  נדחים מיוחסים לפריטים הבאיםנכסי מס והתחייבויות מסים 
  

  נטו  התחייבויות  נכסים  
  2008  2007  2008  2007  2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
  )58(  )100(  116   125   58   25   רכוש קבוע

  50   47   -   -   50   47   חובות מסופקים
  )13(  )11(  13   13   -   2   נכסים בלתי מוחשיים

              נכסים פיננסיים הנמדדים לפי 
  3   3   -   -   3   3   שווי הוגן דרך רווח והפסד 

              נכסים פיננסיים המסווגים 
  1   3   2   -   3   3   כזמינים למכירה 

  418   363   -   -   418   363   תכניות הטבה לעובדים
  136   122   -   -   136   122   תשלומים מבוססי מניות

  51   48   -   -   51   48   הפרשות
  2   1   -   -   2   1   נכסים אחרים

              הסכם הוצאות נדחות בקשר עם 
  4   2   -   -   4   2   שומות 

  84   4   -   -   84   4   הפסדי מס להעברה
              
   620   809   138   131   482   678  
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  )המשך( מסים על הכנסה - 8אור ב
  
  ך השנה בהפרשים הזמנייםהשינויים במש  .ו
  
  יתרה ליום      יתרה ליום      יתרה ליום    
   בדצמבר 31    נזקף לרווח   בדצמבר 31    נזקף לרווח   בינואר 1    
  2008  נזקף להון  והפסד  2007  נזקף להון  והפסד  2007    

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

  )100(  -   )42(  )58(  -   )45(  )13(    רכוש קבוע
  47   -   )3(  50   -   )1(  51     חובות מסופקים

  )11(  -   2   )13(  -   )3(  )10(     מוחשייםבלתינכסים 
  3   -   -   3   -   1   2     נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

  3   2   -   1   )1(  -   2     נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  363  )1(  )54(  418   )3(  )126(  547     הטבות לעובדים

  122  -   )14(  136   -   -   136     תשלומים מבוססי מניות
  48   -   )3(  51   -   46   5     הפרשות

  1   -   )1(  2   -   )9(  11     סעיפים אחריםהוצאות נדחות בקשר עם 
  2   -   )2(  4   -   )5(  9     הסכם שומות

  -   -   -   -   -   )3(  3     הפסדים משותפויות
  4   -   )80(  84   -   )167(  251     הפסדים לצורכי מס להעברה

                  
     994  )312(  )4(   678  )197(   1   482  
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  )המשך( מסים על הכנסה - 8אור ב
  

  תיקונים לפקודת מס הכנסה   .ז
  

תיקון  "-להלן (2005 -ה"התשס, )הוראת שעה ו147מספר ( עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25ביום 
  :שעורי המס שנקבעו הינם כדלקמן.  קבע הפחתה הדרגתית של שעור המס לחברות147תיקון "). 147

בשנת , 27% חל שעור מס של 2008בשנת , 29% חל שעור מס של 2007בשנת , 31% חל שעור מס של 2006בשנת המס 
עם הפחתת שעור מס , 2010החל משנת , כמו כן.  25%ואילך יחול שעור מס של  2010 ומשנת 26% יחול שעור מס של 2009

  .25%יתחייב כל רווח הון ריאלי בשעור מס של , 25% -חברות ל
  

 מחושבים בהתאם לשעורי המס 2008 בדצמבר 31 וליום 2007 בדצמבר 31המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום 
  . כפי שנקבעו כאמור לעיל

  
   התאומיםחוק  .ח
  

, 2007עד וכולל שנת , נמדדות)  חוק התיאומים-להלן  (1985 -ה "התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(על פי חוק מס הכנסה 
  .ל"הקבוצה נישומה על פי החוק הנ, בהתחשב בשעור השינוי במדד, התוצאות לצרכי מס על בסיס ראלי

  
, )הגבלת תקופת התחולה) (20תיקון מספר ) (נפלציהתיאומים בשל אי( עבר בכנסת חוק מס הכנסה 2008בפברואר 

ומשנת המס , 2007תחולתו של חוק התיאומים הסתיימה בשנת המס , בהתאם לתיקון).  התיקון-להלן  (2008 -ח "התשס
  .  למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס,  לא חלו עוד הוראות החוק2008

  
, כמו כן.  ואילך לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

באופן שסכומים אלה , תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס
  . והצמדתם למדד תפסק ממועד זה ואילך, 2007יותאמו עד למדד של סוף שנת המס 

  
  .2008תיקון לחוק התיאומים קיבלה ביטוי בחישוב  המסים השוטפים והמסים הנדחים החל משנת  השפעת ה

  
  שומות מס סופיות  .ט

  
  .2003לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת   )1(
  
  .2004בזק בינלאומי ולבזק און ליין שומות מס סופיות עד וכולל שנת , אס.בי.די, לפלאפון  )2(
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  ע רכוש קבו- 9אור ב
  

  ההרכב והתנועה
 סך הכל ציוד משרדי כלי רכב ציוד מנויים ציוד רשת ,ציוד מיתוג קרקע ומבנים  
  ומחשבים    תמסורת וכוח   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
      

                נחשבתלות או עלות ע  
  22,464   1,226   111   3,015   12,220   3,942   1,950   2007אר  בינו1תרה ליום י

  1,102   112   1   325   108   477   79   תוספות
  )540(  )53(  )32(  )57(  )45(  )268(  )85(  )להלן' ד(גריעות 

  )54(  -   -   -   -   -   )54(  העברה לנכסים מוחזקים למכירה
                

  22,972   1,285   80   3,283   12,283   4,151   1,890  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
                

  22,972   1,285   80   3,283   12,283   4,151   1,890   2008 בינואר 1יתרה ליום 
  1,400   87   22   283   168   765   75   תוספות
  )218(  )19(  )18(  )22(  )1(  )146(  )12(  )להלן' ד(גריעות 

  )53(  -   -   -   -   -   )53(  העברה לנכסים מוחזקים למכירה
                

  24,101   1,353   84   3,544   12,450   4,770   1,900   2008 בדצמבר 31 ליום יתרה
                

                חת והפסדים מירידת ערך פ
  15,972   896   94   2,131   9,725   1,701   1,425   2007 בינואר 1תרה ליום י

  1,482   137   6   359   261   621   98   פחת לשנה
  )506(  )50(  )29(  )43(  )45(  )266(  )73(  )להלן' ד (גריעות

  )40(  -   -   -   -   -   )40(  העברה לנכסים מוחזקים למכירה
                

  16,908   983   71   2,447   9,941   2,056   1,410   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
                

  16,908   983   71   2,447   9,941   2,056   1,410   2008 בינואר 1יתרה ליום 
  1,394   103   5   310   286   605   85   פחת לשנה

  )199(  )20(  )16(  )5(  )1(  )146(  )11(  )להלן' ד (גריעות
  )38(  -   -   -   -   -   )38(  העברה לנכסים מוחזקים למכירה

                
  18,065   1,066   60   2,752   10,226   2,515   1,446   2008 בדצמבר 31יתרה ליום 

                
                פריםהערך בס

  6,492   330   17   884   2,495   2,241   525  2007ר  בינוא1ליום 
                

  6,064   302  9   836   2,342   2,095   480   2007 בדצמבר 31ליום 
                

  6,036   287   24   792   2,224   2,255   454   2008 בדצמבר 31ליום 
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  )המשך( רכוש קבוע - 9אור ב
  

, בעיקר ציוד מיתוג מסויימים,  פריטי רכוש קבוע מקבוצת ציוד מיתוג תמסורת וכוח-ן כעלות נחשבת קביעת שווי הוג  .א
, )Deemed Cost(נמדדו בהתבסס על עלותם הנחשבת , IFRS -אשר הוערכו מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל

בהתבסס על עבודה שביצע לפי הערכת הקבוצה ) 2005 בינואר 1(אשר נקבעה בהתאם לשווים ההוגן למועד המעבר 
  ). 2006 בדצמבר 31הערכות השווי צורפו לדוחות הכספיים של הקבוצה ליום (מעריך שווי חיצוני 

  
ערך השייר עומד .  ערך השייר של כבלי הנחושת של הקבוצה נקבע על פי הערכת שווי בתום שנה מדווחת-ערך שייר   .ב

. בהתאמה, 2007 בדצמבר 31 וליום 2008 בדצמבר 31ח ליום " מיליון ש591 -ח וכ" מיליון ש226 -על סך של כ
  .2009ח בשנת " מיליון ש35 -ירידה כאמור בערך השייר תביא להגדלת הוצאות הפחת של החברה בסך של כ

  
 עלות פריטי רכוש קבוע כוללים עלויות פרוק ופינוי וכן שיקום אתרים בהם קיימת לקבוצה -עלות פרוק ופינוי נכסים   .ג

 הכירה 2008במהלך שנת .  של האתריםהצפויהעלויות אלה מופחתות על בסיס תקופת השימוש . יבות לכךמחוי
 מיליון 4 - כ2007בשנת (ח " מיליון ש4 -הקבוצה כחלק מעלות הרכוש הקבוע בעלויות לפרוק ופינוי נכסים בסך של כ

  ).ח"ש
  
. מבנים וכלי רכב הנגרעים עם מכירתם, קרקעפרט ל, רכוש קבוע בקבוצה נגרע בסוף השנה עם הפחתתו המלאה  .ד

 מיליון 385 - 2007שנת (ח " מיליון ש116 - גרעה הקבוצה רכוש שהפחתתו הסתיימה בעלות של כ2008בשנת 
  ).ח"ש

  
ח בקבוצה המהווה הוצאות מימון שהוונו בתקופת הדוח בגין הלוואות ואשראי " מיליון ש35 -העלות כוללת סך של כ  .ה

  ).6.78%שנה קודמת ( לשנה 9.1% – והמחושבות על פי שעור ריבית ממוצעת של כ בתקופת ההקמה
  

 2007 אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש ספטמבר 2007בחודש נובמבר   .ו
ך של  השקיעה פלאפון ס2008בשנת .  ח" בסך כולל של כמיליארד שHSPA/UMTSבדבר הקמת רשת בטכנולוגיית 

במהלך חודש ינואר . יתר ההשקעה צפויה להיפרש על פני שלוש השנים הבאות, ח בהקמת הרשת" מיליון ש616 -כ
  .החלה הפחתתה, עם מוכנות הרשת וזמינותה לשימוש, 2009

  
ל אושר "במועד הנ. NGN - לאשר לחברה להתקדם בביצוע פרוייקט ה2008 ביוני 26דירקטוריון החברה החליט ביום   .ז

הפרוייקט יבוצע . הקמת שני אזורים כפיילוטים תפעוליים וכן רכש מתגי תוכנה, ביצוע תכנון מפורט של הפרוייקטל
תוך התייחסות , את כדאיות המשך הפרוייקט, והחברה תבחן באופן שוטף ולאחר ביצוע כל שלב, בצורה מודולרית

. ובהתאמה את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט, למכלול הגורמים המשתנים העשויים להשפיע על כדאיות הפרוייקט
בחודש . במסגרת התקציב השנתי של החברה, קצב הביצוע והסכומים שיושקעו בפרוייקט יקבעו מדי שנה, התכולה

   .2009 ובחודש נובמבר אושר התקציב לשנת 2008 אושר תקציב השקעות נוסף לבצוע בשנת 2008יולי 
  

על מנת לקבוע את אומדן אורך החיים , ים של הרכוש הקבוע במסגרת ועדות פחתבוצה בחנו את אורך החיחברות הק  .ח
  . של הציוד שלהן

    
  :ממצאי הבדיקה העיקריים הם  
כתוצאה משינויי האומדן . נעשה שינוי באומדן אורך החיים) לעיל' כולל גם בגין סעיף ז(בציוד תשתית ותקשורת קווית   

 צפויה ירידה 2009בשנת , ח" מיליון ש10 - בהקווית התקשורת  של תשתית2008גדלו הוצאות הפחת בשנת 
 מיליון 7 - עליה של כ2011ח ובשנת " מיליון ש50 - ירידה של כ2010בשנת , ח" מיליון ש22 -בהוצאות הפחת של כ

  . ח"ש
הוצאות הפחת כתוצאה משינוי האומדן גדלו . נעשה שינוי באומדן אורך החיים) לעיל' ראה סעיף ו(בציוד רשת פלאפון   

  .השפעת השינוי לתקופות הבאות אינו מהותי. ח" מיליון ש19 -בכ
  
 מיליון 348 - כ2007ח במאוחד בשנת " מיליון ש458 -לתאריך המאזן קיימות התקשרויות לרכישת רכוש קבוע בסך כ   .ט

  .ח"ש
  

  .19בדבר שעבודים ראה באור   .י
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   נכסים בלתי מוחשיים-  10אור ב
  
          ,תוכנות    
          רישיונות    
      זכות שימוש    מחשב ועלויות    
  סך הכל  אחרים   בתדרים  הרכשת מנוי  פיתוח שהוונו  מוניטין   
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
 

             עלות
  3,585   50   220   275   1,247   1,793  2007 בינואר 1יתרה ליום 

  6   -   -   -   -   6  במסגרת צרוף עסקיםרכישות 
             פותחו או נרכשו בנפרד על ידי 

  236   11   -   84   141   -   הקבוצה 
  )75(  -   -   )47(  )28(  -  )1(גריעות 

             
  3,752   61   220   312   1,360   1,799  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

             
  3,752   61   220   312   1,360   1,799  2008 בינואר 1יתרה ליום 

             פותחו או נרכשו בנפרד על ידי 
  437   2   202   92   141   -   הקבוצה 

  )25(  -   -   )25(  -   -  )1(גריעות 
             

  4,164   63   422   379   1,501   1,799  2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
             

             הפחתות והפסדים מירידת 
              ערך 

  1,031   25   -   226   774   6  2007 בינואר 1יתרה ליום 
  270   8   -   59   203   -  הפחתה לשנה

  )75(  -   -   )47(  )28(  -  )1(גריעות 
             

  1,226   33   -   238   949   6  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
             

  1,226   33   -   238   949   6  2008 בינואר 1יתרה ליום 
  289   8   -   87   194   -  הפחתה לשנה 

  )25(  -   -   )25(  -   -  )1(גריעות 
             

  1,490   41   -   300   1,143   6  2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
             

             הערך בספרים
  2,554   25   220   49   473   1,787  2007 בינואר 1ליום 

             
  2,526   28   220   74   411   1,793  2007 בדצמבר 31ליום 

             
  2,674   22   422   79   358   1,793  2008 בדצמבר 31ליום 

 
  .שהופחתו במלואםבלתי מוחשיים נכסים   )1(
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים -  10אור ב
  

  :השווי הכולל של המוניטין שיוחס לכל יחידה הינו כלהלן
  

      2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      
  

  1,027  1,027      )1(מ "תקשורת בע פלאפון -רדיו טלפון נייד
  760   760      )2(מ "בע) 1998(אס שרותי לווין .בי. די-טלויזיה רב ערוצית 

  6  6      אחרים
          
        1,793  1,793 

    
  בדיקת ירידת ערך מוניטין  

  
  :בסס על ההנחות הבאותוהת, )DCF(חושב בשיטת היוון תזרימי מזומנים ,  פלאפון-שווי השימוש ברדיו טלפון נייד  )1(
  

  .אשר הינו טווח הערכה סביר עבורו ניתן להכין תחזית מפורטת,  שנים5 -תחזית מזומנים מפורטת הוכנה ל
  
 )3.75(מתבססת על התוכנית האסטרטגית של פלאפון בדבר הפעלת רשת דור שלישי , תחזית תזרים המזומנים -

דבר שיסייע , GSM -שה תכניס את פלאפון לטכנולוגיית ההרשת החד. 2009בתחילת שנת   HSPA/UMTSבטכנולוגיית
ובסך הכל ישפר את תמהיל הלקוחות ויגדיל , ישפר את מגוון המכשירים המשווקים, לפלאפון במיצוב שיווקי גבוה יותר

כל זאת בהתחשב ,  וערך מוסף משרותי נדידה פלאפוןיגדיל הדבר את הכנסות, בנוסף. פלאפון של  ARPU-את ה
תדרים והנדסה והוצאות השיווק לשם , דמי תמסורתיגדלו הוצאות ,  בצד ההוצאות. המשבר הכלכליבהשפעות

  .החדרת המכשירים החדשים
בהתאם למבנה ) ARPU(תחזית ההכנסות נבנתה על בסיס תחזית למספר מנויים וההכנסה הממוצעת לכל מנוי  -

, רסלולם מבוססת על מודל שוק חברות תחזית המנויי. ההכנסות מהלקוח בתוספת הכנסות ממכירת מכשירים
בצמיחת האוכלוסייה ובהנחה של ו בהתחשב ברוויה בשוק, MVNO -תוך התייחסות להשפעת אפשרית של ה

  . בתקופת התחזית1.5% -הגדלת נתח השוק של פלאפון בכ
  וצמיחה2009 בשנת ARPU -ב 3.0% -ההנחות לגבי זמן השיחה ומחירי השיחות מובילים לשחיקה של כ -

  .לאחריו כתוצאה מהשפעות התוכנית האסטרטגית
. HSPA - תוך התאמה להפעלת רשת הפלאפוןהמכירה והשיווק הותאמו להיקף הפעילות של , הוצאות התפעול -

 .יםיהסטטוטורתאם לשעורי המס המהרווח הופחת מס ב
במשך שלוש , HSPAההשקעות הוערכו בהתאם לתוכנית ההשקעות של פלאפון הכוללת יתרת ההשקעה ברשת  -

 . והשקעות אחרות מתמשכות וכן השקעות ברכישת מנוייםIT -השקעה ב ,שנים
 12.4% והתבסס על מחיר הון של WACCחושב על פי מודל ) לינומינ (10.00%ון שנלקח בשעור של שעור ההיו -

  .6.6% -ומחיר חוב של כ
אפון לא מיצתה את היתרונות  בהתחשב שבשנות התחזית פל1.25% -הונח גידול של כ, מעבר לשנה החמישית -

 ובהתחשב בתחרות הסלולרבשיווי המשקל בשוק בין חברות , בגידול האוכלוסייה, HSPA -מהמעבר לרשת ה
  .ובתחליפים עתידיים אפשריים

  
  :ל רגישות גבוהה לתחומים הבאים"לשווי המתקבל בעקבות ההנחות הנ

  
  .6% -שווי בכגידול בשעור של מחצית האחוז בשעור היוון מקטין את ה  -
  .3% - מקטין את השווי בכ בשנה הראשונהARPU -קיטון בשעור של אחוז ב  -
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים -  10אור ב
  
  

והתבסס על ההנחות , )DCF( חושב בשיטת היוון תזרימי מזומנים –אס .בי. די--שווי השימוש בטלויזיה רב ערוצית  )2(
  :הבאות

  
 בהתחשב בגידול 1.5% -הונח גידול של כ, מעבר לשנה החמישית,  שנים5 -נה לתחזית מזומנים מפורטת הוכ  -

שידורי טלויזיה קרקע  (DTTתחליפי השוק ") הוט("חברות הכבלים , אס.בי.בשיווי המשקל בין די, האוכלוסייה
  .ובהתחשב בתחרות) שידורי טלויזיה על גבי רשת האינטרנט (IPTV - ו)דיגיטליים

הגוזרים את ) ARPU(נתה על בסיס תחזית למספר מנויים וההכנסה הממוצעת לכל מנוי תחזית ההכנסות נב  -
אס לשנה הקרובה ובהמשך .בי.תחזית המנויים מבוססת על התוכנית העסקית של די. ההכנסה מהשרותים

של הלקוחות תוך ) Churn Rate(שעור הנטישה , גידול המתבסס על תחזיות הגידול במשקי הבית בישראל
 ותחזית עתידית לגבי IPTV - ו DTTחדירת תחליפים בדמות , מגמות בעולם, ת על נתוני העברהסתמכו

אס יגדל לאורך זמן על חשבון הוט עד .בי.הונח כי נתח השוק של די. התייצבות התחרות וירידה בשעורי נטישה
  .ביחס להוט בלבד)  כיום38%לעומת  (40% -לנתח של כ

אס של .בי.בוססת על עליית מחירים הנובעת בין השאר מאסטרטגיית דימ) ARPU(תחזית ההכנסה למנוי   -
והוספת שרותי  VOD החדרת שירותי) גבוה ARPU בעלי (HD_PRV וממירי YesMax""מכירת מכשירי 

  .תוך התחשבות בתחרות ובמשקלה של ההוצאה בסל הצריכה של משקי הבית, פרמיום וערך מוסף
כאשר לגבי הוצאות התוכן שהינן , הותאמו להיקף הפעילות הצפויהמכירה והשיווק , הוצאות ההפעלה  -

  . מההכנסות30% - הונח כי ירדו בהדרגה עד לשעור של כתהעיקריוההוצאות 
לאחר תקופת התחזית . לא נלקח מס בתקופת התחזית, בהתאם לכך. אס הפסדים ניכרים לצרכי מס.בי.לדי  -

  . הפסד הנצבר לאותו תאריךבגין חלק הרווחים העולים על, 25%נלקח מס של 
ורמת , ומפענחים שהינן פונקציה של הצטרפות לקוחות ברוטו, השקעות כוללות בעיקר השקעות בהתקנות  -

נלקחו בחשבון השקעות הנדסיות לשמירת הקיים , בנוסף. על סמך נתוני העבר, החלפות ומעברים מקובלת
  .ולפיתוח תחומים חדשים

 במימון גורמים אס.בי. שעור זה לקח בחשבון את תלות די,13.5%ר של שעור ההיוון שנלקח הינו שעו  -
  .אס.בי.ומבנה ההון של די, מגבלות ותלות בשינויי רגולציה, חיצוניים

 1.29 -בהיקף של כ) 2002שניתנו לאחר יולי (יוחס תחילה להלוואות הבעלים החדשות , השווי המחושב  -
חלקה של החברה בהלוואות אלו הינו . מו לפני ההלוואות הישנותכיוון שעל פי ההסכם הן ישול, ח"מיליארד ש

  . 85% -כ
  

  :ל רגישות גבוהה לתחומים הבאים"לשווי המתקבל בעקבות ההנחות הנ
  
   .9% -כ את השווי במקטיןגידול של מחצית האחוז בשעור ההיוון שנלקח   -
  .6% -כ את השווי במקטין  בשנה הראשונהARPU -קיטון של אחוז ב  -

  
ל הקבוצה לא נדרשה לבצע הפחתות "בהתאם להערכות השווי הנ. ל נערכו על ידי מעריך שווי חיצוני"ערכות השווי הנה

  .לירידת ערך יתרות מוניטין אלו
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   הוצאות נדחות ואחרות-  11באור 
  
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
 

 185   172    )1(זכויות חכירת קרקעות 
 177   234    )2(הוצאות מראש לזמן ארוך בגין שימוש בקיבולות 

 5   5    הוצאות מראש לזמן ארוך בגין הסכם שכירות
      
    411   367 

  
  ).ח" מיליון ש25 - כ2006בשנת , ח" מיליון ש17 - כ2007בשנת (ח  " מיליון ש20 -ההפחתות שנזקפו לדוח רווח והפסד הינן  כ

  
כסי המקרקעין שבשימוש החברה הועברו אליה ממדינת ישראל על פי ובתמורה כמפורט בהסכם להעברת נכסים רבית נמ  )1(

 שנים עם 49חלק מהנכסים האמורים היה חכור לתקופה של . 1984 בינואר 31שנחתם בין החברה לבין המדינה מיום 
  .תחדשת בכל פעם לשנתיים נוספות שנים נוספות וחלק היה שכור לתקופה של שנתיים המ49 -אופציה להארכה ב

  
הסכם פשרה , נחתם בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ומנהל מקרקעי ישראל, 2003 במאי 15ביום 

שהסדיר את המחלוקת ביניהם בנוגע לזכויותיה של החברה בנכסי המקרקעין השונים שהועברו לידי החברה עובר לתחילת 
  .  ההסכם להעברת נכסיםבמסגרת, 1984פעילותה בשנת 

  .זכויות החכירה מופחתות על פני תקופת החכירה
  

  'ט3ראה באור   )2(
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   חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני-  12אור ב
  

  :י הקבוצהללא התאמה לשעורי הבעלות המוחזקים ביד, להלן תמצית נתונים כספיים לגבי חברה מוחזקת עיקרית המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  .א
  

   בדצמבר31לשנה  שהסתיימה ביום   
      סך כל  התחייבויות  התחייבויות    רכוש שאינו        
  הפסד/רווח  הכנסות  ההתחייבויות  שאינן שוטפות  שוטפות  סך הכל נכסים  שוטף  רכוש שוטף  שעור בעלות    
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      
 

2008                      
  17   112   68   2   66   157   23   134   34.25%    מ"תקשורת בע! וואלה

                      
2007                      
  15   99   58   3   55   156   22   134   34.41%    מ"תקשורת בע! וואלה
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  )שךהמ( חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני -  12אור ב
  

חברה ) ( וואלה-להלן (מ "תקשורת בע!  בוואלהבחברות כלולות מורכבת מהשקעתה של בזק בינלאומיההשקעה   .ב
חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והעוסקת במתן שרותים בתחום , )כלולה

  .B-Zoneמ ובשותפות "ם בעבחברת בזקו, לאינטרנט) פורטלים(ת שערי כניסה האינטרנט ובהפעל
  

  :הרכב ההשקעה
 2007  בדצמבר31 2008  בדצמבר31   
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני   
 

  80  80     )1(עלות המניות 
  -  )10(     דיבידנד שנתקבל

  1   1   זמינים למכירה חלק בקרן הון בגין נכסים פיננסיים
  )24( )19(    נטו, חלק בהפסדים שנצברו

        
     52  57  
       

  1  1   הלוואות ושטרי הון 
        
     53  58  
       

  )21( )21(    )1(הפחתות לירידת ערך 
       
     32  37  

    

 3.9 -שאינו מופחת אשר עלותו לאותם מועדים מסתכמת ב כוללת מוניטין 2007 - ו2008 בדצמבר 31היתרה לימים   )1(
  .ח"מיליוני ש

  

  :ינה כדלקמןהתנועה בהשקעות ה  .ג
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31    
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני    

 
  32   37     יתרה לתחילת השנה
        :תנועה במהלך השנה

  6   5      הקבוצה ברווחים חלק
  -   )10(    דיבידנד שנתקבל
  )1(  -     הלוואות ושטרי הון

        
  37   32     יתרה לסוף השנה

  
  קשעור החזקה ושווי שו  .ד
  

  ).32.42% -בדילול מלא ( מהזכויות בוואלה 34.25%  - מחזיקה בזק בינלאומי  ב2008 בדצמבר 31ליום 
 - 2007בשנת (ח "ליון שי מ 46.7 - במניות וואלה הינו כ2008 בדצמבר 31 ליום בזק בינלאומישווי השוק של החזקות 

  ) .ח"ליון שי מ83.3 -שווי שוק מניות כ
  
  ובדי וואלהתוכנית אופציות לע  .ה

  

דיווחה וואלה אודות החלטת דירקטוריון וואלה להקצות כתבי אופציה לעובדי וואלה במסגרת , 2008 במרס 3ביום 
 מההון העצמי של 3.71%המהוות ,  מיליוני כתבי אופציה1.8 -תוכנית התגמול צפויה לעמוד על כ. תוכנית תגמול

  .י מניות רגילות של וואלה מיליונ1.8 -הניתנות להמרה לכ, וואלה בדילול מלא
ל וואלה בעבר ולהעניקן מחדש " מיליוני כתבי אופציה שהוקצו למנכ0.4כמו כן דירקטוריון וואלה יהיה רשאי לבטל 

  . בהתאם לתוכנית החדשה
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  לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים, הלוואות ואשראי,  אגרות חוב-  13אור ב
  

מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני . יים של הלוואות ואשראי נושאי ריביתבאור זה נותן מידע לגבי התנאים החוז
  .31ניתן בבאור ,  מטבע חוץ ומדד,נזילות, ריבית

  
  ההרכב  .א
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
  

      התחייבויות שוטפות 
  81   31      אשראי לזמן קצר
 841  795       של אגרות חובחלויות שוטפות

  991   954      חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
       
      1,780  1,913 
       

      התחייבויות שאינן שוטפות 
 4,420  3,943      אגרות חוב

 307  214      הלוואות מתאגידים בנקאיים
  *105  109    הלוואות מגופים מוסדיים

        
      4,266  4,832 
       
      6,046  6,745 
         
         

  375   449    הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
  
' כא3ראה באור   *
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  )המשך(הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים ,  אגרות חוב-  13אור ב
  

  תנאים וטבלת החזר חובות  .ב
 
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    שעור הריבית      
  ערך בספרים  ערך נקוב  ערך בספרים  ערך נקוב    הנומינלית      
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  שנת הפדיון  אחוזים  מטבע    
 

  81   81   31   31   2009  + פריים  שקל    אשראי לזמן קצר
  )1.05-1.5(  
  

                  :ות מבנקים ומאחריםהלווא
  557   532   431   391  2009-2015  4.45 –11  שקל    *ירים לצרכןצמודות למדד המח

                  )1(לא צמודות 
  846   846   846   846  2010-2013  5.36-5.6  שקל    
                  
             1,308     1,484  

                  :אגרות חוב שהונפקו לציבור
  2,959   2,707   2,737   2,407  2009-2016  4.8-5.3  שקל    )3 (5- ו4צמודות למדד המחירים לצרכן סדרה 

                  
                  :ת פיננסים ואחריםודסב שהונפקו למוואגרות ח

  2,271   2,160   2,001   1,829  2009-2017  4.40-8.4  שקל    **צמודות למדד המחירים לצרכן 
  31   22   -            צמודות לאירו

                  
             2,001     2,302  
                  

  6,745     6,046             ושאות ריביתסך התחייבויות נ
                  

  375   1,012   449   1,012  2017  0-11  )צמוד מדד(שקל     )להלן' ראה ה(הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת 
  
  .להלן) 2('יף בראה סע, ח" מיליון ש109 - הינה כ2008 בדצמבר 31אס מגופים מוסדיים אשר יתרתן ליום .בי.באשר להלוואות לזמן ארוך של די  *

  .להלן) 5('ולגבי אגרות חוב של פלאפון ראה ב, להלן) 4(' ראה ב2007אס בחודש יולי .בי.לגבי הנפקת אגרות חוב של די  **
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  )המשך(הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים ,  אגרות חוב-  13אור ב
  

  )המשך(תנאים וטבלת החזר חובות   . ב  
  

  רעוןיתרות לפי זמני פ
 2008 בדצמבר 31     
 ח"מיליוני ש     

  
2009        903  
2010        929  
2011        1,151  
2012        813  
2013        684 
 1,535         ואילך2014

         
        6,015  

  
אולם , ח התקבלו במקור לזמן ארוך" מיליון ש846 -אס בסך של כ.בי.ההלוואות מתאגידים בנקאים של די  .א  )1(

אס באמות המידה הפיננסיות .בי. לא עמדה די2007 בדצמבר 31 וליום 2008 בדצמבר 31חר וליום מא
לאחר תאריך המאזן קיבלה . שנקבעו על ידי התאגידים הבנקאיים הוצגו ההלוואות כהתחייבויות לזמן קצר

ידה אס באמות המ.בי.לאחר הקלה זו עומדת די, אס הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות.בי.די
  .הפיננסיות שנקבעו לה

     
על פי . 2005 בדצמבר 31 שנים החל מיום 8ההלוואות נפרעות בהתאם ללוחות סילוקין במשך תקופה של   .ב

 בדצמבר 31החל מיום , אס יכולת לשנות את מסלולי ההלוואות מדי שנה או שנתיים.בי.לדי, הסכמי ההלוואות
ס את מסלול ההלוואות להלוואות נושאות ריבית קבועה א.בי.החליפה די, 2008 בדצמבר 31ביום . 2005

  .2010-2013ההלוואות עומדות לפרעון בשנים .  לתקופה של שנתיים5.52%בשעור ממוצע של 
  
אס על הסכמים עם שלושה גופים מוסדיים לפיהם יעמידו הגופים .בי. חתמה די2005בחודשים מרס ואפריל   .א  )2(

  .ח" מיליון ש50כולל של המוסדיים לרשותה הלוואות בסכום 
  

ההלוואות עומדות לפרעון ביחד עם הריבית . 11%ל צמודות למדד ונושאות ריבית בשעור של "ההלוואות הנ
אך ניתנות לפרעון במועד מוקדם יותר בכפוף לפרעון חלק , 2013 בדצמבר 31ביום , והפרשי ההצמדה

  .הסכם זהבתנאים שנקבעו ב, מההלוואות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים
  

. לשלושת הגופים המוסדיים ניתנה אופציה להעמדת הלוואות נוספות בסכום זהה לזה שהועמד על ידיהם
אס הלוואות .בי.והעמידו לרשות די, ל"מימשו שלושת הגופים המוסדיים את האופציות הנ, 2005במהלך שנת 

  .ח" מיליון ש50נוספות בסכום של 
  

 לא תפרענה ההלוואות 2013 בדצמבר 31ל כי במידה ועד ליום "נהחברה התחייבה בקשר עם ההלוואות ה
או בהתקיים תנאים מסוימים אחרים יוכלו המלווים לדרוש ממנה לפרוע את הסכום הנמוך מבין ) כולן או חלקן(

הלוקחת בחשבון את שווי , ובין סכום המחושב על סמך נוסחה שנקבעה) ריבית והצמדה, קרן(יתרת ההלוואות 
 ביוני 22התקבל במשרדי החברה עוד ביום , לאור התחייבות החברה כאמור. כפי שיהיה באותו מועדאס .בי.די

 מיליון 10המודיע על החלטת המשרד לחלט ערבות בסכום של , ל משרד התקשורת דאז"מכתב ממנכ, 2005
 ל משרד"על פי הודעת מנכ. ח מתוך הערבות הבנקאית שהמציאה בהתאם להוראות רשיונה הכללי"ש

התקשורת התקבלה החלטת החילוט לאור העובדה שהחברה נתנה התחייבות לגופים המוסדיים באופן העומד 
נגד . עמדת החברה הינה כי אין בסיס משפטי או אחר לחילוט הערבות. בניגוד להוראת שרת התקשורת דאז

צ בחודש "בגההחלטה הוגש ערר לשרת התקשורת דאז ובשל כך הוקפא ביצוע החילוט עד לקבלת החלטת 
 התקיים דיון בפני שר 2008בחודש פברואר .  אשר דחה את העתירות שהוגשו על ידי החברה2007ספטמבר 

  .2008 באפריל 3ובהמשך לכך חולטה הערבות ביום , התקשורת בערר
  

 50אס על הסכם עם גוף מוסדי נוסף לקבלת הלוואה בסכום כולל של .בי. חתמה די2006בחודש דצמבר   .ב
 ניתנה אופציה לקבל אס.בי.דיל. 8%ל צמודה למדד ונושאת ריבית בשעור של "ההלוואה הנ. ח" שמיליון

 בהמשך. 2007 מימשה את האופציה בחודש יוני אס.בי.די. הלוואה נוספת בסכום זהה לסכום שהתקבל
   תפרעאס.בי.דיתוקן הסכם ההלוואה והוסכם בין הצדדים כי ) להלן) 4(כמתואר בסעיף (להנפקת אגרות החוב 

 מאחר והגוף המוסדי רכש ,עם קבלת כספי ההנפקה) ח"יליון ש מ100בסכום כולל של (את קרן ההלוואה 
  . בהתאם לאמור לעיל2007בשנת ההלוואה נפרעה . אגרות חוב במסגרת ההנפקה
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  )המשך(בלת החזר חובות תנאים וט  . ב
  

 31ליום (ח " מיליוני ש48 כוללות ריבית צבורה בסך 2008 בדצמבר 31יתרת ההלוואות מגופים מוסדיים ליום   .ג
  ).ח" מיליון ש31 -2007בדצמבר 

  
 –מתוכם הוצאו לציבור , ח" ש3,286,967,000יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הציבוריות של החברה הינה   )3(

  . ח ערך נקוב" ש2,406,867,000
  

עומדות , ח ערך נקוב כל אחת" ש1 בנות 900,000,000הינה ) 4סדרה (יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב   .א
שעור הריבית שנקבע לגבי אגרות . 2011 עד 2009 תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 3-לפרעון ב

  .  לשנה4.8%חוב אלו הינו 
  

מתוכה , ח ערך נקוב כל אחת" ש1 בנות 2,386,967,000הינה ) 5סדרה (אגרות חוב יתרת הערך הנקוב של   .ב
, מ"חלקן באמצעות בזק זהב אחזקות בע( אגרות חוב 1,506,867,000הונפקו לציבור ולמשקיעים מוסדיים 
אגרות . מ" לחברת בזק זהב אחזקות בע880,100,000והיתרה בסך ) חברה בבעלות מלאה של החברה

שעור הריבית שנקבע . 2016 עד 2011 תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 6 -ת לפרעון בהחוב עומדו
  . לשנה5.3%לגבי אגרות חוב אלו הינו 

  
  .אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה

  
 ח במסגרת הנפקה פרטית"ש מיליון 620 -בערך נקוב כולל של כ אס אגרות חוב .בי.דיהנפיקה , 2007 ביולי 31ביום   )4(

לצורך ההנפקה דורגו . א" במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה בתאגרות החוב רשומות .למשקיעים מוסדיים
 stableבדירוג )  חברת הדירוג–להלן (מ "אגרות החוב על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע

/BBB- . בניכוי עלויות גיוס תמורת ההנפקה . ור הודיעה חברת הדירוג על מתן תוקף לדירוג האמ2008בחודש אוגוסט
  .ח" שמיליון 614 -הסתכמה ב הון 

  
 ועד 2010 בחודש יולי בכל אחת מהשנים 5 תשלומי קרן וריבית שנתיים בכל 8 -רעון באגרות החוב עומדות לפ

וב  מערכן הנקוב של אגרות הח8% של בשעור יהיו 2013 ועד 2010כאשר תשלומי הקרן בכל אחת מהשנים , 2017
אגרות החוב .  מערכן הנקוב של אגרות החוב17% בשעור יהיו 2017 ועד 2014ותשלומי הקרן בכל אחת מהשנים 

 לשנה 7.9% בשעור ונושאות ריבית שנתית צמודה 2007החל ממדד חודש יוני , צמודות למדד המחירים לצרכן
מים חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי  בתשלומשולמות) בכפוף להתאמות אפשריות שונות על פי תנאי אגרות החוב(

  .2009-2017של כל אחת מהשנים 
  

אולם במקרה של רישומן למסחר בבורסה תפחת ,  לא התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסהאס.בי.די
מאחר , בהתאם לתנאים שנקבעו בעת הנפקת איגרות החוב. 7.4% –הריבית השנתית שתשולם בגינן מאותו מועד ל 

 החל 8.4%-גדל שיעור הריבית השנתית שהן נושאות ל, 2008 ביולי 31רות החוב לא נרשמו למסחר עד ליום ואג
-אזי יופחת שיעור הריבית השנתית עליהן ל, היה והחברה תבצע בעתיד רישום של אגרות החוב למסחר. ממועד זה

  . מאותו מועד7.4%
אזי יוגדל שעור הריבית , אגרות החוב נרשמו למסחרהיה ויפחת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות דירוג ללא ש

במקרה כאמור תחול בנוסף הפחתת ( עד לחזרה לדירוג המקורי או לרישום אגרות החוב למסחר 8%-השנתית ל
 לא תעמוד בתנאים הקבועים בהסכם המימון שבינה לבין התאגידים אס.בי.היה ודי, בנוסף). יבית הנזכרת לעילהר

 , לשלם לתאגידים הבנקאייםאס.בי.דיהבנקאים על ההפרה האמורה תתחייב התאגידים יתור וכתנאי לו, הבנקאיים
ובאותה העת אגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר אזי , בגין האשראי הבנקאי תוספת למרווח הריבית הבנקאית

 אס.בי.דיתשלם , כל עוד תשולם לתאגידים הבנקאיים תוספת למרווח כאמור ואגרות החוב אינן רשומות למסחר
  . עור החוב תוספת ריבית שנתית באותו שלמחזיקי אגרות

  
אגרות החוב הונפקו בתמורה לערכן , לפלאפון שלוש סדרות של אגרות חוב שהונפקו באופן פרטי למשקיעים מוסדיים  )5(

ים חצי  תשלומ20 - לפרעון ב4.4% - 5.2%אגרות החוב צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור . הנקוב
 31יתרת אגרות החוב ליום . הריבית הנקובה משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, שנתיים שווים כל אחד

  .ח" מיליון ש811 - הינה כ2008בדצמבר 
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  שעבודים ובטחונות  .ג
  

ח מובטחות " מיליון ש535 - הינו כ2008 בדצמבר 31שערכן בספרים ליום , ות של החברהגרות החוב הפרטיא  )1(
לטובת מחזיקי אגרות החוב האמורות וכן ) Negative pledge(החברה יצרה שעבוד שלילי , בנוסף. בשעבוד סמלי

אם ההתחייבויות אשר , הלעניין שעבוד נכסים שיירכשו או יורחבו על ידי החבר, בין השאר, לטובת בנק הכולל חריגים
 לאחר תאריך המאזן .להבטחתן ניתן השעבוד נוצרה לשם רכישת או הרחבת הנכסים האמורים ולעניין שעבוד סימלי

  . ח שבגינו יצרה החברה שעבוד שלילי לטובת המלווים"ליון שי מ400גייסה החברה חוב בנקאי בהקף של 
  

במקרים בהם החברה לא תפרע את אגרות החוב , בין השאר, מיידילמלווים יש זכות להעמיד את אגרות החוב לפרעון 
אם ימונה כונס נכסים על נכסי החברה או יינתן צו , אם יוטל עיקול משמעותי על נכסיה, או תפר את תנאי אגרות החוב

אם תחדל החברה מניהול עסקיה או אם בעל שעבוד אחר יממש את השעבוד שיש לו על נכסי , פרוק נגד החברה
  .  ברההח

  
רשאים , ח" מיליוני ש116 - מסתכמת בכ2008 בדצמבר 31שיתרת אגרות החוב מהם ליום , לק מהמלוויםחכמו כן 

 26% -להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי עקב ירידת אחזקות מדינת ישראל בהון המניות של החברה מתחת ל
  .דוחות הכספיים מוצגת בהתחייבויות לזמן קצרבשל כך היתרה ב). 2005 באוקטובר 11תנאי שהתקיים החל מיום (
  

 אחזקות מדינת ישראלהתנאי של ירידת  עומדת בכל התנאים האמורים למעט יאלתאריך הדוח הלדעת החברה נכון 
  .בחברה

    
 2008 בדצמבר 31שערכן בספרים ליום , של פלאפון)  נותני אשראי-להלן (ההלוואות מבנקים ואגרות חוב   .א  )2(

מובטחות על ידי ההתחייבות בלתי חוזרת של פלאפון לנותני האשראי שלא לשעבד , ח" מיליוני ש1,132הינו 
  ).Negative Pledge(דהיינו מנגנון של שעבוד שלילי , את נכסיה ללא הסכמתם

  

  :התחייבות זו כוללת בין היתר
  

, ג או מדרגה כלשהםמסו, הצהרה כי פלאפון לא תשעבד בכל אופן ודרך בשעבוד צף או בשעבוד קבוע  )1(
ללא קבלת הסכמה מוקדמת , כלשהו' לטובת צד ג, כולם או חלקם) כפי שיהיו מעת לעת(את נכסיה 

  .ובכתב מאת נותני האשראי
  

  :עמידה בהתניות פיננסיות כדלקמן  )2(
 מההון העצמי של פלאפון והתחייבות כי כל עוד 3התחייבות שחוב פלאפון לא יעלה על פי   .א

  . לא יחולקו דיבידנדים ולא ישולמו דמי ניהול לבעלי המניות2.5לה על ל עו"היחס הנ
הסכום צמוד למדד ידוע (ח " מיליארד ש3.8פלאפון התחייבה כי סכום חובותיה לא יעלה על   .ב

  ).2002מחודש ינואר 
 מסך חובותיה 40%התחייבות כלפי תאגיד בנקאי מסויים כי סך חובותיה כלפיו לא יעלה על   .ג

  .ל הגופים הפיננסייםכלפי כ
  

לתאריך הדוחות הכספיים עומדת פלאפון בהתחייבויותיה ובהתניות הפיננסיות שהתחייבה לעמוד בהן 
ל תאפשר לבנקים ולבעלי אגרות החוב להעמיד את ההלוואות שקבלה "אי עמידה בהתחייבויות הנ. לבנקים

  .פלאפון מהבנקים ואגרות החוב לפרעון מיידי
  

או למשכן נכס מהנכסים המשמשים , להשכיר, ן פלאפון אינה רשאית למכור"הכללי לשרותי רטבהתאם לרשיון   .ב
  :למעט, לביצוע הרשיון ללא הסכמת שר התקשורת

  

ובלבד , לשם קבלת אשראי בנקאי, שעבוד נכס מנכסי הרשיון לטובת תאגיד בנקאי הפועל כדין בישראל  )1(
לפיה נכלל בהסכם השעבוד , וונתה לרשוםשמסרה למשרד התקשורת הודעה בדבר השעבוד שבכ

סעיף המבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי התאגיד הבנקאי לפגיעה כלשהי במתן 
  .השרותים לפי הרשיון

  

  .TRADE-INלרבות מכירת ציוד בשיטת , מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך של שדרוג  )2(
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  )המשך( לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים הלוואות ואשראי,  אגרות חוב-  13אור ב
  

  )המשך(שעבודים ובטחונות   .ג
  
אס על פי .בי. השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה היתה זכאית די2005במהלך שנת   .א  )3(

  .הסכמי המימון
  

 הינה 2008בר  בדצמ31אס מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום .בי.תנאי הלוואות ומסגרת האשראי שקבלה די  .ב
מגבלה בקבלת , אס.בי.ח מטילים הגבלות לגבי שעבוד או מכירה של נכסים מסויימים של די" מיליון ש960 -כ

מגבלה לגבי חלוקת , )ללא אישור מוקדם של התאגיד הבנקאי המלווה(אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
מגבלה לשינויים ביחס ,  עם בעלי ענייןמגבלה ביחס לפרעון הלוואות בעלים ומגבלות על עסקאות, דיבידנד

מגבלות הקשורות , אס ברשיונות השונים שהוענקו לה.בי.מגבלות הקשורות בעמידת די, בהחזקות בעלי מניות
אס ויסוד חברה בת ומגבלות ביחס להקצאת מניות או ניירות ערך אחרים של .בי.ברכישת ניירות ערך על ידי די

  .אס.בי.די
  

, )Covenants(לרבות דרישה לעמוד באמות מידה פיננסיות ,  ההלוואות הגבלות שונותמטילים תנאי, בנוסף
  :כדלהלן

  .הכנסה כוללת מינימלית  )1(
  . מינימלי) כהגדרתו בהסכם המימון(עודף תפעולי   )2(
 .מינימלי) כהגדרתו בהסכם המימון(עודף תפעולי בניכוי השקעות במפענחים   )3(
 . נטישה מקסימלישעור  )4(
 ). כהגדרתם בהסכם המימון(צרכי מימון כוללים   )5(
 . אשראי ספקים מקסימלי  )6(
  . מינימליים) כהגדרתם בהסכם(יתרות החוב יחס כיסוי חוב בנקאי ויחס   )7(

  
אי עמידה באמות המידה הפיננסיות . הערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדים בכל רבעון

  . אס.בי.דיכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות שקיבלה מקנה לתאגידים הבנקאיים ז
  

להסכם )  התוספת-להלן (אס והתאגידים הבנקאיים על התוספת השמינית .בי. חתמו די2007 ביולי 22ביום   .ג
  :נקבעו בין היתר הנושאים הבאים, בתוספת זו. המימון

  
  .עודכנו התנאים שנקבעו בהסכם המימון  )1(
. לעיל) 5(' כאמור בסעיף ב2007אס בחודש יולי .בי.הנפקת אגרות החוב שהנפיקה דינקבע יעוד כספי   )2(

, אס לביצוע פרעון חלקי של האשראי הבנקאי.בי.הנפקת אגרות החוב תשמש את די, על פי התוספת
לרבות הלוואת גישור שהעמיד אותו הגוף  (2006אס מגוף מוסדי בשנת .בי.לפרעון ההלוואה שנטלה די

  .אס.בי.ח וכן תשמש לפעילותה השוטפת של די" מיליון ש100בסך של ) 2007בחודש יוני אס .בי.לדי
  
 5ביום . אס.בי. באופן שיתאמו לתקציב די2008אס פנתה לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לשנת .בי.די

אס לבנקים בבקשה .בי.פנתה די, בנוסף. התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון ההתניות האמורות, 2008במרס 
 התקבלה הסכמת הבנקים לתקון ההתניה 2008 ביוני 25ביום . מסוימתלעדכון נוסף של התניה תפעולית 

  .2008 ביוני 30האמורה ליום 
  

לאחר תאריך המאזן קיבלה . אס בהתניות תפעוליות מסוימות.בי. לא עומדת די2008 בדצמבר 31נכון ליום 
 ולפיכך לתאריך אישור הדוחות 2008 בדצמבר 31 אס הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות ליום.בי.די

  .אס עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכם המימון המעודכן.בי.הכספיים די
המחייבים את בחינת ) IFRS(אס עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים .בי.היות ודי
 במסגרת 2008 בדצמבר 31מסווגות ההלוואות ליום , ייםאס בתנאים נכון לתאריך הדוחות הכספ.בי.עמידת די

  .ההתחייבויות לזמן קצר
אס לשנה הקרובה .בי.מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות די, אס.בי.להערכת הנהלת די

ים היה וידרשו מקורות נוספ. אס.בי.וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די
אס את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים .בי.כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים די

  .מעבר לאלה העומדים לרשותה
  
שיתאימו לתקציב . 2009 לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לגבי שנת בי אס.די פנתה 2009בחודש ינואר   .ד

  .ן האמור אישרו הבנקים את העדכו2009במרס . 2009לשנת 
  
 לרבות הון המניות , על כל נכסיהיםעבודש אס.בי.דילהבטחת ההתחייבויות והערבויות האמורות רשמה   .ה

  .והמוניטין
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  )המשך(הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים ,  אגרות חוב-  13אור ב
  

  )המשך(שעבודים ובטחונות   .ג
  
מובטחות בשעבוד צף בדרגה ראשונה על כלל נכסי לעיל ) 4('רט בסעיף באס כמפו.בי.שהנפיקה דיאגרות החוב   )4(

 וכן שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא ,ללא הגבלה בסכום) למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת (אס.בי.די
ובעים למעט חריגים הנ( ששועבדו על ידה לטובת תאגידים בנקאיים אס.בי.דיהגבלה בסכום על זכויות ונכסים של 

לשעבודים הצפים ולשעבוד ) פאסו-פארי(הבטוחות כאמור הינן בדרגה ראשונה ושווה ). מהוראות חוק התקשורת
  . לטובת התאגידים הבנקאיים להבטחת האשראי הבנקאיאס.בי.דיהקבוע שיצרה 

  
  .להלן', ח19אס ראה באור .בי.לעניין שעבוד שנתנו בעלי מניות בדי  )5(

  
   חובהוצאות הנפקת אגרות  .ד

  
 מיליוני 11 - 2007 (2008ח לשנת " מיליוני ש10 -הוצאות בשל הנפקת אגרות החוב בקבוצה הסתכמו לסך של כה
  ). ח"ש

  
  הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת  .ה

  
 השווי.  ההוגן בעת קבלתןשווייןאס על פי .בי.אס נכללו בדוחות הכספיים של די.בי.הלוואות שהעמידו בעלי המניות לדי

בהתחשב , ההוגן של ההלוואות נקבע על פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בגין החזר ההלוואות
בהתאם להגבלות עליהם הסכימו בעלי (במועדים בהם יוכלו בעלי המניות לדרוש לראשונה את פרעון ההלוואות 

ריבית שחלו על הלוואות בעלות סיכון ובשעורי ה) המניות בהסכמים עם התאגידים הבנקאיים והמוסדות הפיננסיים
המהווה את שעור הריבית האפקטיבית , שעור הריבית שהובא בחשבון כאמור לעיל. דומה במועדי קבלת ההלוואות

  .12%בגין ההלוואות עמד על שעור של 
  

 תזרימי ההפרש בין,  בתזרימי המזומנים המהוונים10% -כאשר חל שינוי בתנאי ההלוואות הגורם להפרש של מעל ל
לבין ערכם המהוון לפי שעור , המזומנים הצפויים לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד מתן ההלוואה

ההפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החדשים כשהם מהוונים . הריבית במועד השינוי נזקף להכנסות מימון
מנים הישנים כשהם מהוונים בהתאם לשעור הריבית במועד בהתאם לשעור הריבית במועד השינוי לתזרימי המזו

  .השינוי נזקף לקרן הון במסגרת ההון העצמי
  

וכלפיה (אס כלפי חברת הדירוג .בי.ח עם חברת הדירוג התחייבה די" במסגרת תהליך דירוג האג2007במהלך שנת 
  .בכי לא תבצע פרעון על חשבון הלוואות הבעלים עד לתום חיי אגרות החו) בלבד

  
קביעת שעור הריבית במועד השינוי נעשתה בהתאם לחוות דעת מקצועית שקיבלה החברה מיועץ חיצוני לפיה שעור 

 ושעור הריבית להיוון של הלוואות הבעלים 15.63%הריבית להיוון של הלוואות הבעלים שאינן נושאות ריבית הינו 
לו ניזקף ההפרש בין תזרימי המזומנים הצפויים בהתאם לשעורים א. 15.58% הינו 5.5%הנושאות ריבית ובשעור 

 לבין ערכם המהוון לפי שעור הריבית במועד 12%לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד מתן ההלוואה 
ח בדוחות הכספיים של " מיליון ש213 - לפי העניין להכנסות מימון אשר הסתכמו בכ15.58% או 15.63%השינוי 

ח בדוח המאוחד יוחסו לזכויות המיעוט ולא " מיליון ש96ההכנסות בסך . ח בדוח המאוחד" מיליון ש96 -אס ובכ.בי.די
  .השפיעו על חלקם של מחזיקי ההון של החברה

  
ההפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים לפי מועדי הפרעון החדשים לבין הערך הנוכחי של תזרימי 

 או 15.63%מועדי הפרעון לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד השינוי המזומנים שהיו צפויים לפי 
 160 -אס מהם סך של כ.בי.ח נזקפו לקרן הון בדוחות הכספיים של די" מיליון ש348 שהסתכמו לסך של 15.58%
לי מניות המיעוט ל מתייחסים להלוואות שהעמידו בע"ההפרשים הנ. ח נזקפו כחלק המיעוט בדוח המאוחד"מיליון ש

  .צפויים להשפיע בעתיד על הוצאות המימון בדוח המאוחד, אס.בי.לדי
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  לרבות נגזרים,  ספקים וזכאים אחרים-  14באור 
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
      ספקים

  1,477  1,262    חובות פתוחים
  56  119    שטרות לפרעון

        
  1,533  1,381    הכל ספקיםסך 

      
      לרבות נגזרים, זכאים אחרים

  54  66    ממשלת ישראל בגין תמלוגים
  271  296    אחרות בשל שכר ומשכורת התחייבויות לעובדים והתחייבויות

  196  200    מוסדות
  120  185    ריבית שנצברה

  12  7    נגזרים
  92  96    זכאים ויתרות זכות אחרים

        
  745  850    לרבות נגזרים, סך הכל זכאים אחרים

      
    2,231  2,278  

  
ח בגין ספקים הנקובים בדולר " מיליוני ש251 -סך של כ: הנקובים במטבעות שאינם מטבע הפעילות כוללים, סכומים לשלם

 8 - סך של כ- 2007(ובים באירו ח בגין ספקים הנק" מיליוני ש6 -וסך של כ) ח" מיליוני ש313 - סך של כ- 2007(ב "ארה
  ).ח"מיליוני ש



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  47

   הפרשות-  15באור 
  

            תביעות  
            משפטיות  
    אחריות  חוזים  פרוק וסילוק  תביעות   ומחלוקות  
  סך הכל  ואחרים  מכבידים  אתרים  עובדים  אחרות  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
  449   13   19   46   165   206   2008 בינואר 1תרה ליום י

              הפרשות שנוצרו במהלך 
  37   -   -   4   5   28    התקופה

              הפרשות שנוצלו במהלך 
  )20(  )1(  )8(  -   -   )11(   התקופה

              הפרשות שבוטלו במהלך 
  )51(  2   )1(  -   )21(  )31(   התקופה

  4   -   -   4   -   -   ןהשפעת חלוף הזמן בגין היוו
              

  419   14   10   54   149   192   2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
              

  355   12   2   -   149   192   שוטף
              

  64   2   8   54   -   -   בלתי שוטף
  
  ' כא3ראה באור   * 
  

  תביעות משפטיות
  .17וקות אחרות ראה גם באור לתביעות שכר של עובדים שהוגשו כנגד הקבוצה ותביעות משפטיות ומחל

  
  פרוק וסילוק אתרים

  .של חלק מחברות הקבוצה לפנות אתרים אותם הן שוכרות בגין מחויבות הינההפרשה ה
  

  חוזים מכבידים
כבלים תת ימיים מדור (נובע בעיקר מהתקשרות של חברה מאוחדת בהסכמים המקנים לה זכויות שימוש בציוד תמסורת 

על פי הסכמים אלו מחויבת החברה המאוחדת לשלם סכומים . 2024 עד 2016ות בין השנים לתקופות המסתיימ, )ישן
העלויות הבלתי , להערכת הנהלת החברה המאוחדת. בהתעלם ממידת השימוש שהיא עושה בכבלים אלו, חודשיים קבועים

הערכה . כבלים תת ימיים אלונמנעות לצורך עמידה בהסכמים אלו עולות על ההטבות הכלכליות הצפויות להתקבל משימוש ב
שימשו בסיס לזקיפת הפרשה בדוחות , יחד עם החלטת ההנהלה שלא להפעיל את הכבלים התת ימיים האמורים, זו

יתרת ההפרשה משקפת את הערך המהוון של סך כל העלויות הבלתי נמנעות שעל החברה המאוחדת לשלם . הכספיים
  .מיםלבעלי הכבלים התת ימיים עד תום תקופת ההסכ
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   הטבות לעובדים-  16אור ב
  
  ההרכב  .א
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  
  287  258      ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות

  *152  171      ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות
        

  *439  429      סך ערך נוכחי של המחויבויות
  )*95( )95(     ן של נכסי התכניותשווי הוג

      334  344  
        
        

  )49( )45(    הטבה שטרם הבשילה-עלות שרות קודם 
        

  295   289    התחייבות שהוכרה בגין תוכנית הטבה מוגדרת
  84  86      התחייבות בגין חופשה
  70  81      התחייבות בגין מחלה

  517   210      התחייבות בגין פרישה מוקדמת מרצון
          

  966  666      סך הטבות לעובדים
         

         :מוצג במאזן כדלקמן
  705   401      זמן קצר
  261   265      זמן ארוך

         
      666   966  
  
  ' כא3ראה באור   *
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  )המשך(ההרכב   .א
  

   2008 2007 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   

  

      מוגדרת תכנית הטבהעה במחויבות בגין התנו
  441  439     בינואר1מחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ליום 

  )81( )60(   הטבות ששולמו על פי התוכניות
  128  66    )ראה להלן(עלויות שרות שוטף וריבית 

  )21(  )1(    צמצומים
  )4(  -     הפרשי שער בגין תוכנית במטבע חוץ

  )*24( )15(   )ראה להלן(ים שנזקפו להון העצמי רווחים אקטואר
       

  439  429     בדצמבר31התחייבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 
      

      התנועה בנכסי התוכנית
  130  95     בינואר1שווי הוגן של נכסי התוכנית ליום 

  32  21    סכומים שהופקדו בתוכנית
  )62( )8(   הטבות ששולמו

  5  4    פויה מנכסי התוכניתתשואה צ
  )*10( )17(   )ראה להלן(הפסדים אקטוארים שנזקפו להון עצמי 

      
  95  95     בדצמבר31שווי הוגן של נכסי התוכנית ליום 

      
       הטבה שטרם הבשילה-התנועה בעלות שרות קודם 

  73  49     בינואר1 הטבה שטרם הבשילה ליום -עלות שרות קודם 
  )21( )1(   צמצומים

  )3( )3(   הפחתת עלות שרות קודם
       

  49  45     בדצמבר31 הטבה שטרם הבשילה ליום -עלות שרות קודם 
      

      הוצאה שנזקפה לרווח והפסד
  107  42    עלויות שרות שוטף

  21  24    ריבית על המחוייבות
  )5( )4(   תשואה צפויה על נכסי התוכנית

  )4(  -     ח"ת במטהפרשי שער בגין תוכני
  3   3     הפחתת עלות שרות קודם

      
    65  122  
      

      רווח והפסד ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים בדוח
  68  39    הוצאות שכר

  42   6     הוצאות תפעוליות אחרות
  12  20    הוצאות מימון

      
    65  122  
      

  6  )7(   התשואה בפועל על נכסי התכנית
      

      ישירות להון העצמי וחים והפסדים אקטוארים שנזקפורו
  12  )2(    בינואר1סכום נצבר ליום 

  )14( 2    סכומים שהוכרו במשך התקופה
      

  )2( -     בדצמבר31סכום נצבר ליום 
  
' כא3ה באור רא  *
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  הנחות אקטואריות  .ב
  

  : למועד הדיווח הינןההנחות האקטואריות העיקריות
  

למעט פרישה מוקדמת , של משרד האוצר 2007-3-6י ביטוח  שעורי התמותה מבוססים על השעורים שפורסמו בחוזר  )1(
  .ים עתידיים בשעור התמותהנוילרבות שי, לפי ההסכם עם הראלשחושבה 

  
הבחנה בין עובדים שזכאים להשלמת שעורי העזיבות נקבעו על בסיס ניסיון העבר של החברה וחברות מאוחדות תוך   )2(

  .ל" לשנות הוותק בנוסף לחלוקה הנפיצויים לעובדים שאינם זכאים בהתאם
 10 מעל 0.5% - בשנה ראשונה ל3.5%בין (תוך הבחנה בין עובדים קבועים , בנוסף,  שעור העזיבות נקבע-בחברה 

 בשנה 34%בין (ועובדים ארעיים ) שנה ל20%(עובדים בכירים , ) לשנה5.5%(עובדים בחוזים אישיים , )שנים
  ). שנים7 מעל 25% -ראשונה ל

 12.3% - ל2.2%בין ( שיעורי העזיבות כוללים  אבחנה בין עובדי מטה עם זכאות לפיצוים מלאים -בבזק בינלאומי 
ם עובדי, ) בהתאם לותק העובד17.6% - ל2%בין (עובדי מטה ללא זכאות לפיצוים מלאים , )בהתאם לותק העובד

עובדי מטה ללא זכאות לפיצוים , ) בהתאם לותק העובד26.3% - ל3.3%בין (שאינם עובדי מטה  עם  זכאות לפיצוים 
לגבי עובדים בכירים הונח כי שעור העזיבות המקנה זכות לפיצוים ).  בהתאם לותק העובד48.1% - ל3%בין (מלאים 

  .השלמת פיצוים לכל ותק ואין עזיבות שאינן מקנות זכות ל20%מלאים הוא 
 - ל 12%בין ( פיצויים מנהלים ללא)  לשנה8%(יצויים  עם פור העזיבות כולל אבחנה בין מנהלים שע-בחברת פלאפון 

 ועובדים , ) בהתאם לותק העובד25% -ל 5%בין ( עם פיצויים מנהליםעובדים שאינם , )בהתאם לותק העובד 2.5%
  ). לשנה20%(ומנהלים בכירים עם פיצוים ) תאם לותק העובדבה 45% -ל 7%בין ( פיצויים ללא מנהליםשאינם 

)  בהתאם לותק העובד2% - ל20.66%בין (כולל אבחנה בין עובדים עם פיצויים  שעור העזיבות -אס .בי.בחברת די
  ). בהתאם לותק העובד2% - ל27%בין (ועובדים ללא פיצויים 

  
 משך חיים השווה למשך החיים להןיות בריבית קבועה שיש שעור ההיוון מבוסס על תשואה של אגרות חוב ממשלת  )3(

  .של ההתחייבות ברוטו
  
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31   
  שעור ההיוון העיקרי  שעור ההיוון העיקרי   
 

     
 3.6% 3.4%   מחלה
 3.4% 3.3%   חופשה
 3.4% 3.3%   פיצויים

 5.3% 4.4%   * שי לחג-הטבות לגמלאים 
 3.6% 3.6%    מועדונים ופעילויות-ים הטבות לגמלא

  3.3%  3.1%    הודעה מוקדמת לעובדים בכירים
  

  לפי שעור היוון המבוסס על אגרות חוב קונצרניות אמריקאיות  *
  

העובדים כפי שמפורט  והערכות הנהלה תוך הבחנה בין קבוצות י שכר הונחו על בסיס ניסיון העברהנחות לגבי עדכונ  )4(
   :ת עבודתם עד לפרישהלהלן לאורך תקופ

 לשנה עד גיל 1.5% -יורד ליניארית ל,  לעובדים צעירים3% לעובדים קבועים  עדכון השכר הממוצע הינו –בחברה 
לעובדים בהסכם העסקה ,  בהתאם לגיל העובד4% - ל6%לעובדים בהסכם קיבוצי חודשי עדכון שכר ממוצע בין . 60

  .  בממוצע לשנה6%התאם לגיל העובד ולעובדים בכירים עדכון  ב0.5% - ל4%אישי עדכון שכר ממוצע בין 
 עד 1% ומגיל זה ירידה לינארית של 34 לשנה עד גיל 7% לעובדי מטה עליות שכר של -בחברת בזק בינלאומי 

לעובדים בכירים .  לשנה1%לעובדים שאינם עובדי מטה שעור עליה של . 40 לשנה מגיל 1%להתייצבות של עליה של 
  . בממוצע לשנה6%עדכון 

מנהלים ועובדים והן בגין גילאים ,  שעורי עליית השכר כוללים  הן הבחנה בין מנהלים בכירים –בחברת פלאפון 
  .2.5% לבין 16%שעורי עליות השכר נעים בין . שונים

וא  העובדים שעור עליית השכר ה בממוצע לשנה ולכל שאר3%לעובדים בכירים  עדכון השכר  –אס .בי.בחברת די
  .לשנה לכל אורך תקופת העבודה בממוצע  5%
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  )המשך (הנחות אקטואריות  .ב
  

ריאלי עבור קרנות פנסיה וותיקות  2% הינו  הגידול הצפוי בנכסים הצבורים של כלל החברות בקבוצהשעור  )5(
.   של הנכסים30% עבור 4.86%ת הבטחה של  ההנחה היא שקיימ,עבור קרנות פנסיה חדשות מסובסדות. שבמנהלת

 ריבית מובטחת 1989שנת  לתגמולים ותאריך התחלה שלהן לפני תעבור ביטוחי מנהלים שריבית פיצויים לא מועבר
  . בגין דמי ניהול1%ובניכוי של   1%שיעור הצמיחה בתוכניות אחרות הינו ריבית ההיוון בתוספת .  ריאלי4.25%הינה 

  
  התחייבות בגין פנסיה מחושבת לפי . ין פרישה מוקדמת מרצון כוללת התחייבות בגין פנסיה ומענקיםהתחייבות בג  )6(

ההתחייבות ) 'ראה סעיף ז(ובהתאם לתנאים מול הראל ) 'ראה סעיף ח (2006 בדצמבר 5תנאי ההסכם מיום 
  .למושפעת משינויים בשעורי ריבית אגרות החוב עד למועד רכישת הפוליסות ותשלומם להרא

  
  .ג
  
 2005 בדצמבר 31 2006 בדצמבר 31 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31 
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש 

 
          ערך נוכחי של המחוייבות בגין 

  314   441   *439   429    תכנית הטבה מוגדרת
  )114(  )130(  )*95(  )95( שווי הוגן של נכסי התוכנית

         
  200   311   344   334  ון בתוכניתגרע

          
          התאמות להתחייבויות הנובעות מנסיון 

  -   4   )15(  )21(  העבר 
          

  -   )4(   )1(  )13(  התאמות לנכסים הנובעות מנסיון העבר
  
  ' כא3 ראה באור   *
  

  .ח כהפקדה בתוכנית הטבה מוגדרת" מיליון ש14.4 צופה הקבוצה לשלם סך של 2009בשנת 
  
  תוכניות להפקדה מוגדרת  .ד
  
 מכוסות על ידי קרן 1985 בינואר 31זכויות הפנסיה של עובדי החברה בגין תקופת עבודתם בשרות המדינה עד ליום   )1(

, החברה, שקיבלה על עצמה את התחייבות המדינה בעקבות הסכם בין ממשלת ישראל") קרן מקפת("פנסיה 
  .ההסתדרות הכללית של העובדים והקרן

  
התחייבות להטבות לעובדים בגיל פרישה בגין תקופת שרותם בחברה ובחברות המוחזקות מכוסות במלואן על ידי   )2(

  .תשלומים שוטפים לקופות פנסיה ולחברות ביטוח
  
לגבי התקופה , התחייבות לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים שיפרשו מעבודתם בתנאים המזכים אותם לפיצויים מכוסה  )3(

 14בהתאם לסעיף (על ידי ההפקדות השוטפות בקופות פנסיה ובחברת ביטוח כאמור לעיל , 1985בפברואר  1מיום 
 משולמים בפועל 1985 בינואר 31 ועד ליום הפיצויי פיטורין בגין תקופת העבודה בשרות המדינ). לחוק פיצויי פיטורין

למקצת . בקרן שתשמש את זכויות העובדיםנשמרים , על ידי החברה והכספים שנצברו בקרן מקפת בגין תקופה זו
לחברה התחייבות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר לסכום שנצבר בקופת ) המועסקים בחוזים מיוחדים(מהעובדים 

  .הפיצויים על שם העובדים
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  תוכנית להטבה מוגדרת  .ה
  
או פוליסות /ייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדות וההתחייבות לפיצויי פיטורין הכלולה במאזן מ  )1(

ובהתאם למרכיבי השכר אשר לדעת הנהלת החברות , חוק פיצויי פיטורין, ביטוח בהתאם להסכמי העבודה הקיימים
בגין חלק זה של ההתחייבות קיימת יעודה המופקדת על שם החברה בקופת . מזכים את העובדים בקבלת פיצויים

בבנקים , היעודות בקופות פיצויים כוללות הפרשי הצמדה וריבית שנצברו ומופקדות בקרנות לפיצויים. יצויים מוכרתפ
  .משיכת כספי היעודות מותנית בקיום ההוראות המפורטות בחוק פיצויי פיטורין. ובחברת ביטוח

  
היתר כי עובדים שהועברו משרות המדינה נקבע בין ) להלן) 1('ראה סעיף ח (2006 בדצמבר 5בהסכם הקיבוצי מיום   )2(

 עקב פרישה לגמלאות זכאים להשלמת הפער בין חוק 2013 בדצמבר 31לחברה שיסיימו את עבודתם לאחר יום 
החברה . בעקבות סעיף זה בהסכם חל שיפור בהטבה לעובדים אלו. שרות מדינה לבין התקנון האחיד של מקפת
הטבה זו תיפרס בשיטת הקו .  בניכוי עלות שרות קודם שטרם הבשילהכוללת בדוחותיה הכספיים את ההתחייבות

  ).התקופה הממוצעת עד להבשלת ההטבות( שנה 18.75הישר בתקופה של 
  
פנסיה (לעובדים אלו ישנה זכאות לתנאי פרישה מוקדמת , על פי הסכמי העסקה אישיים של מספר עובדים בכירים  )3(

  .בהתאם לכך נכללה התחייבות בדוחות הכספיים. פרישה לכלל העובדים בהסכמי תלוייםשאינם ) ומענקי פרישה
  
בהתאם לכך נכללה ההתחייבות בדוחות הכספיים . הטבות בגין הודעה מוקדמת משולמות עם סיום יחסי עובד מעביד  )4(

 הגידול בהטבה בגין הודעה מוקדמת מטופל כעלות שרות קודם שהבשיל. על פי הסכם העסקה וחישוב אקטוארי
  . ובהתאם לכך נזקף מיידית לרווח והפסד, מיידית

  
מימון אחזקת מועדוני הגמלאים ופעילויות  , הטבות שעיקרן שי לחג, פרט לתשלומי הפנסיה, גמלאי החברה מקבלים  )5(

החברה כוללת בדוחותיה הכספיים את . התחייבות החברה בגין עלויות אלו נצברות בתקופת העבודה. חברתיות
עבור הגמלאים הקיימים ועבור העובדים , ויות בתקופה שלאחר תקופת ההעסקה על פי חישוב אקטואריהעלויות הצפ

לעיל והנחה ' ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר בסעיף ב. הפעילים הזכאים להטבה זו בהתאם לגיל פרישה
הטבה בגין שי לחג צמודה לשער ה(כי אין גידול ראלי בהטבות וזאת על פי מדיניות החברה , נוספת בקשר לסעיף זה

  ).החליפין של הדולר
  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  .ו

  
  הפרשה למחלה

ניצול ימי מחלה לכל עובדי הקבוצה ופדיון ימי מחלה רק עבור עובדים . בדוחות נכללה הפרשה בגין פדיון וניצול ימי מחלה
ההפרשה חושבה על בסיס .  2006 בדצמבר 5בוצי מיום הזכאים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם העבודה ולהסכם הקי

לעיל ובנוסף הנחות בקשר לסעיף זה המבוססות על נסיון ' ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר בסעיף ב. חישוב אקטוארי
  ).LIFO(ר "החברה לפי צבירה חיובית של ימים אצל מרבית העובדים וניצול ימים בשיטת נאי

  
  הפרשה לחופשה

ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר .  נכללה הפרשה עבור פדיון וניצול ימי חופשה על בסיס חישוב אקטואריבדוחות
ר "ניצול ימים בשיטת נאי , צבירה חיובית של ימים אצל מרבית העובדים-לעיל ובנוסף הנחות בקשר לסעיף זה ' בסעיף ב

  .ומבחנים סטטיסטיים לגבי כמות הניצול וכמות פדיון
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  )המשך( הטבות לעובדים -  16ר אוב
  
  הטבות בגין פיטורין ופרישה מוקדמת  .ז
  

  :להלן פרוט ההסכמים הרלוונטיים. בשנים האחרונות נחתמו מספר הסכמים קיבוציים  לפרישה מוקדמת
  

 1997הגיעה החברה להסכם עם נציגות העובדים להארכת ההסכם הקיבוצי לפרישה מוקדמת משנת , 2000בחודש ספטמבר 
עם אפשרות להארכת  (2006 בדצמבר 31 עד ליום 2001 באפריל 1החל מיום , על פי הסכם הפרישה"). הסכם הפרישה"(

 עובדים נוספים 1,770תתבצע פרישה מוקדמת של ) 2008 בדצמבר 31מועד הפרישה הסופי לגבי עובדים מסויימים עד ליום 
  .  עובדים שאינם מועברים300שמהם עד 

  
 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה ובין נציגות העובדים וההסתדרות המאפשר פרישה מוקדמת 2005 באפריל 17ביום 

 הושלמה ונחתמה התקשרות בין החברה לבין הראל חברה 2005 ביוני 28ביום . של עובדים באמצעות גוף חלופי לקרן מקפת
, קדמת וכן הפרשי תשלומי פנסיית זקנה ושאירים בגין פרישה מוהההתקשרות מסדירה תשלומי פנסי"). הראל("מ "לביטוח בע

תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב והמדיניות (הנובעים מתיקוני חקיקה במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל 
 2004 ועד תחילת שנת 2003 לעובדים אשר פרשו החל מסוף 2003 -ג "התשס, )2004 - ו2003הכלכלית לשנות הכספים 

 2004 במרס 18 כפי שתוקן ביום 2000החברה בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד לפרישה מחודש ספטמבר או יפרשו מ/ו
ההסכם הקיבוצי ) 2005 ביוני 28(בעקבות החתימה על ההסכם עם הראל עודכן ותוקן באותו תאריך "). הסכם הפרישה("

 נחתם בין הראל לחברה תיקון 2008ואר  בפבר14ביום . האמור לעיל, נציגות העובדים וההסתדרות, המיוחד בין החברה
  :אשר עיקריו, 2005להסכם יוני 

  
 במסלול 2013 בדצמבר 31 גם על עובדי החברה אשר יפרשו מעבודתם בחברה עד ליום 2005החלת הסכם יוני   )1(

אם וככל ,  וזאת2006 בדצמבר 5פנסיה מוקדמת בהתאם לאופציה שניתנה לחברה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 
  .החברה תבחר לממש את האופציה האמורהש

  
אשר טרם , 2005הפחתת התמורה המשולמת על ידי החברה להראל בגין כל פורש אשר יבוטח על פי הסכם יוני   )2(

  . פוליסות על ידי הראל2005הונפקו בגינו ביום חתימת התיקון להסכם יוני 
  
  אחר  .ח
  
סכם קיבוצי חדש בין החברה לבין ארגון העובדים והסתדרות  אישר דירקטוריון החברה ה2006 בדצמבר 5ביום   )1(

ההסכם מסדיר את יחסי העבודה בחברה בעקבות העברת השליטה בחברה ממדינת . העובדים הכללית החדשה
  :להלן עיקרי ההסכם. ישראל וקובע מבנה ארגוני חדש לחברה

  
לרבות מנגנון הצמדת השכר , הסכםההסדרים והנוהגים הקיימים בחברה ערב החתימה על ה, כל ההסכמים  .א

בכפוף , שעליהם חל ההסכם, ימשיכו לחול רק על העובדים הקבועים הוותיקים בחברה, למגזר הציבורי
תתבצע על בסיס הסכמי , העסקת עובדים זמניים קיימים וחדשים. לשינויים שהוכנסו במפורש בהסכם הנוכחי

  .עם גמישות ניהולית גבוהה, פי עיסוקיםשעתיים המבוססים על מודל שכר שוק ל/שכר חודשיים
  

 למבנה פונקציונאלי אשר גיאוגרפיעל מעבר ממבנה , בין היתר, הוסכם על ביצוע שינוי ארגוני כולל המבוסס  .ב
  . יבוצע באופן הדרגתי במהלך שנתיים

  
. קבועים עובדים 975 פרשו מן החברה במסלולי פנסיה מוקדמת או פיצויים מוגדלים 2006-2008בשנים   .ג

בהתאם , אך טרם פרשו מן החברה, במכסת הפורשים האמורה נכללים העובדים אשר היו אמורים לפרוש
 1,225לסיים עבודתם של , לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית, כמו כן. להסכמי הפרישה הקודמים

י הפרישה אשר תנא). 2009-2013 עובדים קבועים באחת או יותר מהשנים 245(עובדים קבועים נוספים 
  .יוענקו לפורשים יהיו זהים ברובם לתנאי הפרישה הנהוגים בחברה כיום

  
בנושא גמישות ניהולית ושינויים בהסכמים ובהסדרים קיימים תהיה החברה רשאית לקבוע נהלים ולשנותם   .ד

; )הםבלא לגרוע מזכויות עובדים על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עלי(מעת לעת על פי שיקול דעתה 
  .'תהליכי עבודה וכו, סדרי העבודה, הארגון, לחברה סמכות בכל ענייני הניהול

  
 מיליארד 1.8כי יסכים ויתמוך בביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד , ארגון העובדים הצהיר  .ה

כי , בההחברה התחיי. ח אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח שבכוונת החברה לבצע באישור בית משפט"ש
 מהונה 3%היא תנפיק לעובדים אופציות למניות בהיקף של ,  יום מיום השלמת החלוקה האמורה45תוך 

במחיר מימוש ) בכפוף להגדלת ההון הרשום ואישור המוסדות המוסמכים של החברה(המונפק של החברה 
וענק ההטבה במידה שלא תתאפשר הנפקת האופציות ת.  ממחיר המניה במועד הנפקת האופציות50%של 

  ).26ראה באור (לעובדים במזומן 
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  )המשך( הטבות לעובדים -  16אור ב
  

  )המשך(אחר   .ח
  

 44 בסכום כולל של 2006 בדצמבר 31תשלם החברה לעובדים בונוס מיוחד בגין התקופה שעד ליום , בנוסף  .ו
שהייתה בשליטת כחברה ( תשתנה שיטת הבונוסים שהייתה מקובלת בחברה 2007החל בשנת . ח"מיליון ש
  . כמפורט בהסכם) המדינה

  
לחברה אופציה להאריכו בשנתיים נוספות עד . 2011 בדצמבר 31תוקף ההסכם הינו מיום חתימתו ועד ליום   .ז

 31עד ליום , בכל מקרה, יהיה) לעיל' ראה סעיף ג(תוקפו של פרק הפרישה בהסכם . 2013 בדצמבר 31ליום 
  .2013בדצמבר 

  
ושלמה חתימת תיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה הארגוני  ה2008בחודש מאי 

ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפורשים שאמורים לפרוש על פי ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף שנת 
   245 -שה של כדירקטוריון החברה לאשר פרי החליט 2008 בדצמבר 18ביום  ו2008 באוקטובר 2ביום . 2008

הפרישה תתבצע . )כמתואר לעיל( 2006ח  וזאת על פי ההסכם הקיבוצי מדצמבר "מיליון ש 177עובדים בעלות של 
 .הדוחות הכספיים כוללים הפרשה בגין החלטה זו. 2009במהלך שנת 

  
שמורה , ) הקרן- להלן(ובהתאם להסכמים עם מקפת , על פי ההסכמים הקיבוציים החלים על יחסי העבודה בחברה  )2(

אופן חישוב . האפשרות לפרוש לגמלאות על פי אחד משני מסלולי פרישה, לעובדי החברה שהינם עובדים מועברים
עלות הפרישה המוקדמת של העובדים המועברים נקבע בהוראותיהם של מספר הסכמים ומסמכים שנערכו בין 

, לטענת החברה. 1996ערך ונחתם על ידן בשנת  לרבות מכתב הבנות שנ1990 - 1996החברה והקרן בין השנים 
בכך שבעת ביצוע חישובי עלויות פרישה , ואת אלו שבמכתב ההבנות בפרט, הקרן הפרה את הוראות ההסכמים בכלל

כי העובדים הללו בחרו במסלול , קבעה הקרן את הנתונים האמורים בהתבסס על ההנחה, מוקדמת לעובדים מועברים
על . וזאת בהתעלם ממסלול הפרישה אותו בחרו אותם עובדים בפועל, יו הינה הגבוהה יותראשר עלות הרכישה על פ

בהתאם , הפער בין התשלומים שנגבו על ידי הקרן מהחברה, פי חוות דעת אקטוארית שנערכה עבור החברה
עובדים בהתבסס על מסלול הפרישה שבחרו ה, לו בוצעו כטענת החברה, לחישוביה לבין שעורם של עלויות אלו

אשר את השבתו תובעת החברה במסגרת תביעה , ח" מיליון ש128 -הינו סכום נומינלי מצטבר של למעלה מ, בפועל
בגין ,  הגישה החברה תביעה נוספת כנגד הקרן לסכומים נוספים2003 בנובמבר 20ביום . שהגישה נגד קרן מקפת

על בסיס נתונים זה .  נתונים על הפורשים הקודמיםהקרן העבירה. ח" מיליון ש80 -בסך כולל של כ, רכיבים אחרים
נכון למועד , ביחד עם הקובץ הקודם נערכה חוות דעת אקטוארית מעודכנת אשר כימתה את סכום התביעה הכולל

קרן מקפת הגישה לבית הדין כתבי הגנה שבהם היא דוחה את טענות החברה . ח" מיליון ש280 -הגשתה בסך של כ
בגין אי הגשת (בהסכמת הצדדים בוטלה מחיקת התביעה . בהתאם להסכמים בינה לבין החברהוטוענת כי היא פעלה 

  . והדיון בתביעה בבית הדין האזורי חודש) תצהירים במועד
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   התחייבויות תלויות-  17באור 
  

  .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, לדעת הנהלות חברות הקבוצה
לכיסוי החשיפה , במקום בו נדרשו הפרשות, הפרשות נאותות) 15באור (נכללו בדוחות הכספיים , לאישור התביעות הייצוגיות
  .כתוצאה מתביעות כאמור

  
בשל תביעות שהוגשו נגד חברות הקבוצה , 2008 בדצמבר 31ליום , צה סכום החשיפה הנוספתלדעת הנהלות חברות הקבו

 -מתוכם סך של כ, ח" מיליארד ש12.3 -מסתכם בסך כולל של כ, בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אפשרית
ל הינם "הסכומים הנ. שפעת רוחבח מתייחס לתביעות שכר של קבוצות עובדים או תביעות פרטניות בעלות ה" מיליארד ש3.4

  . לפני תוספת ריבית
 

לנוכח (, בהתייחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל
  . להלן)36 (- ו)21(' ,ב-ו'  א)5 (' אראה תביעות בסעיף) העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק

  
  .2008 בדצמבר 31פרוט של מצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום להלן 

  
  תביעות  .א

  

כולל טלרד ( הוגשו בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד החברה ומספר נתבעות נוספות 2004בחודש ספטמבר   )1(
ה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית בה נטען תביע, משרד התקשורת כנתבעת פורמאלית-וכנגד מדינת ישראל, )ותדיראן

לקיומם של הסדרים כובלים בתחום המיתוג הציבורי שגרמו להוצאות מיותרות של החברה והעלאה בלתי מוצדקת של 
 זה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים צו מוסכם ןכי בעניי, יצויין. ח" מיליון ש1,750 -תעריפיה בסכום מצטבר של כ

ח לאוצר המדינה מבלי להודות בהפרת הוראות חוק הגבלים עסקיים ורשות ההגבלים " מיליון ש2ה תשלם לפיו החבר
בית המשפט קיבל את בקשתם המוסכמת של  2008מבר דצ ב8ביום . תמנע מנקיטת הליכים בקשר עם פרשה זו

ך תשלום הוצאות הצדדים להסתלקות התובע מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית ולדחיית התביעה האישית תו
. היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה לביטול החלטה זו והביע התנגדותו להסדר האמור. בסכום לא מהותי לתובע

  . בית המשפט לא קיבל את בקשת היועץ המשפטי לממשלה וההליך הסתיים
  

והכרה ברכיבים שונים כנגד החברה תלויות מספר תביעות שעניינן הכרה ברכיבי שכר שונים כרכיבים פנסיוניים   )2(
  :כמפורט להלן, במסגרת השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין

  
 2,423הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כנגד החברה תביעה על ידי , 2000בחודש ספטמבר   .א  

סעד עתרו להתובעים . גמלאים של החברה שהיו עובדים שהועברו ממשרד התקשורת לחברה עם הקמתה
תוספת ביגוד ושכר עידוד הינם שכר עבודה רגיל אשר יש לראותו כחלק , גילום מס תשלומילפיו  הצהרתי

 ולכלול אותם בחישוב ערך שעה משכרם הקובע לעניין הפנסיה ולעניין תשלומים הניתנים בעת פרישה
נה כן מבקשים התובעים סעד הצהרתי במסגרתו יקבע כי משכורתם האחרו. ובחישוב התוספות האחוזיות

תוקנה התביעה באופן שבו , בהמשך). ולא לפי ממוצע הדרגות (הקובעת לפנסיה תחושב על פי השכר האחרון
התובעים צמצמו את , כמו כן. כל הסעדים הנוגעים לזכויות פנסיוניות של התובעים נמחקו מכתב התביעה
  .תביעתם לרכיב שכר עידוד וחזרו בהם מתביעתם בנוגע לרכיבי גילום מס וביגוד

  
 גימלאים שעברו לחברה ממשרד התקשורת 85הוגשה תביעה נוספת על ידי , 2007יצויין כי בחודש ינואר 

 זכויות ןביגוד ושכר עידוד בשכר הקובע לעניי, התובעים סעד הצהרתי הקובע כי יש לכלול תשלום גילום מס
  .לעיל אוחדה עם התביעהתביעה זו . מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית

  
כי הפרמיה ששולמה לתובעים הינה תוספת ,  בית הדין דחה את התביעה וקבע2008 בדצמבר 16ביום 

אמיתית ותלויה בתנאי וכי אין לכלול רכיב הפרמיה גם בערך השעה לצורך חישוב גמול שעות נוספות וכן 
 ערעור על פסק הוגש 2009 במרץ 3ביום . מעביד-בפדיון חופשה שנתית המשולם לאחר ניתוק יחסי עובד

  .הדין
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לבית הדין האזורי לעבודה )  הודעת צד–להלן ( הוגשה הודעת צד בסכסוך קיבוצי 2002בחודש פברואר   .ב

לום כי תשלומי גי, המבקשת טוענת. בירושלים על ידי ההסתדרות הכללית החדשה בשם כל עובדי החברה
רכיב כוננות מנהלית ותשלומי ביגוד ששולמו ומשולמים לעובדי החברה הינם שכר עבודה רגיל המהווה , מס

תשלומי , מענקים, פדיון חופשה,  חישוב תשלומים בגין פרישהןלרבות לעניי, חלק משכרו הקובע של כל עובד
לרבות לצרכי , פרשות שונותוכי יש להפריש בגינם תשלומים וה, תוספות אחוזיות וערך שעה, הסתגלות

 ניתן פסק דין הדוחה את הודעת הצד על כל 2006באפריל . היועץ המשפטי לממשלה הצטרף לתביעה. פנסיה
במסגרתו נטען כי פסק הדין בטל מטעם פרוצדורלי והדיון הוחזר בהסכמת , הוגש ערעור על פסק הדין. רכיביה

הודעת הצד נמחקה לאור העובדה , בהמשך.  לעבודההצדדים והיועץ המשפטי לממשלה לבית הדין האזורי
הוסכם כי תוגש הודעת צד . שעמדת התובעים בדבר הצורך להגיש הודעת צד חדשה לא הוגשה במועד

  . טרם הוגשה הודעת צד כאמור. וכי שאלת מועד ההתיישנות תוכרע במסגרת בדיון בה, חדשה
  

, נגד החברה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו הגישה קבוצת עובדים תביעה כ1995בחודש נובמבר   .ג
 ניתן פסק דין בתיק לפיו נדחתה 2006באוגוסט . בדבר הכללת מספר רכיבים כחלק מהשכר הקובע לפנסיה

התביעה על כל רכיביה תוך שבית הדין קובע כי תוספות השכר אינן תוספות פיקטיביות אלא תוספות אמיתיות 
דמי , דמי חופשה, ק משכר היסוד לצורך חישוב הפנסיה או לצורך חישוב פיצויי פיטוריןאינן חל, ומותנות ולפיכך

  .הוגש ערעור על פסק הדין. מענק פרישה ומענק הסתגלות, מחלה
  

כנגד החברה תלויות מספר תביעות פרטניות נוספות של עובדים ועובדים לשעבר שעניינן הכרה ברכיבי שכר   .ד
  .ם פנסיוניים והכרה ברכיבים שונים במסגרת השכר הקובע לצורך פיצויי פיטוריןכרכיביובעיקר הכרתם שונים 

  
  .ח"מיליארד ש 3.4 -ל הינה כ"תביעות הנהסך החשיפה הכוללת המקסימלית בגין 

  
תובענה בצרוף בקשה לאישור  יפו -לבית המשפט המחוזי בתל אביב  הוגשה כנגד החברה 2000ספטמבר בחודש   )3(

לטענת התובע גבתה החברה . ח" מיליון ש117 -סכום התובענה עומד על סך מוערך של כ.  ייצוגיתהתובענה כתובענה
בגין חשבונות אשר לא שולמו במועד שננקב בהם וזאת מאחר ובפועל לא נקטה " הוצאות גביה", שלא כדין, ממנוייה

בית המשפט . קב בחשבונות ימים מהמועד האחרון לתשלום שננ14 -החברה כל פעולת גביה עד למועד המאוחר ב
החברה הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון שהחזיר התיק לדיון בבית . הכיר בתובענה כייצוגית

בית המשפט אישר , בהמשך .המשפט המחוזי על מנת שזה יבחן את בקשת האישור בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
גת בבקשה תשונה ותחול על מי שחוייב בדמי גביה שנגבו הצדדים לפיה הגדרת הקבוצה המיוצשל הודעה מוסכמת 

 להחלטה משפט לא יהיה מחוייב באופן כלשהובית ה ו2006 בדצמבר 7 עד ליום 1999 במרס 11 החברה מיום על ידי
  . בעבר בעניין אישור התביעה כייצוגית

  
 לתביעה דומהבעניין , ת נוספת יפו תובענה ייצוגי- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2001בחודש אוקטובר 

 בהמשך לבקשת בא כוח התובע  , החליט בית המשפט2008 ביולי 2ביום  . ח" מיליון ש21בסכום של  האמורה
 .  למחוק את התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית ,והסכמת החברה) בעקבות פטירת התובע(

  
תובענה בצרוף בקשה פט המחוזי בתל אביב על ידי שלושה תובעים לבית המש הוגשה 2000ספטמבר בחודש   )4(

שעניינה , לאומיים-ןבזק בינלאומי ויתר מפעילי התקשורת הבי, כנגד החברה, לאישור התובענה כתובענה ייצוגית
התובעים העריכו את שוויה הכולל של התביעה במיליוני .  ל"מ בגין שיחות טלפון בינלאומיות שמקורן בחו"בחיוב במע

בהתאם להסדר דיוני . התובעים הגישו ערעור על החלטה זו. לאישור התביעה כתובענה נמחקההבקשה . ח בשנה"ש
 תביעה חדשה נגד 2008 בספטמבר 4הוגשה ביום ) 2007 באפריל 10שניתן לו תוקף של פסק דין ביום (בתיק 

  .נמחקו מההליךהחברה ובזק בינלאומי מדינת ישראל בלבד ו



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  57

  )משךה( התחייבויות תלויות -  17באור 
  

   )המשך(תביעות   .א
  

רשות השידור ומדינת , אביב תביעה כנגד החברה- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2003בחודש מרס   .א  )5(
לפיצויים בשל נזקי גוף אשר , לרבות עזבונות מנוחים, ישראל על ידי תובעים שונים ממושב פורת שבשרון

סכום התביעה אשר צויין על ידי התובעים ". הלל "כתוצאה מקרינה אסורה מתחנת השדור, לטענתם, נגרמו
כי התובעים יעתרו אף לפיצול סעדים כך שתשמר להם , ובאותה תביעה מצויין" ח" מיליון ש15מעל "הינו 

 פגיעה בגידולים ואובדן ערך -כגון , הזכות לתבוע בהמשך גם נזקים כספיים אחרים שאינם בבחינת נזקי גוף
  . קרקע

  
ניתן פסק דין חלקי לטובת החברה לפיו נדחתה , ת בקשה לסילוק על הסף שהגישה החברהיצויין כי בעקבו

  .שנפטרו לפני שהחברה התחילה להפעיל את התחנה, תביעתם של חמישה תובעים
  

 תובעים ממושב פורת ומושב 25אביב  תביעה על ידי - הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004בחודש יוני   .ב
. רשות השידור ומדינת ישראל לפיצויים בגין נזקי גוף, ורשי עזבונות מנוחים כנגד החברה י11לרבות , עין ורד

או מחדלים שבוצעו על ידי הנתבעות בקשר עם הפעלת /בתביעה נטען להפרת חובות חקוקות ולמעשים ו
 - אם כי התביעה היא בתחום סמכות בית המשפט המחוזי (גובה הפיצוי הנתבע אינו מוערך . תחנת הלל

והפיצויים מבוססים על סעיפי נזקים ממוניים ולא ממוניים המפורטים בגין כל , )ח" מיליון ש2.5דהיינו מעל 
  .בצרוף פיצויים עונשיים, תובע

  
ח אשר הוגשה " מיליון ש49 של  מוערך התקבלה במשרדי החברה תביעה נזיקית בסכום2005בחודש מאי   .ג

עין שריד , עין ורד, או הינם תושבי המושבים פורת/תובעים שהיו ו 14אביב  על ידי -לבית המשפט המחוזי בתל
בתביעה נטען להפרת חובות חקוקות בקשר עם . רשות השידור ומדינת ישראל, והיישוב קדימה כנגד החברה

  .תחנת הלל שגרמו לתובעים נזקי גוף בשל קרינה אסורה
  

 2007בשנת  .ו בקשה לאיחוד הדיון בתביעותלעיל הגיש' ג-'בסעיף קטן אהתובעים בשלושת התביעות שפורטו 
 החליט בית המשפט על 2008בחודש יוני . במחוז המרכז  לבית משפט המחוזיתיקיםההועברו שלושת 

רק לאחר שהתובעים ימלאו אחר החלטת בית , במידת הצורך, הפסקת ההליכים בשלושת התביעות וחידושם
  .המשפט בעניין הגשת מסמכים ותצהירים

  
, ח" מיליון ש141 -של כ) במקור( התקבלה במשרדי החברה תביעה נזיקית בסכום 2005 מאי בחודש  .ד

בתביעה נטען להפרת . רשות השידור ומדינת ישראל, אביב כנגד החברה-שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל
 כן הוגשה בקשר לפיצול סעדים. חובות חקוקות בקשר עם תחנת הלל שגרמו לתובעים נזקי רכוש וממון

בעקבות אי תשלום אגרה על ידי חלק מהתובעים ודחיית בקשתם לפטור . שתאפשר תביעת נזקים עתידיים
 5.3 - תובעים בסכום של כ24מאגרה נמחקו חלק מהתובעים מהתביעה כך שמספר התובעים העדכני הינו 

  .ח"מיליון ש
  

כפי שנדרשה על ידי המדינה ,  הפסיקה החברה את כלל השידורים מהתחנה2003 בדצמבר 31כי ביום , יצויין
  .ומאז אותו מועד חדל האתר מלשמש אתר שידור, ורשות השידור

  
 התיק הועבר לבית משפט המחוזי 2007בשנת (יפו - הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב2002בחודש ינואר   )6(

ח ולצווי עשה על ידי מפעיל " מיליון ש60 -תביעה לתשלום פיצויים כספיים בסך מוערך של כ) החדש במחוז המרכז
בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו עקב מעשים ומחדלים בקשר , תקשורת בינלאומי כנגד החברה וכנגד בזק בינלאומי
תובע המפעיל השבת דמי הנגישות ששולמו על ידו , לחילופין. להליכי שיוך לקוחות למפעילי השיחות הבינלאומיות

  .לחברה
  
בצרוף בקשה להכיר בתביעה כתובענה לסעד כספי והצהרתי  נתקבלו במשרדי החברה כתב תביעה 2002 יוליבחודש   )7(

גם בגין חוב אותו גובה החברה עבור ספקי תקשורת , של ריבית פיגורים ביתר, שלא כדין, בתביעה נטען לגבייה. ייצוגית
 התובעים עתרו .ח"שעשרות מיליוני ב התובעים ינאמד על יד, אם זו תאושר כייצוגית, הסכום הכולל של התביעה. אחרים

ניתן פסק דין . לסעד הצהרתי לפיו החברה ניצלה מעמדה המונופוליסטי לרעה וכן טענו להתעשרות שלא כדין של החברה
 נמחק 2008 בדצמבר 1ביום . הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. הדוחה את בקשת האישור והתובענה

  . ללא צו להוצאותהערעור בהסכמה 
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 הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בתביעה כתביעה 2005 בדצמבר 25ביום   )8(

 גלישה בשרות בטענה כי החברה גובה תשלום שלא כדין בגין, 1981 -א "תשמ, ייצוגית בהתאם לחוק הגנת הצרכן
התובעים מעריכים . כאשר היא אינה ערוכה טכנית לספק השרות באזורים מסויימים במהירות המובטחתאינטרנט מהיר 

 אושרה באופן חלקי הבקשה להכיר 2008 במרס 6 ביום .ח לכלל המנויים" מיליון ש100 -את היקף התביעה הייצוגית בכ
 הגישה החברה 2008 באפריל 7ביום .  הוגדרה בהחלטת בית המשפטבתביעה כייצוגית לגבי קבוצה של מנויים אשר

  . בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
  
 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית בהתאם לחוק 2006בחודש מאי   )9(

לטענת התובע . ן"יין חיוב בגין שיחות מקו בזק לקו רטהגנת הצרכן וחוק תובענות ייצוגיות בטענה להטעיה בפרסום בענ
בעוד שהמחיר " לדקה'  אג44 -כ"החברה הטעתה בפרסומיה לפיהם מחיר שיחה מקו בזק לקו סלולארי יעמוד על 

,  שניות12וכן לא גילתה שהחיוב בעד הקישור מבוצע על פי מקטעים של , לדקה'  אג44.57המדוייק לדקת שיחה היה 
סכום (ח " מיליון ש68.5 -היקף התביעה מוערך על ידי התובע בכ. לדקה'  אג49החיוב בפועל הינו שלכך דבר המביא 

  ).  ח" ש11 -התביעה האישית 
  
עיריות ומועצות מקומיות שונות הגישו לחברה דרישות לתשלומי ארנונה רטרואקטיביים בגין הגדלת שטחי מבנים ושינוי   )10(

  . ח"מיליון ש 152  -ישות עומד על כסך הדר. סיווג לצורך ארנונה
  

 וכנגד "הוט" הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית כנגד 2006בחודש מאי   )11(
רעה תקלה בקו הטלפון ברשת הוט שברשותו וייתכן כי לעובדי בזק היה  א2006 במאי 17לטענת התובע ביום .  החברה

סכום התביעה . פגיעה במוניטין ועגמת נפש, לטענתו נגרמו לו כתוצאה מהתקלה נזקים כלכליים. החלק ביצירת התקל
  ).  ח" ש1,000 -סכום התביעה האישית מוערך בכ(ח " מיליון ש102 -מוערך על ידי התובע בכ

  
 החברה ניצלה לפיה,  התקבלה במשרדי החברה קביעת הממונה על הגבלים עסקיים2007 בדצמבר 24כי ביום , יצויין  

על , כנדרש ובמועד, בכך שלא הגיבה, א לחוק ההגבלים העסקים29בניגוד להוראות סעיף , לרעה את מעמדה בשוק
לחוק ההגבלים העסקיים תהא ) ה(43כי בהתאם לסעיף , עוד צויין בקביעה. צעדים שננקטו במסגרת סכסוך עבודה

  .להלן) 1(לעניין זה ראו סעיף ג. רה הגישה ערר על הקביעההחב. קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי
  
אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית - הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל2006בחודש נובמבר   )12(

 בחיוב חד חודשי במקום בחיוב דו ADSLח בטענה שהחברה חייבה לקוחות שהתחברו לשרות " מיליון ש79 -בסך של כ
  .חודשי ובכך גרמה להם נזקים והוצאות

  
אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה - הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל2006בחודש נובמבר   )13(

  .בטענה של גבייה שלא כדין של כספים במקרים של ניתוק עקב אי תשלום, ח" מיליון ש189 -בסך של כ, כייצוגית
  

סלקום ופרטנר בצרוף בקשה , ה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד החברות פלאפון הוגש2006בחודש אוגוסט   )14(
 מיליון 100הינו ) במאוחד כנגד שלוש החברות(סכום התובענה ).  התביעה הראשונה-להלן (לאשרה כתביעה ייצוגית 

כי בשיחה התביעה מתייחסת למועד ניתוקן של שיחות המבוצעות מרשת סלולרית אל רשת נייחת ונטען בה . ח"ש
 2006בחודש נובמבר . כאמור במקרה בו לקוח הוא היוזם את סיומה קיים חיוב עודף עד לניתוק השיחה בפועל

בצרוף בקשה לאשרה , סלקום ופרטנר, הוט, פלאפון, אביב כנגד החברה-הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל
לטענת התובעים בתביעה השניה בעת ). ביעה השנייה הת-להלן  (ח" מיליון ש159 -על סך כולל של כבתביעה ייצוגית 

ולא על ידי (כאשר השיחה מנותקת על ידי בעל הקו הנייח מקבל השיחה , סיום שיחה המבוצעת מקו סלולרי לקו נייח
כתוצאה מכך .  שניות60 -משהות החברה והוט את משלוח אות הניתוק במשך כ, )בעל הקו הסלולרי יוזם השיחה

בהסדר דיוני שהושג בין הצדדים נקבע כי . א לידי ביטוי בעלות זמן האוויר ודמי קישור גומליןנגרם להם נזק הב
   .התביעה הראשונה תנוהל כנגד פלאפון וכנגד סלקום ופרטנר והתביעה השניה תנוהל כנגד החברה והוט
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שבמסגרתו השתתפה ) HBTL( מיליון דולר של מיזם 6.5 -שה לחילוט ערבויות בסך של ככנגד החברה קיימת דרי  )15(
ערעור על צו שניתן לבקשת המיזם . 1995החברה ביחד עם גופים אחרים בהודו במכרז טלפוניה בסיסית בשנת 

נתה לבית החברה פ. מצוי בדיון במחלקת הערעורים של בית המשפט הגבוה בעיר דלהי, והמונע חילוט הערבויות
  . בית המשפט טרם קיים דיון בבקשה.המשפט בהודו בבקשה שיורה על שחרור הערבויות הבנקאיות שמסרה

  
 התקבלה במשרדי החברה תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשה בבית 2007בחודש מאי   )16(

התביעה הוגשה נגד . 2006רה בשנת המשפט המחוזי בתל אביב על ידי תובע אשר לטענתו רכש מניות של החב
דירקטורים אשר כיהנו או מכהנים בחברה בתקופה הרלבנטית לתביעה וכן , לים לשעבר של החברה"שני מנכ, החברה
  .  ממניות החברה30% -המחזיקה ב, מ"אר החזקות בע.סב.כנגד אפ

 כללו מידע מהותי כוזב ומטעה 2005 - ו2004עניינה של התביעה הינו טענה כי דוחותיה הכספיים של החברה לשנים   
 מיליון 320 -לרכוש הקבוע ולהון העצמי וזאת לנוכח הפחתה רטרואקטיבית בהיקף של כ, לרבות באשר לרווח השנתי

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

  .ח" מיליון ש61ינו ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה ה" ש194סכום התביעה האישית הינו   
  
 התקבלה בחברה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה 2007בחודש אוגוסט   )17(

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

מדובר בתשלום , מאחר שלטענתו, הקבועים אשר שולמו על ידו עבור אחזקת קו טלפון נייח אשר אין לו עוד צורך בו
אספקת שרותי אינטרנט מהיר יכולה להעשות מבלי שקו טלפון נייח יהיה , שכן מבחינה טכנולוגית, שנגבה שלא כדין

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

התובע מבקש לאשר את תביעתו . או הפסיקו להשתמש בו אך שילמו את התשלומים החודשיים הקבועים בגינו/ו
ביום . ח" מיליון ש113 -כתובענה ייצוגית בשם הלקוחות כמפורט לעיל ומעריך את היקף התביעה הייצוגית בסך של כ

בהסכמת ,  ניתן פסק דין לפיו הבקשה לאישור התובענה הייצוגית והתובענה נמחקו ללא צו להוצאות2008 ליוני 27
  .הצדדים

  
, א תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית"בבית משפט המחוזי בת, הוגשה כנגד החברה, 2007בחודש ספטמבר   )18(

היקף התביעה הייצוגית מוערך . מ על ריבית פיגורים ועל הוצאות גבייה וחיוב הוצאות גביה ועמלות"שעניינה גביית מע
  ).ח" ש127 -סכום התביעה האישית כ(ח " מיליון ש114 -בכ

  
הוט טלקום "יפו על ידי -א"שהוגשה בבית המשפט המחוזי בת,  התקבלה בחברה תביעה שכנגד2008מרס  ב10ביום   )19(

מדובר בתביעה שכנגד שהוגשה יחד עם כתב הגנה של . כנגד החברה וחברת הבת בזק בינלאומי, "שותפות מוגבלת
בניגוד לרשיון , זק בינלאומיבטענת הפלייתה לרעה של ב(הוט טלקום בתביעה שהוגשה נגדה על ידי בזק בינלאומי 

בגין שיווק טלפוניה נייחת באמצעות , לטענתה, בתביעה שכנגד תובעת הוט נזקים ממוניים שנגרמו לה). הוט טלקום
אי מתן שירות ; שיבושים מכוונים בביצוע קישור גומלין בין רשת החברה לרשת הוט;  על ידי בזק בינלאומיPRIצירי 

ADSL עירום )Naked ADSL (חוקיים על -קבלת מידע סודי על לקוחות הוט תוך שימוש באמצעים בלתי; ל ידי בזקע
כן עותרת הוט לצו מניעה קבוע נגד הנתבעות לנקוט פעולה לא חוקית להשגת מידע של הוט או . ידי בזק בינלאומי

  .ח" מיליון ש30סכום התביעה הועמד לצרכי אגרה על . שימוש במידע סודי שהושג
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 כתב תביעה ובקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית כנגד - הוגשו לבית המשפט המחוזי 1997בחודש נובמבר   )20(

כי , בין היתר, בכתב התביעה נטען. ל בזק בינלאומי דאז"ר דירקטוריון בזק בינלאומי ומנכ"יו, בזק בינלאומי, החברה
 על ההגבלים העסקיים קבע שבזק בינלאומי ניצלה לרעה את מעמדה בשוק השיחות הבינלאומיות והפעילה הממונה

באשר נמנעה מלהבהיר לציבור כי רק מי שירשם , ל"מדיניות מכוונת של הטעיית הציבור בנושא תעריפי השיחות לחו
בחודש דצמבר .  ח" מיליון ש50 -ובעים בכסכום התובענה הייצוגית מוערך על ידי הת. כמנוי יהנה מתעריפיה המוזלים

 החליט בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה לאישור 2001 ביוני 19ביום .  נמחקה החברה מכתב התביעה1997
 הוגש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט 2001 בספטמבר 20ביום . תובענה ייצוגיתהתביעה כ

  .  דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית2005בר  בנובמ22 ביום .המחוזי בעניין זה
נכון למועד דוח זה ממתינה בזק בינלאומי .  הגיש המבקש הודעת ערעור לבית המשפט העליון2006 בינואר 15ביום 

קרי האם יש להפוך את החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה , להחלטת בית המשפט העליון בערעור
  . אם לאו–ובענה כייצוגית לאישור הת

  
 הוגש נגד בזק בינלאומי ונגד מדינת ישראל כתב תביעה מחודש ובקשה להכיר בתביעה 2001בחודש ספטמבר   )21(

 1996 במאי 10טענתה של התובעת היא כי התעריפים לשרותי בזק הבינלאומיים בתקופה מיום . כתובענה ייצוגית
תוך ניצול מעמדה של בזק בינלאומי כמונופולין וזאת על רקע , לתי סבירים היו מופרזים וב1997 ביולי 8ועד ליום 

 קיבל בית המשפט את 2003בחודש דצמבר . הפחתת המחירים עם פתיחת שוק השיחות הבינלאומיות לתחרות
ואישר את , מכוח חוק ההגבלים העסקיים ולא מכוח העילה הקבועה בחוק עשיית עושר ולא במשפט, הבקשה

 הגישה התובעת לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית המשפט 2004בחודש פברואר . צוגיתהתביעה כיי
 הגישו המדינה ובזק בינלאומי בקשות 2004בינואר . המחוזי בנוגע לעילה הקבועה בחוק עשיית עושר ולא במשפט

 התיקים האמורים בית המשפט העליון איחד את הדיון בשלושת. רשות ערעור לבית המשפט העליון בעניין זה
  . והצדדים הגישו סיכומיהם, )ערעורה של התובעת ובקשות רשות הערעור מטעם בזק בינלאומי ומטעם המדינה(

  
בצירוף , אשר הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  שתי תביעותו אצל בזק בינלאומי התקבל2008בחודש יולי   )22(

, יםלטענת התובע. יוב לקוחות בשער דולר הגבוה משער הדולר היציגועניינן ח, בקשה להכיר בהן כתביעות ייצוגיות
אשר על פי ההסכמים עימם משלמים את תמורת השירותים ,  לקוחותבזק בינלאומיחייבה , לקוחות של בזק בינלאומי

 םי מבקשיםהתובע . בניגוד להסכמים עימםםוזאת לטענת, בשער דולר הגבוה משער הדולר היציג, לפי תעריף דולרי
 בחוזה בו נקבע מחיר בזק בינלאומיבשם כל אדם או תאגיד אשר התקשרו עם , תו ייצוגיתביעות כותיהםלהכיר בתביע

הראשונה סכום התביעה .  גבתה מהם כספים לפי שער הגבוה משער הדולר היציגבזק בינלאומיהשירות בדולרים ו
 -התובעת בכעל ידי מוערך השנייה סכום התביעה ו  ואילמוערך על ידי התובעת בעשרות מיליוני שקליםו, אינו נקוב

לפיה התובענה , הושגה הסכמה, מאחר והעובדות והטענות המשפטיות בשתי התובענות דומות .ח"ש מיליון 93
  .בזק בינלאומיטרם הוגשה תגובה מטעם , למועד דוח זה .השנייה תימחק ורק התובענה שהוגשה ראשונה תידון
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ארבע , בבית משפט המחוזי בתל אביב ובמחוז מרכז, בזק בינלאומיהוגשו נגד , 2008  שלבמהלך הרבעון השני  )23(

בצירוף בקשות להכיר , תאילנד ונפאל, שעניינן שימוש בכרטיסי חיוג בינלאומיים לחיוג ליעדים בפיליפינים, תביעות
משך הזמן בו ניתן לעשות שימוש בפועל בכרטיסי , אשר הינם עובדים זרים, לטענת התובעים. גיותבהן כתובענות ייצו

כי בזק בינלאומי , כן טוענים התובעים.  מן הזמן המוצג בפני רוכש הכרטיסים50%-חיוג כאמור עומד בממוצע על כ
בניגוד למוצהר שלא לפי יחידות דקה גובה , מפחיתה זמן שיחה גם עבור משך הזמן שחולף בעת ניסיון חיוג שלא צלח

הנקובות על גבי הכרטיס ומקיימת עם חברות תקשורת בינלאומיות אחרות " היחידות"מטעה לעניין מספר , עגולה
  . הסדר כובל בעניין העלאת מחירי כרטיסי החיוג

  
בשם קבוצה , 2006–ו"סהתש, מכוח חוק תובענות ייצוגיות, התובעים מבקשים להכיר בתביעותיהם כתובענות ייצוגיות

רכש כרטיסי חיוג , כמו גם במהלך ניהולה של התביעה,  השנים שקדמו להגשת התביעה7שכוללת כל אדם שבמהלך 
מיליון  2,202הנזק שנגרם לכלל חברי הקבוצה מסתכם בסכום כולל של , להערכת התובעים. מהסוג נשוא התביעות

, 50% עור שלבזק בינלאומי שוך סכום זה מייחסים התובעים למת. הנתבע מכל שלוש חברות התקשורת יחדיו, ח"ש
כן מבקשים התובעים מבית המשפט להורות לנתבעות לחדול . ח" מיליון ש1,101כך שהסכום הנתבע ממנה הוא 

  .מהתנהלותן כמפורט לעיל
  

פתח תקווה כי התובענות שהוגשו בבית המשפט המחוזי ב, דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב נקבעב
למועד דוח זה טרם . תועברנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ותידונה במאוחד על פי כתב טענות מאוחד ויחיד

  .התקיים דיון קדם משפט
  

 בצירוף בקשה לאישורה ,בבית המשפט המחוזי במחוז המרכזשהוגשה , התקבלה תביעה 2009פברואר חודש ב  )24(
  .ל"שתי החברות הנחברי דירקטוריון בוכן נגד שלה  כלולהחברת , יבזק בינלאומנגד , כתובענה ייצוגית
 בשני , נשלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלה,בזק בינלאומי המנויה על שירותי האינטרנט של ,לטענת התובעת

 בזק בינלאומישבו מצוין שמן של  - דבר פרסומת הכולל קישור לאתר מסחרי ,2009מועדים שונים בחודש ינואר 
 הפרו ,לטענת התובעת, בכך. וזאת מבלי שניתן אישורה של התובעת למשלוח דבר פרסומת;  שלהה הכלולהוהחבר

  .1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים( לחוק התקשורת 40הנתבעים את הוראות תיקון 
 בשם קבוצה ,2006 –ו "התשס,  מכוח חוק תובענות ייצוגיות,התובעת מבקשת להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית

מבזק אינטרנט ואשר קיבל גישה ל בהסכם לקבלת שירותי החברההתקשר עם שאו תאגיד /וללת כל אדם והכ
הסכום הכולל של . שנתן אישורו מראש ובכתב לקבלתובלא ,  דבר פרסומת2008 בדצמבר 1יום החל ב, בינלאומי

  .ח"ש מיליון 840התביעה הייצוגית הינו 
  

על ידי מדינת ישראל בגין אביב יפו -בתלתביעה לבית המשפט המחוזי , ון הוגשה נגד פלאפ2000בחודש דצמבר   )25(
 ,ח"ש מיליון 260 - כהנתבע הינוסכום ה .1996 ועד פברואר 1994לטענתה לתקופה שמינואר לה תמלוגים המגיעים 

  .הפרשי הצמדה וריבית, כולל קרן
  

מלוגים המקסימלי על הכנסות פלאפון בהתאם לתוצאות בדיקות שנערכו במסגרת הליך גישור נמצא כי סכום הת
  הפרשי הצמדה,לפני ריבית(ח בלבד " מיליון ש118 - עומד על כ1996 בפברואר 7 ועד 1994 בינואר 1שמיום 

  ).והסכום ששולם
  

 התחייבות 2004 בפברואר 12על פי אישור הדירקטוריון מיום ,  נתנה החברה לפלאפון2004 בפברואר 16ביום 
אם תחוייב , החברה תשלם לפלאפון כל סכום שאותו תחוייב פלאפון לשלם למדינה, שור ייכשלשלפיה אם הליך הגי

 באוקטובר 10 עד 1994 בינואר 1ן בתקופה שמיום "בפסק דין חלוט בגין תמלוגים עבור הכנסות מאספקת שרותי רט
 29ן המדינה מיום פי הסכם הפשרה שבינה לבי-לטענת החברה היא שילמה למדינה עבור תקופה זו על.  1994

ההתחייבות לשיפוי היא בכפוף להצגת טענות החברה בהליך ולהסכמת פלאפון שהחברה תצטרף .  1995בנובמבר 
  .  אם החברה תבקש זאת, לתובענה' כצד ג
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  )המשך( התחייבויות תלויות -  17באור 
  

  )המשך(תביעות   .א
  
ברמאללה על ידי חברת התקשורת הפלסטינית  הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי 2001בחודש ספטמבר   )26(

  .נגד פלאפון ונגד חברה נוספת") פלטל("מ "הציבורית הכללית בע
  

, הפעלה ואספקה, את הזכות והסמכות המלאים להקמה, בין השאר, התובעת טוענת כי הוענק לה רשיון המקנה לה
קת שרותי תקשורת קבועה וסלולרית לתקופה לאספ, מכירה וניהול שרותים ותחנות תקשורת לגבי טלפון קבוע וסלולרי

היא החלה באספקת שרותי התקשורת הסלולרית , לדברי התובעת. אשר בחלק ממנה נתנה לה בלעדיות, ממושכת
הן מבצעות באופן מתמשך אספקת שרותי תקשורת סלולרית , ולמרות פניותיה לנתבעות, 1999בחודש ספטמבר 

תוך שהן מפרות הוראות , א סייג וללא רשיון מרשות התקשורת הפלסטיניתלל, לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה
הסעדים הנתבעים הינם מתן צו . חוק שונות ופוגעות בזכויות התובעת ובבלעדיותה וגורמות לה להפסדים ולנזקים

בענה וכן תו, המונע מן הנתבעות אספקת שרותי תקשורת באזורי הרשות הלאומית הפלסטינית, מניעה שיפוטי קבוע
  .מפלאפון לבדה, ח" מיליוני ש676כספית בסך של 

  
על ידי היועץ המשפטי לממשלה והמצאה תחליפית שנעשתה בדואר רשום הופסקו הליכי המסירה של תביעה זו 

  .נציין כי פלאפון אינה מכירה בסמכותו של בית המשפט ברמאללה, כמו כן. הוחזרה באמצעות משרד המשפטים
  

 -שומרון וחבל עזה , יהודה(בהתאם לצו חרום . כן שבית המשפט ברמאללה נתן פסק דין בתביעהלפלאפון נודע כי יית
, 1999 -ט "התשנ, )ינים אזרחייםישטחי המועצה הפלסטינית עזרה משפטית בענ) (שיפוט בעברות ועזרה משפטית

תקבל עליהם אישור של אכיפה של פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט של הרשות ניתנים להוצאה לפועל רק אם נ
,  ניתן בחוסר סמכות– אם ניתן –פלאפון סבורה שפסק דין שכזה . הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים

יהודה ושומרון (בניגוד לתקנת הציבור ובניגוד להוראות הסכם הביניים והחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום 
  . 1967 –ז "התשכ, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–וחבל עזה 

  
תפעל פלאפון למניעת אישור , או לאכוף אותו בכל דרך שהיא, היה וייעשה נסיון להעביר פסק דין זה לאישור הממונה

אשר עמדו בבסיס , או הליכי הוצאה לפועל או לביטולם מאותם נימוקים המפורטים לעיל/ו, או אכיפה של פסק דין/ו
כמו גם בשל העובדה שעצם קיומו של דיון , ה לפלאפון מלכתחילההחלטת הממונה למנוע את המצאת התביע

מהווה הפרה של , בתביעה בית המשפט ברמאללה בלי שנעשתה המצאה של כתבי בית הדין בהתאם לצו ולהסכם
  .ושכל פסק דין שניתן בתביעה כאמור נעדר כל תוקף, ופגיעה בריבונותה של מדינת ישראל, ההסכם

  
ן נוספת בצרוף "אביב יפו נגד פלאפון וחברת רט- הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2002בחודש דצמבר   )27(

ח כנגד " מיליארד ש2.4 -מתוכם סך של כ, ח" מיליארד ש4 -בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית על סך כולל של כ
  .פלאפון

  
ר במסגרת שיחות נכנסות ן הנוספת בגין דמי קישו"התביעה מתייחסת לסכומים שנגבו על ידי פלאפון וחברת הרט

כי , בטענה מבססים את התביעה ,באמצעות באי כוחם, המבקשים.  2000 באוקטובר 2 עד יום 1996 במאי 10מיום 
ן הנוסף ניצלו לרעה את "פלאפון ומפעיל הרט, ן הוא בעל מונופול בשוק שרות שיחה נכנסת לרשתו"כל מפעיל רט

התעריף , הים ובלתי הוגנים עבור שרותי השיחות הנכנסות לרשתותיהןמעמדן המונופוליסטי בכך שקבעו מחירים גבו
או כפי , ן הנוספת"ולא כפי שגבו בעבר פלאפון וחברת הרט, לדקה'  אג25הנכון והראוי עבור שרותי שיחה נכנסת הוא 

. ביעה נדחתה הת2008 בחודש דצמבר .2000 -ס "התש, )תשלומים בעד קישור גומלין(שקובעות כיום תקנות הבזק 
  . הגישו התובעים ערעור2009בחודש ינואר 

  
 90 -בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כולל של כ, אביב יפו- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2003בחודש אפריל   )28(

 כרתו הסלולאריותחברות ההמבקשים טוענים כי שלוש . )וביניהן פלאפון(המפעילות הסלולאריות נגד כל , ח"מיליון ש
.  נכנסת לרשת של כל אחת מהןSMS עבור הודעת ,מ" בצרוף מע,' אג38הן הסדר כובל לגביית תעריף בסך ביני

התקופה לה מתייחסת התביעה היא מחודשים . בלתי סביר ובלתי הוגן, מופרז, לטענת התובעים מדובר בתעריף אחיד
  .   ועד מועד הגשת התביעה2002יוני -מרס
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  )המשך(ות  התחייבויות תלוי-  17באור 
  

  )המשך(תביעות   .א
 
 הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בבית משפט המחוזי בתל אביב כנגד 2007בחודש פברואר   )29(

. ח" מיליון ש167ח סכום התביעה המיוחס לפלאפון הינו " מיליון ש449פלאפון סלקום ופרטנר על סך כולל של 
תבעות חייבו את לקוחותיהן בטענה שהנ, תם נגבו ביתר ממנויי הנתבעותהתובעים תובעים להשבת סכומים שלטענ

גדולה מזו שלכאורה היו הנתבעות רשאיות ) זמן(לפי יחידות חיוב , ל"או קיבלו בעת שהותם בחו/ וורות שביצועבגין ש
, ת בנות דקהתוך הפרה לכאורה של הרשיון שלפיו נאסר עליהן לחייב את לקוחותיהן על בסיס יחידו, לחייבם לפיה

  . בר בשרותי נדידהככל שמדו
  
כנגד , אביב תובענה כספית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007בחודש יוני   )30(

ח והיא מתייחסת לקבוצת לקוחות המשתייכים למגזר " מיליון ש239-סכומה המצרפי של התביעה הינו כ. פלאפון
, לסבור" תוכנית העולים"לטענת התובעים פלאפון הטעתה את מנויי . שוא התובענה הוצעו להםהרוסי ושהמסלולים נ

חויבו מנויים אלו על בסיס יחידות , שבפועל,  שניות12כי במסגרת התוכנית הם יחויבו על בסיס יחידות חיוב בנות 
חייב מרשיונה וזאת לצורך רפה את התעריפון למסלול כמתבנוסף מועלת הטענה שפלאפון לא צ. חיוב בנות דקה

  .קידום תכלית ההטעיה
  

 ,אביב כנגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית- הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2007בחודש נובמבר   )31(
, כי פלאפון לא קיימה את חובתה לוודא ששרותי התוכן, עניינה של הבקשה בטענה. ח" מיליון ש368 -על סך של כ 
 לרישיון 58.6לטענת התובעים פלאפון הפרה את סעיף . מסופקים רק ללקוחותיה שביקשו זאת,  חיצונייםמספקי תוכן

לחוק הבזק ובכך נמצאה מעוולת הפרת חובת חקיקה כלפי לקוחות ) 'א(11ן של פלאפון ובכך גם את סעיף "הרט
  .הבקשה נדחתה בהסכמת הצדדים.  פלאפון

  
, אביב כנגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית- בבית המשפט המחוזי בתל הוגשה תביעה2007בחודש דצמבר   )32(

באופן חד , כי פלאפון קיבלה החלטה, הטענה העומדת בבסיס התביעה הינה. ח" מיליון ש37 -על סך כולל של כ 
לא את כל קווי הטלפון הרשומים אצלה ואשר משלמים רק על דקות שיחה ל, 2007לצרף החל מחודש יוני , צדדי

  . ח לחודש" ש12.90ובהתאם לחייבם בדמי מנוי חודשיים בסך " התעריף היורד הבסיסי"לתוכנית בשם , התחייבות
  
סלקום ופרטנר בצרוף בקשה ,  הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון2007 דצמבר בחודש  )33(

 לנזקי קרינה מאנטנות סלולאריות שהוקמו לכאורה סתמתייחהתביעה . ח" מיליארד ש1לאשרה כייצוגית על סך כולל של 
  .שלא כדין

  
 הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון וחברה נוספת בגין נזקי גוף כתוצאה 2008בחודש ינואר   )34(

  . מחשיפה לקרינה בעת עבודת התובע במערכות כיבוי אש בתחנות הממסר של החברה
  
בצירוף בקשה לאשרה כתביעה נגד פלאפון  הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2008אפריל בחודש   )35(

התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר ממנויי  .ח" מליון ש60 -ייצוגית בסכום כולל של כ
  :והיא מחולקת לשלוש עילות ושלוש קבוצות תובעים נפרדות, הנתבעת
תוך , פלאפוןרות של אל מוקד הש) בכל רשת( מכל טלפון לא מאפשרת ביצוע חיוג חינםטענה כי הנתבעת : הראשונה

  .ח" מליון ש30הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו . הפרה לכאורה של הוראות החוק
המשך של השיחה מהמענה הקולי ישירות אל , כלומר(מתוך התא הקולי " חיוג המשך"טענה כי בביצוע : השנייה

הנתבעת מחייבת בגין זמן אוויר גם במהלך הזמן שעד למענה מנוי היעד , )מבלי לנתק את השיחה, משאיר ההודעה
  .ח"ש  מליון10-כהסכום הנתבע בגין עילה זו הינו . פלאפוןשיון תוך הפרה לכאורה של ר, )ר ההודעהמשאי(

  ת הדקות ליעדימחייג במסגרת חביל, טענה כי כאשר מנוי המצוי בתוכנית הכוללת חבילת דקות: השלישית
 1-800ללא התחשבות בכך שחיוג בשיחה ליעדי , 1-800 -מקוזז מחבילת הדקות משך השיחה המלא ל , 1-800 

התביעה מתייחסת לאותם מנויים אשר חרגו מחבילת הדקות וחויבו על שיחות שמעבר . אמור להיות בתעריף מוזל
  .ח"מליון ש 20הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו . לחבילה
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בסכום של  הינהתביעה ה. אביב נגד פלאפון- הוגשה תביעה כספית בבית המשפט המחוזי בתל2008בחודש מאי   )36(
אך חסר סכום נתבע מטעם כל הקבוצה ואיננו כולל , "תובענה ייצוגית"כתב התביעה נושא כותרת של  (ח"ש 479.5
סכום התביעה הכולל איננו , כאמור). כנדרש, "בקשה להכיר בתביעה כייצוגית"ו" כתב תביעה  "-דין נפרדים -יכתבי ב

  .מוגדר בתביעה
  ".מ" לוטוקלאב ישראל בע5רק " הינה חברת 1 פר כאשר הנתבעת מס2 פרחברת פלאפון הינה הנתבעת מס

ויי ממנ, פלאפוןבאמצעות , ע נגבו על ידהאשר לטענת התוב, 1התביעה הינה להשבת סכומים על ידי הנתבעת 
  .פקה ללקוחות אלהשלה עבור שרותים שס" מועדון הלקוחות"

אשר על בסיסה הם צורפו למועדון ונגבו מהם ,  וחברי מועדון הלקוחות1בהתקשרות שבין הנתבעת , לטענת התובע
  .  ועל כן יש להשיב למנויים את הסכומים כאמור, נפלו פגמים, הכספים
רור בחשבונית הנשלחת על ידי  איננו מובחן בב1היא כי החיוב עבור שרותי הנתבעת , פלאפוןה הספציפית כלפי הטענ

  .פלאפון לרישיון שלא בהתאםלכאורה , חברת פלאפון ללקוחותיה
  

 לאישורה בקשה בצירוף, ואחרים פלאפון נגד אביב-בתל המחוזי המשפט לבית תביעה הוגשה 2008 מאי בחודש  )37(
 ממנויי ביתר נגבו התובעים שלטענת סכומים להשבת הינה תביעה .ח"ש מיליון 50 של כולל בסכום ייצוגית בענהכתו

 )."חסכון רותש "בחברה הקרוי רותש באמצעות לארץ ל"מחו המבוצעות שיחות( callback  רותש במסגרת, הנתבעות
  

 כתובענה לאישורה בקשה בצירוף, פלאפון נגד אביב-בתל המחוזי המשפט לבית תביעה הוגשה 2008 יוני בחודש  )38(
 .ח"ש מיליון 64 סך על ייצוגית

 עמלת במסגרת, לרשיונה בניגוד, כדין שלא פלאפון ידי על נגבו התובע שלטענת סכומים להשבת הינה התביעה  
 ,מתמדת קבע הוראת באמצעות החודשי החיוב את משלם שאיננו מלקוח הנגבית עמלה (שובר באמצעות תשלום
    ).חודש מידי פרטני בתשלום אלא

  
לאישורה כתובענה  בקשה  אביב נגד פלאפון בצירוף- הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2008בחודש יולי   )39(

התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר  .ח" מיליון ש240 -סכום התביעה הכולל הינו כ. ייצוגית
  :קת לשלוש עילות ושלוש קבוצות תובעים נפרדותוהיא מחול, ממנויי הנתבעת

מבלי , המשך של השיחה אל המנוי שמספרו התבקש, כלומר (144ממודיעין " חיוג המשך"טענה כי בביצוע : הראשונה  
תוך הפרה לכאורה של , מנוי היעדהנתבעת מחייבת בגין זמן אוויר גם במהלך הזמן שעד למענה , )לנתק את השיחה

 .ח" מיליון ש24 -הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ. פלאפוןשיון ר
 טענה כי הנתבעת גובה ריבית פיגורים ממנוי המאחר בתשלום לנתבעת וכן ריבית הסדר במקרה של פריסת  :השנייה  

  .ח" מיליון ש48 -הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ.  תוך הפרה לכאורה של רשיון פלאפון,תשלומים
ר ועמלה בגין תשלום שובר במרכז דמי טיפול בשוב, הנתבעת גובה תשלום בגין הוראת קבעטענה כי : השלישית  

   .ח"מיליון ש 168 -הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ. לכאורה בניגוד לרשיון פלאפון, שרות
  
ה כתביעה אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישור- הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2008בחודש אוקטובר   )40(

, התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי הנתבעת ממנוייה   .ח" מיליון ש716 -בסכום כולל של כ. ייצוגית
 3 הנתבעת מחייבת לכאורה לקוחות להצטרף לחבילת גלישה בדור, לטענת התובעת. 3בגין חבילת גלישה בדור 

  .שיונה ולחוקוזאת בניגוד לר, ברכישת מכשיר
  
 אס.בי.דיהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית כנגד , 2006יוני  חודשב  )41(

  .וכנגד חברות הכבלים בקשר עם שידור פרסומות במסגרת שידור משחקי המונדיאל
במהלך שלושת ימי השידור הראשוניים של ערוץ , לטענתם, שידורן של הפרסומות ששולבו, לטענת המבקשים

 ללקוחותיה ובניגוד אס.בי.דיבניגוד לחוזה שבין , עומד בניגוד לחוק, נדיאל במסגרת המשחקים ואולפן המונדיאלהמו
  .2006לתנאים שנקבעו בהחלטת המועצה לאשר את שידורי משחקי מונדיאל 

 200,000מספר המתבסס על (ח עבור כלל חברי הקבוצה " מיליון ש106 -המבקשים העריכו את סכום התביעה ב
  ).ח למנוי שרכש את חבילת המונדיאל" ש530 גם יחד ועל פי סך של אס.בי.בדימנויי מונדיאל בכבלים ו

 במרס 18ביום . הגישו המבקשים לבית המשפט בקשת הסתלקות מוסכמת ללא צו להוצאות 2008 במרס 17ביום 
  .  ניתנה החלטת בית המשפט להיעתר לבקשת התובע2008
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  )המשך(תביעות   .א
  
 וכנגד חברת אס.בי.די הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הגשתה של תביעה ייצוגית כנגד 2007אפריל בחודש   )42(

 5בקשר עם שידוריו של ערוץ , ומנהליה) gold 5 וערוץ live 5ערוץ , +5ערוץ , 5מפיקת ערוץ (מ "ערוץ הספורט בע
live 5של ערוץ  בה נטען כי שידורו live 5לערוץ + 5 כרוך בהעברת תכנים מערוץ live ,הבטחה "וזו עומדת בניגוד ל

 בעילות של הפרת אס.בי.דיתובע את , המבקש".  אשר אושררה בהליכים משפטיים קודמיםאס.בי.דייסודית של 
 סכום התביעה העריך את, ועשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת תום הלב בהתקשרות חוזית, התחייבות חוזית

  . ח" מיליון ש63 -בסך של כ 
ביום .  הוגשה תשובת המבקש לתגובות המשיבים2008 באפריל 1ביום . אס.בי.די הוגשה תגובת 2007 ביולי 1ביום 

  . הודיעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שאין בכוונתה להתייצב לדיון2008 ביולי 9
  .וכחות ונקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים התקיים דיון ה2009 בפברואר 3ביום 

  
אס ובד בבד עימו הוגש על ידי אותו גוף גם .בי. הוגש כתב הגנה מטעם גוף אשר נתבע על ידי די2007בחודש יולי   )43(

במסגרת כתב . אס וחברה נוספת.בי.ח כנגד די" מיליון ש42.6כתב תביעה שכנגד שעניינו תביעה כספית בסך של 
אס אינה רובצת לפתחו של אותו .בי.עה שכנגד נטען כי האחריות לכשלים שנפלו במפענחים שסופקו לדיההגנה והתבי

או על החברה הנוספת וזאת לטענתו בין היתר כיוון שהממירים לא אופיינו כראוי על /אס ו.בי.גוף כי אם מוטלת על די
לנוכח טענות אלו . אס.בי.י אצל מנויי דילא נבדקו כנדרש ולפחות בחלק מהמקרים לא הותקנו כראו, תידי הנתבעו

, נזקים שונים הקשורים בתיקון המפענחים אף מעבר לתקופת האחריות החוזית, לטענתו, נגרמו לתובע שכנגד
תובע התובע שכנגד , לחילופין. במתן שרותי כח אדם ובתשלומים שונים ששילם לחברה הנוספת, באספקת חלפים

כאמור על סכום , לצרכי אגרה הועמדה התביעה. ב" מליון דולר ארה15בסך  לו ונגרמהוצאות אבודות ואובדן רווחים ש
  .ח" מיליון ש42.6של 

 החליפו 2008ובחודש דצמבר ,  הגישה הנתבעת כתב תשובה לכתבי ההגנה בתביעה שכנגד2008 באוקטובר 2ביום 
בדיון קדם משפט . ו מסמכים לעיוןתצהירי גילוי מסמכים ואף העביר, דרישות לפרטים נוספים, הצדדים שאלונים

 ימים להשלמת ההליכים 60לקצוב , לבקשת הצדדים,  החליט כבוד הרשם2008 בדצמבר 16שנערך ביום 
  ותשובות לתגובות 2009 באפריל 1וקבע כי בקשות לבית המשפט בעניינים אלו יוגשו לא יאוחר מיום , המקדמיים

 .2009 ביולי 14נקבע ליום ) שהוגדר על ידי הרשם כאחרון(פט נוסף קדם מש. 2009 ביוני 1עליהן יוגשו עד ליום 
ח נדחתה על ידי רשם בית " מיליוני ש1.5 -אס בהפקדת ערובה בסך של כ.בי.לאחר שבקשת הנתבעת לחייב את די

  ).2009דיון בערעור נקבע לחודש מאי (הגישה הנתבעת ערעור על ההחלטה , המשפט המחוזי
  

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר עם הפרעות קליטה בשידורי אס.בי.די הוגשה כנגד 2007אוקטובר בחודש   )44(
  . 2007 במהלך ההפרעות בחודש ספטמבר אס.בי.עיות בתפקוד מערך השירות של די ועם באס.בי.די

י  שיבושים יומיים והפסקות ארוכות בשידוראס.בי. נגרמו למנויי די2007ש ספטמבר לטענת המבקש במהלך חוד
 לא פעל ולא אס.בי.דיהטלויזיה שבאו לידי ביטוי בין היתר בשיבושים קשים בתמונה ובקול וכן כי מוקד השירות של 

  .ניתן היה לקבל ממנה שירות או עזרה
 נגד  נוספת שהגישה לפיה הוא הגיע לסיכום עם התובעת,  הגיש המבקש הודעה לבית המשפט2008 בינואר 16ביום 
לפיו תנוהל התובענה בתיק זה בלבד , תביעה ראשונהשה לאשרה כייצוגית באותו עניין נשוא אס תובענה ובק.בי.די

  .הנוספת נמחקה התביעה 2008 באפריל 27ביום . הנוספת תמחקוהתביעה 
  .ח" מליון ש121המבקשים העריכו את התביעה בסך של 

 אס.בי.דיש וציינה כי לאור פעולות  את תגובתה בה דחתה את טענות המבקאס.בי.די הגישה 2008 באפריל 13ביום 
לאיתור ההפרעות ולמתן הטבות ללקוחותיה בקשר עם ההפרעות ולאור מקור ההפרעות שהיה מקור חיצוני שלא 

  . לא מתקיימים התכלית והרציונל לשימוש במכשיר של תביעה יצוגית של צרכנים כנגד ספק שירותאס.בי.דיבשליטת 
 שימוש אס.בי.דיבת המבקש בה נטען שלאור העובדה כי התדרים בהם עושה  הוגשה תשו2008 בנובמבר 20ביום 

  .הם בהקצאה משנית היה עליה לצפות את השיבושים ולהיערך להם
 הוגשה תגובת המשיב 2009 בפברואר 11 בקשה למחיקת סעיפים ביום אס.בי.די הגישה 2009 בינואר 14ביום 

טענות חדשות וראיות חדשות שאין להן זכר בבקשת , ותבתשובת המבקש שכן הם כוללים עילות חדש .לבקשה
  .2009 סמועד לקיום ישיבה מקדמית בתיק נקבע לחודש מר. האישור
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  )המשך( התחייבויות תלויות -  17באור 
  

  )המשך(תביעות   .א
  
ניינה ח שע" ש מיליון19 -קשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ באס.בי.די הוגשה כנגד 2008אוגוסט חודש ב  )45(

 להפחית אס.בי.דילטענת המבקש היה על . "Adventure One"- ו"Discovery Science"הפסקת שידור הערוצים 
, התנהלות חסרת תום לב, את דמי המנוי לאור הפסקת שידור הערוצים והמשך החיוב בדמי מנוי מלאים עולה כדי גזל

 רימתה והטעתה את המבקש אס.בי.דיהמבקש כי עוד טוען . הפרת הסכם והתעשרות שלא כדין על חשבון המנויים
 .והפרה את חובת הגילוי לצרכן

 הוגשה 2009 בינואר 4ביום .  את תגובתה בה דחתה את טענות המבקשאס.בי.די הגישה 2008 בדצמבר 22ביום 
  .תשובת המבקש

  
בקשה לאשרה כייצוגית  הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון בצרוף 2007בחודש נובמבר   )46(

  .  התובענה נדחתה ללא צו להוצאות.ח" מיליארד ש12על סך כולל של 
  
להערכת .  תלויות ועומדות תביעות שונות במהלך העסקים הרגילהקבוצה  ותחברהחברה ויתר  כנגד -תביעות שונות   )47(

כספי מהותי מעבר לסכומים  נזק הןהסיכון הגלום בכל אחת ואחת מתביעות אלה לא יגרום ל, ותהנהלת החבר
  .הכלולים בדוחות הכספיים

  
  תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן  .ב
  

  תביעות אשר לא ניתן לחשב את החשיפה בגינן
  
אביב תביעה נגד החברה ונגד קרן מקפת שהוגשה על - הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בתל2004בחודש ינואר   )1(

). כולל כאלה שהצטרפו לתביעה,  תובעים320 –כ  (1997די עובדים שפרשו במסגרת הסכם פרישה מחודש נובמבר י
והבטחה זו לא " הפתק הצהוב"לאחר שהובטחה להם תוספת בהתאם להסכם ' הם בחרו במסלול פנסיה ב, לטענתם
  .כות ערעורהכפוף לז,  ניתן פסק דין אשר דחה את התביעה2008 בדצמבר 11ביום . קוימה

  
 גמלאים נוספים של 17 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה דומה על ידי 2008בחודש מרס , בנוסף
  .החברה

  
תובענה , על ידי ארגון גמלאי בזק ושישה מגמלאיה,  הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב2004בחודש יולי   )2(

בטענה כי הנתבעים הפרו הסכמים להסדרים מחייבים אשר ,  ישראל והחברהמדינת, לסעד הצהרתי כנגד קרן מקפת
זכויותיהם כגמלאים נרכשו על ידי המדינה והחברה , לטענתם. סוכמו עם העברת העובדים משרות המדינה לחברה

ני  ביו1לרפורמה בפנסיה הנובעת משינוי החקיקה מיום , באיזון אקטוארי מלא ובהתאם להסכמים מחייבים ולפיכך
  . ניתנה החלטה לפיה נמחקה התביעה2008 ביוני 5ביום .  אין תחולה לגביהם2003

  
  .תאס כתביעה ייצוגי.בי.הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תביעה כנגד די, 2005בחודש דצמבר   )3(

  :הסעדים המתבקשים הם
  

סכום לשיקול הדעת של בית יעת ההותיר את קב(פיצוי כספי לכל לקוח שהתקשרו איתו טלפונית ולא בכתב   .א
  ).ח" ש20,000נתבקש פיצוי בסך של , בתביעתו האישית. המשפט

לכל מי ששילם בפועל מעבר למה שסוכם איתו טלפונית על ידי נציגי , פיצוי כספי בגובה סכומי היתר שנגבו  .ב
  .אס.בי.השרות של די

  . יום21מה טלפונית יקבל גם הסדר בכתב תוך אס הקובע כי מעתה כל מי שיתקשר ע.בי.מתן צו הצהרתי לדי  .ג
  

 הוגשה תגובת 2006 באפריל 11ביום , כתביעה ייצוגיתאס בקשה לסילוק התביעה .בי. הגישה די2006 במרס 8ביום 
  .2009דיון נוסף נקבע לחודש ספטמבר .  בה נתקבלה דחיית הבקשה טרם ניתנה החלטה-המבקש 



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  67

  )המשך( התחייבויות תלויות -  17באור 
  
  )המשך(תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן   .ב
  

  תביעות אשר טרם ניתן להעריכן
  

לפלאפון הומצאו מספר הליכים בהם נתבקשו הוועדות המקומיות לצרפה כצד לעררים שונים שהוגשו לוועדות ערר   )4(
פלאפון לומדת כל . בגין הקמת מתקני תקשורת, ן והבניה לחוק התכנו197כנגד דחיית תביעות ירידת ערך לפי סעיף 

  .בקשת צרוף לגופה ומחליטה בהתאם
  
אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתובענה - הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2009בחודש ינואר   )5(

  ).ית המשפטבצירוף פיצוי בגין עוגמת נפש לקביעת ב(ח " מליון ש219 -יצוגית בסכום כולל של כ
, בגין גלישה במכשיר, לטענת התובעת, התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי הנתבעת ממנוייה  

  . המבוצעת על ידי נציגי הנתבעת במעמד תיקון המכשיר
  
אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתובענה - הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל2009בחודש ינואר   )6(

, התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי התובעת ממנויה. ח" מליון ש570 -בסכום כולל של כ, גיתייצו
המבוצעת על ידי נציגי הנתבעת במעמד תיקון , בגין גלישה במכשיר לצורך גיבוי ספר הטלפונים, לטענת התובעים

  . לעיל) 5)(ב(יף ונראה שאף מקבילה לעילתה של התביעה בסע, עילת התביעה דומה. המכשיר
  
 הוגשה תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה 2009בחודש פברואר  )7(

, התביעה הינה לפיצוי בגין נזק של פגיעה באוטונומיה של הלקוח. ח" מיליון ש80 -בסכום כולל של כ, כתובענה ייצוגית
  ).  ימים7(מחקות לאחר פרק זמן מסוים עקב כך שהודעות הנשמרות במענה הקולי נ

  
 בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה אי ניתוקה של המבקשת אס.בי.די הוגשה כנגד 2008אוקטובר חודש ב  )8(

 התחייבה אס.בי.דילטענת המבקשת . משירותי הטלוויזיה של הוט והמשך חיובה בגין מתן השירותים על ידי הוט
לטענת המבקשת קמות לה כנגד . על ידי הוט" חיוב כפול"זכה אותה אם תחויב בבפניה כי תנתקה מהוט וכי ת

 .הטעייה וחוסר תום לב,  עילת בגין הפרת התחייבותאס.בי.די
המבקשת לא נקבה בשווי התביעה הייצוגית אולם ציינה כי סכומה . ח" ש5,211.73ל בקשת האישור הוגשה על סך ש

  ).ח" מליון ש2.5 –קרי (עולה על סמכות בית משפט שלום 
כי לא , בין היתר,  את תגובתה בה דחתה את טענות המבקשת וטענהאס.בי. הגישה די2009 בינואר 20ביום 

  .התחייבה לנתקה מהוט וכי מדובר בתביעה אישית שאינה מתאימה להתברר כתביעה ייצוגית
  . הוגשה תשובת המבקשת2009 בפברואר 4ביום 

  
  תלויות אחרות  .ג
  
 סעיף בהתאם לסמכותה לפי,  התקבלה במשרדי החברה קביעת הממונה על הגבלים עסקיים2007 בדצמבר 24ביום   )1(

. בהמשך לחקירה שקיימה הרשות להגבלים עסקיים בחשד לניצול מעמד של בעל מונופולין לרעה, לחוק) 5)(א(43
כנדרש , בכך שלא הגיבה, קא לחו29בניגוד להוראות סעיף , כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בשוק, בקביעה נקבע

ובכך , בקשר עם פעילות מפעילי תקשורת אחרים,  עובדיהעל ידי, על צעדים שננקטו במסגרת סכסוך עבודה, ובמועד
לפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת , האמור בקביעהעל פי , שלא היתה ערוכה

למחרת , 2006 במאי 18תה לצו מניעה לבית הדין לעבודה לקראת צהרי יום  הגישה את בקשהחברהכי , יצויין". הוט"
  ). אחר הצהריים2006 במאי 17(היום בו החלה התקלה ברשת הוט 

  
לחוק ההגבלים העסקיים תהא קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל ) ה(43כי בהתאם לסעיף , עוד צויין בקביעה

מניעה , או באי השימוש בה, 43ק אין בשימוש הממונה בסמכות לפי סעיף לחו) ו(43הליך משפטי וכי בהתאם לסעיף 
  . מלהעמיד לדין אדם שעבר על הוראות החוק

  
 .  הגישה החברה ערר על קביעת הממונה2008 במרס 16ביום    
  

גית  הוגשה כנגד החברה וכנגד חברות הכבלים תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצו2006יצוין כי בחודש מאי 
   .לעיל) 11('זה ראה סעיף אלעניין . 2006 במאי 17בעניין תקלה בקו הטלפון ברשת הוט ביום 

  
לאחר שפנייתו (  לחוק החברות198בעל מניות בחברה בהתאם לסעיף  הוגשה על ידי 2008 באפריל 6ביום   )2(

כנגד חברי דירקטוריון תביעה בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת נגד החברה וכן כתב ) לדירקטוריון החברה נדחתה
אס בניגוד להחלטות שרי התקשורת ובכך .בי.החברה אשר לטענת בעל המניות אישרו הזרמת כספים מהחברה לדי

  . )סכום שמשרד התקשורת חילט בהמשך מערבות החברה(ח " מיליון ש10הסבו לחברה נזק של 
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  )שךהמ(תלויות אחרות   .ג
  
ראש אגף מניעת רעש , משרד הפנים, המועצה הארצית,  הוגשה תביעה נגד ממשלת ישראל2005בחודש אוגוסט   )3(

 חברה לבניין והשקעות –אלידב "החברות הסלולריות ובהן פלאפון וחברה בשם , )במשרד להגנת הסביבה(וקרינה 
עניינה של התביעה הוא בנושא ). לולריותחברה שבבעלותה בית ברמת השרון שעל גגו הוצבו אנטנות ס" (מ"בע

הטענה המרכזית .  לחוק התכנון והבניה בגין הוצאת היתרי בניה לאנטנות סלולריות197האחריות לתביעות לפי סעיף 
החברות הסלולריות ' א36א "היא כי במסגרת ההליכים לאישור תמ, ככל שמדובר בחברות הסלולריות, בתביעה

א "וכי התמ, ל" הנ197 לשלם בתביעות לפי סעיף יבנהתחוהמקומיות בגין פיצויים שאלו התחייבו לשפות את הועדות 
" חוזה לטובת צד שלישי"התחייבות זו היא בבחינת , לשיטתן של התובעות. ל"אושרה בהסתמך על ההתחייבות הנ

  . לטובתן ולטובת שאר הועדות המקומיות
 -וכן משהתברר , א"רשלו בכך שלא עיגנו התחייבות זו בתמעוד טוענות התובעות כי הממשלה והמועצה הארצית הת  

היה על הממשלה והמועצה ,  כי החברות הסלולריות אינן מוכנות לשפות את הועדות המקומיות-א "לאחר אישור התמ
  .א וכן לבטל את הזכיונות של החברות הסלולריות"הארצית לבטל או להתלות את התמ

הסעדים המרכזיים הם להצהיר . כולם הצהרתיים)  במספר20 -כ( של סעדים התובעות עותרות לשורה ארוכה מאוד  
  .197כי על החברות הסלולריות ושאר הנתבעים לשאת בפיצויים שיפסקו נגד הועדות המקומיות בתביעות לפי סעיף 

  
ים המסדירות את אופן מעבר מנוי משרותי חברות הכבל,  הוציא משרד התקשורת הוראות מינהל2001בשנת   )4(

הוראות המינהל קובעות בנוסף חובת תשלום דמי שימוש . אס ולהיפך והשימוש בתשתיות שבבית המנוי.בי.לדי
אס .בי.מאז התקנת הוראות המינהל פנו די. חודשיים בגין תשתית המצויה בבעלות ספק הטלוויזיה הרב ערוצית האחר
די הצד האחר והתנהלו תכתובות ענפות בין וחברות הכבלים בתלונות הדדיות אודות הפרת הוראות המינהל על י

אס ולחברות .בי. הודיע משרד התקשורת לדי2005 באוגוסט 15ביום . אס לבין משרד התקשורת בענין זה.בי.די
, כי לאור הפרותיהן הרבות של הוראות המינהל בוצעה על ידו בחינה של הנושא והוא שוקל כעת את ביטולן, הכבלים
המאפשר למנוי לרכוש את התיול המצוי בביתו , מנגנון לרכישת התיול הקבוע בחוק התקשורתלאור ה, בין היתר, וזאת

  .ח" ש120 -בתמורה ל
  

לפיה יש להותיר את הוראות המינהל על , אס למשרד התקשורת את עמדתה.בי. הגישה די2005 בנובמבר 2ביום   
דעה מראש לצד אשר מנוייו מתנתקים המחייבת מתן הו, תוך ביטול חובת ההודעה המוקדמת הקבועה בהן, כנן

אס כי יש לבטל את הוראת החוק המקנה בעלות לספק הטלוויזיה הרב ערוצית בתשתית .בי.עוד טענה די. משרותיו
הרי , כי ככל שתיוותר ההוראה האמורה על כנה, אס.בי.טענה די, למצער. המותקנת על ידו בביתם של המנויים
עוד טענה . קנות לחברות הכבלים בעלות בתיול שהותקן על ידן בבתים פרטייםשפרשנות ראויה שלה אינה צריכה לה

הינו חסר כל בסיס וכי ככל ) ח" ש120(אס כי הסכום שנקבע בחוק כתמורה שיש לשלם בגין רכישת התיול .בי.די
   .שתיוותר ההוראה על כנה יש להפחיתו משמעותית

  
לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה ") HOT "-להלן (כבלים הוגשה על ידי חברות ה, 2005ביום בחודש יוני   )5(

צו המורה על מינוי כונס נכסים אשר יהיה רשאי , בין היתר, במסגרתה נתבקש בית המשפט ליתן, במעמד צד אחד
 שהוא HOT וכן מידע אחר של HOTאס סודות מסחריים של .בי.לחפש ולתפוס בכל האתרים המוחזקים על ידי די

אס לעשות שימוש בסודות .בי.וכן שורה של סעדים זמניים אחרים שעיקרם איסור על די; ע על פי הדיןחסוי או מוצנ
  . HOTמסחריים של 

 היה פרסומים בעיתונות אודות פרשת הריגול התעשייתי באמצעות התוכנה המכונה HOTהרקע להגשת בקשתה של 
מודיעין "באמצעות חברת החקירות , פן בלתי חוקיאס לכאורה באו.בי. פעלה דיHOTכאשר לטענת , "הסוס הטרויאני"

  . תוך גרימת עוולת גזל סוד מסחרי, HOTבאופן שאפשר לה לקבל לידיה מידע סודי של , שעימה התקשרה" אזרחי
ובמסגרתו נתבקש , אשר איננו כולל בקשה לסעד כספי כלשהו, אס.בי. גם כתב תביעה כנגד דיHOTהגישה , בד בבד

אס לעשות שימוש בסודות .בי.רה של  סעדים הצהרתיים וצווי עשה ומניעה שעניינם איסור על דיבית המשפט ליתן שו
  . HOTמסחריים של 

שהיא נכונה , כי מבלי לוותר על טענה מטענותיה, והודיעה, HOTאס את טענות .בי.דחתה די, בתגובתה לבקשה
וכי במקרה , יעו לידיה מאת מודיעין אזרחי שהגHOTלהתחייב להימנע מעשיית כל שימוש במסמכים הקשורים לעסקי 

 ניתנה 2005 ביולי 7ביום . במעטפה ויאוחסן בכספת, כמות שהוא, מסמך זה ייחתם, שיימצא מסמך או מידע כאמור
אס שלא ייעשה כל שימוש .בי.החלטה הנותנת תוקף של צו להודעת די, בהסכמת הצדדים, על ידי בית המשפט

את בקשותיה , הלכה למעשה, דחה בית המשפט, בכך. אס על ידי מודיעין אזרחי.בי.במסמכים ובמידע שהועברו לדי
  .אס.בי. למינוי כונס נכסים ולמתן צו מניעה זמני בהיקף רחב יותר מהתחייבותה של דיHOTשל 

 נתן בית המשפט תוקף של פסק דין להסכם פשרה אלי והגיעו הצדדים ואשר במסגרתו התבקשה 2008 ביולי 9ביום 
  .קת התביעה ללא צו להוצאותמחי
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  )המשך( התחייבויות תלויות -  17באור 
  
  )המשך(תלויות אחרות   .ג
  
הפעלת . לצורך אספקת שרותיהן מפעילות החברה וחברת הבת פלאפון מיתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית  )6(

הקמת והפעלת המיתקנים  המסדיר את 2006 –ו "התשס, מיתקנים כאמור כפופה לחוק הקרינה הבלתי מייננת
ידי הממונה על הקרינה במשרד -היתרי הקמה והפעלה ניתנים על. לרבות דרישה להיתרים לצורך כך, והפיקוח עליהם

החברה הוציאה למרבית . כאשר לצורך קבלת היתרי הפעלה יש להציג היתר לפי חוק התכנון והבניה,  הסביבהלהגנת
. ה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבהמתקני התקשורת והשידור שלה היתרי הפעל

המסדירות הליכי רישוי מכח חוק התכנון והבניה של ' ב36א "ותמ' א36א " פורסמו טיוטות של תמ2008בינואר 
  . מתקנים פולטי קרינה קטנים וגדולים

  
א 36/א"ר ארצית לתקשורת תמ הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מתא2008 באפריל 17ביום 

כי , תמצית ההשגות הינה. ב מתקני שידור גדולים/36א "מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ
מעוררות , התוכניות בנוסחן המוצע ובעיקר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים

וע מהחברה להעניק לציבור חלק מהשרותים המגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא קשיים מעשיים אשר עלולים למנ
  . מחוייבת להעניק לו על פי דין

  

 56 נכנסה לתוקף תוכנית מתאר ארצית 2008 קיבלה החברה הודעה על כך שבחודש יוני 2008 ביולי 29ביום   
נית כוללת הוראות מעבר למתקנים שהוקמו התוכ. המסדירה את אופן הקמתם ורישויים של מתקני תקשורת בשטחים

התוכנית כוללת דרישה להפקת רישיון תקשורת ולקבלת הסכמת הממונה על הרכוש .  ולמתקנים קיימיםבהיתר
. בעלי תפקיד אלו דורשים כתנאי להפקת האישורים סכומים שהחברה חולקת עליהם. הממשלתי במינהל האזרחי

ונכון למועד הפרסום דוח זה , גרת התדיינות רחבה יותר הקיימת לחברההחברה בוחנת את הדרישות הכספיות במס
  .אינה יכולה להעריך את ההשלכות הצפויות

  
ל משרד התקשרות ולפיה הוא שוקל להטיל על החברה עיצומים " התקבלה בחברה הודעת מנכ2007 במאי 24ביום   )7(

של החובה לספק ניידות מספרים החל , לטענתו, בגין הפרה, 1982 -ב "התשמ,  לחוק התקשורת1כספיים לפי פרק ז
  :כמפורט להלן, 2006 בספטמבר 1מיום 

  
 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
על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש לבעלי הרשיונות , שהוא (2007 בדצמבר 1לתקופה שמיום   .ג

סעיפים  עיצום כספי כמפורט ב-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 
לק החמישים מעיצום בתוספת עיצום כספי בשעור הח,  מההכנסה השנתית של החברה0.25%בתוספת 

  ).כאמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה
  

  .הגיבו להודעות משרד התקשורת) אשר קיבלו הודעות קודמות(פלאפון ובזק בינלאומי , החברה
  

 נשלח לחברה מכתב על ידי משרד התקשורת בקשר לקבלת מידע בנושא לצורך גיבוש 2008 בנובמבר 20ביום 
ה החברה בהוראות חוק התקשורת ובתוכנית המספור לעניין ניידות עמדת המשרד בשאלת המידה שבה עמדת

  .2009 בינואר 5החברה הגיבה לפניית המשרד ביום . מספרים
  
תביעה אס .בי.אחת מבעלות המניות בדיהגישה ) לאחר שבקשתה למינוי בורר התקבלה (2008 באוקטובר 26 ביום  )8(

לנזקים שנגרמו לה כביכול כתוצאה מהתנהלות החברה  בטענה אס.בי.לבוררות נגד החברה ובעלת מניות נוספת בדי
אס לשם קידום מטרות זרות להסכם .בי.אס ושימוש בד.בי.אס בכל הנוגע לניהול די.בי.ובעלת המניות הנוספת בדי

  .ח" מיליון ש160היקף התביעה הינו . השבה ופיצויים, התובעת עותרת לביטול ההסכם. לי המניותבע
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  )המשך(בויות תלויות  התחיי-  17באור 
  
  )המשך(תלויות אחרות   .ג
  
.  הגישה פלאפון תובענה למתן סעדים הצהרתיים וצווי עשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה2009בחודש ינואר   )9(

לשלם , שנשלחה בדואר אלקטרוני לפלאפון, ) המנהל–להלן (התובענה נסבה על דרישתו של מנהל מקרקעי ישראל 
להימצאותן והקמתן של " הסכמתו"בגין המשך , ח לתקופה של חמש שנים" מיליון ש200 - למעלה מלו סך מצטבר של

כי המינהל אינו רשאי , טענות פלאפון בתובענה הינן בתמצית. שבניהולו, אנטנות סלולאריות חדשות במקרקעי ישראל
כי המינהל עושה , נית ומופרזתכי דרישת המינהל דמיו, לגבות מפלאפון סכומים כלשהם בגין הצבת מתקני שידור

  .וכי המינהל נוהג בחוסר תום לב, שימוש לרעה בכוחו המונופוליסטי
בשל היות ההליך בשלביו , יחד עם זאת. יועציה המשפטיים של פלאפון מעריכים כי לפלאפון טענות טובות נגד המינהל

  .לב זה את סיכויי התביעהאין אפשרות להעריך בש, ובטרם הוגשה תשובת המינהל לתובענה, הראשונים
  

ל משרד התקשורת ובו הוא מודיע על כך שהוא שוקל להטיל על " התקבל בחברה מכתב מנכ2009בחודש מרס   )10(
של , לטענתו, בגין הפרה, ח" ש מיליון15בשעור של , לחוק התקשורת) 4)(ב(ב37החברה עיצום כספי לפי סעיף 

ל "לחברה ניתנה הזדמנות להביא את טענותיה בפני מנכ. ה המבניתהוראות הרשיון הכללי של החברה בנוגע להפרד
 . והיא לומדת את תוכן המכתב2009 באפריל 8משרד התקשורת עד ליום 

   
 .לעיל) 44('אס בגין הפרעות השידור ראה סעיף א.בי.לעניין תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד חברת די  )11(

  
  .13הלוואות מבנקים ראה באור באשר לאפשרות לדרישת פרעון מוקדם של   )12(

  

  תביעות בחברה כלולה  .ד
  
משטרת , בזק בינלאומי הוגש כתב תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד חברה כלולה של 2007יולי בחודש   )1(

ח בגין נזקי גוף " מליוני ש65 - נתבעים שונים מתחום התקשורת בסך כולל של למעלה מ7מדינת ישראל ועוד , ישראל
גרמו לכאורה לתובע בעקבות פרסום דברי שקר ולשון הרע באשר למעורבותו של התובע בעבירות בניירות ערך שנ

נאות התובע למחוק את גופי , ולאור המלצת בית המשפט, לאחר שהתקיים קדם משפט בתיק. וקשירה לרצח
נתן בית המשפט פסק  2008 בנובמבר 13וביום ,  של בזק בינלאומיוביניהם החברה הכלולה, התקשורת מהתביעה

  .מהתיק, כנתבעת,  של בזק בינלאומיפיו נמחקה החברה הכלולה-שעל, דין
  
 70בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , יפו- לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגשה2007ספטמבר חודש ב  )2(

בזק עלות חברה כלולה של שבב, בהם חברת וואלה שופמיינד, הכוללים מפעילים של אתרי סחר אלקטרוני, משיבים
המשיבים , לטענת המבקשים. וספקים שהציעו מוצרים למכירה באמצעות האתרים האמורים, ")שופמיינד ("בינלאומי

על מנת , במכירות פומביות הנערכות באתרים" הצעות פיקטיביות"המגישים " מציעים פיקטיביים"מפעילים כביכול 
, לטענתם, ובכך, ת בהן במחירים הנחשבים על ידי המשיבים כנמוכים מדילמנוע ממשתתפים במכירות הפומביות לזכו

הסעדים שנתבקשו על ידי המשיבים כוללים צווים . נוהגים בדרך של הפרת חוזה והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן
  .האוסרים על המשיבים להתערב במכירות פומביות וסעדים כספיים אשר אינם ניתנים להערכה

או לשנות את נתוני המכירה /הכולל איסור למחוק ו,  ניתן על ידי בית המשפט צו מניעה זמני2007  באוקטובר15ביום   
  .את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית  הגישה שופמיינד2007 בדצמבר 13ביום  .מטעמם

  
י על פיצול לפיה בוטלה החלטת בית המשפט המחוז, לאחר שניתנה הכרעת בית המשפט העליון בערעור שופמיינד

על , נוכח פרישתו של השופט שמונה לתיק זה, 2009 בפברואר 3ביום , החליט בית המשפט המחוזי, הדיון בתובענה
  .למועד דוח זה טרם ניתנה החלטה בקשר להעברת התיק כאמור. העברת הטיפול בתיק לממלא מקומו
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   התקשרויות-  18באור 
  

  התקשרויות להסכמי חכירה ושכירות  .א
  

הינם , 2008 בדצמבר 31 השנים הקרובות מחושבים לפי דמי שכירות בתוקף ליום 5 - השכירות החזויים בדמי
  :כדלקמן

  
  ח"מיליוני ש         בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום ל

  
2009         192  
2010         197  
2011         128  
2012         89  
  139          ואילך2013

          
         745  

 
לפלאפון הסכם לגבי ).  המינהל-להלן (תם שוכרת פלאפון נמצאים בשטחי מנהל מקרקעי ישראל חלק מהאתרים שאו  .ב

לעניין דרישת תשלום ) 9('ג17ראה באור . 2008 בדצמבר 31תשלומים להם זכאי המינהל לתקופה של עד 
  .שהתקבלה מהמנהל לאחר תאריך המאזן

  
  . ח" מיליון ש83 - בסך של כת זכויות שידוראס קשורה בהסכמים לרכיש.בי. די2008 בדצמבר 31יום ל  .ג
  
 בדצמבר 31בשנה שהסתיימה ביום . אס קשורה בהסכמים לרכישת ערוצים קנויים.בי. די2008 בדצמבר 31ליום   .ד

  .ח" מיליון ש242 - הסתכמו ההוצאות בגין צריכת ערוצים קנויים בסך של כ2008
  
  :חכירת מקטעי חלל  .ה
  

 - להלן (מ " עם חברה לתקשורת לווינים ספייסקום בע2ת מקטעי חלל של הלווין עמוס אס הסכם לחכיר.בי.לדי  )1(
כמוקדם ,  שנים ממועד הצבת הלווין בחלל או בתום חיי הלווין12תקופת החכירה תסתיים לאחר , ")חלל"

  . 2004הלווין הוצב בחלל בחודש אפריל . מביניהם
 13, 3 ובלווין עמוס 2עם חלל בהסכם לפיו תחכור בלווין עמוס  2008 ביולי 15אס ביום .בי.בנוסף התקשרה די  )2(

 13-כאשר חכירת המקטע ה,  מקטעי חלל בלבד12 יחכרו 2009 בדצמבר 31כאשר עד ליום , מקטעי חלל
  .תלויה בהודעת מי מהצדדים ברצון כך

  
  :ל הינם כדלקמן"דמי החכירה החזויים בשנים הקרובות בהתאם להסכמים הנ

  
  ח"מיליוני ש      
  

2009      91  
  395      2013 עד 2010
  222       ואילך2014

  
המסדיר את חובות ועם חלל  ")א"תע "–להלן (התעשייה האווירית לישראל נחתם הסכם עם , 2003בחודש מאי 

 של בוצע פרעון חלקי ,2008 בדצמבר 31ליום . 2002אס בגין חכירת מקטעי החלל לתקופה שעד חודש מאי .בי.די
אס בתשלומים שנקבעו בהסכם .בי.לנוכח פיגור דיו קופות קודמות אשר חלף זמן פרעונםירה בגין תחוב דמי החכ

א בעניין החוב "מאז פנייתה של תע. א בדרישה לסילוק כל החוב והריבית בגינו" תע2006פנתה בחודש מרס , האמור
אס ממשיכה לפרוע את החוב באופן .בי.די. א להסדר החוב"אס לבין תע.בי.מתנהלים מגעים בין די, והריבית בגינו

  .שוטף

אס להנחה מסויימת .בי. מחלוקת בגין גובה התשלומים השנתיים שעניינה זכאות דיהייתהאס לחלל .בי.בנוסף בין די
אס לבין חלל הסכם פשרה לסיום הליך הבוררות שהתנהל בין .בי. נחתם בין די2008בחודש פברואר . בדמי חכירה

  .2ום החודשי המגיע לחלל בגין חכירת מקטעי חלל בלווין עמוס הצדדים ביחס לגובה התשל
  

דמי החכירה .  שנים בגין רכבים בשימושה3הקבוצה קשורה במספר הסכמי חכירה תפעוליים לתקופה של עד   .ו
  .ח" מיליון ש240 -הינם כ, 2008 בדצמבר 31המחושבים לפי דמי החכירה בתוקף ליום , השנתיים החזויים

  

, 2009-2006 בכל אחת מהשנים הכללים שקבעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויןורישות הרשיון בהתאם לד  .ז
  .נסותיה מדמי מנוי בהפקות מקומיות באותה שנה מהכ8% -סכום שלא יפחת מ, אס להשקיע בשידורי תוכן.בי.על די
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  )המשך( התקשרויות -  18באור 
  

  זכויות לתדרים  .ח
  

 פנתה 2008במהלך שנת ,  בנוסף לכך. שניתנו לה מתוקף רישיונהMHZ 850-ם בתחומי ה משתמשת בתדריפלאפון
בגין מימוש . MHZ 2100-לקבלת רצועת תדרים בתחומי הרד התקשורת בבקשה לממש את זכותה  למשחברת פלאפון

 רטרואקטיבית מיום ח עבור דמי רישיון ואגרות תדרים"ליון שי מ181- לשלם סכום נוסף של כזכותה נדרשה חברת פלאפון
 שילמה את הסכום פלאפון 2008במהלך חודש ספטמבר . הזכיה במכרז התדרים ועד ליום מימוש הזכות לקבלת התדרים

 פלאפון אישר משרד התקשורת ל2009בחודש ינואר . האמור לצורך קבלת התדרים ממשרד התקשורת והשימוש בהם
  .ת התדרים האמורה מתוך רצועTDD המכונה MHZ 5של להחזיר תחום תדר 

  
  

  רכישת קיבולת  .ט
  

 מד -להלן( Mediterranean Nautilus Limitedעם חברת התקשרה בזק בינלאומי בהסכם  2006בחודש אוקטובר 
ליון י מ74 - בסכום כולל של כ2007לרכישה נוספת של זכות שימוש בלתי הדירה בקיבולת כבל תת ימי בשנת ) נאוטילוס

  .2008ה לרכישות נוספות אשר מומשו במהלך ההסכם העניק אופצי. ח"ש
, ח"שליון י מ35 -לרכישה נוספת בסכום כולל של כנוסף עם חברת מד נאוטילוס  נחתם הסכם 2008 סבחודש מר

  .2008 במהלך ןואופציות לרכישת זכויות שימוש נוספות אשר מומשו גם ה
  

  .לעיל' ט9להתקשרויות לרכישת רכוש קבוע ראה באור   .י
  
  
  
  שעבודים וערבויות,  בטחונות-  19 באור

  
 מיליון דולר 10ערבות בנקאית בסך של , בהתאם לדרישת משרד התקשורת, העמידה החברה, 2003בחודש מאי   .א

  . בקשר עם רשיונה הכללי לביצוע פעילות בזק ולמתן שרותי בזק
  

  . ח" מיליון ש70 החברה ערבה כלפי בנקים בקשר לאשראי המוענק לחברות מאוחדות עד לגובה של  .ב
  

  ).15('א17ראה באור , בקשר לערבויות שנתנה החברה באשר להשקעותיה בעבר בהודו  .ג
  

ח שהעמידה " מיליון ש36 -ח בגין ערבות בנקאית בסך של כ" מיליון ש10 -אס בסך של כ.בי.החברה ערבה לדי  .ד
  .2010 בדצמבר 31תוקף הערבות הינו עד ליום . אס לטובת מדינת ישראל.בי.די

  

העמידה בזק בינלאומי ערבויות בנקאיות , בהתאם לדרישת משרד התקשורת, 2005 ומאי 2002בחודשים פברואר   .ה
. למילוי כל תנאי הרשיון למתן שרותי בזק בינלאומיים, ח בהתאמה" מיליון ש1.5 -ח וכ" מיליון ש9.4 -בסך של כ

י לאחר תאריך המאזן את סך הערבות הבנקאית השלימה בזק בינלאומ, בהתאם לדרישת משרד התקשורת, בנוסף
נכון לתאריך המאזן העמידה בזק בינלאומי ערבויות בנקאיות נוספות . VOBח למתן שרותי " מיליון ש1.1 -לסך של כ

  .ח" מיליון ש8 - כולל של כףבהיק
  

ח למשרד "יון ש מיל38 -מתוכם סך של כ, ח" מיליון ש73 -פלאפון נתנה ערבות לצדדים שלישיים בסך של כ  .ו
  .בקשר עם ערבות להבטחת תנאי רשיונה, התקשורת

  

בסך , הכוללים ערבות למדינת ישראל(ח " מיליון ש38 -אס ערבויות בסך של כ.בי.להבטחת התחייבויותיה העמידה די  .ז
  ).ח" מיליון ש36

  

לנוכח שעבוד שלילי של . שעבדו את מניותיהם לטובת הבנקים) למעט בעלת מניות אחת(אס .בי.בעלי המניות בדי  .ח
הערבות הינה עד . אס.בי.החברה ערבה כלפי הבנקים בערבות מתמדת לתשלום חובות די, )13ראה באור (החברה 

אס כפי שיגזר ממימוש המניות .בי.אס מוכפל בשווי די.בי.לסכום מקסימלי השווה לשעור אחזקתה של החברה בדי
ה תצטרף למכירה במסגרת מימוש המניות הממושכנות של יתר במידה והחבר. הממושכנות של יתר בעלי המניות

כתב הערבות . אס.בי.סכום הערבות לא יעלה על סכום התמורה שתקבל החברה ממימוש מניותיה בדי, בעלי המניות
כולל מגבלות רבות על החברה במימוש המניות שבידה ומפרט ארועי הפרה שבהתקיימם הבנקים יוכלו לממש את 

התחייבה החברה להעמיד גם את מניותיה למכירה במקרה של מכירת המניות הממושכנות על ידי , ןכמו כ. הערבות
הבנקים והסכימה כי במקרה של מימוש הבטוחות שנתנו בעלי המניות האחרים תוותר החברה על החזר הלוואות 

אס .בי.ת שתקבל החברה מדיגם על אופציות למניו, בשינויים המחוייבים, ושערבותה תחול, אס.בי.הבעלים שנתנו לדי
  .ועל הזכות לקבלתן

  

התחייבו כלפי הבנקים לא להתנגד למכירה או למימוש אחר של מניותיהם , למעט אחד מהם, אס.בי.בעלי המניות בדי
באופן שיאפשר לבנקים לבצע את המכירה ) על ידי החברה(אשר שועבדו או ניתנה לגביהם ערבות , אס.בי.בדי

  ).Friendly Liquidation(והמימוש ללא הפרעה 
  

) loan covenants(שעבודים והתניות שנתנו החברה וחברות מאוחדות בקשר עם הלוואות ואשראי , אשר לבטחונותב  .ט
  .13ראה באור 



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  73

   הון עצמי-  20אור ב
  
  פרוט תנועות בהון העצמי  .א

  
              קרן הון בגין      
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין      
  סך הכל  זכויות שאינן      כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל      
  הון עצמי  מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  קרן תרגום  הון מניות  
  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
      מתייחס למחזיקי ההון של החברה  
 

  4,172   )373(  4,545   )2,268(  287   4   390   -   6,132   2008 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  1,511  )106(  1,617  1,625   -   )4(  -   )4(  -   סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו
                    

  )1,514(  -   )1,514(  )1,514(  -   -   -   -   -   לבעלי המניות בחברהדיבידנדים 
  75   -   75   -   75   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות

  8   8   -   -   -   -   -   -   -   הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                    

  4,252  )471(  4,723   )2,157(  362   -   390   )4(  6,132   2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )משךה( הון עצמי -  20אור ב
  

  )המשך(פירוט תנועות בהון העצמי   .א
  
              קרן הון בגין      
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין      
  סך הכל  זכויות שאינן       כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל  פרמיה על     
  הון עצמי  המקנות שליט  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  הון מניות  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
      מתייחס למחזיקי ההון של החברה  
 

  5,191   )564(  5,755   )2,849(  287   1   384   1,623   6,309   2007 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  1,375   31   1,344   1,341   -   3   -   -   -   נסות והוצאות שהוכרוסך הכל הכ
                    

  )760(  -   )760(  )760(  -   -   -   -   -   לבעלי המניות בחברהדיבידנדים 
                     חלוקה שאינה -דיבידנדים לבעלי המניות בחברה 

  )1,800(  -   )1,800(  -   -   -   -   )1,623(  )177(   מקיימת את מבחן הרווח
                    שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד המיעוט 

  160   160   -   -   -   -   -   -   -    בחברה מאוחדת
  6   -   6   -   -   -   6   -   -   תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר

                    
  4,172   )373(  4,545  )2,268(  287   4   390   -   6,132   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )המשך( הון עצמי -  20אור ב
  
  )המשך(פירוט תנועות בהון העצמי   . א

  
              קרן הון בגין      
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין      
  סך הכל  זכויות שאינן      כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל  פרמיה על     
  הון עצמי  מקנות שליטה  סך הכל  וןיתרת גרע  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  הון מניות  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
      מתייחס למחזיקי ההון של החברה  
 

  6,055   )505(  6,560   )1,762(  -   6   384   1,623   6,309   2006 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  749   )59(  808   813   -   )5(  -   -   -   סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו
                    

  )1,900(  -   )1,900(  )1,900(  -   -   -   -   -   לבעלי המניות בחברהדיבידנדים 
  287   -   287   -   287   -   -   -   -    ששולמו על ידי החברהתשלומים מבוססי מניות

                    
  5,191   )564(  5,755   )2,849(  287   1   384   1,623   6,309   2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )המשך( הון עצמי -  20אור ב
  
  הון מניות  .ב

 מונפק ונפרע רשום 
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31  

  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר מניות  
  

  2,605,045,611   2,605,045,611  2,749,000,000   2,749,000,000  .נ.ח ע" ש1 בנות מניות רגילות
  
 ומימוש 2005 באוקטובר 11מ ביום "אר אחזקות בע.סב.ממניות המדינה בחברה לאפ 30%בעקבות השלמת מכירת   .ג

) 1ראה גם באור ( 2008בחודש ספטמבר ,  נוספים10.66% -אר להגדלת אחזקותיה בחברה ב.סב.אופציה על ידי אפ
  . 4.95% -לכ  באותו מועדאחזקות המדינה בחברהירדו 

  

,  קבע כי החלטות בדבר חלוקת דיבידנד תתקבלנה באופן ספציפי2006 במרס 1דירקטוריון החברה בישיבתו מיום   .ד
במקום החלטה זו באה .  מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים אחרים, בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה
  .החלטות קודמות בעניין מדיניות דיבידנד

  

 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את 2008 ביולי 31ביום   .ה
טרם זומנה אסיפה כללית לדיון . ח ערך נקוב כל אחת" ש1 מניות בנות 251,000,000 -ההון הרשום של החברה ב

  .בנושא
  
  ).26ראה באור (רה הנפיקה אופציות למניות לעובדים וכן למנהלים ולעובדים בכירים בקבוצה החב  .ו

  
 תאור הקרנות  .ז

  
  קרן תרגום

קרן תרגום כוללת את כל הפרשי מטבע חוץ הנובעים מתרגום דוחות כספיים של שותפות מאוחדת שהמטבע 
  .הפונקציונאלי שלה הינו מטבע חוץ

  
  ם למכירההון בגין נכסים זמיניקרן 

 שלא הוכרו ברווח או  זמינים למכירהפיננסיים את השינוי הנצבר נטו בשווי ההוגן של נכסים כוללתקרן שווי הוגן 
  .הנכסים יגרעועד אשר , הפסד

  
  קרן הון בגין פעילות בין התאגיד לבעל שליטה

  .ירים הוניים של החברהבמזומן ובמכש, קרן זו מתייחסת להטבות שנתנה המדינה כבעלת שליטה בחברה לעובדים
  

  קרן הון בגין כתבי אופציה לעובדים
  .קרן זו מתייחסת להטבה שניתנה לעובדים באמצעות תשלומים מבוססי מניות
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  )המשך( הון עצמי -  20אור ב
  

    
  דיבידנדים  .ח
  

  :הדיבידנדים הבאים הוכרזו ושולמו על ידי החברה  
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
      2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש      

  

        
  -   679     )ח למניה" ש0.26( חולק דיבידנד במזומן  2008בחודש אפריל 

  -   835     )ח למניה" ש0.32(  חולק דיבידנד במזומן 2008בחודש אוקטובר 
  1,800   -     )1)  (ח למניה" ש0.69( במזומן ד חולק דיבידנ2007בחודש פברואר 

  760   -     )ח למניה" ש0.29( חולק דיבידנד במזומן 2007בחודש אוקטובר 
        
     1,514   2,560  

  
 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המלצת דירקטוריון החברה בדבר 2006 בדצמבר 28ביום   )1(

ינה מקיימת את כחלוקה שא) ח למניה" ש0.69המהווים (ח " ש1,800,000,030חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של 
 אישר בית המשפט את 2007 בפברואר 4ביום . החלוקה האמורה היתה כפופה לאישור בית המשפט. מבחן הרווח

  .2007 בפברואר 26החלוקה ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום 
  

ש ינואר  הדיבידנד שולם בחוד.)ח למניה" ש0.12(ח " מיליון ש300 הוכרז דיבידנד בסך של  2006בחודש נובמבר   )2(
2007.    

  
 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק 2009 במרס 23ביום   .ט

שעור . ח למניה" ש0.3המהווים במועד החלוקה , ח" מיליון ש792דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 
 במאי 11 -פק והנפרע של החברה בתום יום העסקים של ההדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונ

  "). היום הקובע ("2009
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   הכנסות-  21אור ב
  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

       תקשורת פנים ארצית נייחת
  4,068  3,798  3,470    טלפוניה קווית

  606  711  790    תשתית -אינטרנט 
  895  935  978    תקשורת נתונים ואחרים, תמסורת

       
    5,238  5,444 5,569  
       

       רדיו טלפון נייד
  3,524  3,669  3,756    שרותי סלולר וציוד קצה

  617  711  692    מכירת ציוד קצה
       
    4,448  4,380  4,141  
       

       שרותי אינטרנט , תקשורת בינלאומית
  1,219  1,226  1,243    ר"ונס 

       
  1,284 1,331  1,447    טלויזיה רב ערוצית

       
  19  19  31    אחרים

       
    12,407  12,400   12,232  

  
  
  

   שכר עבודה-  22באור 
  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"יליוני שמ ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

        -הילוותשכורות והוצאות מ
 1,784  1,833  1,787     תפעולי

  727  733   725     הנהלה וכלליות
  287  -   75     תשלומים מבוססי מניות

        
  2,798  2,566   2,587    הילוותסך הכל משכורות והוצאות 

         שכר שנזקף להשקעות ברכוש -בניכוי 
  212  191   233    מוחשיים-יקבוע ובנכסים בלת 

        
    2,354   2,375   2,586  

  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  79

   הוצאות הפעלה וכלליות-  23אור ב
  

  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

 1,854  1,828  1,723   וצאות טלפון אלחוטי נייד ה
 1,169  1,187  1,115   וצאות כלליות ה

 923  924  809   חומרים וחלקי חילוף
  441  426  447    צריכת תוכן שרותי לווין

 348  332  331   חזקת בנייניםא
 428  381  364    משנה רותים ואחזקה על ידי קבלניש
 384  338  273    בינלאומית וצאות בגין תקשורתה
 190  183  192   וצאות אחזקת כלי רכבה

  180  194  134   גים למדינת ישראלתמלו
 50  48  49   מלות גבייהע
      
   5,437  5,841  5,967 

  
  
  
  נטו ,  הוצאות תפעוליות אחרות-  24אור ב
  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

      רישה מעביד בפ-הפרשה בגין סיום יחסי עובד
  *290  *51   165   מוקדמת  

  )159( )105(  )18( ) ן"בעיקר נדל(רווחי הון מימוש רכוש קבוע 
  -   -   )50(  רווח הון ממכירת פעילות תקשורת לווינית

  97  80   )5( הפרשה בגין תביעות תלויות
  -  17   4   ירידת ערך הלוואות לזמן ארוך

  3  )4(  -  אחרות
      
  96   39  231  

  
  25ובאור '  כא3ראה באור   *
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  נטו ,  הוצאות מימון-  25באור 
  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

  195  116  61   השקעות ואחרים, הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים
        וגן שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי ה

  -   168   -   )בעיקר בגין עסקאות אקדמה(דרך רווח והפסד  
  49  63  69   הכנסה בגין אשראי הגלום במכירות בקיזוז עמלת ניכיון

  30  6  -   הכנסות ריבית ודיבידנד מנכסים פיננסיים הזמינים למכירה 
      רווח נטו ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועברו 

  5  -   -   מההון  
        הכנסות מהתחייבויות פיננסיות שהעמיד המיעוט בחברה 

  -   96   -   מאוחדת
  77  38  36   הכנסות מימון אחרות

      
  356  487  166   סך הכנסות מימון 

      
      

  477  420  337   הוצאות ריבית בגין התחייבויות פיננסיות
  6  193  272   נטו, הפרשי הצמדה
  12  114  1   נטו, הפרשי שער

      שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן 
  103  -  32   דרך רווח והפסד 

  50   23   6   הוצאות בגין היוון הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
  -   10   13   ירידת ערך בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  *65  *76  86   הוצאות מימון אחרות
      

  713  836  747   )1(סך הוצאות מימון 
      

  357  349  581   נטו, הוצאות מימון
      
  1  2  35   בניכוי סכומים שהוונו בסך  )1(

      
      מוצגות ישירות בהון העצמי

      פיננסיים המסווגים כזמינים נכסים של שינוי נטו בשווי ההוגן 
  )1( 4  -   למכירה 

      זמינים כ נכסים פיננסיים המסווגים של  ההוגןבשווישינוי נטו 
  )5( -  )5(  למכירה שהועבר לרווח והפסד 
  
מעביד בפרישה -ח בגין הוצאות מימון עבור הפרשה בגין סיום יחסי עובד" מיליון ש40 -מיון סך של כ. ' כא3ראה באור   *

  .נטו, מוקדמת שהוצגו בעבר בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות
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  תשלומים מבוססי מניות  -  26באור 
  

והשלמת מכירת גרעין , 2004 במאי 24על פי תשקיף החברה והמדינה מיום , בעקבות הצעת המכר לציבור  )1(  .א
זכאים עובדי החברה לתגמול בגין , 2005 באוקטובר 11אר מיום .סב.מהמדינה לחברת אפ, השליטה בחברה

הקצאת המניות התבצעה באמצעות . רה שבידי המדינה ממניות החב4.71%מכירות אלה באמצעות הענקה של 
  .2005 בנובמבר 15תוכנית אופציות על פי מתאר שפורסם על ידי החברה ביום 

  
 מההון 3%בהקף של ,  תוכנית אופציות לעובדיםןבעניי) 'ח16ראה באור (בהמשך להסכם שנחתם עם העובדים   )2(

. את תוכנית האופציות לעובדים, 2007 בפברואר 22ביום , אישר דירקטוריון החברה, המונפק והנפרע של החברה
 אלף אופציות 59 - הוקצו כ2008 בינואר 2 אלף אופציות ובנוסף ביום 78,092 - הוקצו כ2007 במרס 25ביום 

 2006 שכן כבר בשנת 2006ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת . נוספות לשני דירקטורים מקרב העובדים
 שהינו יום 2007 לפברואר 22השווי של ההענקה נקבע ליום . עם תנאי המענק, דיםניתנה הבטחה לעוב

  .ההענקה
  

או /החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים בחברה ו, 2007 בנובמבר 20ביום   .ב
 65,000,000ים למימוש לעד הניתנ,  כתבי אופציה בלתי סחירים65,000,000בחברות קשורות במסגרתה יוקצו עד 

  . מהון המניות2.37% -ובדילול מלא כ,  מהון המניות המונפק של החברה2.5% -מניות של החברה המהוות כ
  

 כתבי אופציות בהתאם לתקנות ניירות 65,000,000 מתאר להקצאת עד 2007 בדצמבר 25החברה פרסמה ביום 
וכן דוח הצעה , תנאי התוכנית, בין היתר,  שבו פורטו2000 - ס"התש, ) לעובדיםךפרטי מתאר הצעת ניירות ער(ערך 

  .2000 -ס "התש, )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך 
  

 2008 בינואר 31אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום , תוכנית האופציות והקצאת האופציות מכוחה
  ).במקרים מסויימים קיימת דרישה על פי דין לקבלת אישור נוסף של  האסיפה הכללית(בהתאם לתקנון החברה 

  
) בזק ושידורים(מותנה בקבלת האישורים המתאימים לפי הוראות צו תקשורת היה מימוש האופציות על פי התוכנית 

בעקבות "). זקצו הב ("1997 -ז "תשנ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"קביעת שרות חיוני שנותנת (
ועליית שעור אחזקתה , מ"אחזקות בע. אר.סב.אפ, מימוש האופציה לרכישת מניות על ידי בעלת השליטה בחברה

  . יתאפשר מימוש האופציות על פי התוכניות גם ללא צורך בתיקון צו בזק, 40.66%  -במניות החברה  כתוצאה מכך ל
  

ועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל אחת מן השנה מ. כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות
וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה , בהתאמה, השנייה והשלישית ממועד ההענקה, הראשונה

  .בתוכנית נקבעו תנאים שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו, כמו כן. שלה
  

אלא אם כן יקבע ) cashless exercise(ימוש נטו מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מ
  .הדירקטוריון אחרת

  
מותאם לחלוקת דיבידנד במזומן או (ח " ש5.50 כתבי אופציה הינו 49,950,000מחיר המימוש שנקבע להענקה של 

כפי , תהחליט דירקטוריון החברה כי מחיר המימוש להענקות עתידיות של כתבי האופציו, 2008 ביוני 26ביום ). בעין
 ימי 30 -יהיה זהה לממוצע של מחיר הסגירה בבורסה של מניית החברה ב, שיאושרו על ידי הדירקטוריון מעת לעת

  . המסחר אשר קדמו ליום החלטת הדירקטוריון בו יוחלט על הענקת האופציות לניצעים אלו
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  )המשך (תשלומים מבוססי מניות -  26באור 
  

  : כתבי אופציות כדלקמן61,550,000 הדוחות הכספיים סך של תאריךעל למתוך כתבי האופציות הוקצו בפו  .ג
  

 כתבי 17,750,000מתוכם (ח " מיליון ש147 - כתבי אופציה שערכן הכלכלי התאורטי הינו כ52,550,000  )1(
- שערכן הכלכלי התאורטי הינו כ, ל החברה ולנושאי משרה בכירה שהינם אנשי מפתח בקבוצה"אופציות למנכ

שעור ריבית חסרת סיכון שנתית , על מחיר המניה במועד ההענקה, בין היתר, וזאת בהתבסס, )ח"יון ש מיל45
מחיר המימוש בין ,  שנים5.5 - ל4.5ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של בין , 5.68% - ל5.09%שבין 

 נקבע כמאוחר מבין יום הענקההיום . 24.3% - ל22.7%סטיית תקן שנתית שבין , כמפורט לעיל, 6.35 - ל5.5
המגבלה המתוארת לעיל מכח צו הבזק נלקחה בחשבון בחישוב . האסיפה הכללית לבין יום ההודעה לעובדים

  .הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציה בהנחה שהמגבלה הינה בת פתרון
  

יושב ראש  כתבי אופציה ל9,000,000 החליט דירקטוריון החברה להקצות 2008 באפריל 17ביום   )2(
לעיל בכפוף למספר שינוים שנקבעו ביחס לתנאי האופציות ' הדירקטוריון בהתאם לתוכנית כמתואר בסעיף א

  .2008 ביוני 1ר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום "הקצאת האופציות ליו. ר"ליו
של כל מנה יחולו בתום כל רבעון ממועד מועדי ההבשלה .  מנות רבעוניות שוות12 -כתבי האופציה יבשילו ב

בתוכנית נקבעו תנאים , כמו כן. ההענקה וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה שלה
  .שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו

 כניסת בעת המניה למחיר בהתאם נקבע המחיר .ח למניה" ש6.4405מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 
 האקס שיום  נטודיבידנד לחלוקת התאמהולאחר ) ח למניה" ש6.649 (2007 בספטמבר 4ביום  לתפקיד ר"היו

, 2008 ביוני 1ביום  החברה מנית של הנעילה שער. ח למניה" ש0.26 של בסך 2008 באפריל 14 היה שלה
  .למניה ח" ש6.494 היה, האישור על ידי האסיפה הכללית מועד

בהסתמך על מודל בלק ושולס , ר הדירקטוריון כאמור"ציות שהוענקו ליוהערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופ
שעור ריבית , על מחיר המניה במועד ההענקה, בין היתר, וזאת בהתבסס, ח" מיליון ש16 -הינו כ, משוקלל

מחיר המימוש המפורט ,  שנים4ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של , 5.1%חסרת סיכון שנתית של 
  .לעיל מכח צו בזק' ב וכן פתרון למגבלה המתוארת בסעיף 23.11% תקן שנתית של לעיל וסטיית
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  )המשך( תשלומים מבוססי מניות -  26באור 
  
  : תנאי כתבי האופציה הינם כמפורט להלן  .ד

  
  משך החיים      

  החוזיים של    מספר המכשירים  
  האופציות  תנאי ההבשלה  באלפים  עובדים זכאים/ מועד ההענקה 

 

    ,החל מתום שנתיים, כפוף לחסימה(מיידי     ענקת אופציות מהמדינה ה  .א
   שנים4  )שנה  שליש בכל - לשלוש שנים   122,698   2005 באוקטובר 11לעובדים ביום 

        
        הענקת אופציות לעובדים ביום  .ב

   שנים5  )כפוף לחסימה לשנתיים(מיידי   78,151   (1) 2007 בפברואר 22
        

        ר הדירקטוריון"יוהענקה ל  .ג
   שנים4   מנות רבעוניות12  9,000   2008 באפריל 17 ביום 

        
        , או הענקת אופציות למנהלים/אישור ו  .ד

          לעובדים בכירים ולנושאי משרה
   שנים8  שלוש מנות שנתיות שוות  52,550   2008 בדצמבר 31עד ליום 

        
         

      262,399    שהוענקוסך אופציות למניות

  
  .  עם תנאי המענק,  ניתנה הבטחה לעובדים2006 שכן כבר בשנת 2006ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת   )1(
 . מסולקות בדרך של מסירה פיזית של  מניות' ב-ו' האופציות כאמור בסעיף א  )2(

  cashless exercise)(מסולקות במנגנון מימוש נטו ' ד-ו' האופציות כאמור בסעיף ג
  

  .או הענקת כתבי אופציה לאחר תאריך המאזן/להלן לעניין אישור' ראה סעיף ט
  
  :מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש  .ה
  
  מספר האופציות  
   בדצמבר31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2008  2007 
  באלפים  באלפים  
  

 200,849   200,849      בינואר1 ליום  במחזוריתרה
 -   61,550     השנהות שהוענקו במשך אופצי

 -   )4,000(    השנה במשך שחולטואופציות 
 -   )35,000(    השנהשמומשו במהלך אופציות 

       
 200,849   223,399     לסוף התקופה  יתרה במחזור 

       
      לסוף התקופה בכפוף לתנאי   ניתנות למימוש 

 200,849   119,050     חסימה 
       

       וש לסוף התקופה שאינן כפופות ניתנות למימ
 -   48,299     לחסימה 
  

  .2005 באוקטובר 11אלף כתבי אופציה שהוענקו מהמדינה לעובדים ביום  12,376 -לאחר תאריך המאזן מומשו כ
  

  .בהתאמה, ח למניה" ש6.82-ח למניה ו" ש6.409 הינו 2007 ובשנת 2008 בשנתהממוצע של מחיר המניה 
  

ח והממוצע המשוקלל של " ש6.12ח עד " ש1.94 מחיר מימוש בטווח של 2008  בדצמבר31 שהונפקו ליום ליתרת האופציות
  .שנים 3.18משך החיים החוזי הנותר הינו 
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  )המשך( תשלומים מבוססי מניות -  26באור 
  
  :פירוטים נוספים בדבר תשלומים מבוססי מניות המסולקים במכשירים פיננסים  .ו

  
, רותים שנתקבלו בתמורה לאופציות למניות שהוענקו מבוסס על השווי ההוגן של האופציות שהוענקוהשווי ההוגן של הש

  :בהתאם למודל בלק ושולס בהתבסס על הפרמטרים הבאים שנמדד
  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 

  
  -   ח" ש2.65  השווי ההוגן במועד ההענקה של  משוקללממוצע

        
  -   ח" ש7.049  - 6.18    המחיר המני

  -  ח" ש6.44  -  5.5    מחיר המימוש
  -   24.3% - 22.7%    תנודתיות צפויה 

     שנים5.5 -  4    משך החיים של האופציה 
        בהתבסס על (שעור ריבית חסרת סיכון 
  -  5.68% - 5.09%    )אגרות חוב ממשלתיות

  
  .0%ר דיבידנד צפוי שהונח בחישוב השווי ההוגן הינו עוש,  דיבידנדמנגנון התאמת תוספת מימוש לחלוקתבשל 

  
   בגין תשלומים מבוססי מניותהוצאות שכר  .ז

 
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום     
    2008  2007 2006  
  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    

 
  -  -   75   )1 (2008בשנת אופציות למניות שהוענקו 

  287   -   -   2006 אופציות למניות שהוענקו בשנת
        
   75   -   287  

  
  .עבור כל שנה,  בגין חילוט5% -בחישוב הוצאות השכר נלקחה הנחה של כ  )1(

  
 תאמץ תכנית אס.בי.דינקבע כי אם ,  עם מספר עובדים בכיריםאס.בי.דיבהתאם להסכם ההעסקה של   )1(  .ח

השעור . ייכללו בה אותם עובדים, אס.בי.ידאופציות לעובדיה במסגרתה תוענק לעובדים זכות לרכישת מניות 
המדויק של כתבי אופציה אותם יקבל כל עובד במסגרת התוכנית יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

,  את תוכנית האופציות לעובדיםאס.בי.דינכון למועד חתימת הדוחות הכספיים לא אימצה . אס.בי.דיהנהלת 
  .ובהתאם טרם הוקצו אופציות כאמור

      
 להעניק לכל עובד אס.בי.דיהתחייבה ,  עם מספר עובדים בכיריםאס.בי.דיבהתאם להסכמי ההעסקה של   )2(

 1 בדרך של הקצאה מניות רגילות בנות אס.בי.דיכאמור כתבי אופציה לפיהן יהיה כל אחד מהם זכאי לרכוש מ 
 האופציות ותנאי בנוסף נקבעו בהסכמי ההעסקה עם העובדים כמות .ח כל אחת תמורת ערכן הנקוב"ש

ל בתמורה לתשלום "אס על הסכמים המבטלים את התחייבותה הנ.בי. חתמה די2008בנובמבר . מימושן
אס נותרה .בי.נכון לתאריך המאזן לדי. מענק חד פעמי וכללה בדוחות הכספיים הוצאות המשקפות את המענק

ונה את אישור הדירקטוריון ההקצאה טע. ל בלבד"אס למנכ.בי.התחייבות להענקת כתבי אופציה של די
 בנושא 2ל ולפיכך לא יושמו הוראות תקן בינלאומי מספר "כתבי האופציות טרם הוענקו למנכ. והבנקים

  .הענקות הוניות לעובדים
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  )המשך( תשלומים מבוססי מניות -  26באור 
  
 -דים בכירים בקבוצה ו כתבי האופציות לעוב400,000אישר דירקטוריון החברה הענקת , 2009 בינואר 21ביום   .ט

הענקה . לעיל'  כתבי האופציות לדירקטור מקרב העובדים וזאת בהתאם לתוכנית המתוארת בסעיף ב100,000
 1,600,000 אישר דירקטוריון החברה הענקת 2009 בפברואר 19ביום . לדירקטור כפופה לאישור האסיפה הכללית

הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציות .   לאותה תוכניתכתבי האופציה נוספים לעובדים בכירים בקבוצה בהתאם
בהסתמך על מודל בלק ושולס , שהוענקו לאחר תאריך המאזן אשר חושב למועד אישור הענקה על ידי הדירקטוריון

  .ח" מיליון ש4.2 -הינו כ, משוקלל
  
  

   רווח למניה-  27אור ב
  

  רווח בסיסי למניה
 התבסס על הרווח המתייחס לבעלי המניות הרגילות ועל ממוצע 2008בדצמבר  31חישוב הרווח הבסיסי למניה ליום 

  :מחושב כדלקמן, מספר המניות הרגילות שבמחזור משוקלל של
  
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

    המיוחס למחזיקי המניות הרגילותווח ר
 809  1,330  1,627  רווח המיוחס למניות הרגילות

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 2,605  2,605  2,605  הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות

 
  רווח מדולל למניה

 ועל ממוצע  הרגילות התבסס על הרווח המתייחס לבעלי המניות2008 בדצמבר 31חישוב הרווח המדולל למניה ליום 
  :מחושב כדלקמן, )מדולל(לות מספר המניות הרגי משוקלל של

  
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

    )מדולל (המיוחס למחזיקי המניות הרגילותווח ר
 809  1,330  1,627  )בסיסי ומדולל(רווח המיוחס למניות הרגילות 

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 2,605  2,605  2,605   )בסיסי(ל מספר המניות הרגילות הממוצע המשוקלל ש
 -  36  44   השפעת האופציות למניות

     
 2,605  2,641  2,649  )מדולל(הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 

 
ק התבסס על שערי השו, לצורך חישוב ההשפעה המדללת של האופציות למניות, שווי השוק הממוצע של מניות החברה

  .בתקופה שבה היו האופציות במחזור
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   דיווח מגזרי-  28באור 
  

מתכונת הדיווח . הקבוצה פועלת במגזרים שונים בענף התקשורת באופן שכל חברה בקבוצה פועלת במגזר עסקי אחד נפרד
  .מבוססת על מבנה הדיווח הניהולי והפנימי של הקבוצה, לפי מגזרים עסקיים, הראשית

  
התשתית של כל חברה .  תים במגזר בו היא פועלת באמצעות הרכוש הקבוע והתשתיות שבבעלותהכל חברה מספקת שרו

 הטכנולוגיה ןבעיקר לעניי, כל אחת מחברות הקבוצה חשופה לסיכונים ולתוחלת תשואה שונים. משמשת למתן שרותיה בלבד
  .והתחרות במגזר בו היא פועלת

  
ואשר חשוף לסיכונים ותוחלת , או קבוצת שרותים קשורים, באספקת שרותהעוסק , לפיכך המרכיב בר ההפרדה בקבוצת בזק

  .תשואות שונים מאלו של מגזרים אחרים הינו כל חברה בקבוצה
  

  :בהתאם לכך המגזרים העסקיים של קבוצת בזק הינם כדלקמן
  

  . תקשורת פנים ארצית נייחת-מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  -
  . רדיו טלפון נייד-מ "פלאפון תקשורת בע  -
  .ר"שרותי אינטרנט ונס,  תקשורת בינלאומית-מ "בזק בינלאומי בע  -
  . טלויזיה רב ערוצית–מ "בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  -

  
  ".אחרים"שאר תאגידי הקבוצה מוצגים בסעיף 

  
  .המתקיימת בין צדדים שאינם קשוריםבעסקה שיקבע מגזרי נקבע על פי המחיר -תמחור בין

  
 להקצותם באופן ישיר למגזר כמו גם כאלה שניתן להקצותםנכסים והתחייבויות של מגזר כוללים פריטים שניתן , תוצאות

 םנכסי, בגינןהוצאות וההלוואות ואשראי , וההכנסות בגינן כוללים בעיקר השקעות שלא הוקצופריטים . באופן סביר
  .ים מסוהתחייבויות בגין

  
 .נה סך העלות שנתהוותה במהלך התקופה בגין רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשייםההוצאה ההונית של מגזר הי
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  )המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב
  

  מגזרי פעילות  .א
  

 2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ינטרנטושרותי א רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  
           כנסותה
 12,407  -  31  1,506  1,243  4,448   5,179    כנסות מחיצוניםה
 -  )698( 44  7  63  265   319    כנסות בין מגזריותה
           
 12,407  )698( 75  1,513  1,306  4,713   5,498    ך הכל הכנסותס
           
 2,817  )10( -  177  242  933   1,475    וצאות המגזרת
           

 )581(          נטו, עלויות מימון

           
 2,236           רווח לאחר הוצאות מימון

 5           שיטת השווי המאזנילק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי ח
 2,241           רווח לפני מסים על הכנסה

 720           מסים על ההכנסה
            

 1,521           רווח נקי
           

           :מיוחס ל
 1,627            מחזיקי ההון  של החברה

 )106(           זכויות שאינן מקנות שליטה
            

 1,521           רווח לשנה
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)המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב  
  
  )המשך(מגזרי פעילות   .א
  
 2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"י שמיליונ  ח"מיליוני ש   
  
 13,912  )181( 51  1,129  947  4,641   7,325    כסי המגזרנ
 32           המאזני שקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השוויה
 367           כסים שלא הוקצונ

           
 14,311           ך הכל נכסים ס
           
  3,111  )181( 28  592  268   834   1,570    תחייבויות המגזרה
  6,948           תחייבויות שלא הוקצוה
           
 10,059           ך הכל התחייבויות ס
           

   2  262  113  911   608    הוצאות הוניות
           
   1  219  41  424   709    חתפ
           

   3 30  34  99   143    תה של נכסים בלתי מוחשייםהפח
               

    -  2  10  25  38   תשלומים מבוססי מניות
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  )המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב
  

  מגזרי פעילות  .א
  

 2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט יו טלפון ניידרד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  
           כנסותה
 12,400  -  18  1,403  1,226  4,380   5,373    כנסות מחיצוניםה
 -  )780( 46  12  78  304   340    כנסות בין מגזריותה
           
 12,400  )780( 64  1,415 1,304  4,684   5,713    ך הכל הכנסותס
           
 *2,376  -  -  48 204  805  *1,319    וצאות המגזרת
           

 *)349(          נטו, עלויות מימון
           

 2,027           רווח לאחר הוצאות מימון
 6           וחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנילק ברווחי חברות מח

 2,033           רווח לפני מסים על הכנסה
 672           מסים על ההכנסה

            
 1,361           רווח נקי

           
           :מיוחס ל

 1,330            מחזיקי ההון  של החברה
 31            זכויות שאינן מקנות שליטה

            
 1,361            רווח לשנה

  
'כא3ראה באור   *
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  )המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב
  
  )המשך(מגזרי פעילות   .א
  
 2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  
 *13,810  )*229(  59  1,097  *837  4,290   *7,756    כסי המגזרנ
 37           המאזני שקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השוויה
 *1,309           כסים שלא הוקצונ

           
 15,156           ך הכל נכסים ס

           
  *3,497  )*229(  37  *592  *330   798   *1,969    תחייבויות המגזרה
 *7,487           תחייבויות שלא הוקצוה
           
 10,984           ך הכל התחייבויות ס

           
   3  299  *108  440   520    הוצאות הוניות

           
   3  244  46  398   789    חתפ

           
   2  26  29  80   *152    הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

  
  ' כא3ראה באור   *
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  )המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב
  

  מגזרי פעילות  .א
  
 2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    יה רבטלויז בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית ושרותי אינטרנט רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  
           כנסותה
 12,232  - 19  1,339  1,219  4,141   5,514    כנסות מחיצוניםה
 -  )764( 37  23  82  337   285     מגזריותכנסות ביןה
           
 12,232  )764( 56  1,362  1,301  4,478   5,799    ך הכל הכנסותס
           
 *1,584  - -  8  119  692   *765    וצאות המגזרת
           

 *)357(          נטו, עלויות מימון
           

 1,227           רווח לאחר הוצאות מימון
 11           לק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניח

 1,238           רווח לפני מסים על הכנסה
 488           מסים על ההכנסה

            
 750           רווח נקי

           
           :מיוחס ל

 809            מחזיקי ההון  של החברה
 )59(           שליטה זכויות שאינן מקנות

            
 750            רווח לשנה

 
' כא3ראה באור   *
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  )המשך( דיווח מגזרי -  28אור ב
  
  )המשך(מגזרי פעילות   .א
  
 2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
     תקשורת     
    טלויזיה רב בינלאומית  תקשורת פנים  
 מאוחד התאמות אחרים ערוצית  אינטרנטושרותי רדיו טלפון נייד ארצית נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש   
  
 *15,179  )*214( 47  1,008  *784  3,717   9,837    כסי המגזרנ
 32           המאזני שקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השוויה
 *2,334           לא הוקצוכסים שנ

           
 17,545           ך הכל נכסים ס

           
  *3,830  )*209(  33  584  346   756   2,320    תחייבויות המגזרה
 *8,524           תחייבויות שלא הוקצוה
           
 12,354           ך הכל התחייבויות ס

           
   2  208  47  337   511    הוצאות הוניות

           
   3  268  38  407   875    חתפ

           
   3  25  *31  63   *151    הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

           
   1  -  -  -   5    הפסדים מירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ורכוש קבוע

           
   -  -  -  -   287    תשלומים מבוססי מניות

  
  'כא3אור ראה ב  *
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   עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים-  29אור ב
  

שרותי , שרותי גישה, שרותי טלפוניה: כגון, מספקות שרותי תקשורת מגוונים, החברה והחברות המאוחדות שלה  .א
 השרותי טלוויזי, שרותי תקשורת בינלאומית ואינטרנט, שרותי תשתית שונים, שרותי תמסורת, מידע ותקשורת נתונים

  ").השרותים "-להלן (ר ועוד "שרותי נס, ן"שרותי רט, ערוצית-רב
  

רותים מצויים גם בעלי העניין בחברה חברה והחברות המאוחדות שלה את השבין שאר הגורמים שלהם מספקות ה
מדינת ישראל שהחזיקה עד אותו ,  ממניות החברה30% -ב 2008 בספטמבר 25שהחזיקה עד . אר.סב.אפ, ובכללם
 ממניות החברה 10.66% –לרכישת כ . אר. סב. אפעל ידיבעקבות מימוש אופציה ( ממניות החברה 16% -מועד בכ

 ובמקביל המדינה חדלה להיות בעלת 40.66% –בחברה לכ . אר.סב. באותו מועד עלו אחזקות אפשבידי המדינה
ים שמונה על אותן מניות  ממניות החברה באמצעות כונס נכס17.75% -וקבוצת זאבי המחזיקה בכ) עניין בחברה

  .מטעם בנקים מסויימים
  

רותים המסופקים להם על ידי הרי שהש, חברה שאינם מדינת ישראלככל שמדובר בבעלי העניין ב, לאור האמור לעיל
לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64בהתאם לתקנה , החברה והחברות הבנות שלה הינם בגדר עסקאות זניחות ולפיכך

  .אינן מתוארות בדוחות אלה") התקנות "-להלן  (1993ג  "התשנ) ספיים שנתייםעריכת דוחות כ(
  

עם להלן מאפייניהן והיקפן של העסקאות , 2008 בספטמבר 25דינת ישראל כבעלת עניין בחברה עד ככל שנוגע למ
  : לתקנות) 2)(ד)(3(64בהתאם לתקנה המדינה 

  
רשויות , תאגידים ממלכתיים, משרדי הממשלה, לרבות, תאספקת שרותים מגוונים למדינה ולשלוחותיה הרבו  )1(

  ").רשויות המדינה("ברות ממשלתיות וח
  

התמורה בגין מרבית העסקאות אותן מבצעת החברה עם רשויות המדינה משולמות לפי תעריפים שנקבעו   )2(
ולמת לפי אשר התמורה בגינן אינה מש(יתרת העסקאות אותן מבצעת החברה עם רשויות המדינה . בתקנות

, עבודות על פי הזמנה, רותים שתעריפיהם אינם נקבעים בתקנותן שכגון בגי) תעריפים שנקבעו בתקנות
עבודות חפירה והתקנה ותחזוקת משדרים וכן עסקאות המבוצעות על ידי החברות המאוחדות , עבודות כקבלן

כאשר כל , יל במחירי שוק כל אלה הן עסקאות המבוצעות במהלך העסקים הרג-שלה עם רשויות המדינה 
  .עסקה פרטנית או שרות כשלעצמם אינם מהותיים מבחינת החברה

  
  .להלן'  ראה סעיף ה2008 בספטמבר 25לפרוט העסקאות עם משרדי הממשלה עד   )3(

  
  .הסדרים שאינם עומדים בתנאים אלו מקבלים גילוי נפרד בדוחות הכספיים

  
 הורחב בסיס ההכנסות 2001החל מינואר . וגים לממשלת ישראלמרבית חברות הקבוצה חייבות בתשלום תמל  .ב

החייבות בתשלום תמלוגים תוך הפחתה הדרגתית של שעור התמלוגים עד ליצירת שעור אחיד לכלל מפעילי 
 פורסם תיקון לתקנות התמלוגים המסדיר הפחתה של שעור התמלוגים לכל בעלי 2006בחודש אוגוסט .  התקשורת

 בשנת 1% לשנה וזאת עד לשעור של 0.5%בשעור של , 2006 בינואר 1החל מיום , ם בתמלוגיםהרשיונות המחוייבי
כמו כן הודיע המשרד כי יפעל לתיקון התקנות באופן שיינתן לחברה פטור רטרואקטיבי החל מחודש ינואר . 2010
 הועברה על ידי 2007 בדצמבר 31ביום .  מחובת תשלום תמלוגים בגין הכנסות משרותים שנפתחו לתחרות2004

התקנת התקנות האמורה טרם  .שרי האוצר והתקשורת לאישור ועדת הכספים של הכנסת טיוטת תיקון תקנות כאמור
  . הושלמה
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  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -  29אור ב
  

אספקת שרותי  נחתם הסכם מסחרי בין החברה לבין משרד הביטחון בשם מדינת ישראל ל2005 במאי 8ביום   .ג
 3ההסכם אושר קודם לכן על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון ועל ידי הדירקטוריון ביום . תקשורת על ידי החברה

אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של , בהיות החברה באותה עת בשליטת המדינה,  והיה טעון2005במאי 
אישור . 2001-א"התשס, )קה בין חברה לבין בעל שליטה בהעס(בהתאם לתקנות ניירות ערך ) ברוב מיוחד(החברה 

ההסכם התעכב בשל פניית משרד התקשורת והממונה על ההגבלים עסקיים לקבלת התייחסות החברה לשאלות 
 התקבל בחברה מכתב רשות ההגבלים העסקיים לבא כוח משרד הבטחון 2006 באוגוסט 23ביום . שהועלו על ידם

, כי ההסכם אינו סותר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים, רשות ההגבלים העסקייםבמסגרתו הודיעה , ל"וצה
לעמוד על ביטולו של ההסכם , בעת הנוכחית, וכי רשות ההגבלים העסקיים אינה רואה מקום, 1988 -ח "התשמ
הדוחות הכספיים כוללים את ההכנסה לפי . החברה העבירה העתק מהמכתב לידיעת משרד התקשורת. האמור

 משרד התקשורת סבור כי ההסכם כולל הנחות אשר החברה אינה רשאית לתת וכי הוא , עם זאת.הסכם החדשה
) 2006 בדצמבר 4בהמשך לפניה קודמת שלו מיום ( דרש המשרד 2007 למרס 27ביום . נחתם לתקופה ארוכה מידי
החברה הודיעה למשרד הבטחון . שיונה של החברה תהיה בו הפרה של הוראות הדין ורכי ההסכם יתוקן באופן שלא

שקדם להסכם , 2002ל על פי התעריפים שנקבעו בהסכם מיולי "על ביטול הסדרי ההנחות והיא מחייבת את צה
בשלב זה אין באפשרות החברה . אולם משרד הבטחון משלם לחברה על פי התעריפים בהסכם הנוכחי, הנוכחי

 8ם הכנסה ממשרד הביטחון על פי התעריפים בהסכם מיום להעריך את ההתפתחויות ולכן הדוחות הכספיים כוללי
בהמשך ,  ומתעריפי החברה הרגילים2002 שהינם נמוכים מהתעריפים על פי ההסכם הקודם משנת 2005במאי 

פנתה החברה ליועץ המשפטי לממשלה להכרעה בין משרד הביטחון למשרד התקשורת בנוגע לסוגיית ההסכם משנת 
והצדדים מצויים במשא ומתן , 2008 נסתיימה בחודש מאי 2005שנת קרה תקופת ההסכם מיצויין כי בכל מ. 2005

  .לבחינת תנאי המשך ההתקשרות
  

 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של 2006 במרס 23לאחר שאושר ביום ( נחתם הסכם 2007 ביולי 29ביום   .ד
שבמסגרתו יוענקו לחברה שרותי ניהול וייעוץ . אר.סב.עם תאגיד בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ) החברה
והכל , או בחברות הבנות שלה/לרבות באמצעות דירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו, שוטפים

יום השלמת  (2005 באוקטובר 11תקופת ההתקשרות הינה החל מיום . ב לשנה" מיליון דולר ארה1.2 -בתמורה ל
 אישרה 2008 בספטמבר 28ביום . 2008 בדצמבר 31ועד ליום ) אר.סב.על ידי אפ ממניות החברה 30%רכישת 

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים 
  .באותם תנאים של ההסכם המקורי, נוספות

  

  עם בעלי ענין וצדדים קשוריםויתרות עסקאות   .ה
  

  בדצמבר31 ביום לשנה שהסתיימה  
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  

 

      מכירת מוצרים ושרותים
  370  365  273   * למדינת ישראל

  3  -  1    אחרים
      

      הוצאות
      - *מדינת ישראל

  181  194  102    תמלוגים
  29  25  21    תדרים

      
      השקעות

  -  -  181   *םזכויות לתדרי
  
  . שבו המדינה חדלה להיות בעלת עניין בחברה2008 בספטמבר 25עד ליום   *

  .לגבי יתרות אחרות עם צדדים קשורים ראה באורים מתייחסים
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  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -  29אור ב
  
  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים   .ו

  
  : כוללותהטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים

  
  2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  ח"אלפי ש   אנשיםפרמס  
 

  10,355   5  )2( שכר
  8,959   5  )3( מענקי בונוס

  30,024   5  )26ראה באור  (תשלומי מבוססי מניות
      
     49,338  
  

ת שלושת ל החברה וכן א"ר הדירקטוריון ומנכ" כוללים את יו2008אנשי מפתח ניהוליים בקבוצה בשנת  )1(
  .אס.בי.בזק בינלאומי ודי,  של פלאפוןלים"המנכ

אינם מהותיים למעט קיטון בהפרשה להודעה מוקדמת ) הכלולים בסך השכר(שינויים בהפרשות אחרות  )2(
 .ח על פי הסכם העסקה שלו" אלפי ש746 -ל החברה בסך של כ"למנכ

  .ה הכללית של בעלי המניות של החברהח טעון אישור האסיפ" אלפי ש3,245ר הדירקטוריון בסך " ליוהבונוס )3(
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  2007  2006  
  ח"אלפי ש   אנשיםפרמס  ח"אלפי ש   אנשיםפרמס  
 

  )3( 13,386  2  )2( 10,479  3  עלות כוללת של שכר
    

  .ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ" כוללים את יו2006 - ו2007אנשי מפתח ניהוליים בשנת   )1(
  
. ל לשעבר בבזק בינלאומי"ל נוכחי בגין תקופת כהונתו כמנכ"ר קודמים וכן למנכ"ל ויו"ולל שכר ומענקים למנככ  )2(

העלות . ח על בסיס אומדן של עלות שכר ותשלומים עתידיים" מיליון ש4.6 -כולל כ, ר הדירקטוריון"שכר יו
 1ל בתקופה שמיום "מלא מקום מנכאינה כוללת שכר ותשלומים למי שכיהן כמ, ל אינה כוללת הפרשה זו"הנ

ל החברה לשעבר מר אמנון דיק " ואינה כוללת תגמול מיוחד למנכ2007 ביוני 26 ועד ליום 2007באפריל 
  .להלן' כמפורט בסעיף ח

  
בוטל , בעקבות פניית רשות ניירות ערך בנושא הבונוס לבכירים. ל פורש"ח למנכ" מיליון ש2.4כולל בונוס בסך   )3(

החברה קבלה החלטה כי במידה שבונוס זה לא יוחזר לחברה היא תנקוט באמצעים . ל האמור"נכהבונוס למ
  . המוכחשות על ידי החברההפורש טענותל "עם זאת למנכ. משפטיים לגביית החוב
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  הטבות לדירקטורים   .ז
  

 בר בדצמ31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
 

      
  167  372  619  )1(מועסקים בחברה  מול לחברי הדירקטוריון שאינםג

      
  2  4  3  הגמול ספר דירקטורים מקבלימ
      

  1,010  996  1,120  )2(שכר דירקטורים מקרב העובדים 
      

  2  2  2  מספר דירקטורים מקבלי השכר
      

  5,000  5,127  4,238  דמי ניהול לחברה בעלת שליטה
  
אינם , צים"הדחלמעט , אר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה.סב.מיום העברת השליטה בחברה לאפ  )1(

  .מקבלים גמול מהחברה
  
ום נוסף בגין מדובר בשכר המשולם לדירקטורים מקרב העובדים בגין עבודתם בחברה והם אינם מקבלים כל תשל  )2(

 וכן החלטת דירקטוריון החברה בדבר הקצאה 2006לעניין אופציות שהוקצו להם בשנת . כהונתם כדירקטורים בחברה
  .26 ראה באור 2009 בינואר 21נוספת לדירקטור מקרב העובדים מיום 

  
יפוי לנושאי המשרה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן התחייבות לש2003 בדצמבר 3ביום   )3(

לרבות בקשר עם הקצאת מניות למדינה מכח , של החברה בעניין הסכם המסגרת שנחתם בין החברה לבין המדינה
צמוד למדד המחירים לצרכן ) הקף גיוס ההון(ח " אלפי ש890,000ההתחייבות הוגבלה לסכום של . הסכם המסגרת

  . המסגרתאשר יתפרסם לאחר סיום גיוס ההון לחברה בהתאם להסכם
  
 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן התחייבויות לנושאי משרה בנושא 2004 במאי 13ביום   )4(

  :שיפוי וביטוח כדלקמן
  

התחייבות של החברה בעניין מתן הלוואה לנושאי משרה למימון הוצאות התדיינות סבירות בהליכים משפטיים   .א
  .ליסת ביטוח לנושאי משרה בעלות סבירהוכן התחייבות החברה לרכישת פו

  
  :מתן כתבי שיפוי מראש לנושאי משרה בחברה בעניינים הבאים  .ב

  
 מיליון 150ההיקף הכולל של שיפוי לא יעלה על .  ומעלה מהון מניות החברה15%תביעת בעל מניות שהחזיק   )1(

וחרגה בפוליסת ביטוח נושאי המשרה תביעה מסוג זה ה( מיליון דולר בגין הוצאות משפטיות 30דולר בתוספת 
  ).של החברה

  
, בכל הקשור עם תשקיף הצעת מכר של ניירות ערך של החברה על ידי מדינת ישראל והנפקה על ידי החברה  )2(

לרבות בגין התחייבויות לשיפוי מראש שניתנו ( הכולל של השיפוי ףההיק.  2004שהתפרסם בסוף חודש מאי 
ערב העברת השליטה בחברה , אם יינתנו, תחייבויות לשיפוי מראש אשר יינתנועד לפרסום התשקיף ובגין ה

צמוד , 2003לפי דוחותיה הכספיים לשנת ( מההון העצמי של החברה 25%לא יעלה על ) על ידי המדינה
  ).2003למדד נובמבר 

  
תתפו בהכנת התשקיף  החליט דירקטוריון החברה כי החברה תשפה את עובדי הקבוצה שהש2004 באפריל 20ביום   )5(

בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות התדיינות , ושאינם נושאי משרה בחברה, 2004שפורסם בחודש מאי 
  .במתכונת כתב השיפוי שניתן לנושאי משרה, בכל הקשור לתשקיף, סבירות בהן יעמדו

  
י בגין חבות כספית שתוטל על נושאי משרה  אישרה אסיפת בעלי המניות מתן התחייבות לשיפו2005 באפריל 6ביום   )6(

בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הליך למכירת אחזקות , בחברה ובגין הוצאות התדיינות סבירות בהן יעמדו
 .המדינה בחברה

או ימונו בחברה החל מתחילת הערכותה של החברה /או מונו ו/ההתחייבות לשיפוי תינתן לנושאי משרה אשר כהנו ו
  .הליך המכירה ועד למועד השלמת הליך המכירהבקשר עם 
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צמוד , 2004לפי דוחותיה הכספיים לשנת ( מההון העצמי של החברה 25%ההיקף הכולל של השיפוי לא יעלה על 
לרבות בגין התחייבויות לשיפוי מראש שניתנו עד ליום הוצאת כתב , )2004מבר למדד המחירים לצרכן של חודש נוב

, אם תינתן,  אשר תינתן2004 באפריל 21השיפוי בצרוף התחייבות לשיפוי מראש בהתאם למכתב שר האוצר מיום 
  .ערב העברת גרעין השליטה בחברה על ידי המדינה

  
  :כמפורט להלן, לבטח את נושאי המשרה בחברה,  אישרה אסיפת בעלי המניות2005 במאי 16ביום   )7(
  

, בתנאי הפוליסה הנוכחית,  לאחריות נושאי משרה בחברהRUN-OFFאישור מימוש אופציה לרכישת פוליסת 
 :בהתאם לשינויים הבאים

 
העברת מניות המדינה בחברה הנמכרות בהתאם להחלטת ) closing(לתקופה של שבע שנים מיום השלמת   .א

  "). מועד השלמת המכירה ("2004 ביולי 19ענייני הפרטה מיום ועדת שרים ל
 מיליון דולר בגין הוצאות 30 מיליון דולר בתוספת 150הסכום הכולל של הכיסוי הביטוחי לא יעלה על   .ב

  .משפטיות בישראל בלבד
 :גבולות אחריות  .ג

 מיליון דולר בגין הוצאות 30ת  מיליון דולר בתוספ150 שנים ראשונות בגבולות אחריות של 3 -כיסוי ל  )1(
 .משפטיות בישראל בלבד

 מיליון דולר בגין הוצאות 15 מיליון דולר בתוספת 75 שנים נוספות בגבולות אחריות של 3 -כיסוי ל  )2(
 .משפטיות בישראל בלבד

 מיליון דולר בגין הוצאות 5 מיליון דולר בתוספת 25כיסוי לשנה השביעית בגבולות אחריות של   )3(
 .פטיות בישראל בלבדמש

  .RUN- OFF -כי מדובר בגבול אחריות אחד לכל תקופת ה, מובהר
  ).פעמי מראש-תשלום חד( מיליון דולר 3 -סכום הפרמיה למלוא תקופת הביטוח   .ד

 
אשר כיהנו בחברה , אושר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה, 2005 במאי 16מיום , באותה אסיפה  )8(

 ההתחייבות לשיפוי אשר יחול במועד השלמת המכירה או שכיהנו במהלך שבע השנים שקדמו למועד זה בעת מתן
אשר בו , בשל חבות כספית שתוטל עליו בכל אחד מן האירועים המפורטים במסמך השיפוי ובתנאים המפורטים בו

תחייבות השיפוי לא תחול ה. פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה היא לטובת החברה
, בשל אירוע בר שיפוי, אם חוייב נושא המשרה, אולם, שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי פוליסת ביטוח, לגבי אירוע

ובכפוף לכך שסכום השיפוי לכלל נושאי , תשפה אותו החברה בהפרש, בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח
 מיליון דולר בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד 30 דולר בתוספת  מיליון150לא יעלה על , המשרה בחברה

 11. (אר.סב.עם השלמת העסקה למכירת מניות המדינה לאפ. לתביעה ובסך הכל לכל שנת ביטוח בתקופת הביטוח
 .נכנסה לתוקף התחייבות זו) 2005באוקטובר 

  

  ).2005 באוקטובר 11(מת המכירה  לעיל יושמו בתוקף ממועד השל8 - ו7, 6ההחלטות האמורות בסעיפים 
  

 אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את הארכת תקופת פוליסת 2005 באוגוסט 3ביום   )9(
החל .  דולר לחודש112,500חודשים בעלות של  4לתקופה של עד , RUN OFF תלרבות אופציי, ביטוח נושאי משרה

 11. (אר.סב.עם השלמת העסקה למכירת מניות המדינה לאפ). הפוליסה הקודמתמועד פקיעת  (2005 ביולי 31מיום 
  . מומשה ופוליסה זו פקעהRUN OFF -אופציית ה) 2005באוקטובר 

    
להתקשרות של " עסקת מסגרת" אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 2007 בדצמבר 26ביום   )10(

לכיסוי ) לאחר פקיעת הפוליסה שאושרה באותה אסיפה(ביטוח עתידיות בפוליסות , במהלך העסקים הרגיל, החברה
לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב , כפי שיהיו מעת לעת, אחריות דירקטורים ונושאי משרה

נושאי משרה מטעם ,  או יותר50%כל נושאי המשרה בחברות שבהן החברה מחזיקה מעל , בעלי שליטה בחברה
 או יותר ועובדים בכירים שאינם נושאי משרה לגבי פעולות ניהוליות 20%ה בחברות שבהן מחזיקה החברה החבר

הקלות בעסקאות עם בעלי (כמשמעותה בתקנות החברה " עסקת מסגרת" בדרך של -המבוצעות על ידיהם והכל 
 20% המהווה עד ב בתוספת סכום" דולר ארה510,000 בפרמיה שנתית בסך של עד 2000 -ס "התש) עניין

   .מהפרמיה האמורה בגין סכום הכיסוי הביטוחי הקיים כיום
  

אישר דירקטוריון החברה רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה  2008 באוקטובר 30ביום 
תקופת  ל כלסך מיליון דולר לתביעה ו100 אחריות של    בגבול2008 באוקטובר 11לתקופה של שנה החל מתאריך 

   מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות 30גבול אחריות של , הביטוח ובנוסף
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וזאת , )כחלק מגבול האחריות האמור לעיל(ולר  מיליון ד50וכן גבול אחריות לחברות בנות של , בישראל בלבד
. 2007 בדצמבר 26אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה ביום " עסקת מסגרת"במסגרת 

  .ב" דולר ארה369,000 -סך הפרמיה השנתית בגין הפוליסה כ
  

לשיפוי לנושאי המשרה בחברה בהתאם  אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות 2007 בינואר 17ביום   )11(
בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה , לכתב השיפוי

 25%סכום השיפוי הכולל הוגבל לתקרה של . במגבלות הקבועות בחוק החברות, )לרבות פעולותיו בחברות בנות(
כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי ארועים . ת מתן השיפוי בפועלמההון העצמי של החברה כפי שיהיה בע

בהמשך לכך אושר מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה חדשים שהצטרפו . המפורטים בתוספת לכתב השיפוי
  .לחברה

  
 עיקרי להלן. בחברה ר"היו של העסקתו תנאי  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את2008 ביוני 1ביום   )12(

  :ר הדירקטוריון"יו עם ההתקשרות
  

דירקטוריון החברה בהיקף משרה של  של פעיל דירקטוריון ר"כיו אישי עבודה הסכם במסגרת יועסק ר"היו  .א
  .ר בחברה"מועד תחילת עבודתו בפועל של היו, 2007 בספטמבר 4בתוקף מיום , 100%

ר זכאי "יהיה היו, כמו כן. המחירים לצרכן למדד צמוד יהיה והשכר ,לחודש ח"ש 175,000 יהיה ר"היו של שכרו  .ב
ר רכב צמוד "החברה תעמיד לרשות היו. קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה, להפרשות לביטוח מנהלים

  .ותשא בכל הוצאות אחזקת הרכב
 .להלן) 2('ב26 כתבי אופציה כמתואר בבאור 9,000,000ר יוענקו "ליו  .ג
בונוס שנתי תעשה בהתאם לקביעתו ושיקול דעתו של דירקטוריון החברה ובכפוף החלטה לגבי הענקת   .ד

סכום הבונוס השנתי במידה ויוחלט על הענקתו . לאישור ועדת הביקורת של הדירקטוריון והאסיפה הכללית
 .יסתכם בשש עד שמונה עשרה משכורות חודשיות

" מענק חתימה"ר תשלום מיוחד כ"רה ליותשלם החב, בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית להסכם  .ה
 .ח" ש1,200,000בסך 

כפי שיהיה מקובל מעת לעת , ר"ר בביטוח דירקטורים נושאי משרה וכן תשפה את היו"החברה תבטח את היו  .ו
 . לגבי דירקטורים אחרים בחברה

ה בכל עת ומכל עם זכות לכל צד להביאה לקיצ, ר הינה לתקופה בלתי מוגבלת"ההתקשרות בין החברה ליו  .ז
  ).ר"על ידי היו( חודשים מראש 6-ו) על ידי החברה( חודשים מראש 12סיבה שהיא בהודעה של 

  
ל "כי חתמה על הסכם עם מנכ, לחברה,  ממניות החברה30%-המחזיקה ב, אר.סב. הודיעה אפ2007 ביוני 28ביום   .ח

ח כמחווה על " אלפי ש5,750מול מיוחד בסך אר תג.סב.על פיו ישולם לו על ידי אפ, החברה לשעבר מר אמנון דיק
  . בקרן הון מופעלות בין תאגיד לבעל שליטה-התגמול נרשם בספרי החברה כהוצאות שכר ובמקביל. תרומתו לחברה

  
  .19באשר לערבויות לצדדים קשורים ראה באור   .ט
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   ניהול סיכונים פיננסיים-  30באור 
  

  כללי
  

  :ובעים משימוש במכשירים פיננסיםהקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנ
  

  סיכון אשראי  
 סיכון נזילות  
  ).סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר, הכולל סיכון מטבע(סיכון שוק   

  
. הסבר על אופן ניהול הסיכונים ותהליכי המדידה, בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים לעיל

  .וח הכספי בבאורים נוספיםגילוי כמותי נוסף נכלל בד
  

ניהול הסיכונים . האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון
בקבוצה מטרתו להגדיר ולעקוב באופן שוטף אחר הסיכונים ולמזער את ההשפעות האפשריות הנובעות מחשיפה זו בהתאם 

מדיניות הקבוצה הינה לגדר באופן חלקי את החשיפה .  הפרמטרים המשפיעים על הסיכוןלהערכותיה וציפיותיה לגבי
  .מדד המחירים לצרכן ושערי הריבית, מתנודות בשערי מטבע חוץ

  
  סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו 
  .והוא נובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים ומהשקעות בפקדונות ובניירות ערך, החוזיות

  
מזומנים והשקעות בפקדונות . להנהלה מדיניות אשראי והיא מקיימת מעקב שוטף אחר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי

 מהותית ונדרשיםעל יתרות לקוחות  הערכות אשראי מתבצעות ,בתאגידים בנקאיים בעלי דרוג גבוהובניירות ערך מופקדים 
  .בטחונות בגין נכסים פיננסיים

    
  לקוחות וחייבים אחרים
אופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בהנהלת הקבוצה עוקבת 

 בנוסף קיים פיזור רב של יתרות .את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק, לפי הערכת ההנהלה, בצורה נאותה
  .הלקוחות

  
  השקעות

עסקאות בהן מעורבים .  שהינם נזילים וסחירים ושל חברות בעלות דרוג השקעהממשלתייםלקבוצה השקעות בניירות ערך 
  .נגזרים נערכות עם גופים בעלי דרוג אשראי גבוה

  
  ערבויות

החברה נותנת בהתאם לצורך ערבויות בנקאיות , כמו כן. על פי חוקביצוע וערבויות , דיניות הקבוצה היא לתת ערבויות מכרזמ
  .19 לקבוצה היו ערבויות כמתואר בבאור 2008 בדצמבר 31ליום . להתחייבויות בנקאיות של חברות מאוחדות

  
רים החשיפה המרבית לסיכון אשראי מיוצגת על ידי הערך בספ. לתאריך הדיווח לא קיים ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי

  .כולל נגזרים במאזן, של כל נכס פיננסי
  

  סיכון נזילות
 הקבוצה לניהול הנזילות שלה מדיניות. סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות

 ובתנאי מצוקה גם בתנאים רגילים, שתמיד תהייה לה נזילות מספקת למילוי התחייבויותיה במועד, ככל הניתן, היא להבטיח
  ).3('ב13כמו כן לעניין אגרות החוב המוחזקות על ידי חברה מאוחדת ראה באור . ללא שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים, יחד

  
  סיכוני שוק

 מחירי חומרי ,י ריבית ומחירי ניירות ערךשעור, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק
מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח .  ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסייםם ועודגל

למניעת חשיפות תזרימיות משמעותיות לסיכוני שוק שישפיעו על על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים 
   .תוך כדי מיקסום התשואה לסיכון) עד שנה( בטווח הקצר מזומנים שלההתחייבויותיה ותזרים ה, תוצאות הקבוצה

מבצעת הקבוצה פעולות גידור מלא או חלקי ולוקחת בחשבון את ההשפעות של החשיפה בשיקוליה במהלך עסקיה הרגילים 
    . שהינה לוקחת ובניהול תיק ההשקעות שלהההלוואותבקביעת סוג 
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  )המשך( ניהול סיכונים פיננסיים -  30באור 
  
  יכון מדד המחירים לצרכןס

שינויים בשעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה בעיקר בשל התחייבויותיה 
במסגרת יישום מדיניות צמצום . לקבוצה עודף התחייבויות על נכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן. הצמודות למדד

פרק הזמן של עסקאות האקדמה שווה או קצר מפרק הזמן של . אות אקדמה כנגד המדדהקבוצה מבצעת עסק, החשיפה
חלק ניכר מיתרות המזומנים מושקע בפקדונות החשופים לשינוי בשווים הריאלי כתוצאה משינוי בשעור . החשיפות המגודרות
  .מדד המחירים לצרכן

  
  סיכון מטבע חוץ

. לומים עבור רכישת ציוד הקצה והרכוש הקבוע הצמודים לדולר ולאירוהקבוצה חשופה לסיכוני מטבע חוץ בעיקר בשל תש
לקבוצה עודף . בעיקר בדולר, הקבוצה נותנת שרותים ללקוחות ומקבלת שרותים מספקים ברחבי העולם במטבע חוץ, בנוסף

ה כנגד הדולר הקבוצה מבצעת עסקאות אקדמ, במסגרת יישום מדיניות צמצום החשיפה. התחייבויות על נכסים במטבע חוץ
  . פרק הזמן של עסקאות הגידור שווה או קצר מפרק הזמן של החשיפות המגודרות. והאירו ורוכשת אופציות כנגד הדולר

  
  סיכוני ריבית

הקבוצה חשופה לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה מהשקעות באגרות חוב נושאות ריבית קבועה וכן מאשראי אותו היא מקבלת 
ההתחייבויות .  לשינויים בתזרימי המזומנים כתוצאה מאשראי שהיא מקבלת בריבית משתנה חשופההקבוצה. בריבית קבועה

  . ואינן חושפות אותה לסיכון שערי ריבית בטווח הקצרבריבית משתנה הן בעיקר
  
  
  
   מכשירים פיננסים -  31באור 

  
  חשיפה לסיכון אשראי

  
, החשיפה המירבית לסיכון האשראי בתאריך מאזן.  המירביתהערך בספרים של הנכסים הכספיים מייצג את חשיפת האשראי

  :היתה כדלקמן
  
 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
  ערך בספרים  ערך בספרים   
 

 1,203  786   מזומנים ושווי מזומנים
 115  57   נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 294  6   ווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בש

 3,105  3,070   לקוחות וחייבים אחרים
 149  130   פקדון בבנק למתן הלוואות לעובדים

 3  3   השקעות אחרות
 61  24   נגזרים 

    
  4,076 4,930 
  

  . לעניין החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות7ראה באור 
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  )המשך(סים  מכשירים פיננ-  31באור 
  

  סיכון נזילות
  ריביתכולל תשלומי ,  של התחייבויות כספיותהחוזייםלהלן מועדי הפרעון 

  
  2008 בדצמבר 31ליום     
           חודשים או6  תזרים מזומנים      
  מעל חמש שנים   שנים3-5   שנים1-2   חודשים6-12  פחות  חוזי  הערך בספרים    
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"יליוני שמ  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    
 

                  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
                  

  -   -   -   -   1,381   1,381   1,381     ספקים
  -   -   -   5   653   658   658     זכאים אחרים

  -   -   -   -   31   31   31     אשראי לזמן קצר
  55   131   54   52   915   1,207   1,168     )1(הלוואות מבנקים

  917   1,396   450   -   466   3,229   2,737     אגרות חוב שהונפקו לציבור
  881   849   491   123   390   2,734   2,001     )2(אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים

  -   266   -   -   -   266   109     מגופים מוסדיים הלוואות
                  
     8,085   9,506   3,836   180   995   2,642   1,853  
                  

                  התחייבויות פיננסיות נגזרות
  -   -   1   -   1   2   1     קדמה על מטבעותאחוזי 

  -   -   -   -   1   1   1     אופציות על שער החליפין
  -   -   )3(  7   -   4   15     י אקדמה על מדד מחירים לצרכןחוז

  
     17   7   2   7  )2(   -   -  
                  

  1,329   -   -   -   -   1,329   449     הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
  
  ,2008 בדצמבר 31ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות שנקבעו נכון ליום " מיליון ש846 -כולל הלוואות של חברה מאוחדת בסך של כ  )1(

  )).1('ב 13ראה באור (
  )).1('ג13ראה באור (ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות " מיליון ש116-כולל אגרות חוב של החברה בסך של כ  )2(
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  )המשך( מכשירים פיננסים -  31באור 
  

  )המשך(סיכון נזילות 
  
  2007 בדצמבר 31ליום     
           חודשים או6  תזרים מזומנים      
  מעל חמש שנים   שנים3-5   שנים1-2   חודשים6-12  פחות  חוזי  יםהערך בספר    
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    
 

                  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
                    

  -   -   -   -   1,533   1,533   1,533     ספקים
  -   -   -   5   608   613   613     זכאים אחרים

  -   -   -   81   -   81   81     אשראי לזמן קצר
  146   1,037   174   102   120   1,579   1,298     )1(הלוואות מבנקים

  1,199   1,445   446   -   461   3,551   2,959     אגרות חוב שהונפקו לציבור
  959   1,007   489   117   348   2,920   2,302     )2(אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים

  254   -   -   -   -   254   105     מגופים מוסדיים הלוואות
                  
     8,891   10,531   3,070   305   1,109   3,489   2,558  
                  

                  התחייבויות פיננסיות נגזרות
  -   -   -   -   11   11   11     קדמה על מטבעותאחוזי 
  -   -   -   1   -   1   -     ם לצרכןי אקדמה על מדד מחיריחוז
                  
     11   12   11   1   -   -   -  
                  

  1,384   -   -   -   -   1,384   375     הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
  
   2007 בדצמבר 31 פיננסיות שנקבעו לה נכון ליום ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות" מיליון ש846 -כולל הלוואות של חברה מאוחדת בסך של כ  )1(

  )).3('ג13ראה באור (
  )).1('ג13ראה באור (ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות " מיליון ש112-כולל אגרות חוב של החברה בסך של כ  )2(
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  )המשך( מכשירים פיננסים -  31באור 
  

  דדסיכוני מטבע וסיכון מ
  

  :הינו כדלקמן, סיכון המטבע של הקבוצה המבוסס על ערכים נקובים
  

  2008 בדצמבר 31  
  סך כל      צמוד    
  יתרות  באירו או  בדולר או  למדד    

  כספיות  צמוד לאירו  צמוד לדולר  המחירים  ללא הצמדה  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
            נכסים
  786   3   12   -   771   מנים ושווי מזומניםמזו

  2,373   -   70   24   2,279   לקוחות
  115   -   -   -   115   חייבים אחרים

  33   -   7   18   8   השקעות אחרות לרבות נגזרים
  576   -   15   35   526    ארוך לזמן לקוחות

            השקעות והלוואות לזמן ארוך לרבות 
  182   -   50   1   131   נגזרים 

            
  4,065   3   154   78   3,830   סך הכל נכסים

            
            התחייבויות

  1,780   -   -   903   877   הלוואות ואשראי
  1,381   7   251   -   1,123   ספקים

  1,242   -   -   345   897   התחייבויות והפרשות שוטפות אחרות
            התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים 

  4,162   -   -   4,162   -   ח"ואג 
  558   -   -   558   -   הלוואות שהעמיד המיעוט ואחרים

  126   -   -   66   60   התחייבויות והפרשות אחרות לזמן ארוך
            

  9,249   7   251   6,034   2,957   סך הכל התחייבויות
            
            
            

            פרוט עסקאות מטבע עתידיות
  -   -   216   -   )216(  שקל/ דולראקדמהעסקאות 
  -   -   -   1,720   )1,720(  שקל/ שקל צמוד מדדאקדמהעסקאות 

  -   5   -   -   )5(  שקל/עסקאות אקדמה יורו
  )110(  -   )110(  -   -   שקל/אופציות מכר דולר
  100   -   110   -   -   שקל/אופציות רכש דולר

            
  )1,941(   1,720   216   5   -  
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  )המשך(סים  מכשירים פיננ-  31באור 
  

  )המשך(סיכוני מטבע 
  

  2007 בדצמבר 31  
    ח אחר"מט          
  סך כל  או צמוד      צמוד    
  יתרות  ח"למט  באירו או  בדולר או  למדד    
  כספיות  אחר  צמוד לאירו  צמוד לדולר  המחירים  ללא הצמדה  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
 

              כסיםנ
  1,203   1   4   83   -   1,115   מזומנים ושווי מזומנים

  2,403   -   -   58   15   2,330   לקוחות
  167   -   -   1   -   166   חייבים אחרים

  400   1   56   35   192   116   השקעות אחרות לרבות נגזרים
  535   -   -   25   24   486   לקוחות וחייבים אחרים לזמן ארוך

              ות לזמן ארוך לרבות השקעות והלווא
  225   -   -   60   16   149   נגזרים 

              
  4,933   2   60   262   247   4,362   סך הכל נכסים

              
              התחייבויות

  1,913   -   31   -   955   927   הלוואות ואשראי
  1,533   -   8   313   -   1,212   ספקים

  1,194   -   1   12   244   937   התחייבויות והפרשות שוטפות אחרות
              התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים 

  4,733   -   -   -   4,733   -   ח"ואג 
  480   -   -   -   *480   -   הלוואות שהעמיד המיעוט ואחרים

  117   -   -   1   *59   57   התחייבויות והפרשות אחרות לזמן ארוך
              

  9,970   -   40   326   6,471   3,133   סך הכל התחייבויות
              
              
              

              פרוט עסקאות מטבע עתידיות
  -   -   -   389   -   )389(  שקל/ דולראקדמהעסקאות 
  -   -   -   -   2,600   )2,600(  שקל/ שקל צמוד מדדאקדמהעסקאות 

              
  )2,989(   2,600   389   -   -   -  
 

  ' כא3 ראה באור   *
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  )המשך(מכשירים פיננסים  -  31באור 
  

  :ח לגבי שערי חליפין ומדד המחירים לצרכן"נתונים בש
  
   השינוי%   השינוי%        
   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31  
  2008  2007  2006  2008  2007  
 

    3.40   3.8   116.9  120.9  125.5  (*)מדד המחירים לצרכן בנקודות
  )8.97(  )1.14(  4.225  3.846  3.802 ב" דולר ארה1
  1.71   )6.39(  5.564  5.659  5.297  אירו1

  
  100=1998מדד בגין החודש לפי בסיס ממוצע   (*)

  
  ניתוח רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן ולמטבע חוץ

  
הון העצמי את ה) מקטינה(היתה מגדילה , 2007 - ו2008  בדצמבר31 כנגד המטבעות הבאים לתאריך שקלהתחזקות של ה

יישארו , ובמיוחד שעורי הריבית, ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים. ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן
  .קבועים

  
  רווח או הפסד  הון עצמי   
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
 

      2008ר ב בדצמ31
  4 5  של השקל כנגד הדולר10% התחזקות בשעור -ב " דולר ארה1
  - -    של השקל כנגד האירו5% התחזקות בשעור של - אירו 1

    (*)  מעבר לתחזית האינפלציה 10% התחזקות בשעור של -מדד 
  )6( )6(  ) בשנה2% תחזית אינפלציה של(

      
      2007 בדצמבר 31

  17 4  של השקל כנגד הדולר10% התחזקות בשעור -ב " דולר ארה1
  )1( 1    של השקל כנגד היורו5%  התחזקות בשעור של- אירו 1

    (*) מעבר לתחזית האינפלציה 5% התחזקות בשעור של -מדד 
  )2( )2(  ) בשנה2% תחזית אינפלציה של(
  

  .שיעורי ניתוח הרגישות נקבעו על פי הערכות בהתאם לתנאים המשתנים במשק(*) 
  

 31לתאריך  המחירים לצרכן בשעור דומה ולירידה במדדל "כנגד המטבעות הנבשעורים דומים  השקלל שלהחלשות 
  .בהנחה שכל שאר המשתנים יישארו קבועים, ובאותם סכומים,  הפוךןאם כי בכיוו, בדצמבר היתה אותה השפעה
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  )המשך( מכשירים פיננסים -  31באור 
  

  סיכון שעורי ריבית
  

  :כדלהלןפרופיל המכשירים הפיננסיים נושאי ריבית של הקבוצה לתאריך הדיווח הינו  
  

  הערך בספרים  הערך בספרים   
   2008 2007 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
 

      מכשירים בריבית קבועה
 *2,517   2,162    נכסים פיננסיים

 )*5,787(  )6,015(   התחייבויות פיננסיות
 )375(  )449(   הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת

      
   )4,302( )3,645( 
      
      שירים בריבית משתנהמכ

 *20   -    פיננסיםנכסים 
 )958( )31(   התחייבויות פיננסיות

       
   )31( )938( 
  
  ' כא3ראה באור   *
  

  ניתוח רגישות השווי הוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה
  

 הקבוצה מייעדת נגזרים וכן אין, נכסים והתחייבויות בריבית קבועה של הקבוצה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לכן לשינוי בשעורי ריבית במועד . כמכשירים מגדרים בהתאם למודל חשבונאות גידור של שווי הוגן) חוזי החלפת ריבית(

  .הדיווח לא תהייה כל השפעה על רווח והפסד
  

  ניתוח רגישות תזרים המזומנים לגבי מכשירים בשעורי ריבית משתנה
  

 -שעורי הריבית במועד הדיווח היה מקטין את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכום של כ נקודות בסיס ב100 של גידול
ובמיוחד שערי , ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים). ח" מיליון ש7 - בסכום של כ- 2007בשנת (ח " מיליון ש0.23

  . יישארו קבועים, מטבע חוץ
  

  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  107

  )המשך( מכשירים פיננסים -  31באור 
  

  וגןשווי ה
  

מקום שיש הבדל , הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסייםההבדלים בגין הטבלה שלהלן מפרטת את 
השווי ההוגן של ההלוואות לזמן . הערך בספרים של נכסים פיננסיים אינו שונה מהותית מהשווי ההוגן שלהם. מהותי ביניהם

  .ן בספריםארוך שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת קרוב לערכ
  
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31  
  שווי הוגן  הערך בספרים  שווי הוגן  הערך בספרים  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
 
          

  81   81   31   31   אשראי לזמן קצר
          הלוואות מובטחות 

          מבנקים ומאחרים 
  598   591   473   481   צמוד מדד

  846   846   808   846   צמדהללא ה
          
          ח שהונפקו לציבור"אג

  3,046   3,043   2,841   2,816   צמוד מדד
          

         ח שהונפק למוסדות"אג
           פיננסיים ואחרים

  2,354   2,302   2,098   2,106   צמוד מדד
  31   32   -   -   צמוד אירו 

          
   6,280   6,251   6,895   6,956  
  

  שווי ההוגןאומדן ה
  .4השיטות לפיהן נקבע השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מפורטות בבאור 

  
  שעורי ריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן

  
   2008 2007 
   % % 
 

 7.3  7.4   לקוחות זמן ארוך
 5.5  7.5   הלוואות

 5.3  6.2   אגרות חוב
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  רדים של החברה  נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפ-  32באור 
  

  מאזן  .א
  
      2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש באור    
  

        נכסים
         

  451  93      מזומנים ושווי מזומנים
  366  23       נגזריםלרבותהשקעות 
  1,059  902      לקוחות

  181   531       חייבים אחרים
  19  11      מלאי

  17  34      נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה
        

  2,093  1,594      נכסים שוטפיםסך הכל 
        

  51   54       לקוחות וחייבים אחרים
  174  137       נגזריםלרבותהשקעות 
  3,873  3,647   'ה32   רכוש קבוע
  176  138      מוחשיים-נכסים בלתי

  185  171       ואחרותהוצאות נדחות
  5,033  4,961      העלותשיטתהמטופלות לפי  השקעות בחברות מוחזקות

  643  537      דחיםנכסי מסים נ
        

  10,135  9,645      סך הכל נכסים בלתי שוטפים
        

  12,228  11,239       נכסיםסך הכל 
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

  )המשך(מאזן   .א
  
      2008  2007  
  ח"מיליוני ש  ח"וני שמילי באור    
  

        התחייבויות 
         

  722  671   'ו32   אגרות חוב 
  448  330      ספקים 

  490  530       לרבות נגזרים, זכאים אחרים
  57  19       התחייבויות מס שוטפות

  21   25       הכנסה נדחית
  287  253      הפרשות

  663  355      הטבות לעובדים
        

  2,688  2,183      ת שוטפותסך הכל התחייבויו
        

  3,974  3,605   'ו32    אגרות חוב
  7  19       התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  219  219      הטבות לעובדים
        

  4,200  3,843      שוטפות סך הכל התחייבויות שאינן
        

  6,888  6,026      סך הכל התחייבויות
        

        הון
  6,132  6,132      הון מניות
  680  752      קרנות

  )1,472( )1,671(     גרעון בהון
        

  5,340  5,213      סך הכל הון 
        

  12,228  11,239      סך הכל הון והתחייבויות
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

   דוח רווח והפסד  .ב
  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום     
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש    
  

 5,799   5,713   5,498  'ז32  כנסות ה
        

        לויות והוצאותע
 1,026   941   852     פחת והפחתות  
 1,557   1,293   1,202     שכר עבודה 
 2,233   2,121   1,873  'ח32  הוצאות הפעלה וכלליות  

 *210   *39   96    נטו, ות תפעוליות אחרות  הוצא
        
    4,023   4,394  5,026 

        
 773   1,319   1,475    ווח תפעוליר

        
 )*669(  *43   )244(   נטו,  מימון)הכנסות(הוצאות 

        
 1,442   1,276   1,719    ווח לפני מסים על הכנסהר

        
 254   394   400    מסים על הכנסה

        
 1,188   882   1,319    רווח לשנה

  
  'כא3ראה באור   *
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

   בדצמבר31דוח על הכנסות והוצאות שהוכרו לשנה שנסתיימה ביום   .ג
  
    2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש    
  

        וי הוגן של נכסים פיננסיים שינוי נטו בשו
 )1(  5   -    המסווגים כזמינים למכירה 

        
        שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 

        זמינים למכירה שהועבר לרווח
 )5(  -   )5(   והפסד 

        
       אקטוארים מתכנית הטבה ) הפסדים(רווחים 

 )3(  13   )2(   מוגדרת 
        

        ין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות מסים בג
 2   )4(  1    להון עצמי 

        
 )7(  14   )6(   הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות להון

        
 1,188   882   1,319    רווח לשנה

        
 1,181   896   1,313    סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

  
  



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
  
  
  

  112

  )המשך( הנפרדים של החברה  נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים-  32באור 
  

  דוח על תזרימי המזומנים  .ד
  
    2008  2007  
  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  882   1,319    רווח לשנה
       :התאמות

  789   709   ' ה32 פחת
  146   114    הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
  6   29    הפחתת הוצאות נדחות ואחרות

  189   )426(   נטו, עלויות מימון
  )87(  )68(   נטו, רווח הון

  -   38    עסקאות תשלום מבוסס מניות
  6   -    תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר

  394   400    הוצאות מסים על הכנסה
  )183(  143    הלוואה לצד קשור)  שערוך(ירידת ערך 

       
  )6(  9    שינוי במלאי
  )201(  154    ת שינוי בלקוחו

  33   )17(   שינוי בחייבים אחרים
  )56(  49    שינוי בזכאים אחרים

  27   )88(   שינוי בספקים 
  79   )34(   שינוי בהפרשות

  )304(  )306(   שינוי בהטבות לעובדים
  )8(  1    שינוי בהכנסה נדחית ואחרים

       
  )324(  )335(   מס הכנסה ששולם

       
  *1,382   1,691    עילות שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפ

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )93(  )98(   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות
  169   144    והוצאות נדחות תמורה ממכירת רכוש קבוע
  647   319    נטו, מימוש השקעות שוטפות

  )412(  )518(  ' ה32 רכישת רכוש קבוע
  54   19    קעות והלוואות לזמן ארוךתמורה ממימוש הש

  )3(  )2(   השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת העלות
  *4   302    דיבידנד שהתקבל
  *91   34    ריבית שהתקבלה

       
  *457  200    השקעה )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  
  
  
  
  ' כא3ראה באור   *
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  )המשך(ם מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  נתונים תמציתיי-  32באור 

  
  )המשך(דוח על תזרימי המזומנים   .ד

  
    2008  2007  
  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש באור  
 

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  1,200   -   ' ו32 הנפקת אגרות חוב
  )1,811(  )593(  ' ו32 פרעון אגרות חוב
  )2,860(  )1,514(   דיבידנד ששולם
  )238(  )183(   ריבית ששולמה

  77   52    נטו, בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים) תשלום(תקבול 
       

  )3,632(  )2,238(   לפעילות מימון מזומנים נטו ששימשו
       

  )1,793(  )347(   נטו במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול 
  2,262   451     בינואר1מזומנים ושווי מזומנים ליום 

       יתרות מזומנים השפעת תנודות בשער החליפין על
  )18(  )11(    ושווי מזומנים

       
  451   93    מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  
  
  לשנה שנסתיימה      
   בדצמבר31ביום       
      2006  
  ח"מיליוני ש    
 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  1,188      רווח 

  817      ווח התאמות לר
       

  2,005      מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
       

  *1,349      תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה
       

  )2,776(     תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון
       

  578      נטו במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול 
  1,679       בינואר1מזומנים ושווי מזומנים ליום 

  5      יתרות מזומנים השפעת תנודות בשער החליפין על
       

  2,262       בדצמבר31מזומנים ושווי מזומנים ליום 
 
  

  'כא3ראה באור   *
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

  רכוש קבוע בחברה  .ה
 

  
 2007 2008   תנועה ברכוש קבוע

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    
  

      עלות או עלות נחשבת
         

  16,448   16,385       בינואר1יתרה ליום 
  442   504      תוספות
 )451( )184(     גריעות

  )54(  )53(     העברה לנכסים מוחזקים למכירה
       

 16,385  16,652       בדצמבר31יתרה ליום 
       

       פחת והפסד מירידת נכסים
       

  12,203   12,512     בינואר1יתרה ליום 
  789   709    פחת לשנה

 )440( )178(     גריעות
  )40(  )38(     העברה לנכסים מוחזקים למכירה

       
 12,512  13,005       בדצמבר31יתרה ליום 

       
       הערך בספרים

       
 4,245  3,873     בינואר1ליום 

       
 3,873  3,647     בדצמבר31ליום 
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

  אגרות חוב  .ו
  

  תנאים וטבלת החזר חובות
 
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    שעור הריבית    
  ערך בספרים  ערך נקוב  ערך בספרים  ערך נקוב    הנומינלית    
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  שנת הפדיון  אחוזים  מטבע  
 

                :אגרות חוב שהונפקו לציבור
                צמודות למדד המחירים לצרכן 

  3,915   3,587   3,740   3,287   2009-2016  4.8-5.3  שקל   5- ו4 סדרה 
  

               ת פיננסים ודסב שהונפקו למוואגרות ח
  :ואחרים 

  750   689   536   471   2009-2014  4.8-6.35  שקל  רים לצרכןצמודות למדד המחי
  31   22   -          צמודות לאירו

                
           536     781  
                

  4,696     4,276           סך התחייבויות נושאות ריבית
  

  :אגרות החוב עומדות לפרעון בשנים הבאות בהתבסס על דוחות הסילוקין כדלקמן
  

 2008 בדצמבר 31     
 ח"מיליוני ש     

  
2009        671  
2010        481  
2011        834  
2012        477  
2013        474 
 1,339         ואילך2014

        4,276 
        
  

  פילוח הכנסות חברה  .ז
 
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    
   2008  2007  2006  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש   
 

 4,148   3,905   3,572    טלפוניה
 608   712   790    אינטרנט

 711   754   811    תמסורת ותקשורת נתונים
 332   342   325    שרותים אחרים

        
    5,498   5,713   5,799 
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  )המשך( נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -  32באור 
  

  הוצאות הפעלה וכלליות בחברה  .ח
  
  בדצמבר31ימה ביום לשנה שהסתי  
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

 1,135  1,033  894   וצאות טלפון אלחוטי נייד ה
 258  268  259   וצאות כלליות ה

 80  83  99   חומרים וחלקי חילוף
 312  297  293   חזקת בנייניםא
 179  156  113    משנה רותים ואחזקה על ידי קבלניש
 30  26  1    בינלאומית וצאות בגין תקשורתה
 137  127  126   וצאות אחזקת כלי רכבה

  66  98  57   תמלוגים למדינת ישראל
 36  33  31   מלות גבייהע
      
   1,873  2,121  2,233 
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   ישויות הקבוצה-  33באור 
  
  בדצמבר31ום  לי%- בשעור הבעלות   
  2007  2008 ארץ הרישום    
  

  100  100   ישראל   )1(מ "פלאפון תקשורת בע
  100  100   ישראל   ) 2(מ "בזק בינלאומי בע

  49.8  49.8   ישראל   )3(מ "בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די
  100  100   ישראל   )4(מ "בזק אונליין בע

  100  100   ישראל   )5(מ "בע) אחזקות(בזק זהב 
Stage One) 6( 83   71.8   ישראל  

  
  מ"פלאפון תקשורת בע  )1(
  

פלאפון עוסקת במתן . הינה חברת בת בבעלות מלאה של החברה)  פלאפון-להלן (מ "חברת פלאפון תקשורת בע
  .שיווק ציוד קצה ותיקונו, שרותי ערך מוסף, )תקשורת סלולרית(שרותי רדיו טלפון תאי נייד 

  
 -להלן ) (ן"רט ( רשיון כללי לשרותי רדיו טלפון נייד-לה של משרד התקשורת פלאפון פועלת בהתאם לרשיון הפע

 ברצועת 2001במסגרת זכייתה של פלאפון בחודש דצמבר  .1996 בפברואר 7 התקבל ביום הרשיון). הרשיון
לתקופה , בכפוף לאמור ברשיון,  עם אפשרות להארכה2022תדרים נוספת הוארכה תקופת הרשיון עד שנת 

 שנים מעבר לתקופה 6 של , אחת או יותר,ולחידוש לתקופה נוספת)  התקופה הנוספת-להלן ( שנים 6של נוספת 
  .הנוספת

  
  מ"בזק בינלאומי בע  )2(
  

 התאגדה , בבעלות מלאה של החברה,  הינה חברה תושבת ישראל,) בזק בינלאומי-להלן (מ "בזק בינלאומי בע
 28תקשורת בין לאומית וזאת על פי החלטת הממשלה מיום  במטרה לעסוק ב1995 באפריל 5 ביום בישראל 
 פועלת בזק בינלאומי גם בתחום 1999החל משנת . החברה ובעקבות השינוי ברשיון הכללי של 1994בדצמבר 

ראה באור (מ " תקשורת בע!בזק בינלאומי מחזיקה בהחזקות הקבוצה בוואלה. אספקת שרותי גישה לאינטרנט
  .ר של בזקכל לבזק בינלאומי"הוסב רישיון הנס") בזקכל"להלן (מ "בזק כל תקשורת בע בעקבות המיזוג עם ).12

  
רותי בזק פנים ארציים לבי איי פי קשורת רישיון כללי ייחודי למתן ש העניק שר הת2009בפברואר  8 ביום

  .תאגיד בבעלות בזק בינלאומי, .)ר.ש(קשורת פתרונות ת
כי לאחר שנתח השוק של , בין היתר, שקובע, VOB -דיניות ההענקת רישיון זה התאפשרה לאור מסמך מ

  .VOBתוכל בזק בינלאומי לקבל רישיון , 85% -ירד מתחת ל, בתחום הטלפוניה הפנים ארצית, החברה
  

ללקוחות פרטיים , )VOB( ארציים על פס רחב –הרישיון יאפשר לבזק בינלאומי לספק שירותי טלפוניה פנים 
 תוכל בזק בינלאומי לספק שרותים 85% -השוק של החברה במגזר העסקי ירד מתחת לכאשר נתח , אולם. בלבד

  .אלו גם ללקוחות עסקיים



  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  
  2008 בדצמבר 31ים ליום אורים לדוחות הכספיב
  
  
  

  118

  )המשך ( ישויות הקבוצה-  33באור 
  

   מ"בע) 1998(שרותי לווין . אס.בי.די  )3(
  

ודש ינואר  בח. 1998 בדצמבר 2התאגדה בישראל ביום , )אס.בי. די-להלן (מ "בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די
).  הרשיון-להלן (אס רשיון ממשרד התקשורת לשדר בישראל שידורי טלוויזיה באמצעות לווין .בי.קיבלה די, 1999

 וניתן להאריכו לתקופה של שש שנים 2014תוקפו של רשיון השידורים כשניתן לחברה מאוחדת הינו עד ינואר 
 -להלן  (1982 -ב "התשמ, )בזק ושידורים(וק התקשורת אס לח.בי.בפעילותה כפופה די. נוספות בתנאים מסויימים

  .התקנות והכללים שהוצאו מכוחו ולתנאי הרשיון, )חוק התקשרות
  

שלה והחלה לספק ללקוחותיה שידורי טלוויזיה רב ערוציים  אס את שלב ההערכות.בי.סיימה די, 2000בחודש יולי 
  .בהתאם לחוק התקשורת, על פי הרשיון שניתן לה

  

רשיונה של החברה הכולל הוראה על פיה מחויבת החברה לקיים הפרדה מבנית מלאה בינה לבין חברות על פי 
 פרסם שר התקשורת מסמך לפיו נאסר שיתופי פעולה 2004 במרס 31ביום , בנוסף. אס.בי.ובכללן די, הבת שלה

תחול הרעה מהותית , יתרבין ה, אלא אם כן, אס.בי.לרבות די, עסקיים מסויימים בין החברה לבין חברות הבת
  .אס.בי.במעמדה התחרותי של די

  
  .ראה להלן, אס.בי.באשר למצבה הכספי של די

  
 2007 - ו2008אס בשנים .בי.הפסדי די .אס הפסדים ניכרים.בי.דימאז תחילת פעילותה צברה   )1(  .א

 סתכמיםמ , כתוצאה מהפסדים אלה.בהתאמה, ח" מיליון ש118 -ח ובכ" מיליון ש265 -הסתכמו בכ
 -ח וכ" מיליון ש2,892 -לסך של כ, 2008 בדצמבר 31שלה ליום הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר 

  .  בהתאמה,ח"מיליון ש  1,333
  

 מיליון 1,562 -לתאריך המאזן מגיעה לכ) בעיקר בהלוואות בעלים(אס .בי.השקעת החברה בדי
לחברה וחברות מאוחדות שלה אס .בי.יתרת החוב השוטף של די). ללא ריבית והצמדה(ח "ש

 החברה גיבשה עם .ח לחברה" מיליון ש73 -מתוכם כ, ח" מיליון ש99 -מסתכמת בסך של כ
ח שהיה " מיליון ש55.6 -אס לחברה בסך של כ.בי.יתרת חוב של דיית י הסדר לגב,אס.בי.די

+ ריים  תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית פ60 - בהחוב משולם, בהתאם להסדר. בפיגור
  .ח" מיליון ש31-לתאריך המאזן יתרת החוב בהסדר הינו כ. 1.5%

  
הינו חוב שוטף אשר תנאי התשלום המוסכמים , יתרת החוב לחברה מעבר להסדר כמפורט לעיל

למועד אישור הדוחות . לגביו הינם תנאי האשראי הרגילים הנהוגים בין החברה ולקוחותיה
 אך הצדדים הגיעו ,י ההסדר ובתנאי האשראי כאמוראס איננה עומדת בתנא.בי.הכספיים די

  .להסכמה בנושא
  
אס .בי. השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית די2005במהלך שנת   )2(

  ).3('ג13ראה באור . על פי הסכמי המימון
  

בערך נקוב ) ' אסדרה( במסגרת הנפקה פרטית אגרות חוב אס.בי.די הנפיקה 2007 ביולי 31ביום   )3(
ח למשקיעים מוסדיים המיועדות לרישום במסגרת מערכת רצף מוסדיים " מיליון ש620 -כולל של כ 
 תנאי אגרות החוב מתוארים .ח נטו" שמיליון 614 -תמורת ההנפקה הסתכמה ב . א"בבורסה בת

  .לעיל'  ג-ו' ב13בבאור 
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  )המשך ( ישויות הקבוצה-  33באור 
  

  )המשך (מ"בע) 1998(י לווין שרות. אס.בי.די  )3(
  
") הממונה ("עסקיים הגבלים על לממונה מיזוג הודעות. אס.בי.ודי החברה הגישו 2006 באוגוסט 2 ביום  .ב

 החזקות שיעור את יעלו שימומשו במידה אשר החברה ל ידי ע אס.בי.די למניות אופציות מימוש בעניין
 בדצמבר 31 ביום העסקיים ההגבלים רשות הודעת בעקבות. 58% - לכ 49.8% - מכ אס.בי.בדי החברה

  . ההחלטה על ערר 2007 במאי 15 ביום החברה הגישה למיזוג הממונה התנגדות על 2006
  

על  אישור טעוניםה בתנאים המיזוג את לאשר עסקיים להגבלים הדין בית החליט 2009 בפברואר 3 ביום
אשר הינה בעלת מניות (מ "אס בע.בי.ורוקום דיהרשות להגבלים עסקיים וי .חודשים 3 בתוך החברה ידי
לאחר שבקשת הרשות להגבלים עסקיים לעיכוב ביצוע , כמו כן. הגישו ערעור על פסק הדין) אס.בי.בדי

פסק הדין נדחתה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים והוגשה על ידה בקשה נוספת לעיכוב ביצוע לבית 
שבמסגרתו אשר קיבל תוקף של החלטה לצת בית המשפט הגיעו הצדדים להסדר בהמ, המשפט העליון

  .2009כאשר הדיון בערעורים ייקבע לשמיעה לשבוע הראשון של חודש יוני , יעוכב בשלב זה ביצוע המיזוג
  
  מ"בזק און ליין בע  )4(
  

ק און בז. 2001 והחלה את פעילותה בשנת 2000הוקמה בחודש דצמבר )  בזק און ליין-להלן (מ "בזק און ליין בע
  ).מקור חוץ למוקדי שרות (Call Center Outsourcing -ליין עוסקת במתן שרותים בתחום ה

  

  מ"בע) אחזקות(בזק זהב   )5(
  

בזק זהב נוסדה .  הינה חברה בשליטה ובבעלות מלאה של בזק)  בזק זהב-להלן (מ "בע) אחזקות(בזק זהב 
  בחודש

  .זק זהב מחזיקה באגרות חוב שהונפקו על ידי בזקב. 2004 והחלה בפעילותה בחודש מאי 1995ספטמבר 
  

)6(  Stage One Venture Capital Fund (Israel), L.P.  
  

  ).2('א3 ולחברה זכויות ברווחים ראה באור SOCI -הקרן הינה קרן הון סיכון אשר זכויות הניהול שלה הינם בידי ה
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  , מ"אפון תקשורת בע תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פל-  34באור 
  מ "מ ושל בזק בינלאומי בע"בע) 1998(אס  שרותי לווין .בי.די

  
  מ "פלאפון תקשורת בע  .1
  
  מאזן  .א
  

  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    
  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני     
 

  1,976   1,898     כוש שוטףר
  2,363   2,746     שאינו שוטףרכוש 

        
     4,644   4,339  
        
  1,106   1,502     תחייבויות שוטפותה
  1,154   1,050     תחייבויות לזמן ארוךה
        

  2,260   2,552     סך הכל התחייבויות
  2,079   2,092     הון עצמי

        
     4,644   4,339  
  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"יוני שמיל ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

  4,478  4,684  4,713   כנסות משרותים ומכירותה
  3,250  3,347  3,216   לות השרותים והמכירותע

      
  1,228  1,337  1,497   ווח גולמיר

      
  417  430  424   וצאות מכירה ושיווקה
  110  102  140   וצאות הנהלה וכלליותה
      
   564  532  527  
      

  701  805  933   רווח תפעולי
       

  107  114  115   הוצאות מימון
  )89( )109( )117(  הכנסות מימון

      
  18  5  )2(  נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 

      
  683  800  935   רווח לפני מסים על ההכנסה

  197  215   253   מסים על ההכנסה
       

  486  585   682   רווח לשנה
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  , מ" נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פלאפון תקשורת בע תמצית נתונים-  34באור 
  מ "מ ושל בזק בינלאומי בע"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די

  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לוויין .בי.די  .2

  
  מאזן  .א

  
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    
  ח"שמיליוני   ח"שמיליוני     
 

  *157    164     רכוש שוטף
  *943    968      שאינו שוטףרכוש

        
     1,132   1,100  
        

  1,483   1,497     התחייבויות שוטפות
  *2,246   2,527     שאינן שוטפותהתחייבויות 

        
  3,729   4,024     סך ההתחייבויות

  )2,629(  )2,892(    גרעון בהון
        
     1,132   1,100  

  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

  1,355  1,415  1,513   הכנסות 
  1,139  1,117  1,091   עלות ההכנסות

      
  216  298  422   רווח גולמי

      
  123  138  128   מכירה ושיווקהוצאות 

  92  104  117   הוצאות הנהלה וכלליות
      
   245  242  215  
      

  1  56  177   תפעולירווח 
       

  328  394  493   הוצאות מימון
  )9( **)226( )52(  הכנסות מימון

      
  319  168  441   נטו, עלויות מימון

      
  )318( )112( )264(  הפסד לפני מסים על ההכנסה

  2  6   1   מסים על ההכנסה
       

  )320( )118(  )265(  הפסד לשנה
  

  'כא3ראה באור   *
  'ה13ראה באור   **
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  ,מ" תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פלאפון תקשורת בע-  34באור 
  )המשך(מ "מ ושל בזק בינלאומי בע"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי. די

  
  מ"בזק בינלאומי בע  .3

  
  מאזן  .א
  

 2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31  
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

 *415   496   ףכוש שוטר
 *472   498   רכוש שאינו שוטף

     
   994   887 
     
 312   254   תחייבויות שוטפותה
 26   30   תחייבויות לזמן ארוךה
     

 338   284   סך ההתחייבויות
 549   710   ון עצמיה
     
   994   887 
  
  דוח רווח והפסד  .ב
  

  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008 2007 2006 
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
 

  1,021  1,304  1,306   כנסותה
  662  859  780   וצאות הפעלה ה
      
  359  445  526   ווח גולמיר

        
  148  147  181   וצאות מכירה ושיווקה

  72  94  103   הוצאות הנהלה וכלליות
  7  - -   נטו, הוצאות אחרות

      
  132  204  242   רווח תפעולי

        
      נטו, עלויות מימון
  20  13  8   הוצאות מימון
  )13( )14( )7(  הכנסות מימון

       
  7  )1(  1   מימון נטו) הכנסות(הוצאות 

  11  6  5   חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
      

  136  211   246   ההכנסה רווח לפני מסים על
  40  58  68   על ההכנסההוצאות מסים 

      
  96  153  178    לשנהרווח נקי

  
  'כא3ראה באור   *

 בינואר 1החל מיום , כמו כן. בלבד) IFRS(ל מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים "הדוחות הנ  **
  מ" כל תקשורת בעק כוללים הדוחות הכספיים את פעילות בז2007
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   פרטים נוספים על התאגיד–פרק ד 
  
  

   )במיליוני שקלים (2008 בדצמבר 31חות רווח והפסד רבעוניים לשנה שנסתיימה ביום "תמצית דו. 1
  

  )IFRS(הדוחות הרבעוניים נערכו בהתאם לתקנים בינלאומיים לדיווח כספי   
  

  

            
  

 
  ףי תשקי"שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ .2

  .י תשקיף"לא בוצעה הנפקה עפ

 
  1רבעון 

8200  
 2רבעון  

8200  
  3רבעון 

8200 
  4רבעון 

  8200 שנת  8200
  

  2007שנת 

 12,400 12,407 3,062 3,159 3,086 3,100 הכנסות

 10,024 9,590 2,531 2,337 2,286 2,436  עלויות והוצאות

 2,376 2,817 531 822 800 664  רווח תפעולי

 349 581 112 186 183 100  הוצאות מימון נטו
רווח לפני חלק הקבוצה ברווחי חברות 

 2,027 2,236 419 636 617 564 כלולות

 6 5 1 2 1 1  חלק ברווחי חברות כלולות

 2,033 2,241 420 638 618 565 רווח לפני מיסים על הכנסה

 672 720 128 207 205 180 מיסים על הכנסה

 1,361 1,521 292 431 413 385 לתקופהרווח 

        :מיוחס ל

 1,330 1,627 298 462 456 411  מחזיקי ההון של החברה

 31 (106) (6) (31) (43) (26)    מקנות שליטהשאינןזכויות 

 1,361 1,521 292 431 413 385  רווח לשנה



     
- 2-  

  * רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן .3
  
  

שם   שם החברה
  קהמחזי

שעור   .נ.כ ע"סה  מניות' מס  סוג המניה
האחזקה 
 באחוזים 

* עלות 
מתואמת 
 במיליוני

  ח"ש

* ערך מאזני
מתואם 
 במיליוני

  ח"ש
 1רגילות   החברה  מ"פלאפון תקשורת בע

  ח"ש
302,460,000  302,460,000  100%  2,537  2,537  

מ"בזק בינלאומי בע
 

  
  

 0.1 רגילות  החברה
  ח"ש

1,136,990,000  113,699,000  100%   364   364  

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

 1רגילות  החברה
  ח"ש

14,881    
  

14,881    
  

49.80%  1,232   902   

  1 רגילות  החברה  2 מ"בזק און ליין בע
  ח"ש

1,070,000  1,070,000  100%  24  24  

) אחזקות(בזק זהב 
  3מ "בע

 1רגילות   החברה
  ח"ש

999,999  999,999  100%   1,003  1,003  

בזק   4מ"תקשורת בע!  וואלה
  בינלאומי

 1רגילות 
  ח"ש

15,562,759  15,562,759  34.25%5  80  59  

  
  
  .כינוס/חברות הבנות שלה נמצאות בהליכי פירוקוכן מ "קבוצת אדאנת לעסקים בע, חברת בת נוספת של החברה, בנוסף לחברות הבנות האמורות לעיל: הערה

  
  תמוצג לפי התקינה הבינלאומי* 

                                                           
 
 

בהלוואות צמודות למדד ₪  מיליוני 313מתוכן . שבוצעה באמצעות הלוואות₪  מיליוני 1,232אס שירותי לווין כלולה השקעה בסך .בי.בחברת די 1
בהלוואות צמודות למדד ₪  מיליוני 808-ו,  ריבית5.5%בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע ונושאות ₪  מיליוני 111, המחירים לצרכן הידוע

  . ריבית11%המחירים לצרכן הידוע ונושאות 
צמודה למדד ואינה נושאת שניתנה כהלוואת בעלים ההלוואה ₪  מיליון  1כלולה השקעה בסכום של ") בזק און ליין("מ "בחברת בזק און ליין בע 2

 עמדה על סך 30.6.08מ ושיתרתה ליום "ליין בע-י החברה לבזק און" אושרה המרת הלוואת בעלים המירה למניות שניתנה ע31.7.08ביום  , כמו כן. ריבית
  . און לייןא בבזק"כ ₪ 1 מניות רגילות בנות 1,085,000כך שהוקצו לחברה , להון מניות נפרע בבזק און ליין ₪ 1,085,000

  . של החברה5- ו4ח סידרה "מ לצורך מימון רכישות אג"בע) אחזקות(ניתנו הלוואות לחברת הבת בזק זהב  3
ההלוואות צמודות . שבוצעה באמצעות הלוואות בעלים מבזק בינלאומי₪  מיליון 0.5 כלולה השקעה בסך!) וואלה(מ "תקשורת בע! בחברת וואלה 4

₪  מיליוני 0.9כתבי אופציה בתמורה לסכום כולל של מיליון  0.5 מימשה בזק בינלאומי עוד 2007במהלך . ושאות ריביתלמדד המחירים לצרכן ואינן נ
  . ' אג300 היה 31.12.08א נכון ליום "שער מניית וואלה בבורסה לניירות ערך בת.  אשר קוזז מיתרת ההלוואות כאמור לעיל

  32.42%בדילול מלא  5
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   ח"שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו  .4
  

  תאריך 
  השינוי

  מהות
  השינוי

  סכומים מדווחים  שם החברה
  ח" שבמיליוני

  14  מ"פלאפון תקשורת בע  אופציות לעובדים  1.08
  6  מ"ל בע"בזק בינ  אופציות לעובדים  1.08
  2  מ"פלאפון תקשורת בע  אופציות לעובדים  1.08

   וריביתהפרשי הצמדה  12.08
  

  189   אס.בי.די

  )7 (  מ"בע) אחזקות(בזק זהב   הפחתת פרמיה  12.08
  42  מ"בע) אחזקות(בזק זהב   שערוך  12.08

 
 
  )ח" שבמיליוני(הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן   .5
  

  )הפסד(רווח  שם החברה
 לפני מס

  )הפסד(רווח 
 אחרי מס

 ריביתדמי ניהול ידנדדיב

 במיליוני ח"ש במיליוני ח" שבמיליוני  
 ח"ש

 במיליוני
 ח"ש

 במיליוני
  ח"ש

 
 0 0 680   682 935 מ"פלאפון תקשורת בע

 0 0 20 178 247 מ"נלאומי בעיבזק ב

שרותי לווין . אס.בי.די
  מ"בע) 1998(

)264( )265( 0 0 70 

  1  0  0  2  2  מ"בזק און ליין בע

  44  0  0  0  0  מ"ות בעבזק זהב אחזק

  0  0  0  17  25  *מ"תקשורת בע! וואלה

  
  .נתקבל בחברת בזק בינלאומי₪  מיליון ₪10  מיליון 30 חילקה דיבידנד בסך מ"תקשורת בע!  וואלה*
  
   מועדי וסיבות הפסקת מסחר-ע שנרשמו למסחר " ני-מסחר בבורסה .  6

  
   .ע של החברה למסחר" לא נרשמו ני2008בשנת 

  
  : עדי וסיבות הפסקת המסחרלהלן מו
  . עקב פרסום מאזן שנתי11:54 עד שעה 11:09 משעה 11.3.08
  .ד עקב תנודה חדד במד17:38 עד שעה 17:28 משעה 21.9.08

  . עקב תנודה חדה במדד17:59 עד שעה 17:40 משעה 20.11.08
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   נושאי משרה בכירהלבעלי ענין ו לתגמולים .א.7
 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד 2008בשנת שניתנו  פירוט התגמוליםלהלן 

  :)עלות מעביד ועל בסיס שנתי(ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה , השבשליטת
  

  כ"סה  ) ₪באלפי (תגמולים אחרים  )₪באלפי  (תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
  )₪באלפי (

  היקף  תפקיד  שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 -התאגיד 
  מניות

שיעור 
החזקה 

בהון 
 -התאגיד 
 6אופציות

תשלום  7מענק  שכר
מבוסס 
  8מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

  כ"סה  אחר

שלמה 
  רודב

ר "יו
דירקטוריון 

  בזק

  15,078  -  -  -  -  -  -  -  8,829 3,245  3,004  0.33%  - מלאה

ל "מנכ  גיל שרון
פלאפון 

תקשורת 
  מ"בע

  12,493  - -  - -  - -  -  7,899 2,251  2,343  0.19%  - מלאה

אברהם 
  גבאי

  10,769  -  -  -  -  -  -  -  7,899 1,363  1,5079  0.19%  0.001% מלאה  ל בזק"מנכ

  אלן
  גלמן

משנה 
ל "למנכ

ומנהל 
כספים 
  ראשי בזק

  8,751  -  -  -  -  -  -  -  5,058  785  2,90810  0.13%  - מלאה

יצחק 
  בנבנישתי

ל בזק "מנכ
בינלאומי 

  מ"בע

  6,466  -  -  -  -  -  -  -  3,761 1,000  1,705  0.09%  - מלאה

  

                                                           
 .בחברה ובהנחת מימוש מלא) 2007(י תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים "קצו עפמדובר באופציות שהו 6
  .ר הדירקטוריון טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה" ליו2008בונוס בגין שנת , כמו כן.  עדיין לא שולם לנושאי המשרה הבכירה2008בונוס בגין שנת  7
 בגין חילוט במקרה 5%לרבות הפחתה בשיעור של (מדובר בשווי יחסי בגין תגמול מבוסס מניות עבור אופציות אשר הוכרו בדוחות הכספיים בשנת הדיווח  .צאה נכון ליום ההקB&Sשווי  8

  ).מר גלמן ומר בנבנישתי, מר גבאי, של אי עמידה בתנאי תקופות ההבשלה בנוגע למר שרון
לשישה  בתום שנת ההעסקה הראשונה ח על פי הסכם ההעסקה לפיו ההתחייבות לתקופת הודעה מוקדמת תקטן" ש אלפי746 מוקדמת בסך שלכוי הקטנת הפרשה להודעה יהשכר הינו בנ 9

  .חודשים במקום שניים עשר חודשים
  .  ₪ אלפי 1,082השכר הינו כולל הפרשה להודעה מוקדמת בסך  10
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מיום  העסקה אישי במסגרת הסכםר דירקטוריון פעיל "כיו מועסק בחברה שלמה רודב. א
. חברה דירקטוריון הר"מועד תחילת עבודתו בפועל כיוהוא , 4.9.07 בתוקף מיום ההסכם. 29.4.08

כל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה ל עם זכות ,מוגבלתלתקופה בלתי ההתקשרות הינה 
משכורתו  ).מר רודבי "ע( חודשים מראש 6 -ו) י החברה"ע( חודשים מראש 12שהיא בהודעה של 

 חתימה  מענקלמר רודב הוענק 1.6.08ביום , כמו כן. של מר רודב צמודה למדד המחירים לצרכן
המענק הוכר (א לעיל 7 שאינו כלול בסכום המענק המפורט בטבלה שבסעיף  1,200,000₪בסך 

  ).2007בדוחות הכספיים לשנת 
בהתאמה ( ₪ 6.4405במחיר מימוש של  כתבי אופציה 9,000,000 למר רודב הוקצו 1.6.08ביום 
 מיליוני 16.807ב הינו  של כל כמות האופציות שהוקצתה למר רודB&Sשווי . )ת דיבידנדולחלוק

) Vested( הבשילה המנה הראשונה ;מנות שוות) שתים עשרה (12 - לחולקו האופציות. ח"ש
,  מידי שלושה חודשים מנה נוספתמבשילהולאחר מכן , בחלוף שלושה חודשים ממועד ההענקה

י כתב. שלוש שנים ממועד ההענקה בהדרגה במהלך תקופה של מבשילים כך שכל כתבי האופציה
האופציה ניתנים למימוש החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף ארבע 

 ביוזמתה  רודברמהיה והחברה תסיים את כהונתו של  .שנים ממועד ההענקה של כתבי האופציה
תואץ ההבשלה של כל כתבי האופציה והם יהיו , ההענקהחלוף שנה ממועד במועד כלשהו לאחר 

תסתיים תקופת המימוש של האופציות , במקרה כאמור. ש במועד סיום הכהונהניתנים למימו
והן תפקענה בחלוף ,  יום ממועד סיום הכהונה או תום תקופת המימוש90במועד המוקדם מבין 

תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים  .התקופה האמורה
 65,000,0000וקצו בהתאם לתוכנית י (25.12.07יום י של החברה מדווח בדיווח מייד כפי ש)2007(

ח הצעה פרטית מהותית "י דו"ועפ)  מניות החברה65,000,000 למימוש לעד הניתניםכתבי אופציה 
 1.6.08 ביום י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה" שאושר ע כפיר הדירקטוריון"ליו
  . 18.4.08יום  מדווח בדיווח מיידי של החברהכפי שו
אשר טרם ,  של החברה כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות2008בונוס בגין שנת ה

י האסיפה הכללית של "כפי שאושר ע, כי בהתאם להסכם ההעסקה של מר רודב, יצוין. זומנה
כום ס, 18.4.08 וכפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום 1.6.08בעלי המניות של החברה ביום 

. יסתכם בשש עד שמונה עשרה משכורות חודשיות, במידה שיוחלט על הענקתו, הבונוס השנתי
י הסכם ההעסקה שלו מתוך הערכה רבה "את הבונוס המקסימלי עפ למר רודבהוחלט לאשר 
) 2007לא ניתן למר רודב בונוס נפרד בגין תקופת עבודתו בשנת ( חודשי עבודתו 16להישגיו במשך 
 פעל במקצועיות נחישות מר רודב כי   הדירקטוריון בדעה.2007פקידו בספטמבר מאז נכנס לת

הדבר בא לידי ביטוי בהובלת החברה . התמדה והצלחה בתחומי הפעילות המרכזיים של החברה 
בקידום , חברות הבנות שלהבההנהלות בחברה ו   בייצוב, 2008לתוצאות כספיות מצוינות בשנת 

בשיפור האפקטיביות של עבודת הדירקטוריונים של החברה , וניתתהליכי שינוי בתרבות הארג
 תרומה משמעותית למהלכים חשובים לחברה למר רודב הבתקופה זו היית.  וחברות הבנות שלה

 של פלאפון UMTS -פרויקט ה,  של החברהNGN -לרבות התחלת פרויקט ה, ולחברות הבנות
     .ומהלכים אחרים

 מר רודבתיקון להסכם העסקת  נעשה 28.9.08ביום : שנת הדיווחשינויים בתגמול שנעשו במהלך 
 את ההוצאות  רודברלמ  החברהתחזיר  לפיו, 28.9.08כמפורט בדיווח מיידי מיום ,  אחזקת רכב–

במכפלת ('  ברוטו ב7העדכני על פי קבוצת מחיר " חשב"שהיו לו בגין אחזקת הרכב על פי תעריף 
 החברה ועד להעמדת רכב על ידי 2007 לספטמבר 4 החל מיום בגין התקופה, זאת ,)מ שבוצעו"הק

  .ר"לרשות היו
  

 הסכם העסקה אישי במסגרת ")פלאפון("מ " מועסק בחברת הבת פלאפון תקשורת בעגיל שרון. ב
 עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ,מוגבלתלתקופה בלתי ההתקשרות הינה  .19.1.06מיום 

 ).י מר שרון"ע( חודשים מראש 3 - ו) פלאפוןי "ע( חודשים מראש 12ומכל סיבה שהיא בהודעה של 
  . משכורתו של מר שרון צמודה למדד המחירים לצרכן

בהתאמה ( ₪ 5.50 במחיר מימוש של  כתבי אופציה5,250,000 הוקצו למר שרון 4.2.08ביום 
מיליוני  14.25 של כל כמות האופציות שהוקצתה למר שרון הינו B&Sשווי ). לחלוקות דיבידנד

 שליש נוסף מכתבי ,ה קלנדרית ממועד ההענקה עם חלוף שנמבשילשליש מכתבי האופציה . ח"ש
שליש נוסף מכתבי האופציה ו קלנדריות ממועד ההענקה שנתיים עם חלוף מבשילהאופציה 

כתבי האופציה ניתנים למימוש החל . לוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה עם חלוף שמבשיל
 ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף  חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת מתום תקופת

תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים  .האופציה השלישית
 65,000,000 למימוש לעד הניתנים כתבי אופציה 65,000,0000וקצו בהתאם לתוכנית י) (2007(

  . 25.12.07יום וח בדיווח מיידי של החברה משדוכפי , )מניות החברה
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 התבסס על) 2008 לשנת  מהשכר השנתי של מר שרון125%בהיקף של ( 2008בונוס בגין שנת ה
 וכן קידום בהצלחה של 2008לשנת פלאפון וחות הכספיים של בהתאם לד EBITDAיעד בעמידה 

  .UMTS –פרויקט ה 
  
ההתקשרות הינה  .19.7.07עסקה אישי מיום  הסכם הבמסגרת מועסק בחברה אברהם גבאי. ג

 6 עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של ,מוגבלתלתקופה בלתי 
  . משכורתו של מר גבאי צמודה למדד המחירים לצרכן .חודשים מראש

ה בהתאמ ( 5.50₪ במחיר מימוש של  כתבי אופציה5,250,000 למר גבאי הוקצו 4.2.08ביום 
 מיליוני 14.25 של כל כמות האופציות שהוקצתה למר גבאי הינו B&Sשווי . )לחלוקות דיבידנד

 שליש נוסף מכתבי ,ה קלנדרית ממועד ההענקה עם חלוף שנמבשילשליש מכתבי האופציה  .ח"ש
שליש נוסף מכתבי האופציה ו קלנדריות ממועד ההענקה שנתיים עם חלוף מבשילהאופציה 

כתבי האופציה ניתנים למימוש החל . לוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה עם חלוף שמבשיל
מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף  חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת 

תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים . האופציה השלישית
 65,000,000 למימוש לעד הניתנים כתבי אופציה 65,000,0000וקצו בהתאם לתוכנית י) (2007(

שדווח בדיווח מיידי של החברה כפי , ל החברה"ח הצעה פרטית מהותית למנכ"ודו) מניות החברה
  . 25.12.07יום מ
, שני יעדיםהתבסס על )  מהשכר השנתי של מר גבאי75.75% בהיקף של( 2008בונוס בגין שנת ה

. 1): לא על בסיס מאוחד, דוחות סולו של בזק (2008 החברה לשנת בהתאם לדוחות הכספיים של
וכן על הובלה מוצלחת של  לפי עמידה ביעדי הוצאות EBITDA; 2 .30%- לפי עמידה ביעד ה70%

   .תהליכי שינוי בתרבות הארגונית של החברה
  

ישי  הסכם העסקה אבמסגרת, ל ומנהל כספים ראשי"כמשנה למנכ מועסק בחברה אלן גלמן. ד
 עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל ,מוגבלתלתקופה בלתי ההתקשרות הינה  .29.11.07מיום 

 משכורתו של מר גלמן צמודה למדד המחירים . חודשים מראש6עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 
  . לצרכן
בהתאמה ( ₪ 5.50 במחיר מימוש של  כתבי אופציה3,500,000 הוקצו למר גלמן 7.3.08ביום 
 מיליוני 10.518 של כל כמות האופציות שהוקצתה למר גלמן הינו B&Sשווי ). וקות דיבידנדלחל
 שליש נוסף מכתבי ,ה קלנדרית ממועד ההענקה עם חלוף שנמבשילשליש מכתבי האופציה . ₪

שליש נוסף מכתבי האופציה ו קלנדריות ממועד ההענקה שנתיים עם חלוף מבשילהאופציה 
כתבי האופציה ניתנים למימוש החל . ים קלנדריות ממועד ההענקהלוש שנ עם חלוף שמבשיל

מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף  חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת 
תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים . האופציה השלישית

 65,000,000 למימוש לעד הניתנים כתבי אופציה 65,000,0000וקצו בהתאם לתוכנית י) (2007(
  . 25.12.07יום שדווח בדיווח מיידי של החברה מכפי , )מניות החברה

ביעדים עמידה התבסס על )  מהשכר השנתי של מר גלמן56%בהיקף של  (2008בונוס בגין שנת ה
יעדים ו) 10%(יעד רווח נקי נטו מאוחד של הקבוצה ; )40%( מאוחד EBITDAיעד : הבאים

 .)50%( ניהוליים שונים
  

 במסגרת ")בזק בינלאומי ("מ" בעבזק בינלאומיל בחברת הבת " מועסק כמנכיצחק בנבנישתי. ה
 עם זכות לכל צד ,מוגבלתלתקופה בלתי ההתקשרות הינה . 1.7.07הסכם העסקה אישי מיום 

   .חודשים מראש 3להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 
בהתאמה (  5.50₪ במחיר מימוש של  כתבי אופציה2,500,000בנבנישתי למר  הוקצו 4.2.08ום בי

 6.786הינו בנבנישתי  של כל כמות האופציות שהוקצתה למר B&Sשווי  .)לחלוקות דיבידנד
 שליש נוסף ,ה קלנדרית ממועד ההענקה עם חלוף שנמבשילשליש מכתבי האופציה . ח"שמיליוני 

שליש נוסף מכתבי ו קלנדריות ממועד ההענקה שנתיים עם חלוף מבשילמכתבי האופציה 
כתבי האופציה ניתנים למימוש . לוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה עם חלוף שמבשילהאופציה 

החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף  חמש שנים ממועד ההבשלה של 
ת ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים תגמול האופציו .מנת האופציה השלישית

 למימוש לעד הניתנים כתבי אופציה 65,000,0000וקצו בהתאם לתוכנית י) (2007(בכירים 
  . 25.12.07יום שדווח בדיווח מיידי של החברה מכפי , ) מניות החברה65,000,000

עמידה התבסס על ) ישתיבנבנ מהשכר השנתי של מר 83.3%בהיקף של ( 2008בונוס בגין שנת ה
  . 2008 לשנת בזק בינלאומיוחות הכספיים של בהתאם לד EBITDAיעד ב
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  : בעלי ענין אשר מקבלים תגמולים מן החברה
כעובד קבוע  בחברה מועסק ,מכירותמנהל מחלקת המכהן כ, דירקטור מקרב העובדים, נומקיןרמי 

הינם בגין היותו עובד החברה ולא בגין כל התגמולים המשולמים למר נומקין  .1966 שנתמועבר מ
והינו  2008הינו בגין שנת ₪  566,850של מר נומקין בסך הכולל  שכרו .כהונתו כדירקטור בחברה

אשר עדיין ₪  18,660 בסך 2008בונוס בגין שנת שכר זה כולל  .לטבלאות השכר המקצועיותצמוד 
 EBITDAברה המבוססים על תוצאות נקבע בהתאם לקריטריונים לכלל עובדי החואשר , שולםלא 

  .של החברה
  

 בחברה מועסק,  אגף בטחון ובטיחות בחברהמנהלהמכהן כ, דירקטור מקרב העובדים, יהודה פורת
ההתקשרות הינה ) 2008אשר עודכן בחודש מרץ ( 29.10.2007 הסכם העסקה אישי מיום במסגרת

 3עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של  עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל ,מוגבלתלתקופה בלתי 
 המשולמים למר פורת הינם בגין )לרבות אופציות כמפורט להלן (כל התגמולים .חודשים מראש

צמודה למדד   פורתמרמשכורתו של  .היותו עובד החברה ולא בגין כהונתו כדירקטור בחברה
שכר זה כולל בונוס .  553,000₪בסך  הינו 2008שכרו הכולל של מר פורת בגין שנת . המחירים לצרכן

אשר כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי  ₪ 85,000בסך ) שולםאשר עדיין לא ( 2008בגין שנת 
  . נקבע בהתאם לעמידה ביעדים וחוות דעת מנהלהבונוס. אשר טרם זומנה, המניות של החברה

ועדת ביקורת ביום  ו4.1.09אישור ועדת תגמול ביום לאחר  (שר דירקטוריון החברהי א21.1.09ביום 
בהתאמה לחלוקות  ( 5.9703₪במחיר מימוש של , למר פורת אופציות 100,000 הקצאת )15.1.09
שליש מכתבי  . ₪ אלפי297 הינו פורת של כל כמות האופציות שהוקצתה למר B&Sשווי . )דיבידנד

 עם מבשיל  שליש נוסף מכתבי האופציה,ה קלנדרית ממועד ההענקה עם חלוף שנמבשילהאופציה 
לוש שנים  עם חלוף שמבשילשליש נוסף מכתבי האופציה ו קלנדריות ממועד ההענקה שנתייםחלוף 

כתבי האופציה ניתנים למימוש החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת . קלנדריות ממועד ההענקה
  כפופהההקצאה. כתבי אופציה ועד לחלוף  חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת האופציה השלישית

ח הצעה "כמפורט בדווהכל , י המניות של החברה אשר טרם זומנהלאישור האסיפה הכללית של בעל
  .27.1.09יום דווח בדיווח מיידי של החברה מפרטית מהותית אשר 

  
לדירקטור חיצוני  (המקסימאליים לתעריפים בהתאם הינו םהחיצוניי הדירקטוריםשני  תגמול
 –ס "התש, )ים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוניכלל( בתקנות החברות  הקבועים)מומחה

עודכן בהתאם לתיקון אשר נכנס לתוקף מיום אשר  ותקנות באותם כקבוע למדד צמוד, 2000
ר איל יניב " לד2008לשנת  תגמולה .1.6.08 ואשר קבל את אישור האסיפה הכללית ביום 6.3.08

אשר (ולמר יצחק אידלמן ,  289,406₪ הינו )1.2.2007אשר מונה לתקופה של שלוש שנים החל מיום (
כולל החזר הוצאות נסיעה כפי ( ₪ 317,069 הינו) 31.1.2008מונה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

 ואשר דווח בדיווח מיידי של 28.9.08שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 
מר , צ הקודם בחברה"לדח ₪ 12,319סך של  ב2008שולם תגמול בשנת ,  כמו כן.)החברה מיום זה

   ).1.2.2008אשר סיים את כהונתו ביום (דוד בלומברג 
 

 .להלן. ב.7אר ראו סעיף .סב.לעניין דמי הניהול לאפ
  
  עסקאות עם בעלי שליטה. ב. 7

 על ידי האסיפה  אושר28.9.08 ביום .ח" אלפי ש4,238 – 2008 לשנת .אר.סב.דמי הניהול לאפ
  וועדת ביקורת ביום31.7.08לאחר אישור הדירקטוריון ביום (עלי המניות של החברה הכללית של ב

  תאגיד קשור  ,AP.SB.AR Cayman L.Pשירותי ניהול וייעוץ עם  למתןהסכם ה הארכת )26.6.08
 שנים נוספות החל ביום 3לתקופה של ,  בעלת השליטה בחברה,מ"החזקות בע. אר. סב.לאפ

 של באותם תנאים,  לשנהב" מיליון דולר ארה1.2בתמורה לסך של , 31.12.2011 ועד ליום 1.1.2009
בהתאם לתקנות ניירות ערך  13.8.08ח מיידי שפרסמה החברה ביום "כמפורט בדו, ההסכם המקורי

   .2001-א"התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(
  . הכספיים לדוחות' ח29אור יין זה ראו גם בינלע
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חברת בת או בחברה קשורה סמוך , ע המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד"נימניות ו .8
  ח "האפשר לתאריך הדו ככל 

  
  ע"כמות ני  ע"סוג ני  שם מחזיק  

 – המירים
   1:1יחס 

 1 כמות מניות
  א"כ. נ.ע₪ 

 שעור 
  החזקה

בשליטה   
   בהוןו

 1כמות מניות 
בדילול . נ.ע₪ 
  מלא

  שיעור החזקה 
  בדילול מלא

זאבי תקשורת אחזקות   .1
  10 מ"בע

  16.76%  459,331,617  17.63%  459,331,617    רגילה

  מ"דירות עלית בע. ע.ד  .2
  

  0.11%  3,097,697  0.12%  3,097,697    רגילה

מ "אר החזקות בע.סב.אפ  .3
באמצעות רוממה חברה 

  11מ"להשקעות בע

  38.64%  1,059,211,545  40.66%  1,059,211,545    רגילה

ר "יו(ודב שלמה ר  4
  12)הדירקטוריון

  0.33%  9,000,000  0.33%    9,000,000  רגילה

  0.00%  12,000  0.00%  12,000    רגילה  )דירקטור(רן גוטפריד   .5

  12אבי גבאי   .6
  )ל"מנכ(

  0.19%  5,270,600  0.00%  20,600  5,250,000  רגילה

  13רמי נומקין   .7
  )דירקטור(

  0.00%  57,625  0.00%    57,625  רגילה

  14יהודה פורת  .8
  )דירקטור(

  0.00%  42,981  0.00%    42,981  רגילה

  
  
   הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום  . 9

  
  .א"כ. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 2,749,000,000 ההון הרשום* 
  
   .א השוות בכל זכויותיהן"כ. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 2,605,045,611ההון המונפק * 
  
י מתאר מיום "א עפ"כ, .נ.ע ₪ 1 לעובדים למניות של החברה בנות  אופציות78,151,368* 

 דירקטורים מקרב העובדים 2 -  אופציות ל59,574כולל  (25.3.07אשר הוקצו ביום , 22.2.07
  ). 29.10.07ח הצעה פרטית מיום "י דו"עפ 2.1.08אשר הוקצו ביום   

  
 כתבי 65,000,0000לפיה הוקצו ) (2007(בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים * 

נכון ליום דיווח זה הוקצו )  מניות החברה65,000,000אופציה שייעדה החברה למימוש לעד 
  .א"כ. נ.ע ₪ 1אופציות לעובדים למניות של החברה בנות  59,550,000

  

  אין מניות רדומות •
  

                                                           
בהתאם להחלטה " בזק"המוסמך להפעיל את הזכויות הנוגעות למניות , הרטמןד אלכס "עו,  מונה לחברה זו כונס נכסים12.11.02ביום  10

מחזיקה אף היא , מ"דירות עלית בע.ע.ד, חברה נוספת באותה קבוצה" . קבוצת זאבי"יצויין כי חברה זו שייכת ל. ולאישור בית המשפט
 ".בזק"במניות ) 2כמצויין בסעיף (

 מניות רגילות של החברה באמצעות מימוש מלא של האופציה שעמדה 277,697,862ראל אר ממדינת יש.סב. רכשה אפ25.9.08 ביום  11
 -תמורת המימוש הינה כ. 11.10.05אר לבין מדינת ישראל ביום .סב.מכח הסכם הרכישה של גרעין השליטה בחברה שנכרת בין אפ. אר.סב.לאפ
כתוצאה ממימוש . מ"נאמנים בע) רוממה(שם חברת נאמנות אר הבעלות במניות הנרכשות נרשמה על .סב.לבקשת אפ. ₪ מיליארד 1.08

 -ושיעור אחזקות המדינה ירד כתוצאה מכך ל)  בדילול מלא38.64% (40.66%אר בחברה לשיעור של .סב.האופציה כאמור עלו אחזקות אפ
 .והמדינה חדלה מאותו מועד להיות בעלת עניין בחברה מכוח אחזקותיה)  בדילול מלא0.96% (4.95%

ובאישור האסיפה הכללית שהתקיימה ביום , 18.4.08ח הצעה פרטית מהותית מיום "ר הדירקטוריון בהתאם לדו"מדובר באופציות שהוקצו ליו 12
1.6.08.  

 25.12.07ח הצעה פרטית מיום  " אופציות בהתאם לדו5,250,000ל " הוקצו למנכ4.2.08ביום  12
ובאישור , 22.2.07י מתאר לעובדים מיום "וכן עפ. 15.11.05י מתאר לעובדים מיום "ים עפמדובר באופציות שהוקצו לדירקטור מקרב העובד 13

 .26.12.07האסיפה  הכללית שהתקיימה ביום 
ובאישור , 22.2.07י מתאר לעובדים מיום "וכן  עפ. 15.11.05י מתאר לעובדים מיום "מדובר באופציות שהוקצו לדירקטור מקרב העובדים עפ 14

 אופציות נוספות אשר כפופה לאישור 100,000 אשר דירקטוריון החברה הקצאת 21.1.09ביום , בנוסף. 26.12.07ית שהתקיימה ביום האסיפה  הכלל
 .האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר טרם זומנה
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  של התאגיד מען רשום   . 10
  

    אביב-תל , )מגדל המשולשה( מרכז עזריאלי ,132מנחם בגין : כתובת
  03-6262209:  פקס03-6262201: 2 טלפון 03-6262200:  1טלפון 

  ) החברהתמזכיר (linoryo@bezeq.co.il :דואר אלקטרוני
  

   הדירקטורים של התאגיד. 11
  
  030596860.  ז.ת. מס  שלמה רודב   :שם  ) 1     (    .א

  27/10/1949  :תאריך לידה  ) 2(
  סביון, 5הזיתים   כרם :מען  ) 3(
  ישראלית  : הנתינות  ) 4(
    בטחוןתר ועד"יו: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5(
  לא:  צ"דח  ) 6(
    כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד  ) 7(

  )04/09/2007- החל מ( החברה ר דירקטוריון"יוהדירקטור הינו 
    04/09/2007 :ורכדירקטו כהונתתאריך תחילת   ) 8( 
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   )  9(

  : משמש כדירקטור

  אביב- אוניברסיטת תל,  כלכלהBAבוגר   

   אוניברסיטת קולומביה–מנהל עסקים  MBAמוסמך   
  מ"גילת רשתות לווין בע) 2004-2005(ל "ר מועצת מנהלים ומנכ"יו -  2003-2005

ר מועצת מנהלים קרור אחזקות "או יו/דירקטור ו, ל"מנכ - 1990 - 2007
מנט 'וויסט מנג/מ"תעשיות תפוגן בע/ מ"יפאורה בע/מ"תבורי בע-יפאורה/מ"בע

חברה ישראלית /InirU Israel Ltd /InirU Wireless Inc/מ"ישראל בע
החל מאוגוסט . מ"טורל השקעות בע/מ"בע. א.נימפיאה א/מ"לספנות והספקה בע

  .ל"ר מועצת מנהלים במי מהחברות הנ"או יו/ל ו" לא משמש כמנכ2007
  : בדירקטוריוןר "יו   

  מ"בזק בינלאומי בע    
  מ"פלאפון תקשורת בע    
  מ"בזק און ליין בע    
  מ"תקשורת בע !וואלה    

  מ"בע) אחזקות(בזק זהב 
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.חבר דירקטוריון בדי

  לא:  של בעל ענין אחר בתאגידהאם הוא בן משפחה  ) 10(
  .החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  )11(

  
    50066174 .ז.ת. מס  אידלמןיצחק   :שם  )1(  .ב

      01/07/1950: תאריך לידה  )2 (
      מונד- תל, 4דוכיפת  :מען  )3 (
    ישראלית:הנתינות  )4 (
  ועדת מאזן , רתועדת ביקו: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5 (
  . כן:  צ"דח  ) 6 (
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת,  עובד התאגידהואהאם   ) 7 (
   01/02/2008:  תאריך תחילת כהונה  ) 8 (
 הוא בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם ווהתעסקותו השכלת  ) 9 (

  :  משמש  כדירקטור

BA  אביב-ת תלטאוניברסי, כלכלהחשבונאות ובוגר  
  "מ"נס טכנולוגיות בע"ל כספים ב"ל וסמנכ"משנה למנכ -  2005 – 2007
  "סלקום" מנהל חטיבת הכספים ב– 1996 – 2005

  :דירקטור ב 
  לא:  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידן  בהואהאם   ) 10(             

ור וכדירקטהחברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   )11(
  .חיצוני מומחה
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  006357206 .ז.ת. מס    רן גוטפריד  : שם  )1(   . ג
  20/08/1944 : תאריך לידה  ) 2 (
    אביב - תל64 פנקס :מען  ) 3 (
  ישראלית: הנתינות  ) 4( 

  ועדת ביטחון, ועדת ביקורת: ברות בועדות הדירקטוריוןח  )5 (
  לא: צ"חד  )6 (
  לא: קשורה או של בעל עניןחברה , חברת בת, הוא עובד התאגידהאם   ) 7 (
  24/11/2005: תאריך תחילת כהונה  )  8 (
שכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא ה  )9 (

  :משמש כדירקטור
- סיים שנתיים בלימודי תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה באוניברסיטת תל  

  אביב
  מ"ר פאור פייפר בע" יו2006-2009  

  נקה–ר קרליין " יו2004 - 2006
  מ"ל ושותף מגנוליה אקספורט לוגיסטיקה בע" מנכ2003-11/2005

  מ"ר דירקטוריון מגנוליה תכשיטי כסף בע" יו2001-11/2005   
 מתן ייעוץ אסטרטגי לחברות קמעוניות בישראל -  עד היום יועץ עצמאי  2000- מ   

  ל"ובחו
  ל"ה בחו יעוץ אסטרטגי לחברות מתחום הקוסמטיק2000 – 2002  
  ל ושותף ניופארם " מנכ1998-2000  
  מ"ל ושותף אפריל בע" מנכ1995-2000  
  :דירקטור ב  
   דירקטור באגיס2003-2005  

   דירקטור בפריגו2006משנת 
  לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  ) 10(  

  
   51212587. ז.ת. מס    דוד גלבוע  :שם  ) 1(  .ד

  02/05/1952  :תאריך לידה  ) 2( 
  קרית אונו, 9 נהר ירדן :מען  ) 3(             
  ישראלית: הנתינות  ) 4( 
  ועדת מאזן: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5( 
  לא:  צ"דח  ) 6( 
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד  ) 7( 

  רואה חשבון ויועץ של משה ארקין  
  19/09/2007  :דירקטורכו כהונתתאריך תחילת   ) 8( 
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   )  9( 

  : משמש כדירקטור
  אביב-תלאוניברסיטת , בוגר כלכלה וחשבונאות  

  רואי חשבון',  שותף ומנהל בכיר בדוד גלבוע ושות– 5/2008
רואי חשבון , וגלבוערובין , כהן, מנהל במשרד חייקין/שותף בכיר-  2000 - 2008

  מוסמכים
  :דירקטור ב

  מ"בזק בינלאומי בע
  מ"בזק און ליין בע
  חברת רואי חשבון' דוד גלבוע ושות

    מ"בע) 2006(גדד יעוץ והשקעות 

  לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10(
  .החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  )11(

  
  099096227: פר דרכוןמס  מייקל גרבינר  :שם  ) 1(.        ה

  21/08/1950  :תאריך לידה  ) 2(

  UPHILL RD LONDON NW7 4RA UK 35 :מען  ) 3(
    בריטית: הנתינות  ) 4(
  לא: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5(
  לא:  צ"דח  ) 6(
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הדירקטור : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד  ) 7(
  Apax Partners Worldwide LLP -שותף ב והינ

  21/06/2006  :כדירקטורו כהונתתאריך תחילת   ) 8(
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   )  9(

  : משמש כדירקטור
  Cambridge University, מוסמך כלכלה ופוליטיקה

  Apax Partners Worldwide LLP - שותף ב 
  :ר בדירקטו  
   Partnerships for Schools Ltd    

Synetrix Holding Ltd        
Pelephone Communication Ltd    

Bezeq international Ltd 
AP.SB.AR CAYMAN LTD 

הדירקטור הינו אח של : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )10(
  הדירקטור סטיבן גרבינר

  
    024558479: דרכון. מס    סטיבן גרבינר  :שם  ) 1(  .ו

  30/09/1958  :תאריך לידה  ) 2( 
 Jermyn Street, London Sw1Y 6DN, UK 33 :מען  ) 3(             
  בריטית: הנתינות  ) 4( 
  לא: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5( 
  לא:  צ"דח  ) 6( 
   :חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד  ) 7( 

 ועומד בראש Apax Partners Worldwide LLP - קטור הינו שותף בהדיר
  .Apax -סקטור המדיה ב

 וכן מספר 11.10.2005-8.3.2006כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים   
   .פעמים כדירקטור חליף

  04/09/2007  :כדירקטורו כהונתתאריך תחילת   ) 8( 
ות ופירוט התאגידים שבהם הוא השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונ  )  9( 

  : משמש כדירקטור
  MBAמוסמך מנהל עסקים  ,Manchester University 
    :דירקטור ב  

Apax Partners Europe Managers Ltd  
Apax Partners Worldwide LLP  

Cloverhawk Ltd  
)ISC (International Sportsworld Communicators  

AP.SB.AR Holdings Ltd  
Yellow Green Finance & Investment Ltd  

Purple Green Project & Investment Ltd 
הדירקטור הינו אח של : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  ) 10(

  הדירקטור מייקל גרבינר
  
   056540644. ז.ת. מס  ר איל יניב"ד  :שם  )1(  .ז

    21/06/1960: תאריך לידה  )2 (
      קווהפתח ת, 38 הכינור :מען  )3 (
  ישראלית: הנתינות  )4 (
ועדת תגמול , ועדת ביטחון, ר ועדת ביקורת"יו: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5 (

  ארגון ומנהל
  . כן:  צ"דח  ) 6 (
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת,  עובד התאגידהואהאם   ) 7 (
  01/02/2007:  תאריך תחילת כהונה  ) 8 (
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 הוא בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם ותוהתעסקוו השכלת  ) 9 (
  :  משמש  כדירקטור

  אוניברסיטת בר אילן, פסיכולוגיה ומדעי המחשבבוגר   
  אוניברסיטת בר אילן, מוסמך פסיכולוגיה  

  אוניברסיטת בר אילן, דוקטור מנהל עסקים
  הקריה האקדמית קרית אונו, בוגר משפטים

  ל נונסטופ" מנכ2002עד 
   יועץ אסטרטגי שיווקי 2002 - מ

, אסטרטגיה( ומרצה למינהל עסקים Executive MBA ראש תכנית 2003 –מ 
  באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית) ושיווקיזמות 

  : תאגיד אחרדירקטור ב 
  מ"לוגריי טכנולוגיות בע

  לא:  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידן  בהואהאם   ) 10(            
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכדירקטור   )11(            

   .חיצוני מומחה
  
    058344797. ז.ת. מס   זהבית כהן  :שם  ) 1(  .ח

  16/11/1963  :תאריך לידה  ) 2( 
  אביב-תל, מגדל המוזיאון, 4ברקוביץ  :מען  ) 3(             
  ישראלית: הנתינות  ) 4( 
  חברה בוועדת הביקורת:  בועדות הדירקטוריוןחברות  ) 5( 
  לא:  צ"דח  ) 6( 
: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת,  התאגידתא עובדיהאם ה  ) 7( 

  מ"ל אייפקס פרטנרס ישראל בע"מנכהדירקטורית מכהנת כ
  21/06/2006  :יתכדירקטורה כהונתתאריך תחילת   ) 8( 
א יחרונות ופירוט התאגידים שבהם ה בחמש השנים האה והתעסקותההשכלת  )  9( 

  : ית כדירקטורתמשמש
  אוניברסיטת דיוקיין, בוגר חשבונאות  

  אוניברסיטת פיטסבורג, מנהל עסקיםמוסמך 

MA ABDניהבליאוניברסיטת פנס, מבית ספר לניהול וורטון,  חשבונאות  
 אוניברסיטת ,בבית ספר לניהול וורטון, וחשבונאותמימון במרצה  -  1988 - מ
  ניהבסילפנ
  מ"חברה לפיתוח בע. בי.די.אי, ל ומנהלת כספים ראשית"משנה למנכ -  1998 - מ
  מ"חברה לאחזקות בע.בי.די.אי, ל ומנהלת כספים ראשית"משנה למנכ -  1998 - מ
  מ"חברה לאחזקות בע.בי.די.אי, מנהלת כספים ראשית -  2003 –מ 
  מ" בעישראל פרטנרס אייפקס ל"מנכ -  2006 –מ 

  :דירקטורית ב
 מ"גודה שיתופית חקלאית בישראל בע א–תעשיות מזון תנובה 
 מ"לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בעתנובה מרכז שיתופי 

 מ"צהוב ירוק מימון והשקעה בע
 מ"סגול ירוק פרויקט והשקעה בע

 מ"אחזקות בע. תנ. מש. אפ
 מ"פי בע. אפ. תנ. אמ
  מ"בע. תנ. אפ

Genetrix 
  מ" בשר טרי בע–מבט 

  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה  ) 10(   
  .החברה רואה את הדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית  )11 (
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   042642306. ז.ת. מס  רמי נומקין  :שם  )1(  .ט
        14/01/1949 :תאריך לידה  )2 (
      יהוד, 126 מוהליבר :מען  )3 (
  ישראלית: הנתינות  )4 (
  ועדת מאזן: ות הדירקטוריוןחברות בועד  ) 5 (
  לא:  צ"דח  ) 6 (
הדירקטור : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת,  עובד התאגידהואהאם   ) 7 (

  .מכירותהינו מנהל מחלקת 
  17/01/2007:  תאריך תחילת כהונה  ) 8 (
 הוא בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם ווהתעסקותו השכלת  ) 9 (

  : רמשמש  כדירקטו
  השכלה תיכונית

   בזק, מחלקת מכירות 2009 - החל מ  
   מנהל מוקדים בבזק עסקי– 2001 –מ  
    כדירקטור מקרב העובדים11/10/2005שימש עד   
   לא:תאגיד אחרדירקטור ב 

  לא:  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידן  בהואהאם ) 10(
  
  064902083 .ז.ת. מס    אריה סבן  :שם  )1(  .י

  02/05/1947  :דהתאריך לי  ) 2 (
     הרצליה59קפלן ' רח  :מען  ) 3 (
  ישראלית: הנתינות  ) 4( 

  לא: ברות בועדות הדירקטוריוןח  )5 (
  לא: צ"חד  )6 (
  לא : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, הוא עובד התאגידהאם   ) 7 (
  11/10/2005: תאריך תחילת כהונה  )  8 (
חרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא שכלתו והתעסקותו בחמש השנים האה  )9 (

  :משמש כדירקטור
 .2002מכר את כל אחזקותיו בדצמבר . Fox Kids Channel- שותף ב2001- מ  
 Israel Audio תוכניות טלויזיה לילדים באמצעות חברת ושיווקפיץ ה שנים 15 

Visual Corp  
  :דירקטור ב  
  מ"בזק בינלאומי בע  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  

  כן: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  ) 10(
 SCG Israel -חיים סבן הינו בעל השליטה ב. הדירקטור הינו אח של חיים סבן

Ventures LLC , מזכויות ההצבעה 40.5%- מההון ו45%שהינה בעלת 
 מהון המניות 30%מ בעלת "החזקות בע. אר.סב.אפ. מ"אר החזקות בע.סב.באפ

  ).מ"י רוממה חברה להשקעות בע"המוחזק בנאמנות ע(של החברה 
  
  000483982.  ז.ת. מס    *מנחם ענבר :שם  ) 1(  .אי 

  03/09/1948:   תאריך לידה  ) 2(  
     רמת גן, 5הגלעד ' רח  :מען  ) 3(  
    ישראלית:   הנתינות  ) 4( 
   ועדת תגמול ארגון ומנהל:חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5( 
  לא: צ"דח  ) 6( 
  : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד   )7( 
  בניהול השקעותיו , בעל ענין בחברה, ארקין) מורי(הדירקטור מסייע למשה     
  11/10/2005 :התאריך תחילת כהונ  ) 8( 
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא    )  9( 

  :  משמש כדירקטור

  BA אוניברסיטת בר אילן, מדעי החברה  

  MAאילן-אוניברסיטת בר,  משפטים  
  מ" ענבר בע– שותף מנהל בשיפמן 2000מאז שנת   
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  :דירקטור ב  
  מ"בע) 1998(אס שירותי לווין .בי.די  

  מ"פלאפון תקשורת בע
  מ"אלרוב ישראל בע  
  מ"ארקין תקשורת בע  
  מ" ענבר בע–שיפמן   
  מ"מובייל סוליד בע  
  מ"ל להשקעות בעקבוצת כרמ  
  SPHERA GLOBAL HEALTHCARE  
  מ"בנק פועלי אגודת ישראל בע   
  HealOr Ltd. 

 לא: ם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידהא  )10(
   .החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  )11(
  .מ" ממניות חברת ארקין תקשורת בע3% - הדירקטור מחזיק ב  *   

  
  059769455.  ז.ת. מס   יהודה פורת  :שם  )1(  .בי

        18/02/1968 :תאריך לידה  )2 (
      90836הר אדר , 2 מבוא הרועים :מען  )3 (
  ישראלית: הנתינות  )4 (
משקיף בועדת בטחון עד לתיקון התקנון (: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5 (

  )והרישיון
  לא:  צ"דח  ) 6 (
הדירקטור : חברה קשורה או של בעל ענין, ת בתחבר,  עובד התאגידהואהאם   ) 7 (

  .הינו מנהל אגף ביטחון בטיחות וחירום בחברה
  17/01/2007:  תאריך תחילת כהונה  ) 8 (
 הוא בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם ווהתעסקותו השכלת  ) 9 (

  : משמש  כדירקטור

  הקריה האקדמית קרית אונו  משפטיםL.L.Bבוגר 
  מכללת בזק ירושלים לקטרוניקההנדסאי א

   ד בישראל"חבר בלשכת עו
  י יועץ חיצוני משירות הבטחון"קורס בנושא איתור וגילוי האזנות סתר שנערך ע

  ב" ארהR.E.I חברת -קורס בנושא האזנות סתר 
  כ" שב-  טים בסיסי לאבטחת מידע "קורס קב

  כ" שב– קורס תחקור
  ל " המי-  תקורס דירקטורים בחברות ציבוריות ופרטיו

  ל" המי–קורס דירקטורים מתקדם 
  ל" המי–קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

  ד הדין בישראל" לשכת עו-קורס מגשר מוסמך 
   בחברהמנהל מחלקת לאיתור האזנות סתר ותפקידים מיוחדים 1999 –מ 

    כדירקטור מקרב העובדים11/10/2005שימש עד   
   לא:תאגיד אחרדירקטור ב 

  לא:  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידן  בהואהאם   ) 10(            
  
  
  022113567 .ז.ת. מס    *זנוף'אדם צ  )1(  .יג

  15/11/1965 : תאריך לידה  ) 2 (
  Santa Monica Blvd. Los Angeles, California 90067, U.S.A 10100: מען  ) 3 (
   ואמריקאיתישראלית: הנתינות  ) 4( 

  : בועדות הדירקטוריוןברות ח  )5 (
  לא: צ"חד  )6( 
  : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, הוא עובד התאגידהאם   ) 7 (

-  מההון ו45% בעלת  SCG Israel Ventures LLC  ב הדירקטור הינו מנהל
מ "החזקות בע. אר.סב.אפ. מ"החזקות בע. אר.סב. מזכויות ההצבעה באפ40.5%

י רוממה "המוחזק בנאמנות ע(ות של החברה  מהון המני40.66%הינה בעלת 
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 SCG Israel Ventures מ 2% - הדירקטור מחזיק ב. )מ"חברה להשקעות בע
LLC  

  19/09/2007: תאריך תחילת כהונה  )  8 (
  11.10.2005-4.9.2007כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים   

ים שבהם הוא שכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידה  )9 (
  :משמש כדירקטור

  BAא"אוניברסיטת ת,  כלכלה וניהול  

  MBAס לעסקים אוניברסיטת "ביה,  מינהל עסקיםUCLA  
  . משמש כנשיא בסבן קפיטל גרופ2001- מ  
  :דירקטור ב 
   Saban Capital Group (f/k/a KSF CORP))ב"ארה, מאוגדת בדלוואר(  
  Broadcast Media Partners Inc) ב"ארה, דלווארמאוגדת ב(  

Broadcast Media Partners Holding) ב"ארה, מאוגדת בדלוואר(  
Univision Communications) ב"ארה, מאוגדת בדלוואר(  

Saban Music Group, Inc) ב"ארה, מאוגדת בקליפורניה(  

  לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10(
  .חשבונאית ופיננסיתהחברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות   )11(

  .SCG Israel Ventures LLC- מ2.025%- זנוף מחזיק ב'אדם צ*
SCG Israel Ventures LLC אר.סב. מזכויות ההצבעה באפ40.5%-  מההון ו45% בעלת .

 מהון המניות של החברה 40.66%מ הינה בעלת "החזקות בע. אר.סב.אפ. מ"החזקות בע
  .)מ"ת בעי רוממה חברה להשקעו"המוחזק בנאמנות ע(
  

  039101782:  דרכון. מס   קיארי.קיהרה ר  :שם  )1(  .יד
  16/05/1974: תאריך לידה  )2 (

   .Santa Monica Blvd. Los Angeles, California 90067, U.S.A 10100:מען  )3 (
  אמריקאית:הנתינות  )4 (
   ועדת מאזן:חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5 (
  לא:  צ"דח  ) 6 (
הדירקטור : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, בד התאגידהאם הוא עו  ) 7 (

חברה המחזיקה Saban Capital Group  -ב ) דירקטור(הינו נושא משרה 
  מ"אר החזקות בע.סב.בעקיפין באפ

  24/11/2005: תאריך תחילת כהונה  ) 8 (
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   ) 9 (

  :    כדירקטורמשמש

  BA כלכלה  ,Dartmouth College  

  MBAמינהל עסקים  ,Harvard Business School 
   1999-2001 Associate) ב) שותף-AEA Investors   
  :דירקטור ב  

   2003-2006 Saban Capital Group 
  לא:  האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  ) 10           (

  
  
  16447153.: ז.ת. מס  יואב רובינשטיין  :שם  ) 1 (       .טו

  17/05/1973  :תאריך לידה  ) 2(
   אביב- תל , 28דירה , 2 קהילת ונציה :מען  ) 3(
    ישראלית: הנתינות  ) 4(
ועדה , ועדת מאזן, ר ועדת תגמול מנהל וארגון"יו: חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5(

  ל לשעבר"מ עם המנכ"למו
  לא:  צ"דח  ) 6(
הדירקטור : חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, אם הוא עובד התאגידה  ) 7(

  פרטנרסאייפקס יועץ ל
  21/06/2006  :כדירקטורו כהונתתאריך תחילת   ) 8(
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השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   )  9(
  : משמש כדירקטור

  המרכז הבינתחומי, בוגר מינהל עסקים  
   יועץ לאייפקס פרטנרס– 2009משנת   

   מנהל השקעות באייפקס פרטנרס– 2000משנת 
  :דירקטור ב  

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

  מ"פלאפון תקשורת בע
  מ"בזק און ליין בע

  Yellow Green Finance & Investment Ltd  
Purple Green Project & Investment Ltd  

  מ"החזקות בע. רא.סב.אפ
AP.SB.AR CAYMAN LTD. 

GENETRIX 
  לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10(
  .החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  )11(

 
   050705276. ז.ת. מס    אלון שליו  :שם  ) 1(        .טז

  26/07/1951  :תאריך לידה  ) 2(
  אביב-תל, 70הושע בן נון  י:מען  ) 3(            

  ישראלית: הנתינות  ) 4(
   ועדת תגמול ארגון ומנהל:חברות בועדות הדירקטוריון  ) 5(
  לא:  צ"דח  ) 6(
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד התאגיד  ) 7(

שהינה חברה , SCG Israel Ventures LLcהדירקטור נותן שרותים לחברת   
  .י חיים סבן"ין עהנשלטת בעקיפ

 וכן מספר 11.10.2005-8.3.2006כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים   
  .פעמים כדירקטור חליף

  04/09/2007  :כדירקטורו כהונתתאריך תחילת   ) 8(
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא   )  9(

  : משמש כדירקטור
  אביב- תלוניברסיטת א, בוגר מדעי המדינה  

  יזם ויועץ
  :דירקטור ב

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

  .מ וכן בחברות בנות שלה"חברת שחל שירותי רפואה בע
   וחברות הבנות שלהמ"לוגיה בעקבוצת 

  לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10(
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   ירה של התאגידנושאי משרה בכ.         12
  
  59777920 .: ז.ת' מס   גבאירהם  אב :שם   )1(  .   א

 22/02/1967   :תאריך לידה )2(
  14/11/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו )3(

  מנהל כללי:  התפקיד שהוא ממלא בתאגיד )4(
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניןבעל ענין בתאגיד או אם הוא ה  )5(

  .ל החברה"בתאגיד מכוח כהונתו כמנכבעל ענין . כן: בתאגיד
 :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות)         6(

  BAהאוניברסיטה העברית,  כלכלה  

  MBAהאוניברסיטה העברית,  מנהל עסקים  
  מ"ל בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מנכ" מ– 6/07-11/07
  ל בזק בינלאומי" מנכ– 7/03-6/07

  ל כלכלה ואסטרטגיה" סמנכ– 11/00-6/03

  024113268 .:ז.ת' מס     רן גוראון: שם  )1 (  .     ב

    25/12/1968  : תאריך לידה  ) 2  (
  09/01/2006:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3 (
  ל שיווק "  סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  ) 4  (
 על עניןבן משפחה של נושא משרה בכירה או של ב בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
   :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

   BAאוניברסיטה עברית,  כלכלה ומנהל עסקים  

   MBAאוניברסיטה עברית,  מינהל עסקים  
  ל שיווק ברק" סמנכ2003-2005   
   מנהל שיווק מגזר עסקי סלקום1997-2002   
     

 015704307.:  ז.ת' מס  אלן גלמן:  שם   )1(  .   ג
 05/11/1955  :  תאריך לידה )2(
 15/02/2008: התאריך שבו החלה כהונתו )3(
  ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ:  התפקיד שהוא ממלא בתאגיד )4(

  :  התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד בחברה קשורה או של בעל ענין בו     
  :חבר דירקטוריון ב  
  מ"פלאפון תקשורת בע  
  מ"תקשורת בע! וואלה  

משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד או וא בן האם ה )5(
 לא: בתאגיד

 :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות )6(
   Queens College NY, בוגר חשבונאות

 MBA ,Hoftsra University, NY, מוסמך מינהל עסקים
  ח מוסמך בישראל"רו
 ב"ארה, ח מוסמך מדינת ניו יורק"רו

  "קבוצת דלק"ל כספים ב"ל וסמנכ" משנה למנכ-  2006 – 2007
  "מ"פרטנר תקשורת בע" חברת ל כספים"סמנכ -  2006 – 2001

  056524358  .:ז.ת' מס   מלכה דרור: שם  )1(  .     ד

  07/07/1960  : תאריך לידה  ) 2  (
  28/06/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  החברה מבקר :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
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  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (
  האוניברסיטה העברית, בוגר כלכלה   

   CISA מבקר מערכות ממוחשבות" הסמכה לתפקיד"  
  מ מבקר החברה" מ6/07-8/06

   בזק–מנהלת אגף ביקורת וסגנית מבקר החברה  08/06 -   12/04

  029654472  .:ז.ת' מס   גיא הדס: שם  )1(  .ה

  08/09/1972: תאריך לידה  ) 2  (
  9/12/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  דובר החברה :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 או של בעל ענין בן משפחה של נושא משרה בכירה בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5  (

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

   BAא"אוניברסיטת ת,  כלכלה ותקשורת  

   MBAא"אוניברסיטת ת,  מנהל עסקים  
     "גלובס" עיתונאי ב2002 – 2007   

  028054666  .:ז.ת' מס   איתמר הראל: שם  )1(  . ו

  18/10/1970  : תאריך לידה  ) 2  (
  25/10/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  מנהל החטיבה הפרטית, ל" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

    BA האוניברסיטה העברית, םבוגר כלכלה ומנהל עסקי  
 מנהל אגף שיווק פרטי ומנהל אגף מכירות ושירותים לפרטיים – 2002-2007

  "בזק"ולעסקים בינוניים וקטנים ב

  032037939  .:ז.ת' מס   לינור יוכלמן: שם  )1(  .ז

  11/02/1975  : תאריך לידה  ) 2  (
  19/08/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
   מזכיר החברה: ממלא בתאגידהתפקיד שהוא  )4  (
  :או של בעל ענין בובחברה קשורה התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד      
בזק זהב ; מ"בזק און ליין בע; מ"בזק בינלאומי בע: מזכירת חברות הבת    

  .מ"אחזקות בע
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: דבתאגי
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

   BAההמרכז הבינתחומי הרצליי,  בוגר מנהל עסקים  

   L.L.Bההמרכז הבינתחומי הרצליי,  בוגר משפטים  
  הפניקס   מזכירת קבוצת2004-2007

  אביב- עוזרת לנשיאת בית משפט השלום בתל2002-2004   
  
  052176336  .:ז. ת'מס  אהוד מזומן  :שם   )1(       .ח

  17/02/1954 :  תאריך לידה  )2(  
  25/10/2007: התאריך שבו החלה כהונתו  )3(  
  ל משאבי אנוש" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4(  

 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אואם הוא ה  )5(
  לא: בתאגיד

 : האחרונותהשכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים  ) 6(
  )ללא תואר( מדעי החברה –אביב - שנות לימוד באוניברסיטת תל3  
  ל משאבי אנוש ומנהל אגף פיתוח מנהלים" סגן סמנכ2005-2007  
   מנהל אגף פיתוח מנהלים והדרכה בבזק2001-2005  
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  024810368  .:ז.ת' מס   דודו מזרחי: שם  )1(  .ט

  28/01/1970  : תאריך לידה  ) 2  (
  28/06/2007:  יך שבו החלה כהונתוהתאר  ) 3( 
  ל כלכלה ותקציב" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

  האוניברסיטה העברית, בוגר כלכלה
  "בזק" מנהל אגף רגולציה ב2000-2007    

  
 23012313.:  ז.ת' מס  אמיר נחליאלי:  שם   )1(  .   י

 30.5.1967  :  תאריך לידה )2(
  .1.1.09: התאריך שבו החלה כהונתו )3(

  יועץ משפטי, ל"סמנכ:  התפקיד שהוא ממלא בתאגיד )4(
בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד או האם הוא   ) 5(

 לא: אגידבת
  :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות)         6(

  מ"בע" כלמוביל" יועץ משפטי בחברת – 2007 – 2008

  YaGusa Technology -  פיתוח עסקי – 2005-2006
  )'ד יוסי לוי ושות"מטעם משרד עו( יועץ משפטי לבזק בינלאומי – 2002-2004
  'סי לוי ושותד יו"ד במשרד עו" שותף ועו– 1995-2004

MBA) א"אוניברסיטת ת, )התמחות מורחבת מימון  

BAהאוניברסיטה העברית,  כלכלה  

L.L.B ,האוניברסיטה העברית  
  

     054299953.:  ז.ת' מס    עוז דני  :שם  )1(   . אי
  16/06/56:לידה תאריך   )2(
  01/09/98:  התאריך שבו החלה כהונתו   )3(
  .ל כספים ראשיגן מנהוס  חשב:  בתאגיד ממלא שהוא התפקיד   )4(
 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אואם הוא ה   )5(

 לא: בתאגיד
 :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות   )5(

BA -רואה חשבוןן רישיו,האוניברסיטה העברית, כלכלה וחשבונאות   
EMBA- סיטה העבריתרהאוניב, ניהול אינטגרטיבי  

  חשב החברה- 1998החל מספטמבר               

  058610999  .:ז.ת' מס     יעקב פז: שם  )1(  .בי

  21/10/1963  : תאריך לידה  ) 2  (
  01/11/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  מנהל החטיבה העסקית, ל" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 שרה בכירה או של בעל ענין של נושא ממשפחה בעל ענין בתאגיד אוהוא בן האם   )5  (

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

  "מ" בעישראלטלקום  אלקטל"ר דירקטוריון " יו2006 - מ

 DoubleU Advanced Mobile Solutionsל " מנכ2006
  מ"ר אלקטל טלקום ישראל בע"ל ויו" מנכ2002-2006

  028531648  .:ז.ת' מס  הודה שרון פליישר בן י: שם  )1(  .     גי

  25/04/1971  : תאריך לידה  ) 2  (
   01/06/2006:  ההתאריך שבו החלה כהונת  ) 3( 
  ל רגולציה" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
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  משרה בכירה או של בעל עניןבן משפחה של נושא בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(     
  לא: בתאגיד

  : העסקי בחמש שנים האחרונותהשכלתו וניסיונו  )6 (
  האוניברסיטה העברית , בוגר מדעי המדינה   
  האוניברסיטה העברית , מוסמך מדיניות ומנהל ציבורי   
  מ" בפלאפון תקשורת בעל רגולציה"סמנכ - 31.5.06עד    
  מ"ה בפלאפון תקשורת בעמנהלת אגף רגולציה וקשרי ממשל -  2005 – 2001   
  כירה למנהל הכללי במשרד התקשורתיועצת ב -  2001 – 1995   

  053337739  .:ז.ת' מס     אלי פרנק: שם  )1(  .     די

  06/07/1955  : תאריך לידה  ) 2  (
  19/09/200611:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  ל מערכות מידע" סמנכ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
 משרה בכירה או של בעל ענין של נושא בן משפחה בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(   

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

  א"אוניברסיטת ת, מוסמך מינהל עסקים   
  אוניברסיטת בר אילן, בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב   
  )ניתוח מערכות ועוד, תכנות(ם "הכשרות מקצועיות בממר   

  )עצמאי (ה וניהוליועץ טכנולוגית מידע אסטרגי -  2004 –מ 
 - ב ל ומנהל חטיבה בקבוצה לשרותי טכנולגיות מידע"סמנכ -  12/03-6/04

NESS  
   באמדוקס ובילינגCRMל בחטיבה לאספקת מערכות "סמנכ -   1999-2003

  
  032089245.:  ז.ת' מס  יובל קינן  :שם   )1(    .טו

  23/02/1975: תאריך לידה  )2(  
 01/08/07:   שבו החלה כהונתוהתאריך   )3(
  ל חטיבת ההנדסה והרשת "סמנכ:   ממלא בתאגידהתפקיד שהוא  )4(  

 בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(
  לא: בתאגיד

  : השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6(  
  Merci Collegeמכללת , בוגר מדעי המחשב

בזק בינלאומי "ב) הנדסה ומערכות מידע(וגיות מידע ל טכנול" סמנכ2005-2007
  "מ"בע

  "מ"בזק בינלאומי בע" מנהל תפעול הנדסי ב2003-2005

  057248999  .:ז.ת' מס    אייל קמיל: שם  )1(  .     זט

  30/08/1961  : תאריך לידה  ) 2  (
  05/12/06:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  ל תפעול ולוגיסטיקה"נכ סמ:התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
  נושא משרה בכירה או של בעל עניןבן משפחה של בעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

  א"אוניברסיטת ת,  בוגר הנדסה תעשיה וניהול   
  א"אוניברסיטת ת, מוסמך מינהל עסקים   

   בזק–מנהל מנהלת השינוי  – 4.12.06 – 2005 –מ 
  מ"בפלאפון תקשורת בע מנהל אגף ארגון ושיטות 2005 – 2001
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  מ"פלאפון תקשורת בע

  058381351  .:ז.ת' מס    שרון גיל : שם  )1(  .     יז

  12/09/1963  : תאריך לידה  ) 2  (
  11/10/05:  התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3( 
  מ" חברת הבת פלאפון תקשורת בעל"מנכ :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4  (
  נושא משרה בכירה או של בעל ענין בן משפחה שלבעל ענין בתאגיד אוהוא האם   )5(  

  לא: בתאגיד
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות  )6 (

  האוניברסיטה העברית, תואר ראשון כלכלה ומנהל עסקים

MBAא"אוניברסיטת ת,  מנהל עסקים  
    מ"ל פלאפון תקשורת בע"ה למנכ משנ2001-2005

  
  מ"בזק בינלאומי בע

  
  059146415 .: ז.ת' מס    יצחק בנבנישתי :שם   )1(  .   חי

 21/01/65   :תאריך לידה  )2(
  01/11/2007:  התאריך שבו החלה כהונתו  )3(
  מ"ל חברת הבת בזק בינלאומי בע"מנכ:  התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )4(
  בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניןגיד אובעל ענין בתאאם הוא ה  )5(

  לא: בתאגיד
 :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות)         6(

BAהאוניברסיטה העברית,  כלכלה  

MBA האוניברסיטה העברית) מון ושיווקהתמחות במי( מנהל עסקים  
 מ"ל בזק בינלאומי בע" ממלא מקום מנכ-2007נובמבר - מאי

ל חטיבת "דירקטור ומנכ.  בישראל) HP(פקרד -חברת היולט :2003-2006
    .המחשוב האישי וערוצי ההפצה

  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די
  
  059211722 .: ז.ת' מס    רון אילון :שם   )1(  .   טי

 27/05/1965   :תאריך לידה  )2(
  28/08/2006: התאריך שבו החלה כהונתו  ) 3(
) 1998(אס שרותי לווין .בי.ל חברת הבת די"מנכ: לא בתאגידהתפקיד שהוא ממ  )4(

   מ"בע
  בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניןבעל ענין בתאגיד אואם הוא ה  )5(

  לא: בתאגיד
 :השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות)         6(

  האוניברסיטה העברית, מוסמך מנהל עסקים  

BAה העבריתהאוניברסיט,  כלכלה  

MBAהאוניברסיטה העברית,  מימון וחשבונאות  
  ל הכספים של קבוצת בזק"סמנכ 2003 – 2006
  "מירס"ל הכספים של " סמנכ1999 – 2003

  
  

  .אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים
  

 ועד לתאריך פרסום 2008להלן שמות נושאי המשרה הבכירה שסיימו תפקידם במהלך שנת 
  :2008ח התקופתי לשנת "הדו

  
  :דירקטורים

  .1.2.2008דוד בלומברג סיים את כהונתו ביום 
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  :בכירה שאינם דירקטוריםנושאי משרה 
  15.2.2008ל כספים ביום "ל וסמנכ" סיים כהונתו כמשנה למנכ-רן עוז 

  .25.8.08 סיים את כהונתו ביום –אלי מיזרוח 
  .31.12.08 סיימה את כהונתה ביום –בשמת שלוש 

  
  

   ון של התאגידרואה החשב . 13
            

  רואי חשבון, סומך חייקיןמשרד 
  17הארבעה : כתובת

 KPMGמגדל  המילניום  
  64739אביב -תל
  03-6848000: טל
              

   שינוי בתזכיר או בתקנות  .14
  . להלן17.4 כמפורט בסעיף 118 - ו103.1, 95.3' תקנות מס שונו 28.9.08ביום   

  
שאינן טעונות אישור    בפני האסיפה הכללית והחלטותיהםםדירקטוריהמלצות והחלטות ה. 15

  אסיפה כללית 
  

לחלק לבעלי להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  -  10.3.08  15.1
המהווים , ח" ש מיליון679החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  ל שהמניות

שיעור .  והנפרע של החברה מהונה המונפק26.06480%- ח למניה ו"ש 0.2606480
  .הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של החברה

  
 להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לתקן את תקנון – 17.4.08  15.2

  .1.6.08 - ו18.4.08כמפורט בדיווח מיידי מיום ) 118, 103.1, 95.3תקנות (החברה 
  

 להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את – 31.7.08  15.3
א אשר "כ. נ.ע ₪ 1 מניות רגילות בנות 251,000,000 - ההון הרשום של החברה ב

ולתקן , של החברה. נ.ע ₪ 1תהיינה שוות בכל זכויותיהן למניות הרגילות בנות 
  .טרם זומנה אסיפה כללית בענין. את תזכיר ותקנון החברה בהתאם

  
לחלק לבעלי להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  -  20.8.08 15.4

המהווים , ח" ש מיליון835החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  ל שהמניות
שיעור .  מהונה המונפק והנפרע של החברה32.05318%- ח למניה ו"ש 0.3205318

הנפרע של הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק ו
 .החברה

 
לחלק לבעלי להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  -  23.3.09 15.5

המהווים , ח" ש מיליון792החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  ל שהמניות
שיעור .  מהונה המונפק והנפרע של החברה30.40254%- ח למניה ו"ש 0.3040254

המניות המונפק והנפרע של הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון 
 .החברה

  
  .17.1לענין עסקאות חריגות ראה סעיף  15.6

  
   מיוחדתסיפה כלליתשל אהחלטות   . 16
  

להנהלה הבכירה של ) ומניות שינבעו ממימושן(אישור הקצאת כתבי אופציה   16.1
 אופציות 65,000,000אופציות במסגרתה יוקצו עד  הקבוצה בהתאם לתוכנית

 -א המהוות כ "כ. נ.ע ₪ 1 מניות רגילות בנות 65,000,000 -הניתנות למימוש ל 
  :כדלקמן)  בדילול מלא2.36% -כ( מהון המניות המונפק של החברה 2.5%
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הניתנים ) ומניות שינבעו ממימושם(כתבי אופציה  41,350,000  הקצאת עד     .א
א לניצעים על פי "כ. נ.ע ₪ 1 מניות רגילות בנות  41,350,000-ל  למימוש

ל החברה על פי הצעה " ולמנכ25.12.2007תאר שפרסמה החברה ביום מ
  .פרטית שפרסמה החברה באותו יום

י "עפרזרבה הכלולים ב שבתוכנית  כתבי אופציה של יתרת   ההקצא     .ב
כתבי אופציה וכן הקצאה חוזרת של   )ומניות שינבעו ממימושם (התוכנית

ו בעתיד ברזרבה באם לא לעיל ואשר ייכלל) א(שהוקצו במסגרת סעיף קטן 
  ).31.1.08החלטה מיום (ימומשו 

  
לרבות מתן כתב התחייבות , אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר יצחק אידלמן  16.2

 ).31.1.08החלטה מיום (כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים , לשיפוי
 

 AP.SB.AR Caymanאישור הארכת ההסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ עם  16.3
L.P) מ "החזקות בע. אר. סב. קשור  לאפתאגיד, ")חברת הניהול: "להלן

 שנים נוספות החל ביום 3לתקופה של , בעלת השליטה בחברה, ")אר.סב.אפ("
כמפורט , באותם תנאים של ההסכם המקורי, 31.12.2011 ועד ליום 1.1.2009

, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ח  בהתאם לתקנות ניירות ערך "בדו
 ).28.9.08החלטה מיום . (13.8.08 שפרסמה החברה ביום 2001-א"התשס

 
 :כדלקמן, )118 -  ו103.1, 95.3' תקנות מס(אישור תיקון תקנון החברה  16.4

  כן יהיה רשאי   : " לתקנון תתוקן כך שבסופה יתווסף המשפט הבא95.3תקנה .   א
הדירקטורים ר הדירקטוריון לזמן דיון דחוף כאמור אף ללא הסכמת כל "יו

 מהדירקטורים מספר לא 75%   פעמים בשנה או בהסכמת לפחות 4עד 
  "מוגבל של  פעמים

דירקטוריון החברה ימנה מבין : " לתקנון תתוקן כדלקמן103.1' תקנה מס  .ב
, בוועדה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון. חבריו המסווגים ועדה לענייני בטחון

יושב ראש . רקטור חיצוני אחדוכן שלושה דירקטורים מסווגים מתוכם די
על אף האמור בתקנה . הדירקטוריון יכהן כיושב ראש הועדה לענייני בטחון

  ".ר הדירקטוריון קול נוסף"במקרה שהקולות יהיו שקולים יהיה ליו, 101
או ביחד עם : " לתקנון תתוקן כך שיימחקו ממנה המילים118' תקנה מס  .ג

. מדובר בנושא משרה שאינו דירקטורויובהר כי , "לפי הענין, המנהל  הכללי
עסקה של חברה עם , בכפוף להוראות חוק החברות: "נוסחה יהא כדלקמן

שאינה עסקה , פרישה/לרבות תנאי העסקה, שאינו דירקטור, נושא משרה
י ועדה שתהא מורכבת מחברי "י הדירקטוריון או ע"תאושר ע, חריגה

  ).28.9.08החלטה מיום ". (דירקטוריון בלבד
  

 :כדלקמן,  אחזקת רכב–ר הדירקטוריון "שור תיקון להסכם העסקת יואי 16.5
לבין מר " בזק" שבין 29.4.2008 להסכם העבודה האישי מיום 9.4נוסח סעיף 

  :כך שבמקומו יבוא הנוסח כדלקמן, שלמה רודב ישונה
 ימים לאחר קבלת אישור הגופים המוסמכים בחברה להסכם 10- לא יאוחר מ) א(

ר את שווי מלוא התנאים הנלווים "תחזיר בזק ליו,  להלן22 בהתאם לסעיף, זה
 ועד 2007 ספטמבר 4 לעיל בגין התקופה החל מיום 9.3 -  ו9.1כאמור בסעיפים 

  ;לתום החודש הקלנדרי שקדם לחודש מועד מתן תשלום כאמור
ר את ההוצאות שהיו לו בגין אחזקת הרכב על פי תעריף " ליו כן תחזיר בזק) ב(
, זאת). מ שבוצעו"במכפלת הק('  ברוטו ב7ני על פי קבוצת מחיר העדכ" חשב"

 ועד להעמדת רכב על ידי בזק לרשות 2007 לספטמבר 4בגין התקופה החל מיום 
ק זה יבוצע בפועל לא יאוחר "ההחזר האמור בס.  לעיל9.2ר כאמור בסעיף "היו
." ה ימים לאחר קבלת אישור הגופים המוסמכים בחברה לתיקון סעיף ז10- מ
  ).28.9.08החלטה מיום (

  
 :כדלקמן, צים"אישור החזר הוצאות נסיעה לדח 16.6

כי בנוסף לגמול לדירקטורים החיצוניים בסכום המירבי הקבוע בתקנות , לאשר
יהיו הדירקטורים , )1.6.08י האסיפה הכללית של החברה ביום "אשר אושר ע(

ון וועדותיו גם החיצוניים הזכאים לקבל עבור השתתפותם בישיבות הדירקטורי
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ככל שהישיבות מתקיימות מחוץ לאזור המגורים של , החזר הוצאות נסיעה
  .הדירקטור החיצוני

להוצאות משתנות בלבד על פי דרגת " חשב"החזר ההוצאות יהיה על פי תעריף 
כולל הוצאות נסיעה בלבד תעריף זה . שווי הרכב שבשימוש הדירקטור החיצוני

.  הוצאות אלו יגולמו על ידי החברה בגילום מלא.כבאינו כולל עלויות אחזקת רו
  ).28.9.08החלטה מיום (

  
 835 בסך כולל של, מזומן לבעלי המניות של החברהאישור חלוקת דיבידנד ב 16.7

 32.05318% -למניה ו ₪  0.3205318המהווים למועד החלוקה , ח"מיליון ש
  ).28.9.08החלטה מיום  (.מהונה המונפק והנפרע של החברה

 
,  אלן גלמן, ל ומנהל כספים ראשי"ישור מתן התחייבות לשיפוי למשנה למנכא 16.8

בנוסח זהה לכתב ההתחייבות לשיפוי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה 
  ). 28.9.08החלטה מיום (

  
  )עסקאות חריגות( עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים.  17

  
   – 17.4.08ביום   17.1

ר דירקטוריון "תו של מר שלמה רודב כיושר את תנאי העסקיהדירקטוריון א  
  .18.4.08כמפורט בדיווח מיידי מיום , החברה

  
  – 26.6.08ביום   17.2

שר תשלום מענק מיוחד ליועצת המשפטית בסכום מינימלי של יהדירקטוריון א  
  . ₪ אלפי 500וסכום מירבי של ₪  אלפי 250

  
   - 23.3.09ביום   17.3

ל פלאפון תקשורת " מנכ,ר הדירקטוריון" ליושר מתן בונוסיםיהדירקטוריון א  
 א לעיל וכן מתן בונוסים.7כמפורט בסעיף מ "ל בזק בינלאומי בע"ומנכ מ"בע
ל הנדסה "סמנכו, ) 370,000₪ (ל כלכלה"סמנכ, ) 435,000₪ (שיווקהל "סמנכל

  .) 380,000₪ (ורשת
  

  ביטוחים ושיפויים בתוקף  . 18
  

  ביטוח
 RUN OFFאישור מימוש אופציה לרכישת פוליסת ר  בדב16/05/2005החלטה מיום 

אחריות המכסה  RUN OFF ביטוח פוליסת מכוחה הוצאה לאחריות נושאי משרה בחברה
 שנים 7 לתקופה של 11/10/2005יום ,   עד למועד העברת השליטהבחברהשכיהנו נושאי משרה 
 .מאותו יום

 RUN OFF-י משרה לרבות ההארכת פוליסת ביטוח לנושא בדבר 03/08/2005החלטה מיום 
 . חודשים4לתקופה עד 

  
רכישת פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה  בדבר אישור 26.12.07החלטה מיום 

כ " מיליון דולר לתביעה ובסה150 בגבול אחריות של עד 11.10.07של שנה החל מיום  לתקופה
תביעות לתקופת הביטוח בגין  מיליון דולר לתביעה ולסך כל ה30עד , בנוסף. לכל שנת ביטוח

כחלק ( מיליון דולר 50 עד -גבול אחריות לחברות בנות . הוצאות משפטיות בישראל בלבד
 )26.12.07החלטה מיום  ( דולר510,000 עדפרמיה שנתית ). מגבול האחריות האמור לעיל

 
במהלך , להתקשרות של החברה" עסקת מסגרת" בדבר אישור 26.12.07החלטה מיום 

לאחר פקיעת הפוליסה הנוכחית המפורטת בסעיף (בפוליסות ביטוח עתידיות , ם הרגילהעסקי
לרבות , כפי שיהיו מעת לעת, לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה) לעיל) 1(קטן 

כל נושאי המשרה , דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה
נושאי משרה מטעם החברה בחברות ,  או יותר50% בחברות שבהן החברה מחזיקה מעל

 או יותר ועובדים בכירים שאינם נושאי משרה לגבי פעולות 20%שבהן מחזיקה החברה 
כמשמעותה בתקנות " עסקת מסגרת" בדרך של - ניהוליות המבוצעות על ידיהם והכל 






